
 
 
 
 
 

 

سیمرغ
 

 ی شروین وکیلی ربای دوستانش()نشرهی

 «ی  چهلمشماره»

 خدرشیدی چهارو   ار و یصدد و ودد ماه  زه اسفند

 



 صفحه       عنوان

 2       سرمقاله

 3       اخبار

 11       چالش

 12       پرسش

 13      ی ماهنگاره

 14 خوانش سریانی قرآن از لوکزنبرگپیشنهاد کتاب: 

 30     «آرامش»پیشنهاد فیلم: 

 32   «من»ی ابیاتی از بیدل دهلوی درباره

 36     از شعرهایمیکی 

 37      جام جم زروان

 

 صفحه       عنوان

 39  شوند؟می چرا ضد قهرمانان محبوبیادداشت: 

 43   «اتاق ورونیکا»نقد تئاتر متون وارده: 

 50  مصاحبه: موسیقی اعتراضی داریم یا نداریم؟

 101   مهر، ایثار و شکست تقارنبرگ سبز: 

 124   گانهبرگ سبز: خاستگاه برجهای دوازده

 161    کال پرایسنقاشی تخیلی: آثار 

 170   !«دزد شلوار آبی»داستان: یادخندِ خرده

 179     مهر در جانوراننگاره: 

  



   2      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

 

 ماهی که گذشت، برای عالقمندان به فیزیک به یاد

های دور بینیماندنی و شادمانه بود. چرا که یکی از پیش

( .م1915ناپذیر اینشتین که درست صد سال پیش )در از ذهن و به ظاهر آزمون

شده بود، با ردیابی برخورد دو سیاهچاله به محک تجربه آشنا شد و درست منتشر 

 از آب در آمد. 

سری آید، آن بود که در کبینی انشتین که از معادالت نسبیت بر میپیش 

امل آید که حاز ثانیه پس از برخورد دو سیاهچاله با هم، موجی گرانشی پدید می

و خاستگاه این نیروی مرموز است.  ی ماهیت گرانشاطالعاتی بسیار مهم درباره

این حدس همچنان ناآزموده باقی مانده بود، تا این که در ماه گذشته دو رصدخانه 

برخورد دو سیاهچاله را ثبت کردند و موج گرانشی یاد شده به راستی ثبت شد. 

ی خودمان بود و برابر خورشیدِ منظومه 36و  29یاهچاله سجرم این دو 

شد. به سال پیش رخ داده بود و تازه در زمین دیده میمیلیارد  3/1برخوردشان 

 ی نسبیت تایید شد. این ترتیب یکی از بخشهای مهم نظریه

ی گذشته شاهدش بودیم، تنها به کشف زیبایی آنچه که در هفته 

خشی شد، که بمان محدود نمیی کیهان پیرامونای بنیادی دربارهانگیز نکتههیجان

های هستی یدگیتواند پیچداد. مغزی که میاز آن به عظمت مغز انسان ارجاع می

 اشای به دست دهد که مشاهدهرا تا این درجه از انتزاع درک کند و پیشگویی

 برای مغزهایی به همان اندازه پیچیده، به یک قرن زمان نیاز دارد.
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 اخبار روزهای گذشته:

 

 شناسی ایرانی آغاز شد. در این نشستها ی آموزشی اسطورهدهمین گام از دوره

گیری و تحول کیش بودا و آیین جَین مورد بررسی قرار تاثیر آرای ایرانی بر شکل

 گرفت. 

 ها در تاالر که عصرگاه چهارشنبه« تاریخ تمدن ایرانی»ی گام دهم از دوره

شود، به بررسی سیمای عیسای تاریخی اختصاص کانون معماران معاصر انجام می

ی دوم بهمن ماه آغاز شد، تاریخ سوریه و داشت. در این نشستها که از هفته

های در ها و دادهطین در قرن اول میالدی مورد بحث قرار گرفت و نظریهفلس

 ی جریان تاریخی ظهور دین مسیحیت شرح داده شد.دسترس درباره

 

 

 

 

 

 

 

ی ادبی عصرگاه جمعه شانزدهم بهمن ماه نخستین نشست پژوهشی حلقه

عر زنان بنیانگذار در ش»نشست ی ملی ایران برگزار شد. این سیمرغ در کتابخانه

ی آرای پروین اعتصامی، سیمین نام داشت و به بحث درباره« معاصر پارسی

ای از ی ادبی سیمرغ شاخهبهبهانی و فروغ فرخزاد اختصاص یافته بود. حلقه

 یی فرهنگی خورشید راگا و موسسهانجمن زروان است که با همکاری موسسه
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ل پیش نشستهایی ماهانه را در بازخوانی و نقد روانشناسی سیاووشان از دو سا

کند. گزارش این نشست را در پایان بخش اخبار خواهید شعر معاصر برگزار می

 خواند.

 ی ی ادبی سیمرغ در دفتر موسسهماه نشست حلقهبهمن 26شامگاه دوشنبه

سیاووشان برگزار شد. در این نشست که به بررسی و نقد اشعار فریدون توللی 

اختصاص یافته بود به همراه دوستان گرامی دکتر امیرحسین ماحوزی و آقای 

 ی توللی( در این زمینه سخنترین زندگینامهی جامعتبریزی شیرازی )نویسنده

 فتیم. گ

 

 

 

 

 اخبار روزهای آینده

 

 کنم از سال آینده هایی که برگزار میساختار و محتوای کالسها و کارگاه

ی ی تشکیل گروهی مدیریتی در موسسهدگرگون خواهد شد. این تغییر نتیجه

گرفته و در  مان را بر عهدهخورشید است که ساماندهی به محتواهای آموزشی

ه ی انتقال مفاهیم بی بهینهی شیوهریزی دربارهواپسین ماههای سال جاری برنامه

ال های آموزشی سی دورهمخاطبان را بر عهده گرفته است. اطالعات بیشتر درباره

 ی اسفند ماه و طی جشن نوروز خورشید اعالم خواهد شد.آینده قاعدتا تا میانه

 ی زروان که در بهمن ماه برگزار نشده بود، در عصرگاه ی اندیشهنشست حلقه

ی بهاران واقع در در تاالر موسسه 20:00تا  16:00اسفندماه ساعت  21جمعه 

تر از میدان فاطمی( برگزار خواهد شد. در این نشست که خیابان جویبار )پایین

اختصاص یافته، به همراه دوستان ارجمندم « در ضرورت اخالق»به بحث پیرامون 
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خن ن مجتهدی سدکتر اصغر دادبه، دکتر عبدالصالح جعفری، دکتر سید حسی

 خواهیم گفت.

 اسفند 14ی سیاووشان روز جمعه جشن نوروز خورشید با همکاری موسسه 

ی ملی ایران برگزار خواهد شد. در این نشست به همراه در تاالر بزرگ کتابخانه

الدین کزازی، دکتر امیرحسین ماحوزی سخن دکتر بهمن نامور مطلق، دکتر جالل

 خوانی و موسیقی نیز خواهیم داشت.ی شاهنامهخواهیم گفتیم و برنامه

  پس از انتظاری طوالنی با همت نشر « شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»کتاب

ن ی آشورآفرین منتشر شد و اینک در دسترس دوستان قرار دارد. برای تهیه

( 09372320765ی خورشید راگا )خانم امینی: توانید با روابط عمومی موسسهیم

 تماس بگیرید.

 

 

 

 هامرور خاطرات خورشیدی

 1381ی نیاسر، پاییز ی خورشید در آتشکدهقبیله

 

 

 

  



   6      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

 «زنان بنیانگذار در شعر معاصر پارسی»گزارش نشست: 

 1394بهمن  20ی قانون، سه شنبه روزنامه

نخستین همایش پژوهشی  1394ماه عصرگاه روز جمعه شانزدهم بهمن

رغ ی ادبی سیمی ملی ایران برگزار شد. حلقهی ادبی سیمرغ در کتابخانهحلقه

ی فرهنگی هنری خورشید ی ادبی انجمن زروان است که با همکاری موسسهشاخه

ست. شغول ای روانشناسی سیاووشان از دو سال پیش به فعالیت مراگا و موسسه

های گوناگون هستند که در ی سیمرغ گروهی از متخصصان رشتهاعضای حلقه

ال پردازند. تا به حفضایی دوستانه به بازخوانی و نقد شعر پارسی معاصر می

الشعرای بهار، نیمایوشیج، مهدی اخوان ثالث، دکتر حمیدی شیرازی، اشعار ملک

د و فریدون توللی در این حلقه مورفروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری 

ناسانه، شاندازهای ادبی، زیباییبحث و تحلیل قرار گرفته و اعضای گروه از چشم

شناسانه به شعر معاصر و جریانهای آن نگریسته و آن را نقد شناسانه و جامعهروان

 اند. کرده

 

 

 

 

 

 

 

ای که گذشت، نخستین همایش عمومی برای اعالم نشست عصرگاه جمعه

زنان بنیانگذار در شعر »دستاوردهای این گروه پژوهشی بود. عنوان این نشست 

بود و در آن اشعار و آثار پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی و فروغ « معاصر پارسی
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در تاالر  17:00شست در ساعت فرخزاد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ن

ی ملی آغاز شد و طی آن پنج سخنران و سه شاعر سخن گفتند. اندیشگاه کتابخانه

ی تاثیر زنان شاعر پیش از بحث با سخنرانی خانم دکتر هنگامه آشوری درباره

 فروغ فرخزاد بر شعر پارسی آغاز شد. 

 

 

 

 

 

 

 

شان به جایگاه زن در تاریخ ادب پارسی پرداختند دکتر آشوری در بحث

مقامی )مادر پژمان بختیاری( تاکید کردند. و به طور خاص بر اشعار عالمتاج قائم

های خویش را برای حاضران پس از آن خانم آفاق فخاری دو شعر از سروده

ین م عشق در شعر پروی مفهوخواندند. آنگاه دکتر مسعود انصاری به بحث درباره

ی اعتصامی پرداختند و این مسئله را مطرح کردند که عشق زن به مرد که شالوده

سازد، به کل در شعر پروین غایب است. در شعرهای زنان شاعر دیگر را بر می

یبای او ی زبینیم که در قصیدهمقابل شکلی نمایان از مهر به پدر را در پروین می

افته است. به دنبال آن آقای دکتر افشین یداللهی که در سوگ پدرش بازتاب ی

مدیریت برنامه را نیز بر عهده داشتند، دو سروده از اشعار خویش را برای حاضران 

هایی بودند از کتاب اخیرشان. واپسین سخنرانی بخش نخست خواندند که غزل

 این نشست آقای دکتر حسین مجتهدی بودند که اشعار سیمین بهبهانی را از

منظری روانکاوانه مورد تحلیل قرار دادند. دکتر مجتهدی که از آشنایان و نزدیکان 
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 ای وهای زندگینامهشدند به کمک دادهبه خانم سیمین بهبهانی هم محسوب می

 ارجاع به نوشتارهای غیرشعری سیمین این تحلیل را به فرجام رساندند.

 

 

 

 

 

 

 

استراحتی اعالم شد و مهمانان که شماری فراتر از  18:30حدود ساعت 

 رسید، ربع ساعتی را به گفتگو وانتظار داشتند و شمارشان به حدود صد تن می

ی دوم بحث آغاز شد. نخستین سخنران این رفع خستگی پرداختند. آنگاه نیمه

 ی عاطفه و تصویر در شعرماحوزی بودند که درباره بخش آقای دکتر امیرحسین

فروغ فرخزاد سخن گفتند. ایشان با تحلیل تصویرهای نمادین در شعر فروغ و 

تحلیل الگوی جریان یافتنِ عواطف و هیجانهایی مانند افسردگی و خشم و عشق 

 آثار فروغ را وارسی کردند. 
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پور به شعرخوانی پرداختند. ایشان که از آنگاه استاد علیرضا شجاع

شاعران نامدار و تاثیرگذار معاصر هستند، در ضمن از دوستان و نزدیکان خانم 

شدند، در حدی که چندین شعر میان این دو رد سیمین بهبهانی نیز محسوب می

های خویش و سه شعر از پور چهار شعر از سرودهجاعو بدل شده بود. استاد ش

های سیمین خطاب به خودشان را خواندند و ماجراهایی که به این رد و سروده

 بدل شدن شعرها انجامیده بود را حکایت کردند.

 

 

 

 

 

ش دکتر شروین وکیلی بودند که قرار بود از آخرین سخنران این همای

شناختی متن گفتمان پروین و سیمین و فروغ را با هم مقایسه کنند. منظری جامعه

شناسی و از آنجا که وقت اندک بود و بحث درازدامنه، ایشان تنها بر روش

شان تاکید کردند. نخست شرحی کوتاه بر مدل پرسشهای کلیدی در پژوهش

 سازد داده شد وظرشان که چارچوب کل پژوهشهایشان را بر میسیستمی مورد ن

شناختی شعر مورد اشاره قرار گرفت. ی تحلیل جامعهکاربست آن در حوزه روش

ای بیست و چند ی این سه زن شاعر و مجموعههای طرح مسئله دربارهبعد الیه

نهایت  در تایی از پرسشهای کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد پیشنهاد شد.

ینه، ها، وابستگی متن به بافت زمی متنایشان سه اصل راهبردی )سیستم بودنِ همه

داشتها( برای فهم اشعار مورد نظر پیشنهاد کردند و با و ضرورت واسازی پیش

ی وعهداشتها و اصول موضشان را به پایان بردند که پیشنقد پرشور و تندی سخن

سلط بر فهم شعر معاصران را مورد حمله قرار ی موارسی نشده و محک نخورده



   10      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

 ی سیمین و پروینداشتهای ما دربارهداد. از دید ایشان بخش بزرگی از پیشمی

و فروغ و همچنین شاعران معاصر دیگر با عقایدی محک ناخورده و برآمده از 

ود آلهای سیاسی درآمیخته و به همین خاطر فهم این شعرها مبهم و مهایدئولوژی

 ته است. پایان این نشست به پرسش و پاسخ با حاضران گذشتگش

 که با مدیریت دکتر افشین یداللهی به شکلی چاالک و سودمند به

 به پایان رسید. 20:30انجام رسید. نشست در ساعت 

 

 

 

 

 ها: )باال( فروغ فرخزاد و همسرش پرویز شاپورنگاره

 )پایین( پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی
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 شکی انسانی باشد. بیمهر شاید ارجمندترین تجربه 

های روانیِ برآمده از ی انسان و فراساختهسرشت پیچیده

مهم دیگری نیز دارند و نمودهایی رنگارنگ از  های برجسته وآن قله

ای آورند. با این همه گویا هستهدانشها و هنرهای گوناگون را نیز پدید می

یابد و نیرومندتر از سایر عواطف و مرکزی که در این همه جریان می

 هیجانها و چیره بر دریافتها و استداللها حضوری استوار دارد، مهر باشد. 

از این روست که در تمدن ایرانی مهر چنین ستوده شده و 

ی هنر و شعر و ادب، و موقعیت جایگاهش در مقام برانگیزاننده

اش در دانش و فهم و ادراک چنین مورد تاکید بوده است. این مرکزی

و دیرپا از سویی مهر را در تمدن ما به امری آشنا ارج و ستایش فراگیر 

و دم دست و ملموس بدل ساخته، و از سوی دیگر به همین خاطر آن را 

اش را مهار بدیهی و قطعی بازنموده و طرح پرسشهای تحلیلی درباره

 کرده است. 

فهم مهر در گروی طرح پرسش از چیستی و چرایی آن است. 

های الهام هنری که به نوعی با مهر ی سرچشمهی منابع دانایی و همههمه

ارتباط برقرار کنند، در این کنکاش سودمند هستند و باید به حساب 

آورده شوند. تنها در این حالت است که مهر در کنار مقام واالی 

بخشی که دارد، به خاستگاهی برای خرد و فرزانگی برانگیزاننده و گرمی

 نیز تبدیل خواهد شد.
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  مهر دقیقا چیست؟ آیا تفاوتی میان عشق و مهر و

محبت هست و اینها روندهایی مستقل و جداگانه در 

تنها  کنند وپویایی روانی انسان هستند، یا هر سه به یک پدیدار اشاره می

توان تصویری عینی یا میی ظهور تفاوت دارند؟ آاز نظر شدت و زمینه

و تجربی از مهر به دست آورد؟ کردارهای پیوند خورده با مهر چه الگویی 

ای امکان مهر ورزیدن را در انسان فراهم آورده دارند؟ چه مسیر تکاملی

ی حس مهر و محبت مدارهای عصبی و ناقلهای عصبی پشتوانه است؟

 ت؟ بقا و معنا )قلبم( چیسی مهر با پویایی قدرت و لذت و چیستند؟ رابطه

توان مهر را به میل ی مهر و شور جنسی چیست؟ آیا میرابطه

ی مهرآمیز لزوما با افزایش قلبم در دو جنسی فروکاست؟ آیا یک رابطه

برنده، -تواند در کنار بازیهای برندهسوی رابطه همراه است؟ یا می

ای را هم رقم بزند. آیا مهر الگویی برنده-یا بازنده بازنده-بازیهای برنده

نا آورد که بتوان بر این مبای از روابط انسانی را پدید میرفتار و طبقهاز 

اش داوری اخالقی کرد؟ آیا معیارهایی برای تفکیک صورتهای درباره

وان تهای بیمار و زیانمندش میتندرست و سودمند محبت و عشق و الیه

یافت؟ 
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 ی ماهنگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .دست نخورده کشف شد.م 1922آمون که در سال انخی آرامگاه فرعون توتمهر و موم دروازه



   14      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

 

 ی معاصر ما، به احتمال زیاد پژوهان زندهدر میان اسالم

 Christoph)مؤثرترین چهره کریستف لوکزنبرگ 

Luxenberg)  را به « خوانش سریانی قرآن».م کتاب 2000است. او در سال

پژوهان قرار زبان آلمانی منتشر کرد که به سرعت مورد توجه مورخان و اسالم

م به توفانی بزرگ از .2007ی این کتاب به زبان انگلیسی در سال گرفت. ترجمه

پژوهان جدی ی مورخان و اسالماظهار نظرها و کشمکشهای نظری دامن زد و همه

 ه باشند.  گیری شفافی داشتپس از آن ناگزیر شدند نسبت به آرای لوکزنبرگ موضع

ه، انگیز و پر سر و صدا کردآنچه که فعالیت پژوهشی لوکزنبرگ را هیجان

داند این شخص گردد. چون در واقع هیچکس نمیتا حدودی به هویت او باز می

ا الهام از اسم گئورگ کریستف کیست. این نام استعاری و ساختگی احتماال ب

برگ ساخته شده است. چون بخش دوم اسم فامیل وی )لیخت( در آلمانی لیختن

اش )لوکس( در نام لوکسنبرگ به معنای نور است و همان است که شکل التینی

د که با انپژوهی را تاسیس کردهآمده است. پیروان این نویسنده مکتبی در اسالم

د که شود. ناگفته نمانعبیر، اینارَه )یعنی نورانی( خوانده میبهره جستن از همین ت

( دانشمند و ادیبی آلمانی بود که از پیشگامان علم .م1799-1744برگ )لیختن

 نقدهایشد و به خاطر زبان محسوب میفیزیک تجربی در سرزمینهای آلمانی

 لقب داده بودند.« شکناسطوره»اش از روایتهای مذهبی مسیحی او را سرسختانه

ی هویت راستین کریستف درباره

لوکزنبرگ بحثها و حدسهای فراوانی هست. 

لوکزنبرگ خود در نوشتاری اشاره کرده که 

ی برای حفظ امنیت خود و از ترس حمله

بنیادگرایان مسلمان هویت خویش را فاش 

نساخته است. ساخت استداللی و چارچوب 
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ه گنجد و آشکار است کپژوهی اروپایی میت اسالمبحث لوکزنبرگ کامال در سن

گرایشی به مسیحیت هم دارد. از این رو حدس غالب آن است که او یکی از 

انی اش بر زبان سریمتخصصان آلمانیِ زبانهای سامی است. از سوی دیگر چیرگی

اش با قرآن هم قدری از حد دانشوران اروپایی و آرامی چشمگیر است و آشنایی

ه پژوه لبنانی است کست. بر این مبنا برخی اعتقاد دارند که او یک اسالمخارج ا

 چه بسا تباری مسلمان داشته باشد.

دانیم که نخستین این را میهویت واقعی لوکزنبرگ هرچه که باشد،  

نان گذرد. چاست که پانزده سال از انتشارش می« خوانش سریانی قرآن»کتابش 

در میان پژوهشگران و نویسندگانی که ی پیشین سیمرغ گذشت، که در شماره

گرا و اند، در کل دو گرایش یهودیی تاریخ اسالم دست به قلم بردهدرباره

توان تشخیص داد. کرون و لوکزنبرگ به همراه آلفونس مینگانا گرا را میمسیحی

 از هواداران تاثیر چشمگیر«( یتاثیر زبان سریانی بر سبک قرآن»ی )نویسنده

گیری اسالم آغازین هستند. در حدی که گاه به تلویح و فرهنگ مسیحی بر شکل

ای از مسیحیت قدیم گاه به تصریح سرآغاز جنبش اسالمی را همچون زیرشاخه

گیرند کنند. در مقابل ایشان نویسندگانی متقدم قرار میسوریه و حیره تحلیل می

های دهند و محتوای قرآن و آموزها به آیین یهود نسبت میکه وضعیت مشابهی ر

از « تاریخ قرآن»پندارند. مرکزی اسالم آغازین را وامی گسترده از تورات می

 محمد از منابع»از هارتویش هیرشفد، و « عناصر یهودی در قرآن»تئودور نولدکه، 

گی قرآن وابست»د. اناز آبرام گایگر در این بافت نوشته شده« یهودی چه برگرفته؟

م از ویلیام کلیر تیزدال ه« منابع اسالم»از ویلهلم رودلف و « به دین یهود و مسیح

 اند. از کوشش برای ترکیب این دو دیدگاه ناشی شده

ی تاریخ اسالم، در پردازان مدرن دربارهبنابراین در آرایش قوای نظریه 

مداد ی مسیحیت و یهودیت قلکل دو سوگیری داریم که به ترتیب اسالم را دنباله

کنند. هردو دیدگاه از این نظر که نویسندگانشان به دینِ مادرِ فرضی تعلق می
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به هم شباهت دارند. یعنی در هر شاخه پژوهشگرانی  خاطر )و حتا تعصبی( دارند،

شان( داریم که اسالم را مسیحی و یهودی را )گاه با اعتقاد و ایمانی فاش به دین

های نخستین نسلهای آورند و وامگیریاز دین خویش به شمار میای دنباله

 شمارند. مسلمانان از دین مورد نظر خویش را با تاکید بر می

گرایان ی مسیحیلوکزنبرگ و کتابش در این جغرافیای فکری قلب جبهه 

شود. در واقع کتاب مهم او به تجدید قوای این جبهه و سازماندهی قلمداد می

شان منتهی شد. لوکزنبرگ در کتاب های تاریخیشناسی و دعویمجدد روش

ه ی را بگیریک فرض و انبوهی از شواهد و چند نتیجه« خوانش سریانی قرآن»

 کند که باید جدا جدا مورد وارسی قرار گیرند. مخاطبان ارائه می

 

 

 

آغازگاه بحث لوکزنبرگ حدسی هوشمندانه است که به مثابه فرضی در 

ابتدای کار پیشنهاد شده است. این فرضیه آن است که زبان مردم مکه و یثرب در 

 ای از عربی وآمیختهنشینان نبوده، بلکه زمان صدر اسالم عربیِ خالصِ بادیه

سریانی بوده است. این حدس پیشتر هم در آثار برخی از نویسندگان مطرح شده 

ی پیشین سیمرغ به شرح و نقد برخی از آرای ایشان پرداختیم. بود و در شماره

ی شمال غربی عربستان موزائیکی از زبانهای در کل این فرضیه که در گوشه

انهای ای از زبیافته و آمیختهتا قلب سوریه ادامه میایم که از حجاز سامی را داشته

گرفته، پذیرفتنی است و با شواهد سریانی و آرامی و عربی و عبری را در بر می

ی شود. این را هم باید در نظر داشت که یکی از هستهتاریخی بیرونی نیز تایید می

ر ادسا اشته و شهمرکزی زبان عربی نوشتاری در دولتشهر الحضر )پالمیرا( قرار د

اند. در شدهو انبار در حیره نیز از مراکز پررونق رواج زبان عربی محسوب می

آرامی را نیز داریم -همین منطقه و در همین شهرها رواج چشمگیر زبان سریانی
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تباری به کاربرندگانشان، هیچ بعید و به خاطر خویشاوندی این دو زبان و هم

ی اصلی و رخ داده باشد. از این رو فرضیههایی میان این دنیست آمیختگی

 لوکزنبرگ که کل کتابش را بر اساس آن استوار کرده، معقول و پذیرفتنی است.

 تواند با شواهد بیرونی محکفرض دوم لوکزنبرگ هم به همین ترتیب می 

ته های قرآن به خط سریانی نوشبخورد. لوکزنبرگ فرض کرده که نخستین نسخه

رسد. در آن دوران زبانهای سامی این ض هم معقول به نظر میشده است. این فر

 یاند. خط عبری امروزین بازماندهنوشتهناحیه را به خط آرامی یا سریانی می

عربی امروزین  -ی آرامی است و خط سریانی همان است که به خط پارسینسخه

ا خط ب دگردیسی یافته است. خط سریانی بیشتر در جوامع مسیحی رواج داشته و

پهلوی ارتباط شکلی نزدیکتری دارد و در مراکز تمدنی و سیاسی ایرانی هم رواج 

بیشتری داشته است. از این رو هیچ بعید نیست که نخستین کاتبان قرآن آن را به 

ی زبان عربی آمیخته به سریانی و با خط سریانی نوشته باشند. در واقع بحث درباره

سابقه نیست و در ه شده در عالم اسالم بیخطی که قرآن آغازین بدان نوشت

های فراوانی داریم که قرآن در ابتدای کار به کتابهای تفسیر و شأن نزول اشاره

و این احتماال همان خط سریانی بوده که بعدتر  شده،خط مردم حیره نوشته می

ط های در دسترسِ قرآن به این خبه خط کوفی دگردیسی یافته و کهنترین نسخه

 ند.هست

ی آغازین که درست و محتمل هم لوکزنبرگ بر مبنای این دو فرضیه 

ای نامحتمل را به کرسی بنشاند و آن این است که نمایند، قصد کرده تا نتیجهمی

اسالمِ آغازین )به پیروی از خط سریانی که بیشتر میان مسیحیان رواج داشته( 

ین ست. او برای اثبات اشده امشتقی و زیرسیستمی از دین مسیحیت قلمداد می

های متنی آیات قرآن را با نکته، انبوهی از شواهد گرد آورده و کوشیده گره

 برگرداندن متن به خط سریانی قدیم و بازخوانی آن در بافتِ این زبان بگشاید. 
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حقیقت آن است که برخی از دستاوردهای لوکزنبرگ در این زمینه  

ی ها که معناهایبرای برخی از کلیدواژه چشمگیر و جالب توجه هستند. یعنی او

مبهم و پرسش برانگیز داشته، برابرنهادهایی پذیرفتنی به دست داده که با متن 

هایی سریانی خوانده شود. او همچنین در واژهسازگاری دارد، اگر که همچون وام

حل چند مشکل دستوری هم توفیق یافته است. این مشکل از قدیم در کتابهای 

و قرائت بسیار مورد بحث بوده و آن هم ناهمخوانی دستوری برخی از تفسیر 

افعال در آیات قرآن است. از آنجا که قرآن به زبان بومی و مادری مردم مکه بوده 

است، بسیار نامحتمل و تقریبا ناممکن است که خطای دستوری و غلط صرف و 

دشان را از شک مردم مکه زبان خونحوی در آن راه یافته باشد. یعنی بی

ر اند و بنابراین باید متن را از نظدانستهگران دستور زبان عربی بهتر میتدوین

دستوری هموار و درست دانست. لوکزنبرگ پیشنهاد کرده این افعال در بافتی 

ها ها و ایرادسریانی خوانده شوند و به این ترتیب بخش بزرگی از ناسازگاری

 شود. برطرف می

ی کار لوکزنبرگ مشخص شود، شرحی که بر آغازگاه شیوهبرای این که  

 کنم. آیات آغازین این سوره چنین است:ی علق داده را وارسی میسوره

أَرَأَیْتَ  8إِنَّ إِلَى رَبِّکَ الرُّجْعَى  7أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى  6کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَى 

 12أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى  11أَرَأَیْتَ إِن کَانَ عَلَى الْهُدَى  10 عَبْدًا إِذَا صَلَّى 9الَّذِی یَنْهَى 

کَلَّا لَئِن لَّمْ یَنتَهِ لَنَسْفَعًا  14أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى  13أَرَأَیْتَ إِن کَذَّبَ وَتَوَلَّى 

کَلَّا لَا تُطِعْهُ  18سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ  17ه فَلْیَدْعُ نَادِیَ 16نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ  15بِالنَّاصِیَةِ 

  19وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 

 این آیات را آیت اهلل مکارم شیرازی چنین ترجمه کرده است:

( از 6کند، )پندارید( به یقین انسان طغیان مىچنین نیست )که شما مى

( و به یقین بازگشت )همه( به سوى پروردگار تو 7نیاز ببیند! )اینکه خود را بى
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اى را به هنگامى که ( بنده9کند، )( به من خبر ده آیا کسى که نهى مى8است! )

( به من خبر ده اگر این بنده 10نیست(؟! ) خواند )آیا مستحق عذاب الهىنماز مى

( یا مردم را به تقوا فرمان دهد )آیا نهى کردن او سزاوار 11به راه هدایت باشد، )

( به من خبر ده اگر )این طغیانگر( حق را انکار کند و به آن پشت 12است(؟! )

مه ( آیا او ندانست که خداوند )ه13نماید )آیا مستحق مجازات الهى نیست(؟! )

کند، اگر دست از کار ( چنان نیست که او خیال مى14بیند؟! )اعمالش را( مى

اش ) موى پیش سرش( را گرفته )و به سوى عذاب خود برندارد، ناصیه

( سپس هر که را 16( همان ناصیه دروغگوى خطاکار را! )15کشانیم(، )مى

ن دوزخ را صدا ( ما هم بزودى مامورا17خواهد صدا بزند )تا یاریش کند(! )مى

 ;پندارد(( چنان نیست )که آن طغیانگر مى18زنیم )تا او را به دوزخ افکنند(! )مى

 (19هرگز او را اطاعت مکن، و سجده نما و )به خدا( تقرب جوى! )

 خواهیم یافت که نیازمند توضیح اگر به متن عربی بنگریم، چند ناهمواری

ثبت هایی با مفهوم م)کلّا( بر سر گزاره« چنین نیست»هستند. یکی از آنها کاربرد 

برانگیز است. یعنی منظور از اشاره به است. بافت معنایی هم تا حدودی پرسش

نای دقیق این آیات در درست روشن نیست. مع« ی دروغگوی خطاکارناصیه»

بری، توان در تفسیر طاند و میبرانگیز بودهکتابهای تفسیر سنتی هم مسئله

ی همین آیات سورآبادی، طبرسی و دیگران بحثهای زیادی درباره اسفراینی،

 یافت. 

ها آن است که متن در قالبی سریانی ی این گرهپیشنهاد لوکزنبرگ درباره

که در عربی متأخر عبارتی برای نفی است، « کال»ل بازخوانی شود. در این حا

نیم این بیاش به شکلی مثبت خوانده شود. چنان که میتواند در شکل سریانیمی

ند کای آمده که بر امری مثبت داللت میبر سر گزاره 19و  15و  6کلمه در آیات 

ی تفادهاس لوکزنبرگ نشان داده که این«. همانا»و معنایش تقریبا مترادف است با 
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شود. در زبان سریانی رواج داشته، اما در عربی دیده نمی« کلّا»تر از تعمیم یافته

شود که دومی به کار برده می« همه»، یا «اصال»)کُلّا( به معنای  alkدر این زبان 

در معنای « لّا کُ»کند. این ترکیب سریانی در تعبیر پارسیِ معنایی مثبت را حمل می

د. در رسانباقی مانده که همچنان بار معنایی مثبتی را می« اصوال و روی هم رفته»

  1ود.شاین کاربرد مثبت دیده میی علق هم این کلمه در چنین بافتی با سوره

نیز به  13و  9را در آیات « أریت»در ابتدای « أ»از دید لوکزنبرگ حرف 

رساند که به همین شکل در زبان سریانی را می« اگر»همین شکل بیشتر معنای 

که  2کندداللت می« آیا»متأخر این حرف تنها بر وجود داشته است. در عربی 

                                                 

 

1 Luxenberg, 2007: 302-307.  

2 Luxenberg, 2007: 315.  

در « نأ»چندان با بافت متن سازگار نیست. به همین ترتیب لوکزنبرگ حرف 

 «وقتی که»اش به معنای را در شکل سریانی« أن رآه استغنی»ابتدای عبارت 

  3است. نیاز شدن )استغنی(ی معنای بینفی کنندهخوانده که م

تا اینجای کار سخن لوکزنبرگ کمابیش با آنچه در متون سنتی تفسیر 

ی سریانی یا خوانیم سازگار است. در این متون هم بارها و بارها به ریشهمی

بشی کلمات اشاره شده و کوشیده شده با خواندن کلمات به مثابه عبرانی یا ح

 ای از زبانی دیگر، معنای آن را توضیح دهند. واژهوام

3 Luxenberg, 2007: 312.  
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لوکزنبرگ در همین راستا و باز سازگار با تفسیرهای کالسیک اسالمی، برخی از 

را هم در بافتی سریانی خوانده و معنایی به کلی متفاوت را از آن برداشت  کلمات

کرده است. مثال از دید او این که موی جلوی پیشانی کسی را در روز قیامت 

نماید. از این رو حدس زده که ناصیه )که در عربی بگیرند، کمی دور از ذهن می

جدل »ه( سریانی بوده که )نَصّایَ ayKynبه معنای موی پیشانی است(، در اصل 

دهد. از دید لوکزنبرگ این معنا با انتساب معنی می« کردن و دعوا و مرافعه کردن

ی سازگاری بیشتری دارد. به گمان او در آیه 16ی صفت دروغگو )کاذبة( در آیه

 ای سریانی است. واژههم وام« نسفعا » 15

به معنای  «سفع»ی یشهمفسران سنتی به پیروی از طبرسی این کلمه را از ر

اند. اما این ریشه در عربی کهن کاربرد چندانی نداشته دانسته« گرفتن و کشیدن»

در عربی مترادف « ضرب»و « لطم»و در مقابل در زبان سریانی رایج بوده و با 

رسانده است. به این ترتیب این را می« تنبیه کردن و عقوبت نمودن»بوده و 

ش و آن تا سرک»خوانده، که یعنی « لنسفعاّ بالناصیه»را  نویسنده عبارت مورد نظر

ی ناگفته نماند که این معنا برای این کلمه احتماال در مکه«. کار را تنبیه کنیمجدل

روزگار حیات پیامبر اسالم رواج داشته است، چون حدیثی از عایشه نقل شده به 

عنی هیچ ی«. غیر زینب لم تکن واحدة من النساء النبی تناصینی»این مضمون که : 
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در این  4کدام از زنان پیامبر نبودند که اهل دعوا و مرافعه نباشند، مگر زینب.

 حدیث این بن فعل در معنای پیشنهادی لوکزنبرگ به کار گرفته شده است.   

لوکزنبرگ بحثهایی لغوی از این جنس است و با ی کتاب مهم بحث بدنه 

دقت و ارجاعهای فراوان نوشته شده است. کتاب لوکزنبرگ بسیار دشوار و 

تخصصی نوشته شده و مخاطب اثر باید عالوه بر دانستن عربی و آلمانی یا 

انگلیسی، تا حدودی سریانی و عبری و یونانی هم بداند. چرا که لوکزنبرگ در 

رده شان آوود کلمات و تعبیرها را به زبان اصلی و به خط اصلیجای جای متن خ

ی پیشنهادهایی که لوکزنبرگ برای بازخوانی آیات قرآن به است. بخش عمده

دست داده، اگر تنها از منظر علم تفسیر و لغت نگریسته شوند، شایان توجه و 

                                                 

 

4 Luxenberg, 2007: 320-323.  

شان بحث برانگیز هستند و چه بسا که درست باشند. هرچند این درست بودن

ی هایکند و در راستای تفسیرها و شرحای به معنای کلی قرآن وارد نمیخدشه

 گیرد که طی چهارده قرن پیش در عالم اسالم نوشته شده است.قرار می

 ی امنِ بحث گامیاما لوکزنبرگ در بسیاری از جاهای کتابش از این دایره 

اصوال طرح هر بحثی  به بیرون نهاده و حدسهایی جسورانه را مطرح کرده است.

ی هر موضوعی ارجمند و ارزشمند است و باید از و جسورانه حدس زدن درباره

این نظر به دیدگاهش احترام گذاشت. اما با این همه حدسهای جسورانه به همان 

های شناسی استوار و دادهگیرند، به روشاندازه که از دیدگاه هنجارین فاصله می

 فاف و نیرومندتری نیز نیاز دارند. محکم و گامهای استدالل ش
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ی کتاب لوکزنبرگ که حقیقت آن است که در این بخشهای جسورانه 

شناسی و آن دقت دلیل اصلی پر سر و صدا بودنِ کتابش هم بوده، این روش

نظری چندان رعایت نشده است. به عنوان مثال لوکزنبرگ در جاهایی اصرار دارد 

اش )در سریانی( در دورانهای بعدی توسط وشتاریای یا فعلی در شکل نکه کلمه

اند به اشتباه خوانده شده و با امالء نادرست دانستهکسانی که درست سریانی نمی

ای عربی با معنایی ساختگی به متن قرآن راه یافته است. یکی از و همچون کلمه

ی اروبه معنای زنِ زیب« حوری»گوید مشهورترین این حدسهای او آن است که می

 ! خوانده شود« انگور سفید»اش چشم نبوده و باید به همان معنای سریانیسیاه

کوشش لوکزنبرگ برای تبدیل کردنِ کلمات و فعلهای آیات قرآن به  

دار است که چیزی شان در حدی دامنهریخت و نامترادف سریانیکلمات هم

 ها در همیننزدیک به یک سوم کل کتابش را به خود اختصاص داده است. تن

ی علق خواندیم، لوکزنبرگ عالوه بر مواردی که گفتیم ای که از سورهآیه نوزده

ی دیگر را هم به سریانی دگرگون ساخته و معنایی متفاوت با مفهوم شش کلمه

ها محتمل و برخی دیگر رایج به آن نسبت داده است. برخی از این بازخوانی

گیری کند، سمت و سو و جهتیشتری تولید مینامحتمل هستند. اما آنچه که تردید ب

سریانی معناهایی -کلی لوکزنبرگ است، که انگار اصرار دارد از کلمات عربی

اش را استخراج کند. حقیقت آن است که این کوشش او سنخ با بافت مسیحیهم

ها که به درستی و همچون احتمالی نماید. یعنی بسیاری از همسانینافرجام می

وقتی در بافت تاریخی عربستانِ آن روزگار  بدان اشاره کرده، کم یا زیاد

 نمایند. بازنگریسته شوند، چندان مهم و تعیین کننده نمی

ی صدر اسالم دین باید به این نکته توجه داشت که در مکه و مدینه 

عراب پرستی سنتی امسیحیت در اقلیتی کامل قرار داشته و دین غالب مردم، بت

ا قبول سریانی مکه )ب-ی عربیابراین این تصور که در زبان آمیختهبوده است. بن

های دینی معنایی مسیحی را در ذهنها متبلور فرض وجود چنین گویشی( کلیدواژه
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نماید و باید با شواهدی بیشتر پشتیبانی شوند. در واقع اند، بعید میکردهمی

مات بار و دمشق به کللوکزنبرگ معناهایی که راهبان مسیحی نویسای الحضر و ان

اند را بر گرفته و با فرضِ آمیختگی زبان عربی و سریانی، دادهسریانی نسبت می

های قرآنیِ مربوط به فضای مکه بازتابانده است. کاری که همان را به کلیدواژه

ی راه ناپیموده شناختی نادرست است و چندین گامِ مهم را در میانهاز نظر روش

 ها را پیموده فرض کرده است.باقی گذاشته و آن

اش ی استدالل لوکزنبرگ که تا حدودی تعصب دینیدومین ایراد شیوه 

سازد، اعتبار و مرجعیتی است که برای متون سریانی مسیحی را هم نمایان می

در متون مسیحی « حور»قایل است. به عنوان مثال او با موفقیت نشان داده که 

اربرد داشته و یکی از مفاهیم رایج برای توصیف سریانی به معنای انگور سفید ک

معنی می داده و تعمیم آن « سپید، بلورین»بهشت بوده است. این کلمه در اصل 

به معنای انگور رخدادی در دل زبان سریانی بوده و با پویایی گفتمان مسیحیان 

نماید که لوکزنبرگ اتصال میان این در آسورستان پیوند داشته است. چنین می

ی حور را بیش از اندازه استوار فرض کرده و گمان کرده چون معنا و کلمه

بانان زی سامیاند، همهبردهمسیحیان در بافت دینی خاصی این معنا را به کار می

ی مشتقهای این کلمه همین معنا را فهم کنند. در حالی بایست از همهدیگر هم می

اش به توصیف از معنای اصلی شده به همان شکلی که حور در سریانیکه می

یچ اش به وصف زنان زیبارو بسط یافته باشد. هانگور تعمیم یافته، در بافت عربی

شاهدی نداریم که نشان دهد حور در صدر اسالم در مکه به معنای انگور سپید 

ی تفسیرها و روایتهای کهن قرآن تاکید دارند کاربرد داشته است، و در مقابل همه

صفتی برای زنان زیباروی بهشتی بوده است. از این رو قدری  که این کلمه

انگیز است که پژوهشگری با تیزبینی و دقت نظر لوکزنبرگ، همان معنای شگفت

سریانی را اصیل و قطعی قلمداد کند و اصرار ورزد که این کلمه در بافت قرآنی 

 داده است. نیز انگور معنا می
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انه شناسکزنبرگ هم به همین ایراد روشهای دیگرِ لوبسیاری از برگردان 

مبتال هستند. در آمیختگی و تاثیرپذیری زبانهای عربی و سریانی در قرن ششم و 

ایید توان با شواهد فراوانی تی اولیه را میهفتم میالدی بحثی نیست و این فرضیه

 ی خاص سریانی در منابعکرد. اما جهش از این نقطه به این که معنای فالن کلمه

ل چینی و استدالمسیحی دقیقا به همان شکل در متن قرآن هم آمده، نیاز به مقدمه

شود. و معرفی گواهانی فراوان دارد که در کتاب لوکزنبرگ اثری از آن یافت نمی

نماید که اصرار دارد یعنی قدری تعصب در دیدگاه او رخنه کرده و چنین می

 ند. اسالمی قرآن بازیافت ک-عربی مسیحی را به هر قیمتی در متن-معانی سریانی

ن ی متتردیدی نیست که جستجوی این کلمات و نقد و تحلیل آزادانه 

حق مسلم هر پژوهشگری است، اما این حق مجوز جهیدن از مقدماتی کلی به 

دهد، به ویژه در آنجا که قیاسی در کار نباشد و استقراء نتایجی جزئی را نمی

 همراه نباشد.ارائه شده با شواهد کافی 

اش اژگانیهای ویابیلوکزنبرگ بیشتر با تکیه بر همین شق اخیر از ریشه 

ی نهایی دست یافته که بخشهایی از قرآن اصوال دعاهایی مسیحی به این نتیجه

اند و در نتیجه فرض کرده که پیامبر اسالم و مسلمانان آغازین دینی نو عرضه بوده

اند. این ای از مسیحیت بودهای و فرقهنکرده بودند و تنها نمایندگان شاخه

گیری پر سر و صدا که دوستان و دشمنان زیادی برای این کتاب در میان نتیجه

مسیحیان و مسلمانان تراشیده، باید فارغ از تعصبهای عقیدتی و تنها و تنها با تکیه 

 بر شواهد عینی و ملموس زبانشناسانه و تاریخی مورد ارزیابی قرار گیرند. 
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گیری نهایی لوکزنبرگ زیر داوری من آن است که اگر چنین شود، نتیجه

 ی تکفشار نقدهای عقالنی دوام نخواهد آورد و فرو خواهد پاشید. بحث درباره

حثی نیاز به ب خوانیم،می« خوانش سریانی قرآن»هایی که در کتاب تک کلیدواژه

پردامنه و مفصل دارد که در این نوشتار مجالی برایش نداریم. اما چارچوب کلی 

توانم به شکلی فشرده ام در این زمینه را مینقدی که بر این کتاب دارم و داوری

 بازگو کنم. 

کتابی دقیق، پژوهشگرانه و « خوانش سریانی قرآن»به نظرم کتاب 

کند، اما در پاسخگویی اب و مهمی را مطرح میخواندنی است که پرسشهای جذ

کوشد پاسخی از پیش معین شده را که به آنها ناتوان است، یا به بیان دیگر می

انگار از ایمانی دینی برخاسته، به زور به مخاطب بقبوالند. یعنی این کتاب که 

 توانست متنی پژوهشگرانه باشد و به کنکاش عقالنی و علمی خالص بپردازد،می

بدیل شده ای تای ضداسالمی فرو غلتیده و به بیانیهنامهی جدلمتاسفانه به مرتبه

تر ای از مسیحیت، و در نتیجه دینی فروپایهبرای این که اسالم آغازین زیرشاخه

 از آن قلمداد شود. 

ی مقدماتی دارد که هردویشان این کتاب چنان که گذشت دو فرضیه

شان وجود دارد. یکی آمیخته بودن زبان درباره نمایند و و جای بحثمحتمل می

سل ی نخستین نعربی و سریانی رایج در حجاز در صدر اسالم، و دیگری استفاده

کاتبان قرآن از خط سریانی. این هردو بر اساس پژوهشهای دیگران ممکن است 

 درست باشد و لوکزنبرگ آنها را مفروض دانسته است. 

ه شان ارائخه از حدسها و گواهان پشتیبانها دو شابر اساس این فرضیه

های تر هستند، گرهتر و مستدلاند. یک شاخه که به نظرم دقیقتر و روشنشده

ی گشایند و به نظرم به همان اندازهمعنایی و ابهامهای دستوری متن قرآن را می

 های آغازین محتمل هستند و سزاوار کنکاش و تحلیل بیشتر. فرضیه
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ز حدسها و گواهان کتاب که برای لوکزنبرگ مهمتر هم ی دوم اشاخه

 های متون سریانیتر است برای این که کلیدواژههست، کوششی بلندپروازانه

پای افزون شدن بر جسارت مسیحی را در قرآن بازیابی کند. در این بخش هم

حدسها، با کاهش دقت و فقرِ گواهان و شواهد روبرو هستیم. لوکزنبرگ 

 ی دوم متکی ساخته و بر اساس اینکتابش را یکسره بر این شاخه گیرینتیجه

گوید که بخش بزرگی از گفتمان اسالمی آغازین، در اصل مسیحی حدسها می

 بوده است.

ی شناسانهی دوم سه ایراد روشبه نظرم بحث لوکزنبرگ در این شاخه

نی جلوه اپذیرفتاش ننهایی گیریشود نتیجهمهم و تعیین کننده دارد که باعث می

 کند. 

نخست: لوکزنبرگ شباهت کلمات سریانی مسیحی و عربی اسالمی را 

ضا ها با معنایی مشابه در هر دو فدلیلی کافی گرفته برای این فرض که این کلمه

اند. شباهت یاد شده برای اثبات این دعوی و نزد پیروان هردو دین کاربرد داشته

ادیان گوناگون در یک منطقه و با زبانی  کافی نیست. در شرایطی که پیروان

 اند، هیچ بعید نیست یک کلمه در بافتهایگفتهکمابیش مشترک با هم سخن می

پرست، مندایی و...( معانی به کلی دینی گوناگون )مسیحی، یهودی، اسالمی، بت

 متفاوتی داشته باشد، و احتمال بیشتر هم آن است که چنین بوده باشد. 

رای تشخیص این که فالن کلمه در فالن متن چه معنایی بهترین شاهد ب

داشته، گزارش به کاربرندگان آن زبان و راویان و مفسرانی است که نزدیکترین 

پیوند زبانی و عقیدتی را به متن دارند. یعنی تفسیر مفسران مسلمان آغازین و 

و  یروایتهای تاریخی بازمانده از ایشان مرجع اصلی است و منابع دیگر کمک

هایی به شوند. اگر در متون مغازی و طبقات و سیره اشارهای تلقی میحاشیه

ای مثل حوری وجود داشته باشد و همه هم یک معنا را از آن برداشت معنای کلمه

کنند، این که این کلمه در متنی سریانی و مسیحی معنای دیگری داشته اهمیت 
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واج معنای مورد نظر لوکزنبرگ در چندانی ندارد. مگر آن که شاهدی استوار به ر

 ی دوران صدر اسالم یافت شود. مکه

ای سریانی توسط گوید کلمهدوم: لوکزنبرگ در بسیاری از جاها می

قاریان به اشتباه به شکلی متفاوت خوانده شده و معنایی تازه بر آن بار شده است. 

قرآن از راه داشتی همراه است و آن هم این که متن این برداشت او با پیش

ده است. شنوشتاری و به پیروی از شکل نوشته شده در میان مسلمانان منتشر می

این برداشت بنا به شواهد تاریخی گوناگون نادرست است و با تاریخ ادیان و 

پویایی نویسایی هم سازگاری ندارد. خواندن قرآن از همان ابتدا بر نوشتن آن 

سالم گرویدند قومی نانویسا بودند. بنابراین غلبه داشته و اصوال اعرابی که به ا

ر شده و بی قاریان قلمداد میی نوشتاری قرآن ابزاری کمکی برای حافظهنسخه

کرده است. شواهد فراوانی که سنت قرائت غلبه نداشته و آن را تعیین نمی

ی اختالف نظرها بر سر معنای آیات  قرآن در دو نسل آغازین مسلمانان درباره

ه ای وجود داشتدهد که سنت شفاهی نیرومند و گستردهت داریم، نشان میدر دس

و بحث بر سر خواندن متن با اتکا بر حافظه بوده است. موقعیت نوشتار در سنت 

ی این سنت شفاهی قرار داشته است و این انتقال قرآن در ابتدای کار زیر سیطره

اند، بدیهی و جمعیت نویسا بوده ٪10-5ی جوامع باستانی که در آنها در همه

طبیعی بوده است. از این رو این که خوانش آیات قرآن به خاطر شباهت در 

ی عربی به سریانی دگرگون شود و معنایی به کلی متفاوت به نوشتارِ یک کلمه

نماید. لوکزنبرگ برای چنین دعوی آیات منسوب شود، نامعقول و نامحتمل می

خواند تا اصوال امکان از گواهان و شواهد را فرا می بایست انبوهیبزرگی می

چنین رخدادی را نشان دهد، و گمان من این است که اصوال چنین شواهدی 

 وجود نداشته باشد!

گیری نهایی لوکزنبرگ که کل همت و نیرویش وقف آن شده، سوم: نتیجه

ریخ ادیان با شواهد تاریخی همخوانی ندارد. ظهور دین اسالم از این نظر در تا
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یگانه است که سیر تحول آن و تاریخ آغازین آن به دقت ثبت شده است. در میان 

سازان و ی زمانی میان تاریخادیان بزرگ جهان دین اسالم کمترین فاصله

سان نویسازان خودِ تاریخنویسان را دارد و در واقع بخش بزرگی از تاریختاریخ

، اسالم تنها دین بزرگی است که در زمان اند. یعنی گذشته از دین مانیهم بوده

های حیات پیامبرش نوشتن متن مقدس آن آغاز شده و ثبت رویدادها و زندگینامه

افراد تاثیرگذار در آن بالفاصله و در همان نسل آغازین شروع شده است. گذشته 

 نهای بیرونی هم در اختیار داریم که سیر تحول دیاز منابع درونی، انبوهی از داده

اسالم از دید مسیحیان و زرتشتیان و پیروان سایر ادیان را ثبت کرده است. 

لوکزنبرگ تعصبی در پایبندی به منابع مسیحی دارد و هم خودش و هم پیروانش 

به همین  کنند.آشکارا متون مسیحی را برتر و معتبرتر از سایر روایتها قلمداد می

عاهایی متفاوت با ادیان پیشین دارد خاطر امری بدیهی مانند ظهور دینی نو که اد

اند. مرزبندی میان دین اسالم و مسیحیت از همان دوران حیات را نادیده انگاشته

ی مریم( بازتاب اش در سورهپیامبر اسالم آغاز شده و در خودِ قرآن هم )نمونه

یافته است. از این رو ادعای یکی بودن این دو دین و رواج دعاهای مسیحی نزد 

اید و نمانان صدر اسالم در تعبیر افراطیِ مورد نظر لوکزنبرگ نادرست میمسلم

 توان آن را مردود دانست.با تکیه بر شواهد تاریخی می

بندی باید گفت کتاب لوکزنبرگ کتابی است خواندنی و در مقام جمع

متاسفانه در سنت جدل مسیحیان با مسلمانان نوشته شده است. این کتاب  مهم، که

گشاید و به برخی از پرسشهای متین و راه را بر طرح پرسشهایی تاریخی می

دهد، و از این نظر ارزشمند است. هرچند آماج نهایی این زبانشناختی پاسخ می

انجامد هایی مییریگکند و به نتیجهی جستجوی حقیقت خروج میکتاب از دایره

 نمایند.که ناپذیرفتنی و ناراست می
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اه پیش در سینماهای ( چند مSolace« )آرامش»فیلم  

توجهی چشمگیر مخاطبان چندین کشور اکران شد و با بی

( کارگردانی Afonso Poyartو منتقدان روبرو شد. فیلم را آلفونسو پویارت )

ری مانند آنتونی هاپکینز و جفری دین مورگان و کالین های نامداکرده و هنرپیشه

اند. با این همه استقبال از آن به نسبت اندک بود و بر ن بازی کردهفارل در آ

 تارنماهای مرجع امتیازی به نسبت اندک به دست آورد. 

ایی ای )هاپکینز( که توانفیلم داستانی به نسبت ساده دارد. مرد سالخورده 

بینی دارد و در چند مورد به پلیس برای یافتن جنایتکاران یاری رسانده، روشن

 که انگار به شکلی تصادفیشود تا معمای قاتلی مرموز را حل کند فرا خوانده می

ستجوی رساند. او به جدرد قربانیانش را به قتل میای بسیار ماهرانه و بیو با شیوه

های درمان ناشدنی ی قربانیان به بیماریشود همهپردازد اما متوجه میقاتل می

ی قاتل ناگهان از جنایت به قتل از اند. یعنی انگیزهمردهمبتال بوده و به زودی می

شود که قاتل خود نیز توانایی شود. کمی پیشتر معلوم میسر ترحم بدل می

بینی چشمگیری دارد و بر این مبنا درد و رنجِ پیشاروی مردمی که رو به روشن

دهد و برای رهاندن ایشان از رنج است که دست به مرگ دارند را تشخیص می

 شوند و در نهایترو میبین و قاتل در چند صحنه با هم روبزند. روشنجنایت می

 رساند. بین برای رهاندن همکار جوان خود از مرگ، قاتل را به قتل میروشن

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Afonso_Poyart
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ها همه بسیار خوب هستند. هرچند تدوین داستان فیلم جذاب و بازی 

شد حذفشان کرد. چندان خوب انجام نشده و روایت حشو و زوائدی دارد که می

ی پرسشآمیزِ کند طرح موفقیتروی هم رفته آنچه در این فیلم جلب توجه می

کلیدی است و آن هم این که آیا افرادی که از نظر بینش و دانایی برتر از بقیه 

هستند، به لحاظ اخالقی اجازه دارند بدون آگاهی و خواست دیگران ایشان را از 

 یا نه؟  درد و رنج برهانند،

قاتل که کل فعالیتهایش را بر چنین کاری متمرکز کرده، آشکارا موافق 

بین که سالها پیش داند. روشنبا چنین حقی است و این را کاری اخالقی می

دخترش را در اثر سرطان از دست داده، با این برداشت مخالف است و جانِ 

داند. گفتگوهای این دو با هم در این زمینه بسیار خوب ردمان را مقدس میم

بین تدوین و صورتبندی شده است. اوج این گفتگوها در جایی است که روشن

گوید آدمیان حق ندارند نقش خداوند را بازی کنند، و قاتل پاسخ به قاتل می

اما «. زند!دل نمیام کارهایش چنگی به خدا؟ تا جایی که من دیده»دهد می

سی کند و گفتارهای پلیبین سرسختانه چنین حقی را برای قاتل انکار میروشن

که همکار اوست، پیش از مرگ هم مداخله در مرگ و زندگی دیگران را 

یم شونمایاند. با این همه جالب است که در اواخر فیلم متوجه میغیراخالقی می

ی بین هم دربارهکه خودِ روشن

دست به کنشی مشابه  دخترش

ای زده و او را که با مرحله

آور و دردناک از بیماری رنج

سرطان دست به گریبان بوده، از 

 سر ترحم به قتل رسانده است. 
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 «من»چند بیت از موالنا بیدل دهلوی در شرح معنای 

 

 ی حضوریم محو جناب مطلقما سجده

 گم گشته همچو نوریم در آفتاب مطلق    

 در عالم تجرد یا رب چه وا نماییم

 یک نقاب مطلقاو صد جمال جاوید ما     

 ای خلق پوچ هیچید بر وهم ظن مپیچید

 کافی است بر دو عالم این یک جواب مطلق   

 کم نیست گر به نامی از ما رسد پیامی

 شخص عدم چه دارد بیش از خطاب مطلق   

 های هستی در خلوت عدم ماندافسانه

 حس وا نکرد مژگان از بند خواب مطلق   

 ندیدیمهرچند وا رسیدیم، زاین انجمن 

 با یک جهان عمارت غیر از خراب مطلق   
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  اماز کتاب آرزو بابی دگر نگشوده

 امهمچو آه بیدالن سطری به خون آلوده

 موج را قرب محیط از فهم معنی دور داشت

 امام از بس که با خود بودهقدر دان خود نی   

 امی اظهارم اما بستهدماغی نشئهبی

 اندام ننمودهآیینهیک جهان تمثال بر    

 گر چراغ فطرت من پرتوآرایی کند

 امشود روشن سواد آفتاب از دودهمی   

 دستگاه نقد هر چیز از وفور جنس اوست

 امخاک بر سر کرده باشم گر به خویش افزوده   

 

 

  اماز خیال وحشت اندوز دل بی کینه

 امی آیینهعکس را سیالب داند خانه

 ف از کدورتهای وهمام صابس که شد آیینه

 امبندد برون سینهراز دل تمثال می   

 طاقتی استام بیطفل اشکم سرخط آزادی

 امفارغ از خوف و رجای شنبه و آدینه   
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 دمدنگاه اندکی نارسا می   وجود از عدم آن قدر دور نیست

 دمدبرو گر بکاری بیا می   به ترک طلب ریشه دارد قبول

 دمدهمین نفس مطلق ز ما می    و بسمعمای اسم فناییم 

 دمداز این بام چندین هوا می  سرت بیدل از وهم و ظن عالمی است

 

 

 با گرد این بیابان عمری است هرزه تازیم

 در خواب ناز بودیم، بر خاک ما که پا زد   

 آیینه در حقیقت تنبیه خودپرستی است

 با دل دچار گشتن ما را به روی ما زد   

 امام و من نگفتهدر گوش خویش گفته امحدیث نگفتن نگفته با هیچ کس

 امانی انا اللهی که به ایمن نگفته موسی اگر شنیده هم از خود شنیده است

 امی خیال معین نگفتهجز شبهه هر جاست بندگی و خداوندی آشکار 

 امحرف زبان شمعم و روشن نگفته این انجمن هنوز ز آیینه غافل است

 مابیدل تو گفته باشی اگر من نگفته اش پر استجهت از فتنهمن که ششاین ما و 
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  میردجهانی در تالش آبرو ناکام می

 داند که غیر از خاک گشتن نیست مقصودشنمی

 ی هستیمپرس از دستگاه نیستی سرمایه

 پرده شد تا این قدر کردند موجودشعدم بی   

 

 کردم به وهم خویش جمعزآن قدر هوشی که می

 مانم به یادرسم چیزی نمیچون به یادت می   

 از عدم آنسوترم برده است فکر نیستی

 نیستم زآنها که هستی آرد آسانم به یاد   

 

 داردهوس ز زحمت کس دست بر نمی

 ندجهانیان همه یک آرزوی بیمار  

  گذرندمال میها سینهبه خاک قافله

 چو سایه هیچ متاعان عجب گرانبارند   

 حاصلی مگوی و مپرسز شغل مزرع بی

 کارنددروند و افسانه میخیال می   
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 از شعرهایم:

 

 شاد شدم سوى کوه، روز خوشى صبح زود

 ، چرخ به سر، زرد خودساخت کهآن از  ترپیش   

 خورشید چشمزده باز کرد، لشکر خواب

 ى گردون کبوداز ستم شب هنوز، چهره   

 خاک، خنک چون خزان، با قدمم شاد گشت

 زد ناىِ رودب، شاد سرودو  نازى پرده   

 صخره به صخره به کوه، من بُدَم و سنگ و سنگ

 ودگشبه من می بستر یک رود پیر، راه   

 شمار، بیش بسى از هزارى جان بىچله

 نمودبود و گذر مى اى،حد همه لحظه    

 مهر بزد ناگهان، سر ز افق شادمان

 سرمه درید آسمان، نیست بشد آنچه بود    

 ى شب را دریدتیغ ز آتش کشید، پرده

 خلعت از آیینه داد، نور در آن، تار و پود    

 ردى تاریک مُروز چو آغاز گشت، سایه

 زنده شد اقلیم هور، خواند مغانه سرود    

 چرخ، باز شدى روبروچهر من و چهر 

 رهزن پیروز روز، شک ز سرم در ربود    

 دیده شد انباشته، از هنر هر چه هست

 شنودرازِ نهانِ سپهر، گوش دلم مى    

 مرز من و دیگرى، رخت کشید از میان

 رمز من است و جهان، قفل معماى بود
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  تنش ـ رفع تنش  

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

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

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

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

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

در خود بازنمایى  (یرفراوانى همان متغ)را از وضعیت مطلوب  (متغیرى مرکزى

جود شود. تنش، وى این دو به صورت تنش در سیستم رمزگذارى مىکنند. فاصله

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

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

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

 کند.مى

   :تنش چیزى ناخوشایند، خطرناک، ظالمانه و غیرعادالنه توهم طرد تنش

 است.

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

د کند. این رونر مىزا، حضور تنش را انکاو از راه بازتعریف کردنِ شرایط تنش

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

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

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

ت را ى پویایى من، قدریش دامنهکند. این روند با افزاتر شدن استفاده مىپیچیده

 دهد.افزایش مى

Z   تنش را در چهار سطح فراز بر اساس متغیرهایی زیستی، روانی، اجتماعی

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

توان چهار متغیر مرکزی را بر اساس این گوناگون با هم ارتباط دارند؟ آیا می
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ها نشی تها اشکالی گوناگون از یک ماهیت یگانه دانست؟ آیا همههمریختیِ تنش

 شوند؟در نهایت به تحولی در گرانیگاه مربوط می

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

 اند؟گرفته

زى چیاى مانند منش و نهاد اجتماعى نیز هاى پایهتوان در سیستمآیا مى

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

 تنش شود؟

شناختى و روانى چنین در دسترس و آشکار هاى زیستچرا تنش

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

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

O انترین سه تنشى را که در عمرت؟ مهمیددر حال حاضر چه تنشى دار 

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

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

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

ها هاى مشهور یا فیلمهاى قدیمى ایرانى، رمانتوانید از داستانمى)نظر بگیرید 

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

 توانید سازگارى و گریز. آیا مىها سوار شده استماجراى داستان بر مبناى تنش

 را در قهرمان داستان تشخیص دهید؟ 

و  دیرا به دلخواه در نظر بگیر (مقاله، داستان، فیلم، شعر و...)یک منش 

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

خصى ش، به شکلى که روایتى یدبندی کنشده است؟ آن را به شکلى دیگر صورت

 و متمایز از متنِ اولیه را به دست دهد.

 

 

 

 

 

 

 تمامیت 

 ناتمامیت

 حضور

 موجود غیاب

 مطلوب

 تنش

تنش رفع  
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 شوند؟چرا ضدقهرمانان محبوب می

 24/11/1394، شنبه 652ی ، شماره14ی چلچراغ، سال نامههفته

 

شد که به نسبت سالها پیش سریالی از صدا و سیمای ایران پخش می 

خوش ساخت و دیدنی بود و در روزگار غیاب اینترنت و ماهواره و ممنوعیت 

تانی به بود و داس« سلطان و شبان»ویدئو به غنیمتی ارجمند شبیه بود. نام سریال 

ن قهرمانسبت ساده داشت که در آن یک شخصیت منفی ابله )سلطان( و یک 

کردند. در ی یک ضدقهرمان )وزیر( با هم ارتباط برقرار می)شبان( با واسطه

هایی که ما آن روزها بودیم، بر خالف ایبرهوت آن روزها برای شاگرد مدرسه

ی فیلم و سریال وجود نداشت. از این های زیادی برای بحث دربارهامروز گزینه

رایم شد و چیزی که بریال مربوط میرو بخشی از گفتگوهای همکالسان به این س

ش ها بود. کارگردان تمام تالخیلی عجیب بود، جذابیت شخصیت وزیر برای بچه

خود را به کار برده بود که وزیر را )که محمدعلی کشاورز نقشش را بازی 

گر و بدکار و پلید نمایش دهد و در حدی که کرد( به صورت موجودی حیلهمی

آمد سنگ تمام گذاشته بود. اما همین شخصیت پلید با یاز فنون سینمایی بر م

ها بود و کسی نبود که آرزوی پیروزی اش سخت محبوب بچههای منفیسویه

 نهایی او را در دل نپرورد. 

در همان روزها بود که فیلم جنگ ستارگان هم کم کم ساخته و اکران 

 د. یعنی شخصیتی کهی آن هم افتاشد و این دقیقا همان اتفاقی بود که درباره

بیش از همه جلب نظر کرد و محبوب شد، دارت ویدر بود که ضدقهرمان اصلی 

شد. در حدی که جورج لوکاس وقتی پس از سالها برای ساخت فیلم محسوب می

سه قسمت پیش درآمد شاهکار خود کمر همت بست، زندگی همین شخصیت را 
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ن دست فراوان هستند. وقتی هایی از ایستون فقرات داستان خود گرفت. نمونه

پیکر و شهرت یافت، مردم از ضدقهرمان غول (Terminatorویرانگر )فیلم 

کردند و به ناگهان فروش پالتوی چرمی و عینک دودی افزایش مهیب او تقلید می

فیلمش  ییافت. محبوبیت شخصیت ویرانگر چندان بود که کارگردان در دنباله

ناگزیر شد دست به کاری بسیار نامتعارف بزند و همان شخصیت پیشین را با 

 ای مثبت بازتعریف کند. شه و همان قالب این بار در چهرههمان هنرپی

 

 

 

 

 

اما چرا چنین است؟ چرا در سریالی که در بافتی ایدئولوژیک و با هدف  

 مخاطبشود، هیجان و عواطفی که در عریان تبلیغ سیاستی خاص ساخته می

گذاران بر سریال است؟ چرا موجودی ی مقصود سرمایهشود واژگونهبرانگیخته می

سیاه و تیره و مهیب و غیرانسانی مثل دارت ویدر یا هیوالیی آهنی مثل ویرانگر 

نزد تماشاچیان محصوالت هالیوودی محبوبیتی بیش از قهرمانان نیکخواه و 

تهای منفی حتا در تاریخ تا آورند؟ چرا شخصینیکخوی فیلمها به دست می

کنند؟ چرا فیلمهایی مثل پدرخوانده که حدودی محبوبیت خویش را حفظ می

، اما کننددهد چنین محبوبیت پیدا میظهور مافیا در ایاالت متحده را نمایش می

آی را تاسیس کرد، به  ی ادگار هوور که اف بیفیلم دقیق و خوبِ زندگینامه

ین حال شود؟ در عاین ابرپلیسِ تاثیرگذار منتهی نمی محبوبیت و دلنشین شدنِ

پاچینوی نه چندان زیبارو، و نقش ادگار را لئوناردو  که نقش پدرخوانده را آل

 کنند؟سیما بازی میکاپریوی خوشدی
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توان تعمیم داد و پرسید که چرا شخصیتهایی تاریخی این پرسش را می

همچنان امروز هواداران و دوستدارانی دارند؟ مانند استالین و چرچیل و آتاتورک 

شان انبوهی از مردم کشور خودشان را به کشتن کسانی که در دوران زمامداری

ی چرچیل و استالین( شماری عظیم از مردم کشورهای دادند و )دست کم درباره

 دیگر را نیز گرفتار فقر و بدبختی و فالکت ساختند؟

توان پاسخ داد و آن مسیری شناختی میمعهای جابه این پرسشها از سویه 

مای شود که سیها، تصویرها، نمادها و برداشتهایی مربوط میاست که به کلیشه

پاسخ  زند. یعنی یکیک شخصیت تخیلی یا تاریخی را با مفهوم قدرت پیوند می

برای این پرسشها آن است که قدرتِ برون تراویده از تصویر ویرانگر و استالین 

ه کند. قدرت بای برای میل تبدیل میه ایشان را به امری دلخواه و سوژهاست ک

 ایاش، وقتی از فاصلهویژه در شکل عریان و زننده و ویرانگر و تهدیدکننده

بدیل شناختی تاین قابلیت را دارد که به امری زیبایی دوردست نگریسته شود،

رچیل ی چعمدی و سودجویانهشود. یعنی هندیان و ایرانیانی که در اثر سیاستهای 

با قحطی و مرگ دست به گریبان بودند و شهروندان درسدن که در محیطی 

غیرنظامی در اثر فرمان بمباران او کشته شدند، اگر از ساز و کار فالکت و نابودی 

شک ستایش یا محبتی نسبت به او در دل حس داشتند، بیخویش خبر می

 تظار نداریم پلیسهای فیلم پدرخوانده مرید رئیسکردند. به همان ترتیبی که اننمی

 ی ویرانگر گردد. مافیا شوند یا سارا کانر دلباخته

نگریم، فالکت و مرگی که با این همه وقتی از دور به این شخصیتها می 

شود. درست مثل تراود به امری انتزاعی و ناملموس بدل میاز ایشان بیرون می

تاب شدن که در فضای امنِ ترن هوایی به امری ترس از افتادن و هراس از پر

تن  گفت مرگ یکیابد. استالین میکننده دگردیسی می بخش و سرمستشادی

ی دقیق و هوشمندانه به فاجعه و مرگ یک میلیون تن آمار است، و با این جمله

کرد. قاتلی که یک تن را در تاثیر روانی امرِ شرّ در ذهن ناظران اشاره می
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رساند تهدیدگری است منفور. اما خونریزی مثل چنگیز ات به قتل میهمسایگی

ای که هزار سال پیش چند میلیون نفر را به ضرب شمشیر به قتل رسانده، پدیده

تواند هم برای ساختن شود. قدرت میدوردست و مفهومی و برچسبی قلمداد می

، دشوارتر است و هم برای ویران کردن به کار گرفته شود و چون ساختن همیشه

نماید. از این روست تر میی قدرت همواره آشناتر و رایجهای ویرانگرانهسویه

های متصل با ویرانی و شر خود به خود شکلی از قدرت را نیز به ذهن که دال

گر نداند که قدرت چه مایه فریبنده و چه پایه وسوسهخوانند، و کیست که فرا می

 است؟

ی سینما نمایان گردند و چه ال به الی کتابهای ضدقهرمانان چه بر پرده 

تاریخی کمین کرده باشند، موجوداتی جذاب و فریبنده هستند. چون قدرت را 

 مفهکه امری خواستنی و آماجی همگانی است، در شکلی زودیاب و آشنا و ساده

 ی معطوفگذارند. ارادهآمیز از آن را به نمایش میکنند و تراکمی اغراقعرضه می

گردد و ی متمرکز بر نمادهای قدرت تحریف میبه قدرت، خواه ناخواه به اراده

خواستِ برخورداری از قدرت که دشواریاب و دیرپا و درازدامنه است، با 

هرچند شر و –ای قدرتمند ههای متصل به سوژبرخورداری از نمادها و نشانه

شناسی امر شر، و آن است ی زیباییمایهیابد. این است بنالتیام می -منفی

 ی میلِ عمومی به ضدقهرمانان...سرچشمه
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  «ااتاق ورونیک»نقد تئاتر 

 مهرداد مرزوقی

ای به همین نام، نوشته آیرا لوین و ترجمه بر اساس نمایشنامه "اتاق ورونیکا"تئاتر 

در عمارت  میترا شاکری، به طراحی و کارگردانی رضا ثروتی از دی ماه تا اوایل بهمن 

ای وهمناک و هیجان انگیز است که اتاق ورونیکا نمایشنامه مسعودیه تهران به روی صحنه بود.

نمایشنامه از دو پرده تشکیل شده که  .در فضایی گوتیک در یک عمارت قدیمی اتفاق می افتد

رخ می دهد.  1935و پرده دوم در وهم ساختگی سال  1973ماجرای پرده اول در سال 

ها و لحن به خوبی پرداخته شده و دقت نویسنده در صحنه پردازی و جزئیات داستان  دیالوگ

نمایش به قدری ست که ممکن است خواننده نیز در میانه نمایشنامه فریب وهم حاکم بر آن 

 سوزان را بپذیرد و از پیش بینی وقایع پایانی آن عاجز شود. -را خورده و مسخ ورونیکا

 

 

 صحنه اول:

بچه رزماری "این نمایش رعب آور و رمزآلود از نویسنده رمان 

(Rosemary's Baby) "  میان فانتزی و واقعیت، دیوانگی که مرز باریکی را

و جنایت است می کاود. سوزان که یک دانشجوی جامعه شناسی است به همراه 

که اکنون پس از مرگ  -دوستش الری به عنوان مهمان به عمارت باربیسان ها

کشانده می  -می شود شان توسط خدمتکاران ایشان آقا و خانم مک کوی اداره

 -شوند. خدمتکاران پیر به دلیل شباهت بیش از اندازه سوزان به ورونیکا باربیسان

او را  -دختر خانواده  باربیسان ها که مدتها پیش بر اثر بیماری سل فوت شده

برآن می دارند که خود را به جای ورونیکا جا بزند تا تسلی خاطر تنها دختر 

سیسی باشد که اکنون دیوانه شده و خیال می کند، ورونیکا  بازمانده خانواده یعنی

زنده است. به محض اینکه سوزان لباس ورونیکا را بر تن می کند؛ خود را دربند 
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است که تظاهر  1935اتاق یا نقش ورونیکا می یابد. یا شاید او ورونیکای سال 

 می کند سوزان خیالی است؟!!

 

 صحنه دوم:

و با شخصیتها و حتی لهجه کامال که سالها جوانتر زوج خدمتکار با ظاهری جدید 

ه پدر و مادر ورونیکا متفاوت در صحنه ظاهر می شوند. آنان وانمود می کنند ک

و درحالیکه به زن جوان )سوزان( اصرار می کنند که او  -للوید و ندرا -هستند

خود ورونیکاست ، به او اتهام می زنند که او در این اتاق زندانی است چون 

سیسی خواهر کوچکترش را به این دلیل که ناخواسته شاهد رابطه او با برادرشان 

 1935ده است . زوج جوان اصرار دارند که اکنون سال کٌنراد بوده به قتل رسان

است و آنها از ترس آبرو، پای پلیس را به میان نکشیده و تصمیم گرفته اند تا ابد 

او را در اتاقش زندانی کند. دختر جوان مایوسانه تالش می کند دالیلی بیاورد 

دگی می کنند. زن 1973که به آنها ثابت کند که او ورونیکا نیست و آنها در سال 

در پاسخ به ادعاهای دختر، للوید و ندرا او را دیوانه می پندارند و از دکتر 

خانوادگی شان آقای سیمپسون می خواهند که به خانه آنها بیاید. هنگامی که دکتر 

می رسد؛ دختر جوان در کمال ناباوری می بیند که او کسی نیست جز الری با 

ج جوان در اثبات ادعاهای عجیب شان یاری لباس و ظاهری متفاوت، که به زو

می رساند. در نهایت مقاومت دختر جوان فرو می شکند و خود را ورونیکا می 
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نامد و به جرم اش اعتراف می کند. در این لحظه دو مرد به ندرا کمک می کنند 

پس از قتل دختر جوان معلوم می شود که ندرا،  تا دختر جوان را به قتل برساند.

ورونیکای واقعی است که پس از مرگ پدر و مادرش، توسط برادرش کنراد از 

به ورونیکا  که در واقع فرزند نامشروع آن هاست؛ "پسر "اتاق اش آزاد شده و 

دست  (Catharsis)1کمک می کند تا با قتل خود نمادین اش به پاالیش روانی

است جسد ورونیکا را تصاحب  (Necrophilia)2یابد و پسر که یک نکروفیل 

 می کند.

 

 

 

 

 

نمایش اتاق ورونیکا یک سایکودرام ) نمایش روانشناسانه( است؛ بی 

شک نکته محوری داستان عقده حقارتی است که گریبان گیر ورونیکاست و رابطه 

را در اش با برادر کوچکتر و قتل خواهرش در نوجوانی احساس گناه شدیدی 

می نامد؛   "پسر "وی به وجود آورده است. ورونیکا فرزند نامشروع خویش را 

نامی برای وی برگزیده نشده است و بدین شکل موجودیت مستقل او نادیده 

گرفته می شود. همدستی پسر و کنراد در کشاندن طعمه ها به عمارت بدین منظور 

و عذاب و احساس گناه  است که ورونیکا با قتل زنانی همنام خویش از رنج

دست یابد. هرچند ناله و افسوس او در آخر نمایش  پاالیش ذهنیرهاشده و به 

که او هنوز زندانی اتاق ورونیکاست و  و تکرار جمالت سوزان نشان می دهد

این رنج تا ابد با او خواهد ماند . بازی بهناز جعفری هم در نقش خانم مک کوی 

و هم ندرا و ورونیکا چنان تکان دهنده است که می توان آن را بارزترین ایفای 

 نقش در این نمایش دانست.
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 ری، دکتر سیمپسون و پسر چنانبازی مرتضی اسماعیل کاشی در نقش ال

بی نقص ارائه شده که مو برتن تماشاگر راست می کند. او در نقش الری از 

ارتباط با سوزان ناتوان است و همه چیز را به کنار رودخانه حواله می کند. در 

نقش دکتر خانوادگی او رفتارهایی حاکی از سادیسم و خودآزاری توام را بروز 

قعی خود رگه هایی از ناامیدی و حسرت از دوست داشته می دهد و در نقش وا

شدن به چشم می خورد که نشانگر کودکی سرد و بی احساس اوست ) به عنوان 

یک فرزند نامشروع و ناخواسته توجه کافی از والدینش ندیده و درفضایی بیروح 

 بالیده است(.

بازی ایمان افشاریان هم در نقش آقای مک کوی بیشتر حاکی از تابعیت بی قید 

و شرط او از ورونیکاست و شخصیت مستقلی در صحنه اول داستان برای او 

زن است چونان که در متصور نمی توان بود؛ او اجراکننده بی چون و چرای 

نوجوانی آلت دست ورونیکا بوده است. در صحنه دوم نیز در نقش للوید همان 

تابعیت را از او شاهد هستیم و این نشان دهنده درک خوب بازیگر و کارگردان 

 از شخصیت های داستان است.

هرچند نقش سوزان از پیچیدگی کمتری نسبت به نقشهای دیگر داستان 

برخوردار است؛ ولی ستاره پسیانی آن را روان و خوب بازی کرده است؛ نقطه 

اوج بازی او در لحظه ای است که در صحنه دوم می پذیرد که ورونیکاست و 

 سوزان بودن می شود. منکر
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بی شک نمایش اتاق ورونیکا یکی از بهترین نمایش های سالهای اخیر 

فرینان نفس گیر و عالی از آب است؛ به ویژه بازی بهناز جعفری و دیگر نقش آ

درآمده است و رضا ثروتی نیز در این نمایش برخالف نمایشهای دیگری که به 

ا به نوعی خود ر -مانند فهرست که ابتدای امسال اجرا گردید -روی صحنه برده 

محو کرده و از فضاسازیهای سورئالیستی و خالقانه او در دیگر آثارش خبری 

صرف کاویدن گوشه کنارهای داستان و شخصیتها کرده  نیست و توانایی خود را

 است. 

 رضا ثروتی در یادداشتی براین نمایش خاطر نشان می کند: 

در این اجرا برای خودم چالشی را در نظر گرفتم که بر خالف کارهای گذشته 

نی؛ به نفع انتقال قصه ای واقع ام، رویکرد طراحانه و فرم گرایانه ام را در کارگردا

گرایانه نمایش و هدایت بازی های باز کنار بگذارم، چالشی با متنی پیچیده؛ به 

نام اتاق ورونیکا که آنچنان مهندسی شده است که اجازه نمی دهد در پیچش 

های روایی اش،؛ نفس بکشی! نمایشنامه ای که مجال نمی دهد به مانند تجربه 

به  "مکبث و ویتسک و فهرست"جهه با متون نمایشی مثلِ های پیشینم در موا

 .عنوان دراماتورژ و نویسنده و کارگردان به ساختار درامش؛ چنگ اندازی کنم

تجربه ای شبیه به خرد شدن استخوان است در حالیکه حق ناله و اعتراض نداری؛ 

 .تجربه ای از جنسی دیگر که می بایست انجامش می دادم

فضای نمایش یک دیوار ساده است با یک کف شیبدار پوشیده از چوب 

تیره رنگ که در یک صحنه سه سویه گنجانده شده است. وسایل اتاق بسیار ساده 

بر  کهاست و شامل یک تخت و یک صندلی، یک گرامافون و چند تابلو است 

دیوار نصب شده است. به نظر می رسد اتاق ورونیکا نمادی از ناخودآگاه او 

باشد؛ مکانی که از سویی جسم او را زندانی کرده و از دیگر سو آرزوها و امیال 

واپس رانده او را مخفی نموده است. ورونیکا می کوشد با کشاندن دختران جوان 

ناخودآگاهش را به حوزه خودآگاهی به قتلگاه بخشی از خاطرات واپس زده شده 
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بکشاند تا شاید کمی از بار سنگین گناه نابخشودنی اش بکاهد. صحنه پایانی 

نمایش با نشان دادن حالت روحی ازهم گسیخته و آشفته ورونیکا، ناکامی او را 

 از خالصی از بار گناه و اندوه نشان می دهد. 

نمایش آیرا لوین در ابتدا ضرباهنگی کند دارد و این ریتم کند تا پایان 

صحنه اول ادامه می یابد؛ اما در صحنه دوم نمایش، به ویژه به دلیل تغییر گریم 

ک بزرگی به تماشاگر وارد می شود و نمایش، ریتم و تغییر هویت بازیگران شو

تندی به خود می گیرد و هر چه به پایان نمایش نزدیک می شویم؛ تعلیق داستان 

بیشتر شده و تماشاگر در احساس خفقانی که سوزان درگیر آن است شریک می 

شود. صحنه اوج نمایش زمانی است که بهناز جعفری کاله گیسش را برداشته و 

 شیده و بی مویش نمایان شده و گره اصلی داستان نیز گشوده می شود. سر ترا
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شاید تنها انتقاد وارد بر ثروتی اضافه کردن المانهای تئاتر وحشت بر 

نمایش باشد؛ مانند استفاده از رگه هایی از موسیقی متال و همچنین استفاده از 

صندلی اتاق ورونیکا که تعلیق حاصل از درام را به رنگ ها و نورهای تند روی 

 نفع ایجاد فضای رعب آور کمرنگ کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در زبان یونانی، به معنای پاک کردن  "کاتارین" از کلمه "Catharsis": واژه 1پانوشت 

و در زبان فارسی، به معنی پاکسازی احساسات و عواطف و خالی کردن  گرفته شده است

سان شود که اناست. کاتارتیک در ادیان، به اعمالی گفته می یا پاالیش روانی های روانیعقده

توانند آب، آتش یا قربانی ها میند و پاک کنندهکها خود را از گناهان پاک میگناهکار با آن

کند کم از حوزه دین به حوزه پزشکی نیز سرایت میکردن و ... باشند. اعمال کاتارتیک، کم

ها در اثر حلول ارواحی خبیثه و نوعی ای از زمان، پزشکان معتقد بودند که بیماریزیرا در برهه

  ت.شده اسها در روح بیمار ایجاد میناپاکی

ارسطو این اصطالح را برای اشاره به پاداش روانی حاصل از تماشای نمایشی بزرگ به 

اند، به کسانی که مستعد شفقت و ترس»برد. او در کتاب ششم بوطیقا، گفته است که کار می

گذرانند .... این عده همه نوعی طور کلی افرادی که طبع عاطفی دارند تجربه مشابهی از سر می

 «کنند.بخش را حس میای لذترا از سر گذرانده، تجربه کاتارسیس

به شخصی اطالق می شود که عالقه به رابطه جنسی با  Necrophilia: 2پانوشت

 مردگان دارد.
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 موسیقی اعتراضی داریم یا نداریم؟

 

 ی تجربه با شروین وکیلی و محسن شهرنازدارمجلهی ) مصاحبه

 ی نقش سیاسی موسیقی پاپ و تاثیر فرهاد مهراد و فریدون فروغی بر آن(درباره

 .102-93، ص: 1394ی تجربه، سال پنجم، بهمن ماه مجله

 گر: رضا نامجومصاحبه

توانیم بین موسیقی سنتی و پاپ، تعارضی در نظر آیا میرضا نامجو: 

این معنا که دست کم یکی از این دو موسیقی در بازه زمانی خاصی بگیریم؟ به 

 درباری بوده است.

هایی را مطرح به نظر من گاهی ممکن است پیش فرضمحسن شهرنازدار: 

ها پاسخ دهیم که درست نباشد و در نتیجه ممکن و قرار باشد بر مبنای آن کنیم

کند. است تعیین مسیری کرده باشیم که کمک چندانی برای رسیدن به مطلوب نمی

ددا ها مجکنم بهتر است در مورد برخی از این پیش فرضبه همین جهت گمان می

کنیم. یکی از مشکالتی که در مطالعات تاریخی با آن مواجهیم چه از صحبت 

منظر جامعه شناسی تاریخی و چه از منظر منابع تاریخی که به دست ما رسیده، 
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ها به هایی است که در تاریخ معاصر اتفاق افتاده است. رفرنسانقطاع و گسست

فاق ممکن است ات روز نیستند و منابع در دسترس نیست؛ در نتیجه دو نوع خطا

به همین  شود و اگر بنا باشدبیفتد که یکی به مسئله تعصب شناختی مربوط می

صورت برای پژوهش روی موضوع خاصی مورد استفاده جامعه شناس تاریخی 

هت هایی است که جقرار بگیرد اساسا تحت تاثیر یک نگاه جانب دارانه و انگاره

تی که ممکن است در این بررسی همه گیری دارد و در نتیجه غلط است. در صور

های کالسیک تحقیق را هم مورد استفاده قرار داده باشد. بخش قواعد و روش

پریشی تاریخی است و من شود رواندیگری که در چنین شرایطی ایجاد می

همیشه روی آن تاکید دارم. بنا به همین روان پریشی، امروزمان را به گذشته و 

ی را هایو مثال برای کار روی موسیقی اعتراض امروز نمونهدهیم تاریخ تعمیم می

آوریم. در این صورت تلقی که امروز از موسیقی اعتراض از دل تاریخ بیرون می

ی نویسیم. بنا به توضیحگیریم و بعد دوباره تاریخ را از نو میداریم در نظر می

م. یکی مفهوم که دادم قصد دارم که در چند واژه از پرسش اولیه بازنگری کن

موسیقی سنتی در مقابل موسیقی اعتراض است که باید بگویم این دو نوع موسیقی 

کارکردی کامال متفاوت دارند، سابقه تاریخی و به طور کلی پرسپکتیو متفاوتی 

ها رسد که اگر به تاریخ هر یک از این موسیقیدر مقایسه با هم دارند. به نظر می

رو خواهیم شد و آن بهدر این صورت با چالشی رو به طور جداگانه نگاه کنیم،

های تولید شده در دهه پنجاه را به راحتی این است که آیا واقعا همه موسیقی
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ها با توانیم در دسته موسیقی اعتراض قرار دهیم یا اساسا مقایسه این موسیقیمی

ست ستی اها و کال تیپی از موزیک که جریان انقالب را تولید کرده کار درآهنگ

 یا نه.

 ها، پیشمن هم با این نظر موافقم. سرمشق ها، چارچوبشروین وکیلی: 

ی در اختیار داریم که می تواند تا ها و انتظارهایی در مورد یک امر تاریخداشت

حدود زیادی محل شک باشد و بنا به همین دلیل هنگام تعمیم آنها به رخدادهای 

گذشته باید احتیاط فراوان داشت. نگرشی که من بر طبق آن به این موضوع نگاه 

مان را می کنم، دیدگاه سیستمی است. به این معنا که بهتر است موضوع بررسی

ن رشته ای ببینیم. به عنوان مثال محتوی موسیقی، تاثیر اجتماعی آن به صورت میا

روه گیعنی فهمی که بعضی از –موسیقی بر روی مخاطب، کارکردهای سیاسی 

هر کدام ممکن است این تلقی را  -های سیاسی از آن موسیقی برداشت می کنند

به شما بدهد که مثال بگویید فالن موسیقی، موسیقی اعتراض است. گاهی ممکن 

است هرکدام از این موارد در یک نوع موسیقی، غایب باشد. اما در نهایت حاصل 

رشته ای دیده شود اهمیت دارد. ی فرهنگی وقتی میان جمع تاثیرهای یک فرآورده

ی منشی مثل موسیقی در نظر شاخص هایی که به نظر من باید برای داوری درباره

گرفت عبارتند از: محتوا، خاستگاه و نیت مولف، ساختار موسیقایی به لحاظ 

سیستمی  و این که این موسیقی توسط چه نهاد ها و تشکل هایی به عنوان نوعی 

گرفته و یا طرد می شود، و این که چه گفتمانی در  برچسب سیاسی به کار
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موردش تولید می شود. این موارد را در واقع باید به عنوان ساخت نهادی آن 

موسیقی در نظر گرفت. عالوه بر این ها ماجرایی به نام اقتصاد هم در پس این 

 یموضوع وجود دارد. این که باالخره کجا آن را تولید می کند؟ کجا به فروش م

ای که از فروش آن اثر ایجاد می رسد و چه کسانی آن را می خرند؟ گردش مالی

کند؟ این موارد تحلیل های شود، به کجا می رود و چه نهادهایی را تغذیه می

جداگانه ای را می طلبد. در مورد این موضوع، تحلیل های سیماشناسانه هم می 

یم مشغول صحبت در مورد آن ها هستتواند اتفاق بیفتد. به این معنا که افرادی که 

چه زندگی نامه ای دارند، روابطشان با هم چگونه است، چه پایبندی های تشکلی 

دارند و خاستگاه سیاسی آن ها کجاست. این ها از نظر من مجموعه شاخص 

کنیم، هایی هستند که وقتی در مورد چیزی به نام موسیقی اعتراضی صحبت می

در کنار اینها یک شبکه بین المللی هم وجود دارد که  باید در نظرشان بگیریم.

کند. در امتداد صحبت های آقای شهرنازدار، ما با اثر در بستر آن معنا پیدا می

پیش داشت هایی رو به رو هستیم  که گسست جدی میان موسیقی سنتی و 

کند. منظورم از موسیقی مدرن موسیقی پاپ، موسیقی مدرن را بدیهی فرض می

، راک و یا هر نوع دیگری از موسیقی است که وفادار به قواعد سنتی نباشد. متال

اگر راستش را بخواهید من در بدیهی بودن این نوع گسستهای بحث ناشده تردید 

دارم. یعنی این که بتوانیم برش مشخصی بین موسیقی سنتی و موسیقی مدرن در 

تیب این ی است. به همین تری بیشترنظر بگیریم، به نظرم نیازمند بحث و اندیشه
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گیرد، ای به نام موسیقی اعتراض جای میکه بگوییم فالن سبک موسیقی در رده

به نظرم باید با شاخصهایی روشن نشان داده شود و امری بدیهی نیست. کسانی 

مثل فرهاد و فریدون فروغی که به نوعی معروف به بیان موسیقی اعتراض هستند، 

اند و در آن فضا آزادانه کار و دوران پیش از انقالب از طرفی خوانندگان پاپ

شان و اند، و از طرف دیگر در بسیاری از تکنیک های موسیقاییکردهفعالیت می

ز محتواهای اند.  بسیاری اهایشان از موسیقی سنتی تاثیر پذیرفتهبه خصوص ترانه

سنت ی ی سیاسی هم دارد، ادامهجاری در موسیقی این افراد که جنبه

سرایی دوره مشروطه و حتا دورانهای پیش از آن است و این حدس را تصنیف

تایید می کند که موسیقی اعتراضی و سیاسی در ایران، ریشه و تاریخی طوالنی 

دارد. یعنی موسیقی اعتراضی انگار همیشه در ایران بوده است، هرچند شکل 

ش اگی ایران شد. نمونهمدرن این نوع موسیقی از دوره مشروطه وارد فضای فرهن

هایش هم با شعر کالسیک پارسی پیوند دارد و عارف قزوینی است که تصنیف

کند و از این نظر پیشتاز است. افراد دیگری هم شعارهای سیاسی مدرن را بیان می

مثل میرزاده عشقی و ملک الشعرای بهار هم در همین دسته قرار می گیرند. در 

کهنسال  دار واض سیاسی در موسیقی ایرانی امری ریشهی بیان اعترنتیجه اندیشه

دهد. از این زاویه، این بوده و در هم پیوستگی تاریخی چشمگیری را نشان می

که موسیقی اعتراضی تازه در دوران معاصر به دست این بزرگان تاسیس شده 

باشد و یکسره در حریم موسیقی های مدرن مثل پاپ قرار بگیرد و گسستی را با 
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وسیقی سنتی نشان دهد، به گمانم چندان درست نیست. اگر قرار باشد یک سیر م

تاریخی را برای بررسی موسیقی اعتراضی در ایران پیش بگیریم می توانیم به 

زمانی عقب تر از دوره مشروطه هم برویم. موسیقی در ایران همواره ابزاری برای 

مر طوالنی این مضمون در بیان نقدهای دینی و اعتراضهای سیاسی بوده است. ع

توان نشان داد. خودِ شاهنامه های فراوانی میموسیقی سنتی ایران را با نمونه

ی خوانی تا پیش از دوران سلجوقی نمونه ای از اعتراض سیاسی در برابر سیطره

ترکان و خلفای عباسی را در خود داشته است. خنیاگرانی که قدیم گوسان نام 

نامیده شدند، در برخی از دوره های تاریخی حتی مورد  داشتند و بعدتر نقّال

شود اعتراض سیاسی در موسیقی را امری تعقیب هم قرار می گرفتند. پس نمی

 مدرن یا نوظهور در فرهنگ ایرانی دانست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهاد مهراد و مادرش
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بینیم، به هایی از این دست که در تاریخ موسیقی ایران میبا توجه به پیوستگی

ر است، تگرایانهبر اساس محتوا و مخاطب و نهادهای پشتیبان واقع بندینظرم رده

 توان تشخیصزمان. با این دید می ی سنتی از مدرن بر محورتا جدا کردن دو رده

های اجتماعی گوناگون انواع متفاوتی از موسیقی ها و زیرسیستمداد که برای طبقه

وجود داشته است. این همان است که مثال موسیقی اشرافی و درباری را از 

کند. البته همیشه هم موسیقی درباری با کیفیت موسیقی مردمی و عوامانه جدا می

ترین کترین و گاهی رکیمثل موسیقی دربار مظفرالدین شاه که از عامیانهتر نبوده، 

انواع در دوران خودش بوده است با این همه در مجموع موسیقی طبقه باالی 

. این کرده استتری را حمل میجامعه کیفیت باالتری داشته و محتواهای پیچیده

این  این تاکید که هر دویطبقه بندی را به عنوان یک کلیت در نظر می گیریم. با 

موسیقی ها امکان همنوایی یا مقاومت در برابر قدرت مستقر را داشته اند. نمونه 

شناسیم که به شدت سیاسی بوده های تاریخی زیادی از این دو نوع موسیقی می

اش عبداهلل مستوفی است که در خاطراتش می نویسد وقتی سفیر است. نمونه

ود وارد ایران شد، مردم تهران برایش تصنیف های رکیک روسیه که ژنرالی بدنام ب

ی سفارتخانه عجیب و غریبی درست کرده بودند و در خیابان و زیر پنجره

خواندند. در حدی که اتابک ناچار خطاب به مردم نامه ای می نویسد و می

درخواست می کند که دست کم اسم سفیر روس را در شعرهایشان نیاورند و 

شود که تردیدی در هایشان چندان صریح میدهند، اما اشارهمی مردم هم گوش
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پذیر باقی نماند! در همین میان مخمس فاخر و زیبای بهار هویت شخصِ حواله

به مناسبت تبریک تاجگذاری محمدعلی شاه را هم داریم که مضمونی کامال 

شاه الشعرای مشهد آن را برای سیاسی و در برخی جاها اعتراضی دارد و ملک

ای از اشعار فاخر درباری است و بخشهایی از آن مملکت سروده و بنابراین نمونه

خواهان به صورت تصنیف را هم کمی بعد در جریان استبداد صغیر مشروطه

اند. بنا بر این هر یک از انواع موسیقی طبقه باال و مردم پسند، از همان خواندهمی

ه گذر زمان بیشتر ریخت و ساختار است کابتدا گرایشهایی سیاسی داشته اند. در 

 ای تازه پیدا کرده است. تغییر کرده و با استفاده از ابزار های مدرن، چهره

در این بین صاحب نظرانی مثل آقای محمد علی سپانلو در رضا نامجو: 

موسیقی اصیل ایرانی یا الاقل گونه ای از آن که به « چهار شاعر آزادی»کتاب 

باری رموسیقی دستگاهی و ردیفی ایران قرابت بیشتری دارد را به عنوان موسیقی د

 در نظر می گیرد...

به استفاده از لفظ موسیقی کالسیک من شخصا قائل محسن شهرنازدار: 

ایرانی برای تعبیری که مورد نظر ما است، هستم. چون وقتی در گذشته از عبارت 

موسیقی ایرانی استفاده می کردیم با یک معنای عام رو به رو بودیم و حداقل نزد 

گروهی که از آن استفاده می کردند همان موسیقی بود که امروزه ناچاریم از آن 

ان موسیقی کالسیک ایرانی یاد کنیم. چون بخشی از موسیقی قومی ایران به عنو
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وارد دستگاه موسیقی ردیفی شده و در دموکراتیزه شدن انواع موسیقی به این 

شکل در آمده است. در نتیجه من اصطالح موسیقی کالسیک ایرانی را برای این 

یرم ری است را نمی پذنوع بهتر می دانم اما اینکه این نوع موسیقی، موسیقی دربا

ولی این که یک موسیقی پایتختی است را مورد تاکید قرار می دهم. موسیقی 

کالسیک ایرانی مثل خیلی از نشانه های فرهنگ ایرانی در حاشیه دربارها و در 

حاشیه پایتخت به وجود آمده است. در واقع آن طبقه اجتماعی مد نظر ماست که 

خبه گرایی موروثی را دنبال کنیم. کسانی که به در آن ها می توانیم نوعی از ن

عنوان صاحبان زمین و متصلین به قدرت مرکزی، حافظ بخشی از فرهنگ معیار 

بوده اند. اگر اعیان و اشراف را در این مورد بخواهیم تفکیک کنیم موسیقی نزد 

طبقه اعیان است. در این شرایط اشراف طبقه ای است که به واسطه قدرت زور 

شیر به مرکزیت قدرت سرزمینی آمده و در عین حال دست به ترکیب طبقه و شم

ساالری داشتند که قدرت زمین را به اعیان نزده است. اعیان در این معادله دیوان

همراه داشت و در نهایت نخبه گرایی موروثی را در میان طبقه خودش انجام داد. 

ت سی به دست آن ها تقویبخشی از فرهنگ توسط این گروه پاسداری و زبان فار

شده است. نشانه های فرهنگ معیار یعنی همان چیزهایی که کلمه ایرانی بودن را 

با آن معنا دار می کنیم مثل موسیقی کالسیک ایرانی، فرش ایرانی و... که موطن 

خاصی ندارد. برای روشن تر شدن موضوع می توان موسیقی بومی را با موسیقی 

یرانی را با فرش های بومی مناطق کشورمان مقایسه کرد. کالسیک ایرانی و فرش ا
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زبان فارسی نیز به عنوان یکی از نشانه های فرهنگی، نمونه خوبی است که می 

تواند با لهجه ها و گویش های مختلف قومی در ایران مقایسه شود. این فرهنگ 

 المعیار در جابه جایی های قدرت در سیستم پایتختی تقویت می شده است. مث

در دوره تیموری وقتی شاهرخ به قدرت می رسد، عبدالقادر مراغه ای از بغداد 

به هرات می رود و موسیقی عصر تیموری را به وجود می آورد. در نهایت این 

موسیقی در عصر ما به عنوان موسیقی کالسیک ایرانی معرفی می شود. بنابراین 

خص جغرافیایی ندارد اما می توان نتیجه گرفت که این نوع موسیقی، موطن مش

مشخصا توسط گروه اعیان و با روش نخبه پروری موروثی مورد حمایت قرار 

می گرفته است. این ماجرا تا عصر جدید به همین صورت ادامه پیدا می کند و 

 در عصر جدید مجال دموکراتیزه شدن پیدا می کند.

عصر جدید را باید از چه زمانی به بعد دانست؟ دست کم رضا نامجو: 

 ائل شد؟از نظر تاریخی آیا می توان برای آن یک انقطاع ق

عه تحوالتی که از بخشی از آن را می توان از مجمومحسن شهرنازدار: 

زمان مشروطه به بعد در ایران شاهد آن هستیم در نظر گرفت. گرچه من به این 

معتقدم که میل به تجدد مقدم بر آشنایی ایرانی ها با غرب بوده است. زمینه های 

تاریخی بعد از جنگ میان ایران و روسیه و پرسش های بنیادینی که برای جامعه 

در عین حال مواجهه جامعه ایرانی با غرب، مسیری را ایرانی به وجود می آید و 
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برایش باز می کند که حائز اهمیت است. البته استفاده از واژه مدرن هم محل 

سوال است که آیا منظور یک دوره تاریخی است یا به نوعی از موسیقی با 

 روز اشاره دارد. موسیقی در ایران از دوره مدرن همان طور که سایرابزارهای به

دولت ها تحت تاثیرش قرار گرفتند، متاثر می شود و به خصوص با ورود صفحه 

به صحنه موسیقی و بعد از آن رادیو، مسیر جدیدی پیش روی موسیقی قرار می 

گیرد و از آن چه به عنوان فرهنگ مشروع وجود داشته وارد دوره گذاری می 

ر مورد موسیقی مایه وارد می شود. بحث اصلی ما دشود که به فرهنگ میان

اعتراض و سیاسی به طور کلی در حول کالم می چرخد و موسیقی کالسیک 

ایرانی به خاطر وابستگی به شعر و ماهیت کالمی، از زبان شعری بهره مند است 

که همیشه ماهیت اعتراضی دارد و به زمانه خودش با دیدی اعتراضی می نگرد. 

ی می توان برداشت های سیاسی با این تعبیر از زبان موسیقی کالسیک ایران

اجتماعی کرد که شرایط زمانه خودش را ترسیم و نسبت به مشکالت دوره 

خودش انتقاد می کند. این موارد در نهایت با مفهوم موسیقی اعتراض و با آن چه 

در زمانه جدید ویژگی انقالبی پیدا می کند و نقش تهییج کننده در رفتارهای 

ا از قرن بیستم به بعد به خصوص در افریقا و امریکای جمعی دارد ) این ویژگی ر

 التین زیاد می توان دید( فرق دارد.

من در یکی، دو مورد با آقای شهرنازدار اختالف نظر شروین وکیلی: 

دارم و در چند مورد با نظر ایشان موافقم. در مورد این که معیار شدن هر فرآورده 
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ال فرهنگی و در این مورد خاص؛ موسیقی، در مراکز قدرت رخ می دهد کام

موافقم. منتها به عقیده من مراکز قدرت با آنچه آقای شهرنازدار مطرح کردند، 

کمی تفاوت دارد. یعنی به نظرم مراکز قدرت منتشرتر است و آن را تنها محدود 

به پایتخت نمی دانم. در ضمن ایران زمین را به عنوان یک ناحیه تمدنی در نظر 

ستم و جغرافیایی یگانه، یعنی یک سی می گیرم. پس ایران را یک پیوستار تاریخی

دانم که در دو قرن گذشته بخشهایی از آن تجزیه شده و خارج تمدنی منسجم می

از جغرافیای سیاسی کشور ایران جدید قرار گرفته است. اما سراسر این پیوستار 

ها پس از کنده شدن شمال کرده است. چنان که تا دههتاثیرهای خود را اعمال می

ایران زمین از حریم سیاسی ایران، همچنان باکو و دهلی و تفلیس از و جنوب 

 مراکز مهم تولید فرهنگ ایرانی هستند.

من هم در صحبت های خودم به این نکته اشاره کردم محسن شهرنازدار: 

و روشن است که وقتی از موردی فرهنگی صحبت می کنیم، مرزهای سیاسی و 

 جغرافیایی چندان مورد نظر نیستند.

در این بین نکته کوچکی باقی می ماند و آن این که شروین وکیلی: 

بینم و یار میهای بسپیوستگیجریان تثبیت موسیقی مدرن را فرآیندی پیچیده با 

شود قایل نیستم. یعنی آن را فرض گرفته میهایی که اغلب پیشبه گسست

فرایندی تدریجی می دانم که یکباره بر نقطه ای از محور زمان اتفاق نیفتاده است. 
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اما تفاوتی که شاید با نظر آقای شهرنازدار داشته باشم آن است که من جریان 

سیاسی معاصر را درباری نمی دانم. اگر بنا باشد این نوع  ادبیات اعتراض یا

ادبیات را به لحاظ خاستگاه اجتماعی بررسی کنیم، باید به الگویی تاریخی توجه 

کنیم که طی آن دربار و دیوانساالری دوره قاجار بعد از جنگ با روسیه به تدریج 

تر شتاقابکتر و مدر دستگاه نظامی رقیبی مستقل پیدا کرد که برای مدرن شدن چ

کرد. بنابراین دربار از یک سو و ارتش مدرن از سوی دیگر دو خاستگاه عمل می

هنجارساز و نهادین برای موسیقی معاصر ما هستند، که در این میان ارتش پیشروتر 

ی جریان مدرن شدن موسیقی اصوال نماید. در واقع تیزترین لبهتر میو اثربخش

رد. در این نهاد افرادی مانند مختاری و وزیری را گیدر درون ارتش جای می

داریم که یا خودشان موسیقی دان هستند و یا از پشتیبانان سبک موسیقی نوی 

آیند. نباید این نکته را نادیده بگیریم که این جریان جنبه ارتشی به حساب می

قدرت سیاسی نمایانی هم دارد و در نهایت به نهاد قدرت باز می گردد. اما این 

لید هایی که توسیاسی بیشتر منتقد نظام قاجاری قاجاری است و همین ارتشی

 کننده یا حامی موسیقی نو بودند، بنیان گذاران سلسله پهلوی هم هستند. 

ها وجود داشته با آقای در این که داللت سیاسی و اعتراضی در این موسیقی

شهرنازدار موافقم اما نه لزوما در معنای مدرن. چون موسیقی ایرانی از همان 

ابتدای کار با شعر درآمیخته بوده و نقد ستم و بعدتر نقد ریا زیربنایش را تشکیل 

و مذهبی از همان آغاز در شعر  داده است. یعنی یک محتوای اعتراضی سیاسیمی
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و ترانه و موسیقی ایرانی وجود داشته است. بهترین نمونه در مورد شعرهای حافظ 

است. کامال واضح است که حافظ به عنوان یک شاعر و نوازنده درباری در شیراز 

فعالیت می کرده است. قبل از حافظ سنایی و همزمان با او عبید و پس از او 

ای در شعرهایشان و اینها همگی محتوای انتقادی تند و گزنده نسیمی را داریم

 اند.داشته

 

 

 

البته همان گونه که گفتم این اشعار را نمی توان به محسن شهرنازدار: 

ما به عنوان موسیقی اعتراض است، بیان کرد.  عنوان نمونه کامل آز آن چه مد نظر

چون همان گونه که توضیح دادم موسیقی ایرانی به شعر به عنوان یک وجه 

کالمی، وابستگی تمام دارد و البته شعر فارسی همواره بیان کننده شرایط سیاسی 

زمانه خود و ویژگی های اعتراضی از مشکالت زمانه خودش هست. در نهایت 

ایرانی( حامل چنین پیام هایی بوده اما لزوما نمی توان واژه اعتراضی  این موسیقی)

را برای آن در نظر گرفت. چون مشخصا موسیقی در یک طبقه فرهنگی معین 

رواج داشته و آن چنان نبوده که یک گستره فرهنگی وسیع با آن آشنایی داشته 

امروزی  پایتخت باشند. علت تاکید من بر روی کلمه پایتخت، محدود کردن آن به
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نیست و در عین حال گستره فرهنگی ایران را همان محدوده کهن ایران فرهنگی 

در نظر می گیرم. در این شرایط محدوده سیاسی ایران امروز به عنوان قلب 

مزربندی ایران کهن می تواند باشد و البته باید اضافه کنم که مرزهای فرهنگی 

رزهای سیاسی امروز تعیین نمی کنم. وقتی کهن و امروزی را به هیچ عنوان با م

از خراسان صحبت می کنیم مقصود خراسان بزرگ است و زمانی که نام 

بلوچستان مطرح می شود محدوده ای تا جنوب هندوستان و یک ریشه فرهنگی 

مشترک را در نظر دارم. در عین حال جا به جایی قدرت، این موسیقی را تقویت 

این امکان را داده که از زمانه و محیط پیرامونش برخوردار کرده و طبیعتا هم به آن 

باشد. همچنین از الگوهای موجود در آن اقلیم و فرهنگ بهره می برده اما طبیعتا 

از یک نظام معین تبعیت می کرده است. در نتیجه در رساله فارابی و رساالت 

ظام دستان ک، نبعدی پیرامون موسیقی تا قرن دهم ساخت این موسیقی از نظر تکنی

بندی، فواصل و نکاتی از این دست را می توانیم به راحتی ببینیم. در این شرایط 

اگر موسیقی در بغداد و یا هرات اتفاق بیفتد علیرغم فاصله طوالنی جغرافیایی 

در مسیر یک نظام بندی مشخص فکری به وجود آمده است. در صورتی که در 

این ویژگی را نمی توان دید. بنا به همین دلیل  مورد موسیقی های وابسته به اقلیم،

من این موسیقی را موسیقی پایتختی می بینم و همان طور که از نام مکاتب 

موسیقی مشخص است حتی نام گذاری آن ها هم متاثر از پایتخت های حکومتی 

در ایران و در طول دوره های مختلف زمانی شکل گرفته است. مثال مکتب هرات، 
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هان و مکتب تبریز. بنا به همین دلیل است که مثال در مورد مکتب مکتب اصف

سنندج سخنی گفته نمی شود چون قدرت در آن منطقه تا اندازه ای  نبوده که 

 بتواند حامی تیپ خاصی از موسیقی کالسیک ایرانی باشد.

بهتر است این بحث را از منظری دیگر نیز پی بگیریم. اگر رضا نامجو: 

 موسیقی فریدون فروغی و فرهاد را به عنوان گونه مشخصی از موسیقی مورد

بررسی قرار دهیم الاقل به لحاظ تکنیکی و صرف نظر از ویژگی های شعری 

کامال واضح است که موسیقی مورد نظر این دو نفر کامال غیر ایرانی است و حتی 

گاهی با در هم ریختن فاکتورهای موسیقی ایرانی، خودش را نشان می دهد. این 

فریدون و فرهاد را در در حالی است که اگر موسیقی خوانندگان پاپ در دوره 

نظر بگیریم با برخی از نام های آشنا رو به رو می شویم که کارهای شان تا حدی 

به موسیقی کالسیک ایرانی نزدیک است و حتی گاهی کامال در یک دستگاه 

موسیقی ایرانی اجرا می شود. فارغ از کالم در موسیقی فرهاد و فریدون فروغی؛ 

یقی ایرانی را می توان به عنوان نوعی اعتراض آیا در هم ریختگی قواعد موس

تلقی کرد؟ شما از ساختاری صحبت کردید که متشابه است اما از دوره ای به 

 بعد به نظر می رسد ما با یک شکاف رو به رو هستیم...

اشکال کار این است که شما جریان موسیقی پاپ دهه محسن شهرنازدار: 

چهل و پنجاه را در ادامه منطقی موسیقی کالسیک ایرانی می بینید. در حالی که 

این دو با هم هیچ ارتباطی ندارند. ادامه موسیقی کالسیک ایرانی را در چاوش 
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ر ایران می توان دید. البته این نوع موسیقی به فراخور زمانه خود دهه شصت د

مدرن تر شده است اما همچنان در همان فضا و در همان مسیر پیشین حرکت می 

کند. در این دوره موسیقی کالسیک ایرانی، تصنیف را درون خود و مناسب با 

وقتی از فرهاد،  شرایط زمانه قرار داده و در حال انجام کار مورد نظر خود است.

فریدون فروغی، داریوش و گوگوش صحبت می شود این ها به عنوان پدیده 

هایی در موسیقی پاپ هستند که به تازگی شکل گرفته اند و دقیقا با تاسیس و 

گسترش رادیو، با فرکانس هایش ارتباط دارند. در آن دوره زمانی ما فرکانس 

افت می کنیم و گونه ای از موسیقی به های مناطقی مثل قاهره و استانبول را دری

نام پاپ کالسیک شکل می گیرد. موسیقی که در نوع کالسیک ایرانی ریشه دارد 

اما کم کم به سمت پاپ در حرکت است و در آن لحن های عربی و ترکی به 

وجود می آید و منطق ریتم، گردش ملودی و حتی کالم از فرهنگ ترکی و عربی 

که به دوره ای می رسد که موسیقی واقعا در ایران تبعیت می کند تا این 

دموکراتیزه شده و ما در کشور کمپانی های بزرگ تولید صفحه تاسیس می کنیم. 

فریدون فروغی و فرهاد در یک مورد با هم اشتراک دارند و آن گرایش و عالقه 

( است. R^B) Rhythm and bluesو « ری چارلز»شان به موسیقی مندی

نوعی از موسیقی امریکایی که مختص سیاه پوستان است و صفحه هایش در ایران 

به سرعت به فروش می رود. دسترسی به این نوع موسیقی و زمینه های موجود 

در ایران مثل کاباره ها باعث گرایش به این نوع موسیقی می شود. این نوع 
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ن آن دوره در ایران مورد موسیقی به خصوص در کافه های تازه تاسیس نسل جوا

توجه بود. استقبال از این موسیقی را در آن دوره، در اقتصاد ایران و فضای 

اجتماعی حاکم بر جامعه ایرانی نیز می توان بررسی کرد. در این دوره اتفاقات 

زیادی در تهران پیش می آید و مسئله مهاجرت به پایتخت و تاسیس گروه های 

این موضوع تاثیرگذار باشد. در این صورت ماجرا از جدید فکری می تواند بر 

صرف موسیقی، پایش را فراتر می گذارد و فضاهای جدید و در نتیجه موسیقی 

های جدید مبتنی بر این داستان در حال ایجاد هستند. این اتفاقات را می توان 

مدرنیزاسیون در نظر گرفت چون الگوهایی هستند که به طور کامل از غرب وارد 

می شود و برداشت آنها را از عصر مدرنی که خودشان ایجاد کرده اند، در ایران 

باز تولید می کند و ممکن است مفهومی که در ایران ایجاد می کند با مقصود 

مدرنش از دید نظری متفاوت باشد. در جریان این بازتولید است که فریدون 

به بحث ابتدایی اشاره می  فروغی و امثالهم به وجود می آیند. در این میان باز

کنم که وقتی ما به تفسیر تاریخی برمی گردیم، قرائت تاریخی مان مخدوش می 

شود. به این دلیل که برداشت امروزی ما از فریدون فروغی و فرهاد، موسیقی 

اعتراض است و شاید در دوره خودشان اصال چنین برداشتی را ایجاد نمی کرده 

را به عنوان مبدا قرار دهیم که بسیاری از خواننده های است. اگر قرار باشد کالم 

این دوره، ترانه سراهای مشترک داشتند و حتی آهنگ های یکدیگر را خوانده 
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اند. آهنگ جمعه که به عنوان اوج پروژه اعتراضی فرهاد از آن یاد می شود را 

 گوگوش هم خوانده است.

 

 

 

 

 

 

است که نحوه خوانش فرهاد صرف نظر از  تفاوت در اینرضا نامجو: 

کالم به لحاظ موسیقایی به کمک می آید و بر طبق نظر برخی می تواند موسیقی 

 اعتراض باشد...

این مورد که مسئله تداعی ها است و همان سوگیری ن شهرنازدار: محس

فرهاد و به عبارت دیگر لحن خوانش و « تو دماغی»شناختی است. صدای بم و 

ا شاعر به شعر گفتنی که چپ ها در ایران به وجود آوردند و در آن خواننده ی

و بم کالمش را بیان می کند، به نوعی برساخته است و امروز « تو سینه ای»شکل 

 بعد از گذر از آن دوره زمانی تداعی گر لحن اعتراض آمیز است.
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اگر این اتفاق افتاده، چرا کاری را که پری زنگنه برای فیلم رضا نامجو: 

را بازخوانی می کند با می خواند زمین می خورد اما وقتی فرهاد آن « گوزن ها»

 اقبال رو به رو می شود؟

قسمتی از دالیل اقبال صدای فرهاد در مقایسه با خانم محسن شهرنازدار:  

بحث جنسیت است. در مورد آن هم می توان بحث کرد. به نظر می رسد زنگنه، 

با توجه به هدف اصلی بحث، اکنون مسیرهای جدیدی پیش روی ما باز شده 

گیری ای جداست و هیچ ارتباطی به شکلاست. جریان تغییر موسیقی سنتی مقوله

کنند می اموسیقی پاپ ندارد. گرچه بعدا موسیقی سنتی میل به عامیانه شدن پید

توان ارتباطی میان این موسیقی و موسیقی پاپ برقرار کرد. اما در نهایت نمی

موسیقی سنتی در شرایط زمانی اخیر تبدیل به یک کاالی فرهنگی شده و با توجه 

دهد. در نتیجه آثار ارائه شده در این به نیاز جامعه عملیات عرضه را انجام می

کند. اما این هماهنگی و تغییرات مه هماهنگ میژانر خود را با سلیقه و نیاز عا

های تاریخی در جهتی متمایز از دگرگونی های موسیقی پاپ قرار دارد و از دوره

مشابه با موسیقی پاپ عبور نکرده. بنابراین این دو را باید از هم تفکیک کرد. اگر 

و  مگیری موسیقی پاپ صحبت کنیم باید برویبنا باشد در مورد چگونگی شکل

 های ایجاد و تاسیس آن را بررسی کنیم. خواستگاه



   70      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

شخصی مثل محمود محمود و پس از او فرزندش جریانی را در موسیقی سنتی 

کند که در تالش است تغییرات بنیادینی در این موسیقی ایجاد ایران ایجاد می

 کند. را در به صورت ارکسترال اجرا می« پری جونگل»برای مثال اثری مثل کند. 

یابد. به نظر این جریان بعدا توسط افراد دیگر ادامه میرضا نامجو: 

های موسیقی پاپ در ایران به حساب توان یکی از بارقهرسد این مسئله را میمی

 آورد؟

توان از این دیدگاه هم به ماجرا نگاه کرد اما البته میمحسن شهرنازدار: 

مسئله این است که گاهی جریان دگرگونی و تغییر در موسیقی سنتی با پیدایش 

شود اما در بسیاری از موارد هم این انطباق وسیقی پاپ منطبق میو تغییرات م

وجود ندارد. رایو و مسئله دموکراتیزه شدن موسیقی به عنوان دو عامل خارجی 

به هیچ عنوان ادامه منطقی اقدامات کسانی نظیر پرویز محمود نیست. آثاری مثل 

دیگر متاثر از آثار کارهای فرهاد مهراد و فریدون فروغی ادامه و یا به عبارت 

شده. کارهایی که های امریکایی اجرا میچارلز و کارهایی است که در کافهری

گری اتفاق افتاده و جالب اینکه خودشان و توسط یک جریان هیپی 40در دهه 

های قبل از خودشان هیچ کاری ندارند. این گروه کنند که با جریانتصریح می

ای اجتماعی فرهنگ و جفرافیای خودشان را هدرست همانند بسیاری از گروه

کنند. مصرف فرهنگی آن دوران بنا به شرایطی که وجود دارد الگوهای تالیف می

گیرد چون امکانش محیا شده و ابزارش در اختیار آنهاست. خودش را از غرب می
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گیری شود به روند شکلسایزرها وارد ایران میها و سینتیوقتی استودیوها، ارگ

کند و اساسا هیچ ارتباطی داوم این نوع از موسیقی پاپ در کشور کمک میو ت

به موسیقی کالسیک ایرانی و موسیقی کالسیک غربی در ایران ندارد. البته در این 

توان به صورت مجزا صحبت کرد و این امکان وجود دارد که این مورد می

اه به الدین شه ناصرموضوع را به بحث موسیقی نظامی بازگردانیم که پس از دور

از « Rouillon»و رویون « Bousquet»عنوان ارکستر شاهی  توسط بوسکه 

ارتش فرانسه وارد ایران شد. بعد از این ماجرا لومر و دیگران نیز به ادامه این 

گیرد و بحث جریان کمک کردند. این موارد جزو نظام آموزشی مدرن قرار می

دیگری است. این موسیقی نه ارتباطی به موسیقی کالسیک ایرانی دارد نه با 

ین یکی است و نه به لحاظ موسیقی کالسیک غربی. یعنی نه ادامه منطقی ا

 گیری و تکامل به دیگری مرتبط است. شکل

کنم. این ماجرا من به این ماجرا از زاویه دیگری نگاه میشروین وکیلی: 

ه شود. در این مورد کدرست شبیه مدرنتیه، به  یک موج تمدنی جدید مربوط می

ه های تمدنی دیگر بتواند در حوزهی اروپایی میآیا یک موج تمدنی مثل مدرنیته

های زیادی وجود دارد. مثال این پرسش همان شکل آغازین پیاده شود یا نه، بحث

ست که ژاپن امروز به سبک غربی مدرن شده یا یک پیوند دورگه از هنوز باقی

خواهم وارد زیربنای این فرهنگ بومی ژاپن و اروپای را ایجاد کرده است. نمی

بحث شوم، در این حد بگویم که به گمانم مدرنیته بند نافی دارد که به فرهنگ 
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ی تر وامگیرابسته است. مدرنیته ساختاری و ریختی دارد که سادهاروپایی و

شود، و محتوایی هم دارد که عمیقا مسیحی و اروپایی است. ورود مدرنیته به می

ای است ای دارد قصهایران به عنوان یک موج تمدنی که ریخت و کارکرد ویژه

تفاوت بوده های مختلف، مگذرد و شدتش در زمانکه دو قرن از آغاز آن می

است. یکی از نقاط اوج این جریان دقیقا مصادف با دورانی است که موسیقی 

کند. به گمان من بخشی از آنچه که در دگردیسی پاپ در ایران رواج پیدا می

وا شود و ارتباطی با محتبینیم، به ریخت مربوط میموسیقی معاصر ایرانی می

ای که رادیو در ایران مطرح ز دورهندارد. ما در اواسط دوران رضا شاه یعنی ا

کردیم. یکی رادیو خودمان بود که اتفاقا شود، سه موج رادیویی را دریافت میمی

کرد. طلبانه و شسته و رفته پخش میای منزهخیلی هم جذاب نبود و بیشتر موسیقی

ی مردم جذابیت چندانی نداشت و با این های این شبکه رادیویی برای تودهبرنامه

اند، با همین رادیو کسوتان موسیقی معاصر که تا روزگار ما زندهجود پیشو

آموزش دیدند و به موسیقی گرایش یافتند. بسیاری از هنرمندان مثل سایه یا 

اند که رادیو یکی از شجریان در خاطراتشان به این موضوع اشاره کرده

 تاثیرگذارترین دالیل تشویق آنها به موسیقی بوده است.

سی بود که بر خالف بیشد، بیرادیوی دیگری که موجش در ایران دریافت می

ا ینوی و فرزاد رگرفت، تا این که مانتظار چندان مورد توجه مردم ایران قرار نمی

استخدام کردند و اینها با غنی کردن محتوای فرهنگی و تاریخی بی بی سی برایش 
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مخاطبانی دست و پا کردند. سومین شبکه، رادیو آلمان بود که اتفاقا مردم عالقه 

اش هم تا حدودی با آنچه در دستگاه زیادی به آن داشتند و تبلیغات سیاسی

د. یادآوری کنم که این دوره دقیقا همزمان است شد همسو بورضاشاهی بیان می

خواهم بگویم رادیو یک ریخت و یک ساخت و ها در آلمان. میبا فعالیت نازی

یک فرمِ مدرن است که پیش از آن وجود نداشته، و در دوران رضا شاه همچون 

کند. در عین حال این رسانه ای نوظهور با مردم ایران تماس برقرار میرسانه

ده است. در ها بوها و آلمانایی هم داشته که بیشتر تبلیغات سیاسی انگلیسمحتو

شود و بعد محتواهای رقیب در دل آن با هم مسابقه ابتدا ساختار و ریخت وارد می

ساالرانه شدن موسیقی دانست. با گذارند. شاید بتوان این اتفاق را نوعی مردممی

ای مههای زندگینامردمی بوده است. داده این گوشزد که موسیقی ما از ابتدا بسیار

های قاجار تا مردم معمولی دهند که در ایران از شاهزادهو متون ادبی نشان می

مند بودند و بسیاری از ایشان سازهای مثل دف و تار همگی به موسیقی عالقه

اند. موسیقی یک چیز عمومی در میان مردم ایران زمین بود و شاید به نواختهمی

ن های محلی در ایراین دلیل است که تنوع و پیچیدگی موسیقی نواحی و مقامهم

ن شدن بخشی از ایواقعا چشمگیر است. تنها تدوین و تفکیک و صورتبندی 

موسیقی در مراکز قدرت و قالبی درباری صورت گرفته است. این صورتبندی 

بال ه را به دننویسی و در نهایت ورود سازهای تازکه دستگاهی شدن و بعدتر نت

شود و نه محتوا. در کل دارد، همچنان مثل رادیو به ریخت و ساختار مربوط می
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های فرهنگ نسبت به محتوا ورود فرم مدرن هم در موسیقی و هم در سایر شاخه

هایی مانند رسانه و صورتبندی و بینیم که ریختتر است. از این رو میساده

ا گردند. امشوند و در فرهنگمان جایگیر میسازبندی به سرعت و آسان وارد می

 نماید. به همین خاطر محتوای مشترکتر میتر و قدیمیمحتوا نسبت به آن سنتی

گی در موسیقی ایرانی و ترکی و هندی و مصری تا مدتی پس از ورود این فرهن

کنی زبان پارسی توسط ریختهای مدرن همچنان باقی است و تنها پس از ریشه

 ینیم. بگراهاست که واگرایی در محتوا را هم میحکومتهای استعماری و بعدتر قوم

گیری موسیقی اعتراض که هدف و شکل 40رسیم به اواخر دهه با این مقدمه می

بحث ماست. به نظرم در این زمینه باید با در نظر گرفتن تفاوت سرعت در ریخت 

میالدی به بعد با  60المللی را هم نگاه کنیم. ما از نیمه دهه و محتوا، بستر بین

های عمال تمام نقاط جهان که رسانهرو هستیم. بهیک جنبش اعتراضی جوانان رو

 شوند. مدرن در آنجاها حضور دارند درگیر این جریان می
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فرانسه است. در این سال انقالبی  1968ال ها مربوط به سمشهورترین این درگیری

به دست « رنو»در فرانسه داریم که کامال جدی است و به تسخیر کارخانه 

ها و جنبش ضد جنگ فرانسه تا جریان هیپی 68انجامد. از انقالب انقالبیون می

اسلوکی، های سیاسی جدی در بلوک شرق )چکویتنام در آمریکا، تا جنبش

ن( با یک جنبش جهانی اعتراض جوانان روبرو هستیم. در لهستان و مجارستا

ها نخستین نسل جوانی که به جای کتاب با تلویزیون بزرگ ی این جنبشهمه

کند و به سلسله مراتب اجتماعی اند، از هژمونی سیاسی حاکم سرپیچی میشده

ل شود. افرادی مثاعتراض دارند. این سرپیچی اغلب در شعر و موسیقی بیان می

رهاد اند. خود ففرهاد و فریدون هم آشکارا به این فرهنگ جهانی وابستگی داشته

سالگی در عراق بزرگ شده چراکه پدرش کاردار سفارت ایران در آن کشور  8تا 

بود. بعد هم با یک گروه ارمنی به انگلستان رفت و دو سال در آنجا به همراه آن 

ی بازگشت موسیقی روز دنیای انگلیس گروه گیتار زد. وقتی هم که فرهاد به ایران

 کرد. یعنی به هر صورتزبان را در هتل ریمبو و رستوران کوچینی بازخوانی می

 به جریانهای خارج از ایران پیوستگی داشت.

ای است فرهاد هنوز شروع به خواندن با کالم این همان دورهرضا نامجو: 

 فارسی نکرده است...

اساسا در ابتدا کار فرهاد و فریدون فروغی کاور کردن شروین وکیلی: 

 آثار خارجی بود. 
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آنها کارشان را با کاور کردن شروع کردند و به همین محسن شهرنازدار: 

دلیل است که به نظر من ارتباط منطقی با موسیقی کالسیک ایرانی در کارهایشان 

 خورد. به چشم نمی

به نوعی موسیقی آنها ادامه منطقی موسیقی اعتراض دهه شروین وکیلی: 

میالدی است. بنابراین این اتفاق را باید به عنوان یک پادفرهنگ در نظر  1960

گوییم بخشی از یک اعتراضی می گرفت. چیزی که امروز ما به آن موسیقی

پادفرهنگ جهانی است که اگر بخواهیم محتوایش را تحلیل کنیم در غرب تا 

گرایی در کشورهایی مانند فرانسه به طور ی چپ دارد و این چپای پیشینهاندازه

یم شد. باید به خاطر داشته باشسازماندهی شده توسط بلوک شرق پشتیبانی می

افتد. ا اولین پاتک غرب در جریان جنگ سرد اتفاق میاین جریان همزمان ب

جریانی که در بلوک غرب یک جنبه چپ دارد، کلید واژه محبوبش صلح است 

کند. و سرخوشی جوانانه را با مقاومت در برابر سلسله مراتب رسمی ترکیب می

مخالفت با مراکز اقتدار در کشورهای مختلف غربی نمودهای متفاوتی پیدا 

فاق ها و مدارس اتدر فرانسه در تقابل با سلسله مراتب آموزشی دانشگاه کند.می

اش به مخالفت با جنگ ساالری نظامیان ی  آمریکاییافتد، در حالی که شاخهمی

گرایی، مقابله با سلسله مراتب و کلید واژه پردازد. در مجموع سه شاخص چپمی

کی آیند. یوران به حساب میترین ویژگی آن دترین و مهمصلح به عنوان اساسی

از دالیل استفاده از کلیدواژه صلح هم آن است که در این دوره نیروهای بلوک 
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زنند و در کشورهای اشغال شده به دست غرب به رهبری آمریکا پاتکی می

کنند. بنابراین صلح در این مقطع تاریخی نوعی ی نظامی میها مداخلهکمونیست

شود. باید به این نکته توجه کنیم آنچه وارد وب میشعار ضد امپریالیستی محس

شود شاخه غربی )اروپایی و آمریکایی( این جنبش اعتراضی است. در ایران می

حالی که این جریان یک شاخه شرقی هم دارد. یعنی یک اتفاق موازی نیز پشت 

پرده آهنین در حال انجام است که در آن هنگام با خشونت فراوان توسط روسها 

شود. این اتفاقی است که به بهار پراگ، نیروهای وفادار به شوروی سرکوب می و

حمله شوروی به چکسلواکی، بر کنار کردن رهبر مجارستان، و سرکوب جنبش 

شود. در این دوره با رفتارهای خشن و خونین همبستگی در لهستان منتهی می

فرستند، اما این ی میکنند و به زندان و اردوگاه کار اجبارمردم را سرکوب می

ی های روشنفکرکند، چون بیشتر رسانهاتفاقات سر و صدای زیادی ایجاد نمی

قلمرو غرب هم در اختیار نیروهای چپ است. انعکاس و سرخوردگی در میان 

خودِ روشنفکران چپ البته هست، اما با بزرگی رخدادها و سرکوبها تناسبی ندارد. 

 کند و بیشتر همانران انعکاس سزاواری پیدا نمیاین جریان به همین دلیل در ای

شود. سلسله شعارهای جنبشهای اعتراضی غرب است که در ایران هم تکرار می

شود با شرایط روز ایران ارتباط چندانی مراتبی که در این موسیقی به آن حمله می

 ای است که خصلتی جهانی دارد. گرانهندارد و بخشی از گفتمان اعتراضی چپ
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با این همه من با دوست عزیزم آقای شهرنازدار اختالف نظر دارم و موسیقی 

ی ویهه نظرم باید سبینم و در نتیجه بفرهاد و فریدون را بخشی از این جریان می

پذیرم که این اعتراض خاستگاهی اش را به رسمیت شمرد. هرچند میاعتراضی

ای کوچک و نرم و نازک از یک جریان اعتراضی المللی داشته و شاخهبین

ی مقابلش سرسختانه درهم شکسته شده است. با این همه تر بوده که شاخهپردامنه

د فرها« وحدت»و « جمعه»ست و دلیل آنکه ها هطنینی اعتراضی در این موسیقی

ماندگار شده، آن است که پیوند مشخصی با جنبش چریکی ایران داشته است. 

. خوریدای بر میاگر این افراد را در کنار هم قرار دهید به نوعی ارتباط شبکه

شود، اسفندیار منفرد زاده آهنگش را شعر فالنی در کتاب جمعه منتشر می

کند. خواند و فریدون هم دوباره همان آهنگ را بازخوانی مید میسازد، فرهامی

ای در هم تنیده از افراد و سازمانهای کوچک روبرو هستیم که بنابراین با شبکه

اند. منتها اینکه این آثار تا چه دادهدر دوران خودشان شعارهای سیاسی هم می

بحث دارد. نظر من این شان بوده، جای اندازه زبان گویای اعتراض مردم زمانه

اش نیست و های فرهنگی زبان اعتراض مردم زمانهاست که این رده از فرآورده

شود که در جریان انقالب اسالمی به خرده فرهنگی در آن دوران مربوط می

 برجستگی و اهمیت یافته است. 

ما با دو اتفاق در جامعه ایران مواجه هستیم که در دو بازه رضا نامجو: 

ای . عده57دهند. یکی جنبش مشروطه و دیگری انقالب بهمن زمانی روی می
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دانند و برخی با این عقیده مخالف نافرجام بودن اولی را دلیل ایجاد دومی می

هستند. عارف به عنوان یک نمونه مناسب در جامعه موسیقی، موزیسنی است که 

خواهد به صورت انقالبی عمل کند)فارغ از اینکه آنچه سودایش را داشته به می

بستانی منِ فریدون ادامه از خون جوانان ای یار درسد(. به نظر عدهنتیجه نمی

هایی همچون فرهاد و فریدون را در توانیم شخصیتوطن عارف است. آیا می

داران عارف )البته در در معنای ساختاری بلکه در حوزه موسیقی به عنوان میراث

ساحت محتوایی( بدانیم؟ این دو جریان به لحاظ دالیل ظهور و بروز از منظر 

 البته محتوا تا چه اندازه به هم ارتباط دارند؟اجتماعی و 

توانم این دو را در یک بنا به دالیل متعدد شخصا نمیمحسن شهرنازدار: 

ظرف ببینم. از آن جهت که کارکرد و زمینه پیدایش این دو کامال با هم متفاوت 

است. درست است که عارف قزوینی یک بیان سیاسی و یک مضمون انقالبی را 

قی او موسیکند اما که وابسته به تحوالت زمانی است در موسیقی خود دنبال می

لزوما نوعی از موسیقی نیست که در اختیار توده مردم باشد. در صورتی که 

اش به رپرتوار موسیقی کالسیک ایرانی که در آن دوره یک موسیقی وابستگی

کنیم از آن اش را به شکلی که امروز ما نگاه میگراست کارکرد عمومینخبه

که در زمانه خودش در کوچه و دهد که موسیقی نبوده گیرد و عمال نشان میمی

هایی که از تاریخ مشروطه داریم )البته به بازار خوانده شود. چون در تمام قرائت
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اند( صحبت از موسیقی نشده است. ها در موردش نوشتهاستثنای آنچه موزیسین

سخن از مطبوعات و ارکان دیگر بیان سیاسی در دوره مشروطیت شده اما موسیقی 

کردی نداشته است. اتفاقی پیش آمده و شخص حساسی که با مشخصا چنین کار

اش این مسئله را درک کرده چنین احساسی را در آثار خودش ذوق و قریحه

در یک  50و  40منعکس کرده است. این در حالی است که موسیقی پاپ دهه 

بستر اجتماعی دیگر، در قالب یک مصرف فرهنگی تبدیل به یک کاال شده و این 

اند و اساسا با مفهوم موسیقی انقالبی که بخواهیم های جدی داشتها فروشهآلبوم

آن را به یک اندیشه سیاسی تبدیل کنیم و در حول و حوش انقالب توسط 

آید و معنای اعتراضی را دارد که های فدایی وابسته به مردم به وجود میچریک

و به طور کلی آمریکای های شیلی، آرژانتین توان در انقالباش را میدرون مایه

وما ها مولف عمهای اساسی دارد. در آن موسیقیالتین و البته آفریقا دید، تفاوت

ناشناخته است، بیان مستقیم سیاسی در آنها وجود دارد، التقاطی است از همه 

کند تا یک زبان عمومی به وجود بیاورد. موسیقی فرهاد به ها استفاده میگونه

کنند، از ای آن را به ماجرای سیاهکل وصل میه که عدهطور مثال آلبوم جمع

 گیرد. فروش اینسوی بازار به عنوان یک کاالی اقتصادی مورد حمایت قرار می

 شود. البته که مضامینها تبلیغ زیادی روی آن میآلبوم اهمیت دارید و در رسانه

یقی ما از موس شود از این موسیقی استخراج کرد اما با ماهیتی کهاعتراضی را می

اعتراض و موسیقی انقالبی سراغ داریم تطابق ندارد. در صورتی که آنچه در 
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موسیقی اعتراضی کشورهایی که در موردشان صحبت کردم سراغ داریم آن است 

که بیان مستقیم سیاسی دارد و مسائل روز به صورت کامال واضح در آنها مطرح 

د) در مورد جنبش آپارتاید نمونه جالبی ها ناشناخته هستنشود، دو اینکه مولفمی

اش کردم. سی سال بعد از یک واقعه یکی سراغ دارم که در یک مستند مشاهده

ها را با گیتارش از زیر خاک در آورند. او را با سازش دفن از همین موزیسین

اش را در زیر زمین ساخته و ضبطش کرده. مردم همان کرده بودند. او موسیقی

دادند و گلوله خواندند و خودشان را جلوی گلوله قرار مییموسیقی را م

خوردند. این همان موسیقی سیاسی با بیان اعتراضی است. مولف این کارها می

ها نام و هویتشان فاش شده. امروزه ما بعد اند و بعدهتا سالیان دراز ناشناس بوده

کنیم و غی نگاه میاز رویداد به آثاری چون کارهای فرهاد مهراد و فریدون فرو

خواهیم از درون آنها چیز دیگری استخراج کنیم. واقعیت آن است که اگر آن می

کارها را در بستر پیدایی، زمانه و تجربه تاریخی خودشان محک بخورند ممکن 

وانسته تاند میگیری اثر بودههایی که در جریان مصادیق شکلاست در بین گروه

ان خود آن افراد شود، اما لزوما جنبه فراگیر نداشته تبدیل به یک بیان سیاسی می

توان از آنها به عنوان صدای غالب جریان انقالبی یاد کرد. درست و بنابراین نمی

های انقالبی که در اویل انقالب به وجود آمده و ما مولفین آنها مثل خیلی از ترانه

ای ساخته یا کاری را نهایم. مثال آقای راغب ترابعد از انقالب شناخته 15-10را 

شده . اتفاقا آنها هم خوانده که در دوران انقالب توسط مردم خوانده می



   82      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

های بعد اند که یا در دورههای چپ چریکی بودههای وابسته به جریانجریان

اند و یا کارشان مصادره شده و کارکردش تغییر کرده است. در نتیجه حذف شده

را )موسیقی اعتراضی در مقایسه با کارهای افرادی توانم این دو کار من نه می

توانم کار فرهاد چون فرهاد مهراد و فریدون فروغی( با هم مقایسه کنم و نه می

و فریدون را با این نگاه موسیقی اعتراضی بدانم. همه این افراد کارشان را با 

اند. هاش فروش گیشه بوده آغاز کردموسیقی فیلم شعنی موسیقی که مسئله اصلی

 شود عجز و البه یک تیپخیلی از کارهایی که امروز از آنها برداشت سیاسی می

کند اما امروزه های ناکام و روشنی است که فیلم مضمون آن را دنبال میعشق

دهیم و خوانیم در بازخوانی بار سیاسی میوقتی ما داریم دوباره آنها را می

ا این کارها تجربه سیاسی دارند یا این کنیم. خیلی از کسانی که بمعنادارش می

های بعد به این کنند در بازشنونی این کارها در دورههای سیاسی را میبرداشت

هایی که اصال آن تجربه اجتماعی را ندارند در دهه رسند. جوانها میبرداشت

اند. یعنی در یک اتمسفر و با موسیقی فرهاد همین احساس را داشته 70و  60

جتماعی متفاوت این موسیقی برایشان معنادار شده است در حالی که بستر ا

ساخته  که برای متن یک فیلم« مرا ببوس»موسیقی متن یک فیلم است. درست مثل 

ن گویند ایهم آن را ساخته اما بعدا می شده و داستان پشتش هست و گلنراقی

این  بینم در موردمیاند. بنابراین شدهقطعه متعلق به افسرانی است که اعدام می

البته  شود.گیرد، برایش داستان ساخته میهای سیاسی شکل میکار هم برداشت
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کند اما لزوما در تجربه اجتماعی خودش من برای کارکرد خودش را هم پیدا می

 چنین کارهایی چنین کارکردهایی قائل نیستم. 

تید. یک اینکه موسیقی شما در اینجا به دو بحث پرداخرضا نامجو:  

ای موارد آن را که در پاره 50توان با موسیقی دهه انقالبی عارف قزوینی را نمی

توان انطباق داد و میانشان مشابهتی پیدا کرد و دو اینکه نامند نمیاعتراضی می

ا آنچه شود بشود را نمیموسیقی که در ایران با نام موسیقی اعتراضی شناخته می

توان از آن سراغ گرفت یکی دانست. آقای وکیلی نظر المللی میندر مفهوم بی

 باره چیست؟شما در این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قیقا المللی دموسیقی اعتراضی کالسیک در معنای بینشروین وکیلی: 

همان چیزی است که آقای شهرنازدار به آن اشاره کردند. ما در ایران به این معنی 

ش م. دلیلموسیقی اعتراضی نداریم و تعداد انگشت شماری از آنها را سراغ داری

های اعتراضی ایران دارای شکل خاصی هستند. به عنوان مثال آن است که جریان
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چیزی مثل موسیقی اعتراضی که در شیلی و آرژانتین وجود دارد یا موسیقی و 

ها شکل می گیرد، در ایران ادبیات اعتراضی اروپایی که در اروپای دوره نازی

از  ایست کهیقی اعتراضی زیرزمینیتر از اینها، موسنداریم. مهمتر و سرسخت

ی هشتاد میالدی در اروپای شرقی وجود دارد و همیشه ی شصت تا پایان دههدهه

ضدشوروی و اغلب ضد کمونیستی است. چیزی شبیه موسیقی اعتراضی در این 

معنا که ویژگی هایی که آقای شهرنازدار به آن اشاره کردند، به معنای یک ساخت 

ای از داریم. در آنجا ما با نهاد مواجه هستیم چراکه مجموعهنهادی در ایران ن

کنند، کارشان فراگیر و عمومی است. توضیحی که ها آن کارها را تولید میآدم

شود. بیایید انقالب دهم شامل موسیقی عارف و فرهاد و فریدون میارائه می

م گوییهم می گوییم انقالب( و انقالب اسالمی )که به آنمشروطه )که به آن می

 شان مقایسه کنیم. اولین چیزیدورههای کالسیک تقریبا همانقالب( را با انقالب

بینید این است که تلفات هر دو بسیار اندک است و با تلفات یک انقالب که می

کالسیک قابل قیاس نیست. جنبش مشروطه در واقع اصال انقالب نبود. درست 

ا پذیرفت، سخن بر سر دولتی و شاهی است مثل میجی که در ژاپن مسیر تجدد ر

پذیرد. در اینجا یک تغییر تجددگرایانه نهادی داریم که خود که مشروطه را می

 خواهدآید و میشاهی مینهاد )ساخت دولت( پشتش است. حاال اینکه محمدعلی

 خورد، در واقع یک درگیریمجلس را به هم بزند و البته به سرعت هم شکست می

جناح در یک سیستم سیاسی است. بنابراین انقالب به معنی اینکه نظم میان دو 

اجتماعی منهدم شود و کل ساختار دوباره دگرگون شود در اینجا به وقوع 

پیوندد. جالب است که در مورد انقالب اسالمی هم آن مقاومتی که شما نمی

ا سیستم رقاعدتا در زمان انقالب سراغ دارید وجود ندارد گرچه تغییر ساختار 

50های فدایی در دوران انقالب بین بینید. تعداد تلفات چریکبعدا می 60تا  0 0 

معنی میلیون نفری کامال بی 30نفر است. این عدد برای یک انقالب در یک کشور 

است خاصه اگر این عدد را با عدد تلفات انقالب های دیگر بسنجید که تقریبا 
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سوال اینجاست که چرا ساختار انقالب های  دهد.در همان دوران در دنیا رخ می

های مردمی به قدرت هم در این بافت ایران به این شکل است و بنابراین واکنش

شکل خاصی دارد؟ از سوی دیگر چرا بیان این اعتراض ها هم شکل خاصی پیدا 

کند؟ یکی از اختالف نظرهایی که با آقای شهرنازدار دارم آن است که تا می

ام موسیقی تجددخواه در دوران مشروطه حضور خیلی جدی دیده جایی که من

توان این موسیقی را، در معنی مدرن موسیقی اعتراضی دارد. به این ترتیب نمی

دانست چرا که اگر این کار را بکنیم باید بخش مهمی از موسیقی و ادبیات تاریخ 

ی هار هم اعتراضایران را اعتراضی بدانیم. یعنی در این صورت حافظ، سنایی و ب

 ایانهگرشوند. موسیقی انقالبی و اعتراضی به معنای مدرن کلمه طنینی چپمی

ر کنند. گرچه تردیدی نیست که شعشک ارتباطی با آن برقرار نمیدارد و اینها بی

اند. تهشده خصلتی انتقادی داشهایی که برمبنایشان تولید میاین افراد و موسیقی

ی شکنیقی انتقادی ایرانی آن است که در پی شالودهویژگی عمده شعر و موس

جو نیست. این یکی از اختالف های مهمی قدرت سیاسی و دینی هست اما ستیزه

ی انقالبی بودن یا نبودنِ فرهاد و فریدون باید بدان است که هنگام داوری درباره

مان ه جو است. بهتوجه کرد. موسیقی اعتراضی و انقالبی در سرشت خود ستیزه

م. اما بینزاده هم میها و شاعرانی مثل سلطانشکلی که در متون و گفتمان چریک

 های فرهاد و فریدون چنین نیست. ترانه
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نشین بوده و در کل شعرهای انقالبی و اعتراضی جدی در ایران حاشیه

د خواندنآثاری با ابهام و ایهام بیشتر مثل آنچه فرهاد و فریدون و داریوش می

جایگزین آن شده است. فکر کنم در این چارچوب با هم توافق داشته باشیم. 

سیقی به نظرم این مومان وجود داشته باشد آن است که اختالف نظری که شاید بین

فراگیر و تاثیرگذار بوده و دست کم گروهی از مردم از آن محتوایی سیاسی را 

 اند. کردهدریافت می

البته نه به صراحت و تاثیری که در دوران مشروطه در آثار کسی مثل عارف 

د و کنیم. در دوران عارف نهاد کنسرت تازه سر و شکل پیدا میبینقزوینی می

احزاب سیاسی برای تبلیغ مرام خود و گردآوری کمک مالی کنسرت برگزار 

کنند. عارف قزوینی از آن کسانی است که برای اولین بار در ایران کنسرت می

شته، ها کارکرد اقتصادی داکند. از همان آغاز هم برگزاری کنسرتبرگزار می

ی عارف برای حزب دموکرات( پول جمع یعنی در آن برای فالن حزب )درباره

ه ما بینیم کارکرد این نهاد تازه با آنچاند. اگر به منابع تاریخی بنگریم میکردهمی

زگار ایم ناساهایی که از شخصیتهای قاجاری در ذهن پروردهانتظار داریم و کلیشه

ی مستبد و مقتدر قاجاری هم در ان، شاهزادهالسلطاش این که ظلاست. نمونه

خواهی بوده کرده و هم در این جریان حامی مشروطهاصفهان کنسرت برگزار می

ی استبداد بوده و السلطانی که مجسمهاست. یعنی بر خالف انتظار، همان ظل

خواه بوده و هم فرزندانش. ترین پسر ناصرالدین شاه، هم خودش مشروطهخلف

طر است که انقالبها و گذارهای سیاسی در ایران چنین کم تلفات به این خا

اند. در اند. چون بخشی از نظام حاکم همواره پشتیبان و همراه با آن بودهبوده

رو تر و البته کندتری به سمت تجدد روبتر، کم تلفاتایران با یک گذار پیچیده

ال ی اشکمن به همههستیم. موسیقی هم انعکاسی از همین وضعیت است. از نظر 

 توان موسیقی انتقادی گفت. ها میاین موسیقی
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قالبی المللی انهای بینها پیوندهای خیلی مشخص با جریانخیلی از این موسیقی

المللی دارند، دارند. منتها این جریانات در ایران آن نمودی را که در عرصه بین

دهد جویی و خشونت جای خود را به ابهام و ایهام میکنند. معموال ستیزهپیدا نمی

ن گردد. ایو صراحتی که شاخص سرودهای سیاسی و اعتراضی است ناپدید می

بینیم. یکی از های کسانی مانند محسن نامجو هم مییی موسیقرا درباره

آلمانی است به نام  industrial metalآهنگهایش دقیقا رونوشت یک گروه 

InExtremoا شود، ام. اصل اثر به جریانهای راست افراطی مسیحی مربوط می

ان کند. به گمخواند، معنا یکسره تغییر میوقتی نامجو همان آهنگ را در ایران می

من این همان اتفاقی است که در مورد فرهاد و فریدون هم افتاده. یعنی با فرمی 

شود. این فرم در خارج از یآید اصال وارونه ممواجه هستیم که وقتی به ایران می

ایران بخشی از یک جنبش بین المللی اعتراضی است، در ایران هم انعکاسی این 

جو شکلی پیدا می کند. منتها در ایران به لحاظ محتوا تغییر می کند و البته ستیزه
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ه هایی بودند کافتد. اینها آدمنیست. از سوی دیگر در چرخه اقتصادی رسمی می

ها گرایش و اند و نسبت به چریکشخص به سمت چپ داشتههای مگرایش

دادند. با این همه با ساختار نهاد قدرت مستقر هم پیوندهایی ای نشان میهمدلی

توانیم این افراد را یک سری آدم معترض که هم نمی اند. بنابراین ما خیلیداشته

م. بیاوری زنند  به حساببر خالف دستگاه و مخالف با ساخت قدرت حرف می

 یانهجوزنند، اما این حرفها نه ستیزهانتقادی هم می -اینها البته حرف اعتراضی

انگیزد. باید توجه داشت که گفتمان خود دستگاه نماید و نه خطری بر میمی

پهلوی هم در آن روزها تا حدود زیادی با این شعارها همراه بوده است. اگر به 

 یابید. ن مسئله را در میتلویزیون آن دوره نگاه کنید ای

آیا آن چه ما از موسیقی اعتراضی در معنایی با قرارداد رضا نامجو: 

ه افتراق افتد، یکی است یا نقطه در ایران اتفاق میشناسیم با چیزی کالمللی میبین

توان موسیقی فرهاد و فریدون فروغی را اعتراضی زیادی دارد؟ همچنین می

 دانست؟

موسیقی به دلیل فضایی که همیشه امکان ضبط و بازپخش وین وکیلی: شر

ا تواند کارکردهای متفاوتی پیدهای زمانی مختلف میکند در بازهبرایش فراهم می

ما قادی و سیاسی هست، اکند. چنان که گفتم موسیقی این دو خواننده ایرانی انت

یست. این جو ندر بستر و در تجربه اجتماعی خودش لزوما موسیقی انقالبی ستیزه

تر از چیزی است که شما در ادبیات و موسیقی تر و پنهاناعتراض خیلی مالیم

از موضعی  بینید. عارف خیلی روشنکالسیک به طور مثال در دوره عارف می

ی مملکت اعتراض دارد و با شان در ادارهجار و ناتوانیگرایانه به استبداد قاملی

دهد. شما زبانی شفاف و روشن و گاه شعارگونه آن را در مورد حمله قرار می

توانید تفسیر عشق ناکام یک ماجراجوی های فرهاد و فریدون را میخیلی از ترانه

ر بیرون بهاهای عارف یا فرخی یزدی یا جوان ببینید و چنین چیزهایی از تصنیف
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های فرهاد و فریدون بیشتر نوعی حال و هوای رمانتیک و غمگین آید. در ترانهنمی

تواند همچون بازتابی از خفقان، ناامیدی، یأس و چیزهایی از این بینیم که میمی

 خاصیت استخطر و بیها خیلی بیهای این ترانهدست فهمیده شود. اما مصداق

 شود. م در آن دیده نمیای هو شور و جوشش انقالبی

های نظارتی جانب سانسور را حتی به آن زمان حتا سیستمرضا نامجو: 

تو  من نمازم»داشتند. مثال برای انتشار ترانه های اعتراضی نگه میسمت جریان

 نیاز تغییر دهید نماز را به»گوید: فریدون فروغی؛ ساواک می« رو هر روز دیدنه...

 « تا به جامعه مذهبی برنخورد.

بله، بخش مهمی از سانسورها در راستای زدودن شروین وکیلی: 

اند، حاال بگذریم که شدهها از آن صافی رد میشعارهای چپ بوده و این ترانه

ها همان طور که گفتید اصال در جهت همراهی ها و تصحیحبسیاری از این مداخله

ها و نهابا افکار عمومی بوده است. در نتیجه تلقی من از تجربه تاریخی این تر

عد های بها در زمان خودشان، تفسیر موسیقی اعتراض نیست اما در دورهموسیقی

 شود. مثال در دهه شصت وگیرد و غالب میبه دالیل متعددی این تعبیر شکل می

 کنند.ها کارکردهای اعتراضی پیدا میهفتاد، همین موسیقی

 توانیم موسیقی آنها را اعتراضی بدانیم؟پس در دوره خودشان نمی

توانیم بگوییم در زمان خودشان اعتراضی لزوما نمیشروین وکیلی: 

 بودند.

خواهم بگویم که البته جزو تاریخ شفاهی ای را مینکتهرضا نامجو: 

وگویی ماست و مکتوب نیست. آقای هوشنگ ابتهاج )سایه( چند سال قبل گفت

بور افتاد و ما مجاز جمله سانسورهایی که اتفاق می» گفتند:داشتند که در آن می

مجبور  "درخت"ها را عوض کنیم، این بود که مثال به جای واژه بودیم واژه

یریم که توانیم بپذاستفاده کنیم. با این توضیح نمی "های آسمانشاخه"بودیم از 
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ضی ر اعتراهای شنیده شده در این کارها، تعبیبا یک سری قرارداد میان حد واسط

 در آن زمان و آن مکان اتفاق افتاده است؟

برداشت رسانه و مطبوعات زرد آن زمان که تبلیغ  محسن شهرنازدار:

کردند، میزگرد وگو میدادند، با آنها گفتها انجام میزیادی با این آدم

یز اوانی نکردند و فروش فردادند، آثارشان را امضا میگذاشتند، کنسرت میمی

از قبل آنها داشتند، این گونه بوده است. این برداشت با آن مفهوم اعتراضی و 

 کنیم خیلی تطبیق ندارد.انقالبی که ما از آن مراد می

 توانییم بگوییم تهییج کننده توده بوده است؟یعنی نمیرضا نامجو: 

بیشتر همان طور که گفتم در زمان خودش، موسیقی  محسن شهرنازدار:

 اعتراضی به آن مفهوم نیست.

کنم که ما اختالف نظری در این مورد داریم. من فکر میشروین وکیلی: 

به نظر من باید در بافت ایران به موضوع نگاه کنیم. چنان که گفتم، موافق هستم 

المللی به موسیقی فرهاد و فریدون نگاه کنیم، یک که اگر با دید موسیقی بین

بینیم. منتها در آن دوران وقتی به ایران نگاه موسیقی انقالبی و اعتراضی را نمی

گیرد و این جریان، شکل می 50دهه  بینیم یک جریان چریکی درکنیم، میمی

هایی دارد. بعضی از این افراد مانند اسفندیار منفردزاده را با ها و ویژگیمشخصه

ها به هر صورت به همدیگر وصل خسرو گلسرخی به زندان بردند. یعنی این آدم

کتاب »بودند. اسفندیار شعر گنجشکک اشی مشی را از شعری گرفته که پیشتر در 

حمد شاملو چاپ شده بود. شاملو هم با بیژن جزنی دوست و همکار بوده ا« هفته

شان ای هستند و با همدیگر پیوندهایی دارند. برخیاست. یعنی این افراد شبکه

د جو هستند. برخی دیگر ماننپرداز جریان چپ ستیزهمثل بیژن نماینده و نظریه

ها ر هر صورت اینزنند تا سالح به دست بگیرند. دگلسرخی بیشتر حرف می

و دارند جکم به لحاظ رفتاری و گفتمانی، ظاهری ستیزههایی هستند که دستآدم
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کنند. یعنی ای از ناراضیان محبوبیت پیدا میو به همین خاطر در میان طبقه

 زدوده فرض کرد.شود آنها را سیاستنمی

در این میان خطاست اگر همین ظاهر و گفتمان را حجت بگیریم و به زیرساختهای 

ندیار ی فرهاد و فریدون و اسفهایی که باید دربارهدیگر نگاه نکنیم. یکی از پرسش

« تد؟افهایی به جریان مینها در چه چرخهفرآورده فرهنگی آ» پرسید این است که: 

تنها اقتصادی است که متصل به دستگاه نیز هست. خیلی ها، نهخیلی از این چرخه

خواند که فرهاد می«( محمد»)همان « وحدت»ها مثال با محتوای از این موسیقی

تر هاست. این که دکدقیقا در امتداد تبلیغاتی رژیم پهلوی برای مقابله با چپ

را برای  بیند و منبرشاش با دستگاه تا مدتها گزندی نمیریعتی با وجود دشمنیش

شود. و البته اینها قبل از آن است کند هم به اینجا مربوط میسخنرانی حفظ می

ها همه یک هژمونی که سویه چریکی مجاهدان از حرفهایش بیرون بیاید. این

غالب نباید باعث شود این  سیاسی غالب است. در عین حال این هژمونی سیاسی

موضوع را نادیده بگیریم که در زیر چتر چنین اتفاقی، یک جریان چریکی 

جو هم وجود دارد. حاال این که این جریان چه قدر معقول، مؤثر و گسترده ستیزه

ها است و تا چه حد محبوبیت اجتماعی دارد خود مورد بحث است. خیلی از این

هایی که در آن دوران وجود دارد شود. دادهق میدر حال حاضر عطف به ما سب

ن ی ما از ایرسد بخشی از انگارهدهد. به نظر میفراگیری چشمگیری نشان نمی

آمیز باشد،که البته طبیعی هم هست. هر جریان سیاسی که به قدرت جریانها اغراق

در  زند. چیزی که به هر صورتهایی دامن میها و بحثرسد، به چنین اغراقمی

ه ها است که بی سیاست مستقر با این جریانآن دوران داریم، پیوندهای نهادینه

 داده است.تولید و تکثیرشان مجال می

بحث من هم فراگیری آن است. در واقع به دلیل عدم  ار:محسن شهرنازد

 شود یک مفهوم اعتراضی به آن نسبت داد. ضمن این کهفراگیری است که نمی

اگر یک گروه سیاسی از یک ترانه یا موسیقی رپرتواری که آن موقع تولید شده، 
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اده، گیرد. همین اسفندیار منفردزاستفاده سیاسی هم بکند مفهوم دیگری شکل می

وش زمان برای گوگشهیار قنبری و افرادی که برای فرهاد و فریدون کار کردند، هم

در دربار و تولد رضای پهلوی هم کردند. همان موسیقی و داریوش هم کار می

شود و فیلمش هم وجود دارد. یعنی به این دلیل، گمان من این است خوانده می

که یک گروه سیاسی، یک شبکه مشخصی داشته اما فراگیر نبوده است. دوم این 

 کند و به آن بار سیاسیکه آن گروه سیاسی احتماال به این موسیقی، توجه می

« یهسا»به واسطه « چاووش»که به طور مثال برای موسیقی  دهد. مثل اتفاقیمی

نوازی سنتور مجید کیانی هم در ترکیب دهد. تکافتد و به آن بار سیاسی میمی

گوییم. در حالی می« موسیقی انقالب»گیرد و امروز به چاووش، چاووش قرار می

الم ک دانیم بخشی از این رپرتوار، صددرصد کالسیک و بازسازی بدونکه می

کند اما انتساب آن به جریان است که لزوما هیچ مضمون سیاسی را دنبال نمی

دهد. به این دلیل است که من و در واقع حزب توده، به آن بار سیاسی می« سایه»

 کنم.ایجاد تمایز می

چاووش: جزو معدود مواردی است که به غیر از »اتفاقا رضا نامجو: 

های خشم، خیلی متکی به کالم است. یعنی اگر کالم را از آن بگیریم، شاید المان

ای تفسیر مختص به خودش را از چاووش داشته باشد. اگر بخواهیم ندههر شنو

ازان بدنیا را به یک سری کشورهای توسعه یافته که در آن مثال حقوق همجنس

ای در مورد وضع قرار است محترم شناخته شود و کشورهایی که یک عده

ارد. در د کنند، تقسیم کنیم قطعا شرایط تفاوتصحبت می« آبادحلبی»بار فالکت

هایی مانند فرهاد و فریدون فروغی با هر کیفیتی در موسیقی بخش دوم با نام

های شویم. مثال ویکتور خارا یا احمد کایا و بیتلز که جنبشاعتراضی مواجه می

کند. موسیقی فرهاد و فریدون عجیب و غریبی را با خود به همراه داشت، فرق می
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و چه به لحاظ مفهوم با موسیقی اعتراضی فروغی چه قدر چه به لحاظ ساختار 

 دیگر نقاط دنیا متفاوت است؟

ابطه ربخش عمده را دکتر وکیلی توضیح دادند. یعنی محسن شهرنازدار: 

های سیاسی و اجتماعی دهه شصت، مسئله جوانان، اتفاقی آن را با مسئله جنبش

های چپ وابسته به بلوک شرق در ، جریان«گریهیپی»افتد، که در آمریکا می

 اروپا و غیره گفتند.

 

 

 

 

 ها تمرکز کنیم. طبیعتا چیزیخواهیم روی تفاوتبیشتر میرضا نامجو: 

است با توقف جنگ ویتنام خیلی متفاوت است. او آزادی « خارا»که مد نظر 

 کند...خواهد و دیگری آزادی جهانی را طلب میدرونی می

فکر کنم بشود یک خط تمایز خیلی جدی بین شاعران، شروین وکیلی: 

 المللی، انقالبیدانان و خوانندگانی که اصطالحا به آنها در سطح بینموسیقی

ی خواننده یک« یانیس ریتسوس»شان ترسیم کرد. مثال گوییم با همتاهای ایرانیمی

ت. سروده اس« میکیس تئودوراکیس»چپ یونانی است که خیلی از شعرهای او را 

 هستند یعنی به« نهادی»ای وجود دارد؛ آنها بینید، نکتهشان را میوقتی کارهای

و حزب کمونیست هستند. یک یک نهاد مشخص چپ متصل دارند و معموال عض

دستورالعمل عمومی جهانی در آن دوران وجود دارد که این دستورالعمل در سال 

ما  1335میرد معادل که استالین می 1956استالینیستی بوده است. سال  1956

های ایران ای است که یک چرخش در فضای فرهنگی چپاست و دقیقا لحظه
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ظهور  50همان حدود در واقع در اواسط دهه دهد. این را هم بگویم که رخ می

را هم داریم و بعدا کمی جلوتر، فراگیر شدن مائوئیسم به عنوان یکی از « مائو»

ا افتد. حاال ما بالمللی اتفاق میگرایی در سطح بینهای ممکن برای چپشاخه

ا هرو هستیم که خیلی از آندان و خواننده روبهسرا، موسیقییک سری شاعر، ترانه

المللی دارند و از یک خط مشی سیاسی پیوندهای مشخص حزبی در سطح بین

کنند. خیلی روشن و آشکار به شما بگویم که این خط مشی جهانی هم پیروی می

در  زند بعدسیاسی جهانی، فریبکارانه است. یعنی مثال در مورد صلح حرف می

به افغانستان همان زمان، ارتش چین در کره شمالی حضور دارد و شوروی 

ها و شعارهایشان ربطی به واقعیت جهان خارج کند. یعنی کلیدواژهلشکرکشی می

 جویی صدر مائو یا استالین خردمند است.ندارند بلکه تنها دستاویزی برای سلطه

شود، گویا در یک جای خاصی کلمه صلح که مرتبا در این دوران، تکرار می

رقبای شوروی با هواداران این کشور  مورد نظر است. مثال یک مکان خاص که

در حال جنگ هستند و فقط آن جا باید صلح شود و در باقی جاها لزومی ندارد 

صلحی اتفاق بیفتد. بنابراین شما یک چارچوب ایدئولوژیک خیلی تنگ و باریک 

دارید که معانی و محتوایی که قرار است در موسیقی تبلیغ شود را به طور دقیق 

. ما در ایران کال یک موقعیت دیگر داریم. آن نهادی که موازی کندتعیین می

گیرد و باید قاعدتا این موسیقی اعتراضی را احزاب کمونیست اروپایی قرار می

تولید کند، حزب توده است. اما حزب توده در اواخر دهه چهل یک حزب 

 شکست خورده است. اعضای شاخص آن هم که هوشنگ ابتهاج )سایه( مهمترین

اند و در مقامهای حساسی مثل شان است، جذب دستگاه پهلوی شدهبازمانده

ه ی اعتماد دستگاه سیاسی بکنند که نشانهمدیریت بخش موسیقی رادیو کار می

ای هم نیست که از این اعتماد سوءاستفاده کرده باشند. یعنی آنهاست، و نشانه

ر اش هم مقیم دی سراندستگاه حزب توده در واقع خنثی شده است. تقریبا همه

اروپای شرقی هستند. آنهایی هم که در کشور هستند یا با دستگاه همکاری 
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المللی چپ است که اند. در خالء گفتمان عمومی بینکنند یا خنثی شدهمی

کنند که به لحاظ ایدئولوژیک کامال سردرگم هستند هایی رشد میبینید گروهمی

یعنی گفتمان منسجمی ندارند و از اتصال نهادی  و گفتمان آنها خیلی آشفته است.

د عضو توانید بگوییهم برخوردار نیستند. مثال اسفندیار، فرهاد و فریدون را نمی

نند. کالمللی پیروی مییک حزب خاص هستند یا از یک خط مشی مشخص بین

های خیلی عجیب و به همین دلیل هم در کارشان ابهام وجود دارد و هم چرخش

دارند. مثال خود فریدون را در قبل و بعد از انقالب که نگاه کنید،  غریبی

اش چشمگیر است. قبلش در یک های سیاسیگیریهای او در موضعچرخش

شود و در محتوا هم خیلی ها میچیزهایی اعتراض دارد، بعد سخنگوی همان

ها فاوتبندی کنم؛ اگر بخواهیم روی تهایم را که بخواهم جمعنوسان دارد. حرف

 های هنریتأکید کنیم، به خاطر غیاب آن نهادی که مسئولیت تولید فرآورده

اعتراضی چپ را در ایران بر عهده داشته، شما با یک سری خرده نهاد کوچک 

شوید که خیلی از آنها به نهاد قدرت هم اتصال دارند. حاال سایه یک رو میروبه

شود مثال زد. فهرست نهادهای میهای دیگر را هم مثالش است، شاملو و خیلی

شان نیست و به شاملو کمک مالی و اداری بودن« پهلوی»ای که تردیدی در دولتی

کردند، چشمگیر است. این مسائل به هر حال وجود داشته و در آن دوران می

های کوچکی هستند که نوسانات ها یک گروهافتاده است. بنابراین ایناتفاق می

د ولی دارای یک صدای معترض هستند و پیوندی با جریان ایدئولوژیک دارن

چریکی نیز دارند، بی آن که خودشان سالح به دست بگیرند یا شعار 

ی صریحی بدهند. به هر حال بیژن جزنی و احمد شاملو به همدیگر جویانهستیزه

ت ها اسهایی دارند. جزنی، تئوریسین چریکمربوط هستند و در مقطعی همکاری

گرا. ارتباطات به این شکل وجود داشته های چپو پیشوای ادبی این دستهو شامل

ی آن تر است. درست واژگونهتر و مبهمتر، سردرگماما همه چیز خیلی مالیم

کشد، را می «کبوتر صلح»بینیم. وقتی پیکاسو المللی میچیزی که در ساخت بین
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ن . اما در ایران ایبا صراحت مشغول تبلیغ برای حزب کمونیست فرانسه است

ممکن « چکه...ها خون جای بارون میجمعه»طور نیست. این جا منظور از ترانه 

است اشک عاشقی در زیر باران باشد یا سرازیر شدن خون چریکهای جنبش 

 سیاهکل.

 

تواند در انتظار امام زمان )عج( هم باشد که به جمعه حتی میرضا نامجو: 

 اشاره کرده است...

ها معنادار گویم در بازخوانی است که اینمن میمحسن شهرنازدار: 

که یک کارکردی داشته و بالفاصله بعد از انقالب، « محمد»شوند. مثل همین می

ن مسئله وجود دارد. گویا برای مواضع سیاسی حاکمیتی خوانده شده است. ای

های شوند و در بازخوانی جریانها به عنوان کاالی فرهنگی، تولید میخیلی از این

صمد بهرنگی را کانون « ماهی سیاه کوچولو»شوند. حتی سیاسی، معنادار می

هایی که آن جا جمع کند و پولش را دربار و همه آدمپروش فکری منتشر می

د اما بعد یک خوانش سیاسی از آن صورت گرفت کننهستند مستقیما پرداخت می

ست که دانشد. اگر کسی نمیکه تقریبا مانند یک کتاب ممنوعه با آن برخورد می

 کرد باید به صورت زیراکسیاین کتاب به صورت رسمی منتشر شده، فکر می

جا شود. این خوانش پس از تولید اثر است و به همین جهت است که مبهم جابه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJoeP68IHLAhVJmBoKHT17ByoQjRwIBw&url=http://weblog.downloadzha.in/tdown288355_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AF&psig=AFQjCNGMwDLfcc9lbLiGBSuCmpn0GEl09w&ust=1455904462458559
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ارتباط با مسائل زبان ما و خواصی که ظر من یک بخش هم شاید بیاست. به ن

این زبان در بیان چندگانه و چندوجهی مفاهیم دارد، نباشد. به همین دلیل هیچ 

که  های روشنیها را تولید مستقیم یک جریان منسجم سیاسی با ایدهکدام از این

بی های انقالش ترانهبینم. غیر از یک بخبرای آن جریان تولید شده باشد، نمی

مشخص که در همان بحبوحه انقالب تولید شده و تقریبا بخش عمده آن به دلیل 

 ها محو یا مصادره و بازتولید شده است.حذف سیاسی، از خاطره

بندی کنیم، مشخصا اختالف نظری در اگر بخواهیم جمعشروین وکیلی: 

ها داریم. من یک ساخت اعتراضی و انتقادی برای مورد درجه اعتراضی بودن این

ردند، ککنم فرهاد، فریدون و افرادی که با آنها کار میآنها قائلم و فکر می

المللی، سازمان های نهادی هم بین خودشان داشتند. گرچه در ابعاد بینرابطه

 های مشابه مقایسه کنیم،یافتگی کافی برای این که بخواهیم آنها را با جریان

جو دانم، اما انقالبی و ستیزهندارند. یعنی آنها را انتقادی و تا حدودی اعتراضی می

 دانم. ا مستقل از دستگاه مستقر نمیو به لحاظ نهادی مقابل یا حت

 توان واژه مدرن را بهآیا اساسا با توجه به بحث ابتدایی میرضا نامجو: 

ر توان این کار را انجام داد؟ اگکرد؟ اگر بله، به چه کیفیتی میاین موسیقی بار 

بتوانیم فرهاد و فریدون فروغی را خوانندگان مدرن بدانیم، این دو به عنوان این 

که یک پدیده سنتی را به سمت یک پدیده مدرن ببرند، تا چه اندازه بر موسیقی 

 ایران، اثرگذار بودند؟

در موسیقی، واژه مدرن بالفاصله برای موزیسین، محسن شهرنازدار: 

زنیم، از یک دوره کند. وقتی از موسیقی مدرن حرف میتداعی یک ژانر معین می

کنیم که از نظر فرم، سیقی کالسیک غربی صحبت میتاریخی مشخص از مو

 هایمحتوا، روایت، ساختار، کمپوزیسیون و چیزهایی از این دست دگرگونی

شود و امروزه همان چیزی است که تحت عنوان کانتمبری عمیقی در آن ایجاد می
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کنیم. در موسیقی مدرن ایگور استراوینسکی، آرنولد موزیک از آن یاد می

جان کیج و کسانی از این دست را مد نظر داریم اما موسیقی مدرن به شوئنبرگ، 

ترجمه شده یا مدرن به مثابه « نو»و « تازه»عنوان محصولی که در فارسی با نام 

تولید یک عصر جدید یا عصر مدرن یا دوران مدرن به مفهوم مدرنیته، هر کدام 

تنها . نهعصر مدرن هستند ها به عنوان محصولطبیعتا تفسیرهای مختلفی دارند. این

ای از تولیدات موسیقی عامه پسند محصول عصر مدرن هستند بلکه بخش عمده

شوند و یک طور در روند دموکراتیزه شدن و کاالیی شدن موسیقی محسوب می

مصرف فرهنگی برای طبقات تولید شده جدید دارند. طبقه متوسط جامعه ایرانی 

 کند، نیاز به یکریف شده و مشخص پیدا مییک جایگاه تع 50و  40که در دهه 

تیپ مصرف فرهنگی دارد و در نتیجه یک کاالی فرهنگی معین برای آنها تولید 

ها همه محصوالت عصر مدرن هستند اما اگر بخواهیم شود. اینو با آنها معنادار می

 نفریدون فروغی و فرهاد را از این متن جدا کنیم و آنها را صرفا خوانندگان مدر

فرض کامال مشکل دارم و آنها را چیزی آن دوره بدانیم؛ خیر، من با این پیش

دانم. مگر این که بخواهیم در بازخوانی خودمان، به آنها منفک از آن جریان نمی

از نظر بار سیاسی، یک مفهوم بدهیم اما این دو لزوما نمایندگان منحصر به دوران 

 مدرن موسیقی ما نیستند.

یعنی شما در این موضوع نیز برای آنها سهمی قائل نیستید؟ رضا نامجو: 

ا بر ترین تأثیر ربا توجه به مسائلی که به آن اشاره کردید مانند رادیو که عمده

قدر در حرکت  روی ایجاد چنین جریانی در ایران داشت، فرهاد و فریدون چه

 پسند و فراگیر شدن نقش داشتند؟موسیقی به سمت عامه

 »به هر حال این اشاره درست است. موسیقی محسن شهرنازدار: 

Entertainment»شود. در واقع سیستم ، یک کاالی اقتصادی نیز محسوب می

کنندگان بینید که تهیهاست که تعیین کننده خیلی از مناسبات است و می بازار

ها نفر نبودند بلکه دو، سه نفر آدم بودند که بخش موسیقی ایران در آن زمان ده
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ه کردند. مسئله عرضهای مختلف تولید میها را برای گروهای از این موسیقیعمده

ی قرار داد که تعدادشان محدود و تقاضا، بازار را در اختیار یک گروه مشخص

ها شرکت تولید و پخش صفحه و کاست داشته باشیم. بود و این طور نبود که ده

ها هم مشخص بودند و همان طور که عرض کردم، موسیقی فرهاد و تریبون

شود و فریدون در عین حال یک کاالی فرهنگی است که در آن دوره تولید می

ها و بینم. کما این که سازندهی نزدیک به هم میبندها را در یک دستهمن این

سراها در آن دوره متعلق به یک گروه مشخص هستند. مثال تیمی که با ترانه

کند با تیمی که با ابی فعالیت دارد تفاوت زیادی ندارد. آرش گوگوش کار می

سرافراز، شهیار قنبری و واروژان، همه یک گروه بودند که همیشه با هم بودند، 

دادند. فضاهای عمومی فضاهای مشترکی با هم داشتند و با همدیگر کنسرت می

شناسند. طبیعتا اگر امروزه بخواهیم ها را میآن موقع جایی است که همه این

شویم. ما امروزه پریشی میها را تفکیک کنیم دچار آناکرونیسم یا زماناین

م لزوما تاریخ را دوباره در خواهیمعیارهایی را برای خودمان تعریف کردیم و می

این معیارهای امروزه بگنجانیم. طبیعی است یک بخشی از تاریخ از این سیستم 

 ماند.بندی که امروزه برای آن طراحی کردیم، بیرون میدسته

ک کردیم که یدوباره طبق معمول، اول جلسه صحبت میشروین وکیلی: 

 موضوع پیدا کنیم و بر سر آن دعوا کنیم اما پیدا نکردیم!

 یعنی شما با گزاره آقای شهرنازدار مخالف هستید؟رضا نامجو: 

 نه، اتفاقا موافق هستم.شروین وکیلی: 

توانیم برای فرهاد و فریدون در منظور این که ما میرضا نامجو: 

مدرنیزاسیون موسیقی ایران، فردیت قائل شویم؟ و اگر این جریان در حال رخ 

که موسیقی به سمت مدرنیته  توان گفت فرهاد و فریدون در ایندادن است، می

 حرکت کند، نقشی داشتند؟
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این جاست که با آقای شهرنازدارد توافق زیادی دارم. شروین وکیلی: 

ه این رو هستیم. بهای موسیقی روبهپارچه از فرآوردهکنم با یک میدان یکمیفکر 

وانیم تدلیل که فرآیندها، ابزار و شکل تکثیرش مدرن است، پس به همه آنها می

مدرن بگوییم. مستقل از این که مخاطبانشان چقدر فرهیخته یا عامی باشند، و 

ها تجددخواه یا ضدسنت انهجدای از این حقیقت که محتوای خیلی از این تر

جد گنشوند. در این میدان هم ویگن مینیست و تنها سرگرم کننده محسوب می

گیر های بازاری و عامیانه در همهو هم مهوش. شاید حتا بشود گفت خواننده

کردن موسیقی نقشی چشمگیرتر ایفا کرده باشند. از یاد نبریم که تشییع جنازه 

های آن دوران د غالمرضا تختی برگزار شد و روزنامهبا استقبالی در ح« مهوش»

که خبر درگذشتش را چاپ کردند رکورد شمارگان و فروش را شکستند. 

شد، چون این آدم موسیقی را به میان درگذشت او یک اتفاق مهم محسوب می

فروخته است. در مورد مردم برده بود. یک کاالیی داشته و به هر حال آن را می

شود گروهی را جدا کرد و یدون نیز همین گونه بوده است. خیلی نمیفرهاد و فر

ها مترقی هستند و آنها واپسرو. هرچند صدالبته باید توجه داشت که گفت این

ها و محتواها متفاوت است. به طور مشخص فرهاد و فریدون فروغی و تا سبک

 ا یک سبکیهشود در یک سبک گنجاند. اینحدود زیادی داریوش اقبالی را می

شان هماهنگ بوده را در آن دوران آوردند که اتفاقا خیلی هم با روحیه زمانه

است. یک سبکی که مردانه، معترض، شاکی و افسرده بود و از عناصر رمانتیک 

است،  «مرض پایان قرن»به معنای پاردایم رمانتیک اروپایی که یکی از عناصرش 

شکسته و ترجیحا معتاد که از مار، دلبرخوردار بود. یعنی یک آدم افسرده، بی

دادند و مخاطبان روزگار شکایت دارد. آنها این عناصر را داشتند و نمایش هم می

ی ویگن و های شادمانهویژه خودشان را هم داشتند. در همان دوره البته ترانه

 اند.شک پرشمارتر هم بودهگوگوش هم مخاطبان خود را داشتند، که بی
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 مهر، ایثار و شکست تقارن

 برای دوستان مهربانم امیرحسین فصیحی و کسرا تهرانی، 

 با شادباش چهلمین زادروز امیرحسین گرامی

 

دانستند که تنها مغانی مهر را در ایران باستان ایزدی رازورز و رازآموز می 

رازآشنا به آیین و کیش او دسترسی دارند و تنها با سیر و سلوکی پر رمز و راز 

گشت. گویا ایرانیان دورانهای دیرینه چیرگی بر معنای نهفته در راه او ممکن می

ن اش را چنیه باشند، که ایزدِ نمایندهی مهر دریافته بودچیزی کلیدی را درباره

 اند. کردهپرابهام و معماگونه تصویر می

آید؟ با چه ساز به راستی مهر چیست؟ چگونه مهر میان دو تن پدید می

د و مانیابد؟ در چه شرایطی پایدار میتراود و گسترش میبالد و میو کاری می

ن ایثار است؟ آیا با عشقی که رود؟ آیا مهر هماچگونه است که گاه از میان می

یکسره و یکسویه باشد همسان است؟ آیا این تصور درست است که مهر به 

انجامد؟ چه نوع ارتباطهایی در میان مردمان ی بازنده/ برنده میهای فداکارانهبازی

 گردد وکند و کجاست که مهر سست میاست که مهر را تشدید و تثبیت می

متغیر قلبم )قدرت/ لذت/ بقا/ معنا( که در دیدگاه  شکند؟ آیا چهاردرهم می

آید، چندان توانمند ی تمام کردارها و روندها به شمار میسیستمی زروان شالوده

گرفته و پرابهام تاخت و تاز مهر را نیز روشن و کارساز هست که مسیرهای مه

و اش را به دست دهد؟ آیا ساز و کاری عقالنی و مدلی روشن سازد و نقشه

توان برساخت؟ یا این که به راستی باید در ی سیر تکامل مهر میشفاف درباره
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اش قالبی اساطیری او را به ایزدی رازورز منسوب دانست و لب از گفتار درباره

 فرو بست؟ 

/ 

 

 

 

 

 

 

های بازنده/ برنده همراه باشد؟ مگر نخست: آیا ممکن است مهر با بازی

های منتهی به کاهش قلبمِ خویشتن نمود نمایان مهر به فداکارینه این که ایثار و 

آید؟ پس چرا در دیدگاه زروان این تاکید هست که مهر همواره با شمار می

 های برنده/ برنده همراه است؟بازی

گویند، حسی عاشقانه و مهر ایثار نیست و ایثار بر خالف آنچه که می

 رنده بینجامد. مشهورترین نمودِ مهر و عشقآمیز نیست که به بازی بازنده/ بمحبت

کنند، مهر مادری است که انگار هایی از این دست منسوب میکه آن را به بازی

آشکارا با زیان مادر به سود فرزند همراه است. با این همه یکی انگاشتن مهر و 

ماید نمهر مادری و تحویل کردن یکی به دیگری نادرست است. در واقع چنین می

ای از پدیداری تکاملی باشد که مهر مادری شکلی بسیار کهن و بسیار ریشه که

ود. از سوی شبالد و به مهرِ راستین تبدیل میتنها در سطوح باالترِ پیچیدگی می

ی مرکزی مهر است نیز به ناروا به دیگر، خودِ مهر مادری که ریشه و هسته

 شده است. ی بازنده/ برنده فرو کاستههای ایثارگرانهبازی
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ای که عشقِ آمیخته با خودباختگی و شیفتگی، یا مهرِ سوزان و ایثارگرانه

ی مناسبی برای مهر نیست و تنها بینیم، نمایندهگاه در مادران نمود عیانش را می

ن دهد. در میان ایتنیده و خودکار از آن را نشان میصورتی به نسبت ساده، پیش

و آشناترین صورتِ محبت است که از سویی  ها مهر مادری فراگیرتریننمونه

ستودنی و ارجمند و ضروری است و از سوی دیگر اغلب با نادیده انگاشتن 

خویشتن به سود دیگری و تحمل رنج برای اهدای لذت به دیگری همراه است. 

ترین شکل از مهر بدانند و ترین و خالصرسم است که مهر مادرانه را عالی

محبت را به مهر مادرانه تحویل کنند و آن را مشتقی یا صورتهای دیگر مهر و 

صورتی دگردیسی یافته از آن در نظر بگیرند. این برداشت به نظرم نادرست است. 

                                                 

 

5 Kin selection 

شناختیِ ویژه در میان مهر مادرانه صورتی از مهر است که به یک ارتباط زیست

 بازیهای نسل قبل و بعد منحصر است. یعنی مهر مادرانه که همواره با ایثار و

های بازنده/ برنده در سطح روانشناختی همراه است، پدیداری است که توسط رانه

ی عصبی و ساز و کارهای تکاملی تنیدهروانشناختی اجبارآمیز و مدارهای پیش

ریزی شده و در پیوندی نمایان با سطح زیستی در قالبی شناختی برنامهزیست

و مشتقهای دیگر آن که به محبت و همدلی شود. مهر مادرانه گریزناپذیر اجرا می

افزاری است که از انتخاب شود، نرممیان اعضای یک خانواده مربوط می

ی ای روانشناختی از یک ساز و کار بسیار دیرینهبرخاسته و نسخه 5خویشاوندی

 شناختی است. زیست
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زند، در زمانی تکامل ی سود و زیانی که مهر مادرانه را رقم میمحاسبه

اند. از این ای مانند نظامهای انسانی تکامل نیافته بودهیافته که هنوز جوامع پیچیده

یش ی پرو در میان چهار متغیر قلبم، مهر مادرانه و سایر اشکال رفتار ایثارگرانه

ر اند. دستگاه ارزیابی کردارها که دستوار شدهی بقا اتنیده تنها بر اساس محاسبه

حالت پایه تنها برای بیشینه کردن بخت بقای فرد و ژنوم میزان شده، قرار است 

تداوم محتوای اطالعاتی سیستم زنده را بر محور زمان تضمین کند. از این رو در 

ت یگیری بقا به رسمای برای اندازهاش لذت را تنها در مقام سنجهشکل پایه

سازد. بر ها را تنها بر بیشینه کردن بخت بقا متمرکز میگیریشناسد و تصمیممی

نش دهد، یا کی مادری که فرزند را بر خویش ترجیح میاین مبنا کردار ایثارگرانه

 کند، نهاش دفاع میی پدری که به بهای آسیب دیدن خویش از خانوادهدلیرانه

هایی شاخص و کامیاب گنجد، که نمونهنده نمیهای بازنده/ برتنها در قالب بازی

ِ برنده/ برنده میان دو نسل است. یعنی آنچه که در نظامهای اجتماعی از بازی

 کند، اگر درهای افراطی و انکارِ قلبم خویش جلوه میانسانی همچون ایثارگری

ی ظهورش نگریسته شود، شکلی باستانی اش و در بافت دیرینهچارچوب تکاملی

ترین متغیرِ مرکزی در سطوح سلسله مراتب ترین و قدیمیی بنیادیمحاسبه از

 پیچیدگی است. 

در میان چهار متغیرِ قدرت و بقا و لذت و معنا که رفتار سیستمهای 

ی انسانی را در چهار سطحِ فراز )سطوح زیستی، روانی، اجتماعی و پیچیده

متغیرهای دیگر در گذر زمان و  تر است.زنند، بقا از همه قدیمیفرهنگی( رقم می

کنند تر شدنِ تدریجی سیستم بر دوشِ بقاست که قد راست میهمگام با پیچیده

آورند. مهر مادرانه و و استقالل و کارکرد خودبنیاد خویش را به دست می

ایثارگری پدرانه و فداکاری برادرانه و سایر کردارهایی که امروز در بافت چهار 

 اند و ارزیابینمایند، در این بافت تکامل نیافتهظر بازنده/ بازنده میمتغیرِ قلبم به ن

تر خطاست. این الگوهای رفتاری به شان با معیارهایی دیرآیندتر و تازهکردن
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ی اصلی سیستمهای زنده تداوم بقا از نسلی به شوند که دغدغهدورانی مربوط می

ه هیچ اند، بن تکاملی نشان دادهشناسانسل بعد بوده و این الگوها چنان که زیست

عنوان با انکار نفس همراه نیست و صورتبندی آشکار و نیرومندی از همان اصل 

 شود، چرا که اصوال از این میانبقاست. یعنی در این موارد اعتبار قلبم نقض نمی

تنها بقاست که باید محاسبه شود و آن هم به درستی در این کردارهای فداکارانه 

 شود.می بیشینه/

 

 

 

 

 

آنچه که در مهر مادرانه و سایر اشکال فداکاری تکاملی ویژه است، 

ی مفهوم بقای ژنوم بر بقای فرد است. یعنی در اینجا به راستی با کاهش بقای غلبه

اش روبرو هستیم که در قالب فرزندان فرد به سودِ افزایش بقای کدهای ژنتیکی

این  گذارد و درفرزند از بقای خود مایه می تبلور یافته است. مادر برای نگهداری

ماند. ند میپایب« در کل»میان همچنان به اصل بقا، یعنی ضرورت بیشینه کردنِ بقا 

توان ترین نمود از خود گذشتگی را در اینجا میترین و برجستهبا این همه، خالص

ی اقی ظهور بترین متغیر مرکزی و پی و پایهیافت. چرا که بقا زیربنایی

متغیرهاست، و مهر مادرانه گذشتن از بقای خویش برای تضمین بقای فرزند را 

زند. کاری که در چارچوب محاسبات تکاملی بقا درست و سنجیده است رقم می

 قرار دارد، اما در ضمن شدیدترین« فرد + ژنومش»و در راستای بیشینه کردن بقای 

 «دیگری»ان جایی است که دهد و همشکلِ نقض سودِ شخصی را نیز نشان می

کند. به همین خاطر است که محبت مادرانه با اعتماد پیدا می« من»اولویتی بیش از 
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شود برای مهر فرزندان به مادران که بنا به ای میگیرد و زمینهکودکانه پاداش می

محاسبات تکاملی نامتقارن است و با ترجیح بقای والد بر فرزند همراه نیست، اما 

 مادی بیشتر در آمیخته است. با اعت

ی تنومند و استوارِ مهر مادرانه و نیرومند بودن اعتمادی که به خاطر ریشه

کوشند تا خود را بدان همسان کند است که کردارهای اجتماعی میتراوش می

سازند و در لفاف آن اعتمادی را به دست آورند که چسبِ انسجام سیستمهای 

ایثارگرانه و تمایل عمومی برای آن که رفتارهای  اجتماعی است. رواج شعارهای

برنده/ برنده یا حتا برنده/ بازنده را با برچسب ایثار و فداکاری تزیین کنند، از 

 آورد که یکی ازای را به یاد میخیزد. چرا که این تعبیر مهر مادرانهاینجا بر می

ضِ د. نمودی که نقدهنمودهای استثنایی چیرگی منافع دیگری بر من را نمایش می

ی قلبم بر ارزیابی کردارها نیست، اما به خاطر قدمت و تمرکزش بر بقا، سیطره

 آید.شکلی بسیار ویژه از آن به شمار می

آید که مهر مادرانه الگویی عام و پایه برای تمام اشکال از اینجا بر می

ه بقا تیبی کمهر نتواند بود، هرچند بذر و خاستگاه تکاملی آن هست. به همان تر

 ایکهنترین شاخص در میان چهار متغیر مرکزی است، مهر مادرانه هم سنگواره

شود. به همان شدتی که بقا ضرورتی بنیادین باستانی از مفهوم مهر محسوب می

ماند برای تکامل قدرت و معنا و لذت است، مهر مادرانه هم به بذری آغازین می

یابند. اما باز به همان ترتیبی ند و توسعه میرویکه سایر اشکال مهر از دل آن می

تر شدن سیستمهای تکاملی سطوح روانی و اجتماعی و که همگام با پیچیده

یابند، و درست به همان شکلی که لذت فرهنگی به استقالل کارکردی دست می

گردد، مهر هم خیزد و مستقل میاز بقا و قدرت از لذت و معنا از قدرت بر می

تر پیچیده هاییگردد و شکلود از این شکل بنیادین و دیرینه مستقل میدر کلیت خ

سازد. اشکالی که بر خالف مهر مادرانه دیگر تر از مهر مادرانه را نمایان میو فربه

آورد. یکند و به حساب متنها بر بقا میزان نشده، بلکه کلیت قلبم را ارزیابی می
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برنده/ برنده همراه است. ممکن است شکلی  هایدر این معنا، مهر همواره با بازی

باستانی و دیرینه از مهر به دورانی مربوط شود که تنها بقا وجود داشته، و بنابراین 

این برنده/ برنده بازی کردن را تنها بر محور بقا محاسبه کند، و مهر مادرانه 

ربنایی ی که زیی تکاملای از این پدیده است. اما گذشته از این اشکالِ دیرینهنمونه

بت هورمونی به نس-ای اجبارآمیز و ساز و کار عصبیکشیشناختی و سیمزیست

ای دارند، مهری که مردمان اغلب با آن سر و کار دارند هر چهار متغیر ساده

رنده/ های بکند و در پیوند با کلیت قلبم بازیمرکزی را محاسبه و ارزیابی می

دیگرِ بازی که باخت در آن تعبیه شده را طرد  دارد و سه شکلِبرنده را مجاز می

 کند.می/

  

 

اما اگر مهر ایثار و فداکاری نیست، پس چیست؟ اگر حتا مهر مادرانه نیز 

لبم ی قانون قکل باید زیر سیطره ی بقا همراه باشد، پس آیا مهر را دربا محاسبه

ند و کی مرسوم قلبم را نقض میدانست؟ یا آن که مهر نیرویی است که محاسبه

 شود؟به این خاطر ارجمند شمرده می

حقیقت آن است که یک دستگاه نظری زمانی نیرومند و تندرست است  

به تر که بتواند شواهدی هر چه بیشتر را در یک مدل مفهومی هرچه ساده

ترین شکل صورتبندی کند. در دیدگاه زروان تنظیم کردارها ترین و منطقیمستدل

بر اساس قلبم مبنایی است که هم توجیه و تفسیری روشن و سنجیدنی از 

دهد و هم میزان انحراف کردارهای کردارهای انتخابی و غیرانتخابی را به دست می

شناسی کالن کردارهای یبسازد و از این راه به یک آساشتباه را مشخص می

شود. از این رو، اگر نیرویی مانند ها و راهبردها منتهی میانسانی و تعریف تله

مهر به راستی اصل تعیین کنندگی قلبم برای رفتارها را نقض کند، باید قلبم را 
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فرو نهاد و متغیرهایی دیگر را بر گرفت که کردارهای برخاسته از مهر را نیز به 

صورتبندی کند. یعنی اگر اصل قلبم در جایی نقض شود، این  درستی و دقت

اعتبار بودنِ مدل نظری ما و نامهم بودن قلبم است، و نه ارج و اعتبار ی بینشانه

کند. با این همه به نظرم کردارهای مهرآمیز نه تنها مهری که آن را نقض می

ز ترین شکل انهترین و دوراندیشاکنند، که عالیی قلبم را نقض نمیمحاسبه

 دهند.ارزیابی آن را به دست می

بخشد، جریان یافتن قلبم است. آورد و قوام میآنچه که مهر را پدید می 

آن  توانی مهر به نظرم در الگویی از جاری شدن قلبم نهفته است که میشالوده

 ی داد و دهش صورتبندی کرد. به نظرم ایرانیان که نخستین ورا در دو کلیدواژه

اند، این دو مفهوم را مهمترین شناسندگان و تفسیرگران مفهوم مهر بوده

اند. اند و با دقت و درستی در منابع کهن خویش بدان اشاره کردهشناختهمی

 مشهورترین کاربست در این مورد همان بیتهای مشهور شاهنامه است که

 ز مشک و ز عنبر سرشته نبود   فریدون فرخ فرشته نبود

 تو داد و دهش کن، فریدون تویی  دهش یافت این نیکویی ز داد و

داد عبارت است از ارزیابی و سنجش قلبمی که میان من و دیگری رد و 

شود شود، به شکلی که توازن و تعادلی برقرار باشد در میان آنچه داده میبدل می

وزن مهگردد. به عبارت دیگر، آن شکلی از تبادل قلبم که با و آنچه دریافت می

سنگ بودن بقا و قدرت و لذت و معنای جاری شده در من و دیگری همراه و هم

باشد، دادگرانه است. بدیهی است که این به معنای برابر بودنِ دو سو نیست. 

هیچگاه دو طرف ارتباط از موقعیت آغازین دقیقا همسانی برخوردار نیستند. 

اند شان اندوختهی زیستهجربهی قدرت و بقا و لذت و معنایی که در تاندوخته

متفاوت است و به منافع متفاوتی برای آفریدن قلبم دسترسی دارند که هم کیفیت 

ازد. اگر سسازند، حاکم میو هم کمیتی ویژه و تکرارناپذیر را بر قلبمی که بر می

ع به ی آغازین و منابشود، بنا به این اندوختهقلبمی که در ارتباط انسانی زاده می
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ی دو طرف متعادل و منصفانه تقسیم شود، داد برقرار بوده و شتراک نهاده شدها

 ارتباط دادگرانه بوده است، و دادگری هرگز با برابری همسان نیست.

او را  اند ودانستهاین نکته که ایرانیان باستان مهر را ایزد عهد و پیمان می

جا بر اند، از آندانستهان میی دروغزنان و ستمگرستیزنده با بیداد و نابود کننده

د، به کنکند. کسی که دادگرانه رفتار میخیزد که داد به راستی مهر ایجاد میمی

شود توجه دارد و آن را نیز همچون قلبمی که در ارتباط نصیب دیگری می

اش حساس است. از این روست کند و دربارهدستاوردِ قلبمِ خویش محاسبه می

 شود.زاید و به خلق مهر و دوام آن منتهی میهمدلی میکه دادگری اعتماد و 

تر هم هست، به صورت دیگری از زایش مهر که نیرومندتر و چاالک

شود. دهش عبارت است از گذر کردن از تعادل دادگرانه، و دهش مربوط می

رد. اگر در گیبخشش قلبمی بیش از آنچه که بنا به قانون داد به دیگری تعلق می

پوشی کند و آن را به دیگری اهدا ن از بخشی از قلبم خویش چشمارتباطی م

ی ی دهش را در پیش گرفته است. دهش به نقضِ موضعی و کم دامنهکند، شیوه

ِ قلبم شبیه است، اما با آن یکسان نیست. دهشِ راستین دو ی بیشینه کردنقاعده

ست کند. نخگیری میشرط دارد که از درغلتیدنِ آن به بازیهای بازنده/ برنده جلو

ی دیگر، دهش به افزایش اعتماد و استواری آن که مانند تمام کردارهای مهربانانه

انجامد و این در دراز مدت به سود هر دو طرف است. یعنی ارتباطهای انسانی می

گذرد و گیرد، از سودی کوچک در اکنون میکسی که راه دهش را در پیش می

ی تکاملی )و اغلب ناخودآگاه( که کند، با این محاسبهآن را به دیگری واگذار می

دیگری هم در شرایطی مساعد چنین خواهد کرد. ممکن است دیگری چنین بکند 

ود شیا نکند، اما در نهایت شمار کل مواردی که دهش با دهشی دیگری جبران می

 سازد. به قدری است که انجام آن را معقول و خردمندانه می

ست که دهش به آسیب جدی به دهشگر منتهی نشود. دومین شرط آن ا

دهشگر همواره از منابعی کالن و چشمگیر برای زایش قلبم برخوردار است و 
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ای بزرگ از آن را در شکلِ هستیِ خویش گرد آورده است. از خود نیز اندوخته

گیرد، چندان نیست پوشی و اهدا قرار میاین رو مقداری از قلبم که مورد چشم

ت کند نسبای چشمگیر به دهشگر وارد کند. معموال کسی که دهش میشهکه خد

ی قلبم بیشتری برخوردار است و حجمی از ی آن از اندوختهبه دریافت کننده

کند که محرومیت از آن برای خودش تحمل کردنی قلبم را به دیگری اهدا می

 باشد. 

دار است و دوامی اگر دهشی این دو قاعده را نقض کند، نابخردانه و ناپای

تواند برای مدت طوالنی آسیبهای ناشی از نخواهد داشت. یعنی کسی نمی

های سودجوی آزمند را تحمل کند. دهشهای کالن و خطرساز یا حضور دیگری

اگر دهش محتوای قلبم من را به هر ترتیبی کاهش دهد، دیر یا زود ترک خواهد 

ری و خواه به دلیل فقر قلبم در اش از سوی دیگشد، خواه به خاطر جبران نشدن

 منِ دهشگر. 

د. سازافزاید و پیوندهای میان من و دیگری را استوار میدهش بر مهر می/

قلبم  یتا حدودی بدان خاطر که اعتبار و اقتدار دیگری را در مقام منبعِ بخشنده

دهد، و تا حدی از آن رو که به شکلی ضمنی دیرپا بودن رابطه و حساب نشان می

دهد. با این همه دهش بی های درازمدت را نشان میکردنِ دهشگر بر کناکنش

ر ناپذیبینیزده و نامعقول و پیشداد چندان جذاب نیست و به رفتاری هیجان

گرانه و سرد و ماند. به همان شکلی که دادگریِ خالی از دهش نیز محاسبهمی

دهش است که ارتباط میان  کند. ترکیب و تعادل میان داد وانگیز جلوه میمالل

 سازد.من و دیگری را از نیروی گرمابخش مهر سرشار می
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ی قلبم و مرکزیت آن را نقض نکند، اگر به راستی کردار مهرآمیز محاسبه

ای که سود و زیان شویم که پس چرا کردارهای سنجیدهبا این مسئله روبرو می

ند و در افزودن بر مهر چندان نمایشود، مهرآمیز نمیآن پیشاپیش محاسبه می

ای که انگار در غیاب کارساز نیستند؟ یعنی چرا اغلب کردارهای ایثارگرانه

 شوند،ی سود و زیان )به بیان زروانی یعنی محتوای قلبم( انجام میمحاسبه

 کنند؟شوند و مهر را افزون میمهرآمیز قلمداد می

دن چهار متغیر چنان که گذشت، کردارهای مهرآمیز اصل مرکزی بو

م، کنند. یعنی بر خالف تصور مرسومرکزی قلبم برای تعیین کردارها را نقض نمی

ه یا های برنده/ بازندشود، کردار ایثارگرانه و بازیی آنچه که تبلیغ میو واژگونه

ا و ی انتخابهبازنده/ برنده در کردار مهرآمیز جایگاهی ندارند. شعارهای پوشاننده

از  برداریسازی و رونوشتکوشند تا با مدلهای ناباب میبازیی توجیه کننده

های اش به سطوح اجتماعی مشروعیتی برای بازیمهر مادرانه و تعمیم دادن

شان را ارجمند و های موازی برنده/ بازندهبازنده/ برنده ایجاد کنند و بازی

 ته به مهری رفتارهای وابسپذیرفتنی جلوه دهند. اما حقیقت آن است که همه

اند و نشانی از نادیده انگاشتن های برنده/ برنده گره خوردهراستین با بازی

 خورد. ی قلبم در آنها به چشم نمیمحاسبه

ی قدرت و لذت و بقا و معنا امری ذهنی و مبهم و تفسیرپذیر محاسبه

 مبهم اش نامعلوم ونیست که در هرکس به شکلی انجام پذیرد و دستاورد و نتیجه

باشد. برعکس ارزش و قوت دیدگاه زروانی در آن است که چهار متغیر قلبم را 

 یکند که امکان صورتبندی و داوری دربارهچندان عینی و دقیق تعریف می

هم  آورد. به این ترتیبهای رفتاری را پیش از بروزشان فراهم میسنگینی گزینه

ظم برد و هم انحرافهای منه میبینی و فهم کردارهای انتخابی رابه مدلی برای پیش

شناسی کند و به این ترتیب به آسیبها تحلیل میاز اصل قلبم را در قالب تله

 یابد. دست می« من»ی روشنی هم درباره
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توان بقا را به صورت بخت تداوم یافتنِ فرد یا بر مبنای این مدل می

با  اش در افرادونیاش در زمان تعریف کرد. متغیری که نمودِ بیرکدهای ژنتیکی

ت هم شود. لذهایی مانند تندرستی، توانمندی بدنی، و باروری تعیین میشاخص

ز که ی عصبی پاداش در مغشناختی برابر است با فعالیت شبکهبه لحاظ عصب

پذیری دارد، و گزارش جایگاه و مسیر و ناقلهای عصبی مشخص و سنجش

هایی از شدت ها و پلهقالب سنجه تواند دراش هم میها درباره«من»خودآگاه 

ی شود، با دایرهصورتبندی و کمی شود. قدرت که به سطح اجتماعی مربوط می

گره  ی انتخابیانتخابهای رفتاریِ پیشاروی فرد به همراه احتمال تحقق گزینه

های ایشان هم متصل ها و انتخابها و قدرتخورده است. این متغیر به دیگری

شود. معنا امری نهادی است که در سطح اجتماعی تعریف میاست و از این رو 

نماید و به سطح فرهنگی مربوط تر میکه در میان متغیرهای یاد شده از همه مبهم

هایی که انتخاب یک کردار خاص شود، عبارت است از شمار و انسجام منشمی

 مادین برها در یک نظام نی ارجاعکنند. معنا در کل از شبکهرا پشتیبانی می

ین نمود آن ترخیزد. یعنی امری نشانگانی است که زبان طبیعیِ انسانی برجستهمی

ای آید. انتخاب هر کردار با ارجاع به شبکهبه حساب می -اشاما نه تنها حالت–

شود. هرچه شمار این منشهای پشتیبان شان ممکن میاز منشها و محتوای معنایی

شان به لحاظ حجم اطالعات )بر حسب معنایی یک انتخاب بیشتر باشد، محتوای

ی شان، یعنی ارجاعهای درون شبکهبیت( باالتر باشد، و پیچیدگی روابط میان

 تر باشد، معنای یک کردار بیشتر است.منشها متراکم

پذیرد، شکست تقارنی با این حساب، همیشه وقتی کرداری انجام می

آگاه و خودمختار و خوداندیش که موجودی خود« من»پذیرد. یعنی انجام می

های ای از امکانی دامنههای رفتاری و از میانهاست، در میان طیفی از گزینه

ی های رفتاررساند. گزینهگزیند و آن را به انجام میپیشارویش یکی را بر می

ریسته شوند، نگ« از بیرون»پیشاروی یک سیستم انتخابگر در حالت پایه و آنگاه که 
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ی شناختی فرقنمایند. یعنی تفاوتی با هم ندارند و به لحاظ هستیمتقارن می

و در چارچوبی از گرایشهای « از درون»شان تحقق یابد. تنها کند کدام یکینمی

نها طی کنند و تها وزن و اعتبار متفاوت پیدا میاست که این گزینه« من»سرشتیِ 

ده ند و یکی از آنها برگزیشکی این  چهار متغیر قلبم است که تقارن میمحاسبه

همواره برای بیشینه کردن محتوای قلبم خویش و « من»شود. و باقی وانهاده می

شکند و انتخاب را های نزدیک به خویش است که تقارن را در هم میدیگری

کند، اما ممکن است حساب و کتابش در این زمینه درست یا نادرست اعمال می

 زیانکار بینجامد.  باشد و به کرداری سودمند یا

آزاد  یو اتصالی که با اراده« من»چهار متغیر مرکزی از نظر پیوندشان با 

افزار کنند وضعیت همسانی ندارند. بقا بیش از همه در سختبرقرار می

شناختی انسان درتنیده شده است و با کمترین درجه از آزادی درآمیخته زیست

 من بقا هستند )مثل تنفس یا خوابیدن(،است. برخی از نیازها و خواستها که ضا

ست یابند. یعنی شکی انسانی و به شکلی خودکار جریان میاصوال مستقل از اراده

خاب گذارند که مدارهای انتتنیده را به نمایش میتقارنی باستانی، بدیهی و پیش

 یابد. برخی دیگر که نیازهایزند و به شکلی ضروری تحقق میآزادانه را دور می

شوند )مثل گرسنگی و تشنگی( به قدری زورآور شناختی اولیه را شامل میزیست

و نیرومند هستند که در شرایط محرومیت و تهدیدِ بقا تنها تا حدودی و به شکلی 

ترین و شوند. حتا پیچیدهی آزاد دستکاری یا مهار میمحدود با اراده

ی( میل به امنیت و میل جنس های سوگیری به سمت بقا )مثلترین الیهافزارینرم

شود کنند و اینها همه باعث میی آزاد کار میهم تا حدود زیادی مستقل از اراده

که رفتارهایی مانند خوردن و خفتن و تنفس با شخصیت و هویت افراد چندان 

ای از رفتارهای پیوند نخورد. یعنی مردمان معموال این رفتارها را به عنوان نمونه

 گیرند و بر همین مبنادیگری برخاسته باشد، در نظر نمی«ِ من»از انتخابی که 

ند. سازی شخصیت و هویت دیگری را بر آن اساس استوار نمیشان دربارهداوری
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ا آن کند، و پیوند قدرت بلذت پیوندی استوارتر با انتخاب آزاد و اراده برقرار می

های اجتماعیِ تعویق لذت، به خاطر درگیر شدنِ من با نهادهای اجتماعی و نظام/

اد ی آزحتا از لذت هم شدیدتر است. با این همه، معناست که اوجِ پیوند با اراده

خیزد معموال سرراست و مستقیم با دهد و آنچه که از این الیه بر میرا نشان می

 کند. هویت و شخصیت افراد پیوند برقرار می

ی خیزد. یعنیگری بر میایست که در رویارویی من و دمهر حسی و عاطفه

شود میزان و شدت و شکل مهر آنچه که به هویت و حضور دیگری مربوط می

ای بر اساس بقا زند. بر این اساس است که اگر بازی برنده/ برندهرا رقم می

آورد. در حالی که استوار شده باشد، افزایش و کاهش چندانی در مهر پدید نمی

اند. دهیابد تعیین کنن در تعیین مهری که جریان میکردارهای آمیخته به معنا کامال

این بدان معناست که ارزشِ عاطفی و هیجانی یک کردار، هرچه در پلکان سلسله 

ی بقا هشود. رفتارهای برخاسته از محاسبرویم بیشتر میمراتب پیچیدگی باالتر می

ید پدکمترین و کردارهای ناشی از سنجش معنا بیشترین محتوای عاطفی را 

 زنند.آورند و بنابراین حدهای پایینی و باالیی ارتباط با مهر را رقم میمی

 

 

 

 

 

 

شناختی یا اجتماعی گره خورده های زیستهرچه کرداری بیشتر با ماشین

ی من برخاسته و بنابراین کمتر معنادار است و کمتر باشد، کمتر از انتخاب آزادانه

افزاری که در سطح زیستی کالبدهای سختکند. با حضور من پیوند برقرار می

سازند، ساز و کارهایی زنده و در سطح اجتماعی نهادهای استومند جمعی را بر می
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دهند که به رفتارهای تکرار شونده، استانده، یکنواخت و را در خود جای می

ناپذیر از شکست تقارن را دهند و مسیرهایی جا افتاده و تخطیهمسان میدان می

لوژیک در ی فیزیوکنند. ساز و کارهای پیش تنیدهخابهای رفتاری تحمیل میبه انت

ی لذت در سطح روانی، مدارهای سطح زیستی، مسیرهای شرطی شده و جا افتاده

ی ی حاضر و آمادهمدار در سطح اجتماعی، و شبکهی قدرتزدهاستانده و سیاست

هایی هستند که بر ینها در سطح فرهنگ ماشها و ایدئولوژیباورها و تعصب

اش کنند، و با مسخ کردن و برکندنگذارند، آن را تعیین میانتخاب من تاثیر می

 سازنداز متغیرهای درونزاد و شکست تقارنِ خودبنیاد، آزادی اراده را محدود می

ی کنند و تکرار و مالل را بر آن مستولپذیر و امن و رسمی میبینیو رفتار را پیش

 سازند.می

ر این بستر است که کردارهای خودجوش، خودخواسته، انتخابی، ویژه د

گیرند. ها قرار می«من»ی تشخیص حضور یابند و دستمایهو یگانه ارج و اعتبار می

هرچه کردار من بیشتر به متغیرهای درونی خودش وابسته باشد و کمتر توسط 

ی آورتر و کردارهااین نظمهای بیرونی تنظیم شده باشد، حضورِ او در هستی زور

تر است. مهر در پیوند با حضورِ اش وزیناو در شکل دادن به جهانِ پیرامون

شکوفد و از این رو با این رده از کردارها بالد و میگیرد و میدیگری شکل می

 همراه و همنشین است.

شکل غاییِ حضور، که همان درونزادترین و پرشورترین شکلِ انتخاب 

شود که معنادار باشد، اما با ر باشد، به کرداری مربوط میی کرداخودخواسته

ای جا افتاده و تثبیت شده از منشها هم اتصال برقرار نکند. اگر کرداری شبکه

توسط من و تنها توسط من تعیین شده باشد، اگر متغیرهای حاکم بر گزیده شدن 

ندان من چ یک رفتار یکسره در اندرون من نهفته باشد و انسجام سیستم درونی

از ی فرهای اجبارِ کمین کرده در هر چهار الیهی ماشینچشمگیر باشد که بر همه

است. یعنی به نوسازی « فرشگردساز»نماید که غلبه کند، آنگاه کرداری رخ می
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گاهشان تنها من است و با زند. اینها کردارهایی هستند که تکیههستی دامن می

ا برای از جا تکان دادن هستی در دسترس من ی این گرانیگاه اهرمی رپشتوانه

بالد و هایی حاضر میدهند. مهر بیش و پیش از هرچیز در حضور منقرار می

شکوفد که میخ هستنِ خویش را بر هستی کوبیده باشند، و کردارهای می

 های راستین و نمودِ تاثیرشان بر هستی هستند.فرشگردساز نماد حضور من

 

گردسازی رفتاری یکه و یگانه است. تکینگی این کردار راستین و فرش

هنگام دست یازیدن بدان در اینجا و اکنون « من»خیزد که کردار از آنجا بر می

حضوری تمام و کمال دارد. به همان ترتیبی که اینجا و اکنون امری تکینه و 

. تتکرارناپذیرند، کردار برخاسته از منِ برنشسته بر اینجا و اکنون نیز چنین اس

ای از همگرایی زمان شود که در نقطهای مربوط می«آن»حضور من به پیوندش با 

ی دیرپا همان است که اکنون بر زمان و یابد. این نقطهو مکان مجال هستی می

های اجبار که در هر چهار سطح فراز کردار زند. ماشیناینجا بر مکان را رقم می

سازند، این کار را با برساختنِ سوده میکنند و آزادی انتخاب را فررا تعیین می

رسانند. به این ترتیب حضورِ من به مکانی هندسی و زمانی خطی به انجام می

اش در محوری مصنوعی از هنگام برکنده شدن او از اینجا و اکنون و مسخ شدن

ای از رود و کردارهای او نیز به همین ترتیب به شبکهمکان بر باد می-زمان

 شود. منشی فرو کاسته می-نهادی-عصبی-لبدیمدارهای کا

رود، چرا که با برهوتی پژمرد و از میان میمهر در چنین شرایطی می

و  شان خودمدارشود که انتخابهای رفتاریهای مسخ شده روبرو میانباشته از من

 ی حضورِدرونزاد نیست و حضوری نمایان و ملموس در هستی ندارند. مهر تشنه

ایست که به من بنگرد و حضور من را به رسمیت بشناسد. حضور من دیگریآن 

ن را تواند مای که حاضر باشد میبه حضور دیگری وابسته است و تنها دیگری

ا هبه حضور فرا بخواند و آن را دوام بخشد. از این روست که گره خوردن چشم
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ن کند. چرا که دیدیبه هم در ظهور عشق و تداوم مهر نقشی چنین برجسته ایفا م

 ی تشخیص حضور است.ترین و آشکارترین شیوهسرراست

شود. ها بر اساس کردارهایشان آشکار میی حضور من در دیگریدرجه

گیرد و بسته به آن که این کردار تا چه پایه من در معرضِ کردار دیگری قرار می

کند و به می خودخواسته و خودبنیاد و درونزاد باشد، حضورِ دیگری را لمس

شود. تماس من با کردارِ منِ دیگری همین ترتیب توسط حضور دیگری لمس می

که حضوری استوار و تاثیرگذار دارد، راهی است برای استوار شدنِ حضور من 

و اثرگذاری من بر هستی. حضور امری واگیردار است که از من به دیگری نشت 

ی خویش ظرفهای مرتبط اندوختهکند. من و دیگری در پیوند با هم همچون می

کنند و به این ترتیب خویشتن را از دیگری و دیگری از هستی را رد و بدل می

ایست. یعنی در حضور سازند. حضور اصوال امری شبکهرا از خویش سرشار می

یابد. چرا که در حضور دیگری و با نقض نظامهای دیگری است که نمود می

 شود. ت که امکانِ حضور داشتنِ خودبنیاد فراهم میاجبارِ برخاسته از دیگری اس

های زنده، مدارهای عصبی لذت، ی بدنها هستند که شبکهدیگری

نند، کمسیرهای جریان یافتن قدرت و رمزنگاری معنا را به امری ممکن تبدیل می

ی چیزی تکراری و هنجارین و مسخ توانند آن را به مرتبهبه همان ترتیبی که می

هاست که گوهر درونی ی رویارویی با دیگریز فرو بکاهند. من در هنگامهشده نی

ی خودبنیاد بودنِ دهد و شدتِ حضور خویش، یعنی درجهخویش را بروز می

ها بسترِ ظهور حضور هستند و سازد. دیگریاش را نمایان میاننتخابهای رفتاری

های پوک و پوچ از منهای راستین و خودبنیاد را مانند که منبه سنگ محکی می

 دهند. و توخالی تمیز می

ساز حضور من است و هم آن را مسخ دیگری در این معنا هم زمینه

برد. من در همسایگی دیگری هم با احتمالِ هنجار شدن و کند و از میان میمی
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ی های غیاب رویاروست و هم بختِ ورود به جادهراهگم و گور شدن در کوره

آورد. در این میان، مهر با حضور بر پای خویش را به دست میحضور و ایستادن 

های برنده/ برنده شود. مهر شکلی ویژه از بازیهمراه است و در حضور معنا می

است که با افزودن بر بقا و قدرت و معنا و لذتِ خویش و دیگری گره خورده 

خالص و دهد که با حضورِ است. اما شکلی ویژه از این افزایش را نشان می

زاید، چرا که ای لزوما مهر نمی/ برندهدرخشان پیوند دارد. هر بازی برنده

شناسیم که طی ساز و کارهایی تکاملی در های فراوانی از این دست را میبازی

های اجبار نهادینه شده باشند. بازیهای برنده/ برنده روندهای هنجارین و ماشین

نند و کها را افزون میند و پایداری سیستمماندر جریان انتخاب طبیعی باقی می

ی میدان تکامل باشند. با این همه از این رو طبیعی است که در نهایت آنها برنده

ای اند. تنها گوشهها هستند که با حضور گره خوردهتنها جزئی ناچیز از این بازی

های سودمند برای من و دیگری است که از خواستی کوچک از این اندرکنش

را  -هردو–خیزد و شکلِ هستی من و دیگری درونزاد و انتخابی شخصی بر می

خیزند عنصر سازد. کردارهای فرشگردسازی که از حضورِ من بر میدگرگون می

 ی این ارتباط جادویی هستند. پایه

 

 

 

 

 

 

 

 



   119      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

دانستند و چنین نیز هست. چرا که مهر مهر را ایرانیان ایزد پیمان می

های برنده/ برنده پیوند خورده است و این بازی قواعدی دارد که همواره به بازی

تا  شود،شود و توسط دو سوی ارتباط پاس داشته میگیرد و نهاده میشکل می

مهر بماند و ببالد. اما مهر گذشته از این، نماد خورشید هم بوده است. خورشیدی 

د و حضور را بخشکه نورافشان است و درخشان و گرما و روشنی و هستی می

سازد. مهر از این رو پیوندی روشن با روشنایی دارد و در حضور است نمایان می

ی پذیر و تکرار شوندهکه حاضر است. مهر نیرویی است که زمان کرانمند شمارش

سازد. چرا که حضور تنها در این ی ورجاوند بدل میخطی را به زروان بیکرانه

همان ترتیبی که اکنون امری یکه و تنها و انگیز حاضر است. به درنگِ شگفت

ناوابسته به محور زمان است، و به همان شکلی که اینجا مستقل از مدارهای 

بردارانه حضور دارد و هست، منِ برنشسته بر اینجا جغرافیایی و چارچوبهای نقشه

ایه و ای فرازپو اکنون نیز مستقل از قالبهای تکرار شونده و هنجارین به مرتبه

مکان خطی و هندسی نشانی از -یابد، که در زمانلندمرتبه از حضور دست میب

 یابیم. آن نمی

شود اکنون امری یگانه و تکینه است. هیچ اکنونی دوباره تکرار نمی-اینجا

-یابد. از این رو کردارهای گره خورده با اینجاو هیچ اینجایی بار دیگر تحقق نمی

شود تند. حضوری که از این کردارها تراوش میاکنون نیز یگانه و تک و تنها هس

از  سازد، ناشیآید و هستی را دگرگون میشان میای که به دنبالو فرشگردسازی

ادِ مان در قالب بوای است، یعنی همان که نیاکان-پیوندشان با بیکرانگی زروان

 داشتند.شان میمقدس و زمانِ ورجاوند بزرگ

شود. این ل این آخشیجِ مینوچهر زاده میمهر بیش و پیش از هرچیز از د

-ی تکرارناپذیرِ حضور که در اینجاشناختیِ بنیادین و این گوهرهعنصرِ هستی

ی ای را از به مرتبهپا افتادهاکنون پنهان شده است، عاملی است که کردارِ پیش

 سازد وهای بسیار متمایز میکشد و یک من را از میان منفرشگردسازی بر می
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ه ایست کی نگاه کردن به منِ ویژهسازد. مهر همان شیوهورش را برجسته میحض

ها، در اینجا و اکنون حضور دارد و حضورِ نگرنده به خویش در تمایز از دیگری

 کند.را تضمین می

ی ها انباشتمهر در این معنا امری انباشتی است. اما همچون سایر سیستم

نیست. مهر سیستمی است پیچیده و بالنده که از چیزهای همسان و تکرارپذیر 

اجزاء و عناصرش یگانه و منحصر به فرد هستند. رخدادهایی که میان من و 

کند تنها آنگاه مهرانگیز و مهرآمیز هستند که با حضور آمیخته دیگری بروز می

که  گیرند هر آنچهباشند و از همین راه خصلتی یکتا و تکرارناشدنی به خود می

ی دیگری را به امری تکراری و هنجارین تبدیل کند، مهر را از میدان به در تجربه

سازد. از این روست که قراردادهای تجاری و حقوقی کند و آن را ویران میمی

کاهد. کند و ازدواج از مهر میان زن و مرد میمهرِ میان شریکهای همدل را کم می

و تداوم بخشیدن به قلبمِ ها که به سودای تثبیت مهر چرا که این تضمین

اند، با اسیر کردنِ روندی آزاد و سرکش و یکتا در قفسِ اش ابداع شدهافزاینده

سازند و اش، آن را فرسوده و افسرده میمکانِ کرانمند و قواعد هنجارین-زمان

 گیرند.اش را میرمق

شود. مهر پیامد مهر از شکافتن تقارن میان انتخابهای رفتاری آغاز می

ی ای ویژه در مرکز آن نشسته است. مهر همچون همهمسِ حضوری است که منل

چیزهای دیگر سیستمی است که هستی دارد، یعنی ساختاری دارد و اجزائی و 

ای ی قلبم است، اما محاسبهی مهر محاسبهساز و کارهایی و محاسباتی. پشتوانه

ر سیستمی سرکش یابد. مهویژه و خاص که در شرایطی ویژه و خاص تحقق می

 یو بالنده و پیچیده است که از توالی رخدادهای منحصر به فرد، از زنجیره

یاپی ی پای ویژه، از پیوستارِ حضورهای یگانهای ویژه با دیگریهای منرویارویی

 bodies without)اندام شود. ژیل دلوز و گتاری زمانی از پیکرهای بیزاده می

organs) آن که نمود و بروز عینی ملموسی برایش به دست  گفتند، بیسخن می
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دهند. قرنها پیش از ایشان حافظ دقیقا به همین معنی اشاره کرده و معنای مورد 

 نظرم را با دقت و عینیتی چشمگیر در پیوند با مفهوم مهر چنین نشان داده بود:

 اندام ماستهرچه هست از قامت ناساز بی

 کوتاه نیستورنه تشریف تو بر باالی کس    

ای )تشریف( مانند کرده که حافظ به درستی حضور دیگری را به خلعتی و جامه

پوشاند و  آن را از هستی و حضور گیرد و در خود فرو میرا در بر می« من»

ای که موضوع مهرِ دیگری قرار سازد. اما جالب آن است که این منسرشار می

ری بی عضوهای تکرار شونده و منظم است، یعنی پیک« اندامقامت بی»گیرد، می

 ای استاندازد، منکند و به جریان میای مهر را حمل میپذیر. پیکرهو تشخیص

همچون منِ حافظ که با هنجارها و قواعد برونزاد و اجبارآمیز ناسازگار است و 

ماند که ناساز هم هست. اما این اندامی میاش به قامتِ بییکتا بودنِ ویژه بودن

ی خلعت دلدار هم هست. یعنی ارتباط اندام در ضمن پذیرندهت ناساز بیقام

یابد، در کنارِ خیزد و به من جریان میمهرآمیزی که از حضور دیگری بر می

اندام بودنِ کالبد مهر، و تا حدودی به خاطرِ این خصلتِ آن، ها و بیناسازگاری

 بالد.زاید و میشود و میپدیدار می

 

 

 

 

 

 

 

دانستند که هزار چشم و ده هزار گوش ایرانیان باستانی مهر را ایزدی می 

یابند و برای داشتن مهر به دیگری، دارد. چرا که حضور را گوشها و چشمها در می
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شود دلداده در حضور دلدار باید حضور او را دریافت. مهر است که باعث می

است که به شکلی تن چشم شود. چرا که حضورِ دیگری سراپا گوش و همه

شود. چشم و گردد و لمس میتکرارناپذیر و یگانه در اکنون و اینجا ظاهر می

گوش نمادِ دریافتن و پاس داشتنِ حضور دیگری است. به همان ترتیبی که دست 

حضور دیگری ممکن نماد کردار و کنشِ فرشگردساز است. نه حضور من بی

 من و دیگری بر اینجا و اکنون حضور من. برنشستناست و نه حضور دیگری بی

شود. در این حضورِ آمیخته است شان ممکن میرمزی است که تنها با همنشینی

شود، چرا که حضوری خودخواسته که چشمها و گوشهای دو تن با هم یکسان می

شود. کردار فرشگردساز و درونزاد است که از درهم آمیختنِ دو حضور نتیجه می

ای یابد که دیگریگردد و صدور میمیدانی پدیدار می نیز چنین است، چون در

یعنی کردار  در آن مقیم است. در این زمینه است که دست من و دست دیگری،

آغوشی این کردارهای آمیزد. از همفرشگردساز من و دیگری با هم در می

یابد، و از شود و دوام میخودبنیاد آن حضورهای راستین است که مهر زاده می

شود و با دست دادن و ن روست که مهر با گره خوردن چشم به چشم آغاز میای

 یابد.شود و عینیت میفشردن دستان راست تثبیت می

ر ی قلبم، از آن فراتمهر شکست تقارنی است که در عینِ رعایت محاسبه 

رود. مهر منطقی و عقالنیتی دارد که خردی فراتر از عقل روزمره دارد، چرا می

پرش جسورانه به میدانِ اعتماد همراه است. مهر دلباختگی به حضوری که با 

افزاید و زاید و همدلی میراستین در دیگری است، و داد و دهشی که اعتماد می

ماند که باخت در آن تاب آوردنی و برد در از همان نخست به قماری سترگ می

ه، ردنی خردمندانساز است. مهر داو بستنی است اندیشیده و خطر کآن سرنوشت

 «.عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد»چرا که 

مهر امری ساختنی و زورکی نیست، چرا که از عاطفه و هیجان زاده  

ی چپ و شورِ سرکش شود و در میدانی از آمیختگی عقلِ حسابگر نیمکرهمی
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به دواند. مهر امری ضد عقل و نابخردانه نیست، اما ی راست ریشه مینیمکره

ی نیروهای شود. مهر از تعادل و همگرایی همهگر هم محدود نمیعقالنیت محاسبه

شود و از این روست که با حضور پیوندی چنین ژرف جاری در من زاده می

پوید و کند. مهر پدیداری است جوشنده و پویا که راه خود را میبرقرار می

ار . مسیرهایی که تنها یک بپیمایدی نوینی را میمسیرهای ناشناخته و ناگذشته

هایی ناگهانی و تکرارناپذیرند. از این برهایی که میانپیمودنی هستند و بیراهه

 سرشت است. روست که مهر با راستی و راستگویی همراه و هم

 دانستند که رخساری زیبا و سیماییایرانیان باستان مهر را ایزدی بزرگ می 

کند و بر ه عهد و پیمان را نمایندگی میرنگین و باشکوه دارد. خورشیدی ک

تازد. مهر در دل جای داشته ای همچون جنگاوران بر لشکر دروغزنان میگردونه

ی خویش در سر را از دست بدهد. مهر معنادار است و است، بی آن که خانه

 هایهاست، با این همه هرگز در دستگاهی معنا در تمام تمدنبزرگترین زاینده

زاید شود. هرچند آنها را مینظامهای نشانگانی محدود و محصور نمیمعنایی و 

ی متغیرهای مرکزی قلبم تکیه کرده و در رود. مهر بر محاسبهو از آنها فراتر می

تازد. با این همه به این ی درخشان خود را پیش میحریم آن است که گردونه

گذرد. چرا که مهر در میشود و با داوهای جسورانه از آن ها محدود نمیمحاسبه

با حضوری جنگاورانه در هستی مترادف است، و تنها با این شکل از حضور 

 و برای دیدن حضور دیگری است که اقتدار الزم برای به رسمیت شمردن دیگری،

 آید، و من جز در این آوردگاه هستی نتواند داشت.فراچنگ می
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 گانههای دوازدهار چهارم: خاستگاه برجگفت

 1391شورآفرین/ «/ شناسی آسمان شبانهاسطوره»فصلی از کتاب 
 

ست که حدود     دایره سمان ا ضی در آ درجه پهنا دارد و  12البروج، نواری فر

ای این دهد. آسمان بر مبن ی خورشید در آسمان را نشان می   مسیر حرکت روزانه 

سیم می   شمالی و جنوبی تق صورت  نوار به دو بخش  بر  ای کههای فلکیشود و 

ها را تشــکیل ی نماد برجگانههای دوازدهگیرند، صــورتروی این نوار قرار می

درجه از آسمان، که مربوط به   30در ابتدای کار، هر صورت فلکی در  دهند. می

ها به خاطر وجود میل در محور گنجید، اما در گذر قرنشد می نامش میبرجِ هم

هم خورده اســت. طوری که امروز بخشــی از صــورت  اعتدالین، این ترتیب به

 بینیم. های بره را در برج گاو میفلکی ماهی، در برج بره قرار دارد و ستاره

ــورت امروز ت ــتگاه ص های فلکی را قریبا  تمام منابع جدیِ تاریخ نجوم، خاس

ــمه بابل می ــرچش ی آن را یونان دانند و منابعی غیرجدی هم وجود دارند که س

های کنند. یکی از دالیل این باورِ عامیانه این است که کلیدواژه باستان فرض می 

چنانکه مثال  جایی که هر های اروپایی، تباری یونانی دارند. نجومیِ رایج در زبان

شغال می   یک از برج سمان ا خوانند و ( می« )کلیماتا»کند را ها در آ

شکل       سی نیز به  ست که در فار ست. همچنین  «اقلیم»این همان ا ، رواج یافته ا

سته   ای که به ترتیب بر مدار منطقهگانههای دوازدهصورت  ش  12اند را البروج ن

کاتوپوس/      گاه )دودِ ند.   می (جای بان فنی  نام همچنین در ز

به طلوع    آن بنجوم قدیمِ اروپایی،    پانوفورای  اســـت را رجی را که مشــرف  اِ

(   می که  ند       رود( و آن را  ک غروب  تا          را  تا  ما ی ل ک نو آ

(می )نامند . 

شت عامیانه  شت. پس    ی یونانیدر مورد بردا شتر خواهم نو مدار، به زودی بی
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ی نیرومندتر و مقبولِ خاســتگاه بابلیِ نجوم      در اینجا بحث خود را بر فرضــیه    

 کنم. متمرکز می

دهد چنانکه گذشت، الواحی از بابل باستان به دست آمده است که نشان می     

ی دوم پ.م در این ی هزارههای قمری با ســتارگان، از میانه       گذاری ماه  نشــانه 

سرزمین رایج بوده است، اما فرهنگ بابلی در کل و تا پایان کار، از گاهشماری    

ه حرکت و تغییر شکل ماه انداز ها را بابهره بود و بنابراین گذر ماهخورشیدی بی

؛ توانسته است بابل باشد   گانه نمیهای دوازدهگرفت. از این رو خاستگاه برج می

های فلکی در آســمان، به برج آن اســت که چرخشِ صــورت 12چراکه مبنای 

شوند که هر  شکلی رده  شه    30بندی  سمان، به خو ستارگان  درجه از آ ای از 

شود و این چرخشِ     سوب  بندی ای، از حرکت ماه، کندتر و با زماندرجه 30من

های باســتان که به آســمان شــبانه            ماهِ قمری ناهمخوان اســت؛ یعنی بابلی    

شماری خود می   می ستند و ماه قمری را مبنای گاه ستند، نمی نگری ستن دان د توان

شخیص دهند یا گردش آن های فلکی دوازدهصورت  سال  گانه را ت ها را در طی 

 نده کنند. خورشیدی استا

ــیدی، که مســتقل از حاالت عینیِ ماه در  در غیابِ مفهوم انتزاعی ماهِ خورش

شبانه صرفا  به مجموعه       سمانِ  ست، آ سمان ا سته می  آ ستارگان فروکا ود ش ای از 

 به توالی دقیق و روشنِ که ممکن است در پیوند با هم اَشکالی را نتیجه دهد، اما

هایی شــود. جدولهای خورشــیدی باشــد، منتهی نمیی ماهبرج که نماینده 12

که ذکرشان گذشت نیز به همین دلیل دقیق و کارآمد   « تا برای هر یکسه »مانند 

ــورت ــورت های فلکیِ واقعی را تعریف نمینبودند و ص کردند؛ چراکه یک ص

ی درجه 30یافته است، هر شب کمی بیش از  فلکی که از ستارگانِ ثابت تشکیل

شبانه را می    سمانِ  شب کمتر از  آ درجه را طی  28پیماید، در حالی که ماه، هر 

ای که همســـان  کند. از این رو اگر یک ماهِ قمری را با هر صــورت فلکی     می

بگیریم، پس از چند سـال خواهیم دید که این همزمانی به هم خورده و طلوع و  
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 غروب ماه در برجی دیگر رخ نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاهدِ مهم یعنی قمری ــت تا به گمان من، همین ش بودنِ تقویم بابلی کافی اس

برج در این فرهنگ را اثبات    12بودن دیدگاه امروزین در مورد تکامل     اعتبار بی

سیِ الزم     ضی و عددنوی صریان از ابزار ریا صد  برای ر کند. به همان ترتیبی که م

ـی ها بیستارگان و تشخیص سیاره ـل ضعف      بهره بودند، بابل ـم به دلی ـا ه ه

ـورت     دستگاه گاهشماری ـی برای ص ـان، بخت ـ با ساختاری  12بندی ش برج 

 اند. ـ نداشته مبتنی بر سال شمسی

ــورت بینیم که کهنبا وجود این، ما همچنان می ــند در مورد ص های ترین س

ست. به طوری که در تمام کتاب   شده ا ا های تاریخ نجوم، بفلکی در بابل یافت 

ستگاه این نظام رده     شهر بابل، خا شده که  صور فلکی ب قاطعیت گفته   ودهبندی 

ست. برای داوری درباره  شواهد مربوط به آن را      ا ست  ضیه، باید نخ ی این فر

ــی کنیم، دقیق ــی دادهتر بررس ــت پیش از وارس های موجود از بابل، اما بد نیس

 ی مسئله بچینیم. ی سابقهای دربارهنخست مقدمه

ــورت ــانهآنچه در مورد ص ــناس ی آن های فلکی اهمیت دارد، داللتِ نمادش

سپهر را می     ستارگانِ متحرک بر گنبد  ست.  شیو   توان به بیا ناگون ی گوهشمار 

سته  شه د شکلِ تخیلی و    توان به بیها را میای از آنبندی کرد و هر خو شمار 
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شه     ست. اینکه چرا خو سوب دان ستارگان به این  چیز یا جانورِ مختلف من ای از 

شده      شده و مثال  کژدم نامیده  صل  ست که     شکلِ خاص به هم مت شی ا س اند، پر

 شود. رح نمیی نجوم جهان باستان طمعموال  در زمینه

شنایی  صور فلکی        اگر این آ ستارگان در قالب  شکلِ  شود و  زدایی انجام ن

سی به خزانه     پیش ستر شگر از د شود، پژوه سش فرض گرفته  های ی مهمی از پر

توان در آثار پژوهشــگرِ ماند. یک نمونه از پیامدهای این غفلت را میمیمهم باز

ــی»بین و خالقی مانند نکته ــت. بحث او تا حدودی بر این مبنا باز« اوالنس جس

صورت         ساطیر خود را بر مبنای  ستانِ رومی، ا ست که میتراپر شده ا ستوار  های ا

ی میترای شخصی استوار کرده و مثال  بر این مبنا، پیکرهفلکیِ از پیش موجود و م

صورت    ساخته بودند. به عبارت دیگر در دیدگاه او،   های فلکی وگاوکُش را بر

ستان بودند که    نمادپردازی ساطیر میترایی تقدم زمانی دارد و این میتراپر شان بر ا

 برساختند.  با وامگیری از رمزگانی نجومی و در دسترس، عالیم دینیِ خود را

صوال  در ابتدای کار چرا        ست که ا شی که در اینجا باقی مانده این ا س اما پر

دند، تا به دنبال آن پرسئوسِ ایستاده ی ستارگانِ اطراف الدبران را گاو نامیخوشه 

صلی که        سش ا سم نمایند؟ پس آن پر سرِ او را همچون پهلوانی قربانگر تج بر 

ای از ستارگان به  شدنِ خوشه  پیشاروی ما قرار دارد، کند و کاو در دلیلِ منسوب  

ست     ست. البته در جریان این ج سیر  شکلی خاص ا وجو ناگزیر خواهیم بود تا 

 شدنِ رصد ستارگان را نیز دریابیم.تررشناسی و الگوی دقیقتحول دانش اخت

رض معزنی کنیم، در ها در این زمینه گمانهبودن به این پرسشاگر بدون مجهز

سانه خطرِ خیال گیریم. از آن نوعی که در قرن نوزدهم، بافی قرار میپردازی و اف

گریبان بودند. در این دوران در  به بســیاری از دانشــورانِ اروپایی با آن دســت

صورت  شده   مورد اینکه چرا  صویر  اند، های فلکی به این ترتیب نامگذاری و ت

 داشت. ی نه چندان پذیرفتنی وجود چند نظریه

ــط  ــده « بولینگر»یک نظریه، به اواخر قرن نوزدهم تعلق دارد و توس ارائه ش
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را منتشر کرد و در آن ادعا کرد « ناظر ستارگان »م. کتاب 1893است. او در سال   

صورت  شکلی رمزآلود از بازگو که  های کتاب مقدس کردنِ روایتهای فلکی، 

صورت    ستند. او میان عالیم  هایی دید و کی و کتاب مقدس، همخوانیهای فله

ــ  های فلکی را از روی منابع یهودیبر این مبنا گمان کرد که صورت  مسیحیـ

ــاخته ــده در به عنوان مثال او در کتاب حزقیال، چهار جانورِ نمایان 6اند.برس ش

شفه  شیر، گاو، عقاب )که از دید او با عقرب   مکا صورت فلکی  ی او را با چهار 

 برابر است( و دلو همتا دانست. 

اســرائیل ی بنیقبیله 12صــورت فلکی با  12برداشــت دیگر آن بود که این 

ستند. مثال   هم شیوه  « مارتین»ارز ه ست که  قبیله در  12شدنِ  ی چیدهادعا کرده ا

                                                 

 

6. Bullinger, 1983.  

لیِ ی اصارز است. به شکلی که چهار قبیله های فلکی، همکتاب اعداد با صورت 

ــورتیهودا ــیر، دلو، ثور و ، روبین، افراییم و دان، به ترتیب با ص های فلکی ش

 عقرب یکسان هستند. 

ای یهودی ـ  گانه در زمینه   وازدههای د ها که به گنجاندن برج     این برداشـــت

مســیحی گرایش داشــت، امروز دیگر هواداری ندارد. دلیل رونق این نگرش در 

ــویی، قدمت روایت ها و منابع اواخر قرن نوزدهم، آن بود که در آن هنگام از س

ــیحی را زیاد تخمین می ــابقه زدند و گاهیهودی و مس ــنت یهودی را تا س ی س

تدای هزاره  قب می ی دوم پ.اب تدوین     م ع تاریخ  ند. از ســوی دیگر،   12برد

شکل غیر   ابع به من صریحِ آن، به تورات و در شکل صریح،   صورت فلکی را در 
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 دانستند. یونانی و مصریِ عصر مسیحی محدود می

صورت فلکیِ مشهور امروزین نیز به  12ی شدهترین اثرِ نقاشیدر واقع، کهن

سال  نگاره صر مربوط می پ.م موسوم به دایره  50ای از  شود.  البروج دِندِرا در م

ل های فلکی را به شک بندیِ ستارگان در صورت  ترین متن غربی که صورت کهن

در قرن دوم و « بطلمیوس»است که توسط « چهار کتاب»دهد، ن میامروزین نشا 

صور            ست که کل نجوم و  ست. این متن مرجعی ا شده ا شته  سوم میالدی نو

فلکیِ دوران قرون وسطا بر مبنای آن شکل گرفته و با ارجاع به آن تدوین گشته    

بع نجومیِ اها همه بدان معناست که تا ابتدای قرن بیستم، غربیان تنها مناست. این

ــیحی را میقرون اولیه ــناختند و کهنی مس ــان ش ترین متونی هم که برای ایش

                                                 

 

7. Powell, 2004. 

 اهمیت داشت، کتاب مقدس بود و طبیعی بود که این دو را به هم وصل کنند. 

*** 

صورت فلکی به قرن هفتم و ششم  12تاریخِ راستینِ تقسیم اختران آسمان به 

شور و نیرومند   گردد. در این تامیپ.م باز شی دولت آ  شدنِ ریخ، پس از فروپا

لت  چارچوب               دو بابلی،  نان  کاه ماد و  غاِن  بل، از ترکیب آرای م با ماد و  های 

و به دلیل    7شــهرت یافت   « حکمت کلدانی  »ای پدید آمد که بعدتر با ناِم        نظری

شد. با توجه به      ارجاع سوب  شهر من شتر به این  های فراوانِ عهد عتیق به بابل، بی

ــیطره ــر در بابل و س ها و مادها بر میانرودان، ی پارسهمزمانیِ ظهور این عناص

 تر از همهی بابل ـــ مهمتردیدی در این نکته نیست که شهرهای بزرگِ همسایه
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صورت   سناد  بندیِ نظری مؤثر بودهشوش و همدان ــــ در این  اند. با توجه به ا

های بعدی، حدس اوستایی و اهمیت مراکز اخترشناسیِ ایـــران شرقی در دوران

ــت که از همین زمان در بلخ و ری نیز مراکزی برای تولید این دانش  من آن اس

ست. زمان ظهور     شته ا سترش وجود دا  یافتنِاین چارچوب نظری هم دقیقا  با گ

نفوذ فرهنگی آریاییان پارســی و مادی در بابل همزمان اســت و در نهایت به             

 ظهور حکمت کلدانی در دوران هخامنشیان منتهی شد. 

وان دید تای بابلی میگانه را در کتیبههای دوازدهی برجنخســتین برگه درباره

مه    به قرن هفتم پ.م تعلق دارد و بر حســـب دو کل غازینش، مول که  آپین ی آ

صدهایی کهن   نامیده می شاره می شود. در این متنِ نجومی که به ر  کند،تر نیز ا

سالِ بابلی،        30ماهِ  12سال به   ست. تا پیش از این تاریخ،  شده ا سیم  روزه تق

شکل هالل ماه تنظیم می   ساس تغییر  سب   قمری بود و بر ا شد. از آنجا که بر ح

شته    کتیبه اند و مادها ی بیستون، اطمینان داریم که پارسیان تقویمی خورشیدی دا

سان بوده    شان هم شماری در  اند، رواج این نهم از نظر فرهنگی با ای وع از گاه

تاریخ                  که  بل دانســـت؛ چرا با ها در  ماد ناشــی از نفوذ فرهنگ  ید  با بل را  با

شدنِ این کتیبه، دقیقا  با تاسیس پادشاهی ماد در همسایگی دولت بابل و     نگاشته 

 زمان است. موصلت شاه بابل با شاهدختِ ماد ه
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ای هاز این نظر اهمیت دارد که نخسـتین نمونه از صـورت   ،آپینلی موکتیبه

 17 به ،. در این متناســت البروج در آن یافت شــدههای دایرهفلکی و منظومه

ی بعدی در آن گانهکه تمام اشــکالِ دوازده اســت صــورت فلکی اشــاره شــده

ــه. در نقگنجدمی ــورت یاد یش ــده از ص ی درجه 15الدبران در  های فلکی،ش

ــورت فلکی گاو )ثور( و آنتارس در  ی عقرب قرار گرفته و به این درجه 15ص

صورت  ست؛   ترتیب نقاط مرجعی برای تعریف  شده ا  8های فلکیِ بعدی پدیدار 

صورت  ست   چراکه روش تفکیک  سیر تکاملش، آن بوده ا های فلکی از هم در م

اند را در نظر گرفته درجه با هم فاصله داشته   30های پرنوری که حدودکه ستاره 

اند و تهیافاند و به اشکالی دست می  کردهو ستارگانِ اطرافش را با آن ترکیب می 

                                                 

 

8. Powell, 2004. 
9. sidereal astrology 

 که میان الدبران و آنتارس وجود دارد. ای است این تقریبا  همان فاصله

های فلکی، آسمانِ شبانه و اخترانِ ثابت در کردنِ صورتاین شکل از تفکیک

به عنوان م  های فلکی در این  گیرد و چرخش صــورترجع در نظر میآن را 

 اخترشناسی»کند. این روش را های نجومی محاسبه میی ثابت را در جدولزمینه

دهند که بر مبنای    قرار می 10«روش اعتدالی »نامند و آن را در مقابل     می 9«نجومی

ست. از کتیبه      شده ا ستوار  شید ا روش  آید کهابلی چنین برمیهای بحرکت خور

شد. این       سی یافته با شده و بعدتر به روش اعتدالی، دگردی نجومی، زودتر ابداع 

بابلیان، قمری بوده و به           روند، معقول هم می  نماید؛ چراکه گاهشــمارِی کهِن 

شیوه    شی به  شیدی تحول یافته و روش اعتدالی  تدریج در دوران هخامن ی خور

10. tropical astrology 
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 . بر تقویم شمسی مبتنی است

شد، خورشید در  بندی میهای فلکی در بابل صورت در آن هنگام که صورت 

( قرار داشت و از این رو، نخستین برجِ سال    Ariesصورت فلکی بره )حمل یا  

ی شود، یکاند و آن را با فروردین که جشن نوروز در آن برگزار میرا بره دانسته

شان می     گرفته سانه ن شنا سباتِ اختر شید به این  اند. محا دهد که زمان ورود خور

ـران  شدنِا فراگیرپ.م و همزمان ب 2700برج، حدود  زمین بوده عصر مفرغ در ای

سیار دورتر را برای       سندگان تمایل دارند زمانی ب ست. از این رو برخی از نوی ا

ند.    های دوازده تدوین این برج  نه در نظر بگیر یک      11گا ها بر  که تن برداشــتی 

ستان    شواهدی با ست و  ستند برای آن وجود   موقعیت نجومی مبتنی ا شناختی و م

                                                 

 

11. Thruston, 1994: 135-137. 

سانه       شنا سازیِ اختر ست که باز ستایی، نگارشِ  ندارد. این در حالی ا ی دین او

های نجومیِ دقیق در بابل، رواج تقویم خورشــیدی و پیدایش       نخســتین کتیبه  

یافتنِ گاهشــماری و رگ و ســازماننخســتین دولت جهانی توســط کوروش بز

است  گیری )در عصر داریوش بزرگ( همه همزمان رخ دادهساماندهی به مالیات

 دهد. و الگویی تاریخی از گذار اجتماعی را نشان می

ــتارگان و  در بخش ــاییِ س ــناس ــخن از ش ــته، در آن هنگام که س های گذش

شد. در این  « تا برای هر یکسه »شان پیش آمد، از نظام  نامگذاری در بابل یاد 

تایی، به هم هایی کمابیش ســهنهادند و در خوشــهروش ســتارگان را نام می

ــان می ــهیکردند. با وجود این، نممتصــلش گانه را با های دوازدهتوان این خوش
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ن، آپیی مولالبروج همســان دانســت؛ چراکه تا زمان تدوین کتیبههای دایرهبرج

صورت فلکی در بابل به تازگی رواج   یعنی تا دوران ظهورِ دولت ماد که مفهوم 

های فلکیِ تا نبود. اگر بخواهیم نام و نشانِ صورت   12یافت، شمارشان هنوز   می

شته نگ صورت  شده در مول ا ستخراج کنیم و آن را با  شنای آپین را ا  های فلکی آ

های ای گویا دست خواهیم یافت. بر این مبنا صورتدیگر تطبیق دهیم، به سیاهه

 اند از:فلکی بابلی عبارت

شه »یا « مول مول»الف(  شود و  خوانده می« ثریا»که در عربی « ی پروینخو

  نامند.می (« )پلئیادِس»یونانیان آن را 

شه  سوب      در نجومِ امروزین، خو صورت فلکی گاو مح شی از  ی پروین بخ

صورت فلکی       می ست که در زمان تدوینِ نجوم بابلی، آن را  شن ا شود، اما رو

ــتهمتمایزی می ــتین صــورتِ طلوعدانس ــمار کننده اند و نخس ــال نو به ش در س

توان تخمین زد که نخستین شکل از رصدِ این خوشه اند. بر این مبنا میآوردهمی

پ.م آغاز شده است و این    2300شده در  و تالش برای سازماندهی نجومیِ یاد 

صورت فلکی طلوع می     شید در این  ست که خور کرده و اعتدال بهاری زمانی ا

بارِ د  در آن قرار می ته اســـت.  ید می  گرف تأک بداع      یگر  نای ا به مع که این  کنم 

اختر در این زمان نیســت، بلکه تنها مقطع تاریخیِ توجه به      البروج یا هفت  دایره

شه  شان می     ی پروین و تفکیکخو ستارگان را ن سایر  شه شدن آن از   یدهد. خو

شته می پروین در تمام تمدن شانه   ها مهم پندا  6ی شود. در آیین هندو، آن را ن

سکاندا( می ما ست. در تورات   6دانند که خود، ایزدی درِ خدای جنگ )ا چهره ا
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 12بار، به این صورت فلکی اشاره شده است.نیز سه

  13دهد.معنی می« گاو آسمانی»؛ که در بابلی «گوآنّا»ب( 

شت در اوج قرار       ست و در ماه اردیبه صورت فلکیِ گاو یا ثور ا این همان 

ران ایـــ ی این صورت، الدبران است که در اخترشناسی    دارد. پرنورترین ستاره 

ستان،   ستاره از الدبرانِ عربی    نامیده می« سَدویس »با ست. نام اروپایی این  شده ا

ست که به معنای     شده ا ست و احتماال  بدان دلیل که  « روپیرو و دنباله»گرفته  ا

می         خوشـــه   بال  ن ین را د پرو طالق            ی  تاره ا ین ســـ به ا ند،   ک

« ریساوزی» که تناسخ ایزدِ« گاوِ آپیس»شده است. در مصر، این صورت فلکی با 

 شد، همتا بود. دانسته می

                                                 

 

 .8، 5؛ عاموس نبی، ،3138؛ و 9، 9ایوب،  .12

 دهد. معنی می« چوپان راستین )یا وفادارِ( آنو»؛ که در بابلی «آنّاسیپازی»پ( 

کند. احتماال  این لقب، به ایزدی این نام به صــورت فلکیِ جبار اشــاره می    

شوبور »یا « شوکال  پاپ»فروپایه به نام  شاره « نین  کرده که در میانرودان، می ا

در منابع بابلی، نماد او را خروس    پیک خدایان بوده اســت. جالب اســت که         

ای تاجدار که همان خروس باشد، تصویرش   دانستند و معموال  همراه با پرنده می

یما، پراه»نامیدند که به معنای می« ساح»کردند. این صورت فلکی را در مصر می

است. این شخصیت، صفات یک شکارچی را هم در خود      « رودکسی که راه می 

نامیدند که مردی شــکارچی می« اوریون»این صــورت فلکی را  دارد. در یونان،

شده         شته  ست او ک شکار )آرتمیس( به د بوده که به دلیل توهین به ایزدبانوی 

13. Allen,1899: 382. 
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  14بار به این صورت فلکی اشاره شده است.است. در عهد قدیم سه

 است. « پیر»؛ که در بابلی به معنای «شوگی» ت(

 . برابر است« پرسئوس یونانی»و « پرساوش ایرانی»این صورت فلکی با 

ــیر خمیده »؛ که در بابلی یعنی «زوبی»ث(  ــمش  «Auriga»در روم  که ،«ش

اســت. جالب اســت که در منابع « رانارابه»شــد و در التین به معنای می نامیده

هامی وجود         نه، اب با گردو باط این صــورت فلکی  رومی و یونانی در مورد ارت

صورت فلکی پذیرفته بودند، آن را      ست. رومیان که این نام را برای این  شته ا دا

که برای شکلی از این دست، بسیار دور از     کردندران تشبیه می به کاله یک ارابه

ــ یکی می  ــ هفائیستوس ـ  دانستند وذهن است. یونانیان آن را با ایزدِ آهنگری ـ

                                                 

 

 .8، 5؛ عاموس نبی، ،3138؛ و 9، 9ایوب،  .14

ست. برخی از منابع دیگر  می گفتند چون پایش لنگ بوده ارابه را او ابداع کرده ا

ــورت فلکی را با  ــر « پیختونیوس»این ص ــتوس»پس اند که یکی گرفته« هفائیس

صیتی     ست که به روایتی،        شخ سی ا ست و همان ک ساطیر یونانی ا گمنام در ا

اسبه را اختراع کرد و با آن به آتن تاخت و پس از کشتن شاه آن ی چهارگردونه

شتر بازنمایی     شد. در بی صورت فلک شهر )آمفوکتیون( بر آنجا حاکم  ی های این 

ــویر  اند که کردهدر اروپا، آن را همچون چوپانی که بزی را در آغوش دارد تص

سرسری، لگامِ ارابه   ارتباطی با گردونه شکلی  ای را رانی ندارد. هر چند گاهی به 

 اند. هم به دست این چوپان بز به دست داده

 است. « دوقلوی بزرگ»؛ که درسومری به معنای «گالگالتاباماش»ج( 
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ــاطیرِ بابلی، عبارت بودند از:  ــالم»این دوقلو طبق اس «. ایرالوگال»و « تایامِش

ست     »اولی، یعنی  سته ا سی که از میان مردگان برخا شاه  »و دومی یعنی « آن ک

ـاره به    پژوهندگان معاصر حدس زده«. بزرگ ـور از این دو لقب اش اند که منظ

ـ ایزدِ  ـیِ   نِرگال  ـ بوده باشد. چنان   بابل ـودی  که دیدیم رومیان و جنگ و ناب

لکی را با دوقلویی اســاطیری، ولی به همین اندازه     یونانیان نیز این صــورت ف   

های  ها به دقت، لقب    اند. در حالی که این نام    گمنام و مبهم همســـان دانســته   

شان می       سنت هند و ایرانی ن شاه را در  شید شان هم    دهند و زمان ظاهرجم شدن

مصادف است با ورود فرهنگ آریایی به بابل. از این رو حدسِ من آن است که    

ای دقیق و درست از نام جمشید ـ جم یا  ارت ـ دوقلوی بزرگ ـ ترجمه  این عب

 یَمَه ـ بوده است که به معنای دوقلو نیز هست.

شود  فهمیده می« خرچنگ»؛ که در بابلی دو معنا دارد، هم از آن، «لوآل»چ( 

 «. پشتالک»و هم 

صورت فلکی را   سکریت،    نامیده« کَرکَتَه»در منابع هندی این  سان اند که به 

نامند، در همین می «»دهد. در یونان نیز آن را می« خرچنگ»معنای 

شباهت آوایی میان کارکینوسِ یونانی و کرکته  سکریت را برخی  معنی.  سان از  ی 

اند.  نویســندگان همچون دلیلی برای وامگیری نجوم هندی از یونانی دانســته       

 واما آن است که زبان سانسکریت و یونانی از نظر تبار خویشاوند است  حقیقت

ست و آن را از جایی دیگر وام       کلمه صیل و بومی ا سکریت، ا سان ی کرکته در 

ها هم دیده می       نگرفته  ند ودا مان ند. این کلمه در متون کهنی  نابراین   ا شــود و ب

تر است. مجرای وامگیری آن  اش در این زبان از تمام منابع یونانی کهنسال سابقه 

ــیِ بابلیهم احتماال  ترجمه ــناس ــیان و  ی نظام اخترش بوده که در زمان هخامنش

 احتماال  در قرن چهارم پ.م انجام پذیرفته است. 

صریان در حدود   شخیص     2000م صورت فلکی را ت داده بودند و پ.م این 

سکی قاب   می« کارابوش»آن را  سو ست و نماد جاودانگی  خواندند که نام  بال ا
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نامیده « کودورو»های مرزیِ بابلیِ دوران کاسی ـــ که شود. در سنگدانسته می 

شــود و با توجه به مضــمون پشــت، بســیار تکرار میـــــ نماد الک شــودمی

ــانه  ــناس دهد. به عبارت دیگر چنین ع میاش، احتماال  به این مفهوم ارجااخترش

صورت فلکی به    لو را در معنای الکنماید که بابلیان، نام آلمی شت برای این  پ

ـ هند   کار گرفته بودند، اما این کلمه به خاطر معنای دوگانه ـران  اش، ابتدا در ای

ــر، این    ــت. در منابع قبطیِ مص ــده اس و بعدتر در یونان به خرچنگ ترجمه ش

ضیح داده نامیده (« )کالریا» صورت فلکی را  اند اند و در موردش تو

 «نوبیسآ»به همین دلیل هم امروزه آن را با    «. قدرت نهفته در ظلمت   »که یعنی  

 اند. )خدای مرگ مصری( همتا دانسته

ساطیر    « شیر »؛ که در بابلی به معنای «اورگوال»ح(  ست و توضیحی درخور در ا ا

 ندارد.  بابلی

ه و ایزدبانوی  و با غل  « شــخم شــیار  »؛ که در بابلی یعنی   «ســینآب»خ( 

 مربوط بوده است. « شاال»کشاورزی یعنی 

صورت که  شه     بدین  شاال که به خو سمان با گوشِ  شبیه  آن را در آ ی گندم 

از آنجا که این نماد، به باروری و حاصــلخیزیِ زمین  دانســتند. بود، یکســان می

ت فلکیِ ومین صوریکی پنداشته شده است. این د« ایشتار»مربوط بوده، بعدتر با 

 بزرگ در آسمان شبانه است.

 دهد. معنی می« ترازو و پیمانه»؛ که در بابلی «نابا آمزیب«د( 

ـ مربوط می   ـ شَمَش  اند و با قانون و دانستهآن را در بابل با خدای خورشید 

ی چندانی به پیوندِ ارهشــمردند. هر چند در ادبیات بابلی اشــعدالت مترادف می

شید » ــر و »وجود ندارد. در حالی که چنین پیوندی میان « ترازو»و « خور مهــ

 برقرار است.« جمشید و پیمانه یا جام»اش، یا صورت زمینی« ترازو

خاســتگاه آن در اســاطیر بابلی      «. عقرب»؛ که در بابلی یعنی   «گیرتاب »ذ( 

 روشن نیست و در متون رومی و یونانی هم اصل و نسب روشنی ندارد. 
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 خویشــاوندِ»، یعنی «پابیل»ای اســت که از دو بخشِ کلمه؛ «ســاگپابیل» ر(

ست و می  « سرور رئیس، »، یعنی «ساگ »و « مهتر شکیل یافته ا وع تواند در مجمت

 ترجمه شود. « نیای بزرگ و رهبر قبیله»به معنای 

شیردالی نمایش می   شکل  شیر و     در بابل او را به  سان و بدن  سرِ ان دادند که 

هایی بر دوش دارد. معموال  با دو دُم و دو چهره بازنموده شده است که یکی   بال

ها به انســان و دیگری به پلنگ تعلق دارد. تا اینجای کار، شــکل او به            از آن

ـ   ـ می مشتقی از ایزد نِرگال  های تخت جمشید که در دروازهماند خدای جنگ 

ها با   برجســته  هم نگهبانیِ قلمروی مقدس را بر عهده دارند. در برخی از نقش    

ــت و بنابراین باید با قدرت مردانه و  آلت نرینه ــده اس ی بزرگی نمایش داده ش

 باروری نرینه، نسبتی داشته باشد. 

، یعنی «ماشـکو »، یعنی بز و «سـوخور »ی ؛ از دو کلمه«سـوخورماشـکو  »ز( 

دهد. این جانورِ ماهی ساخته شده است و صورت فلکی بز ــ ماهی را نشان می 

ــانه ــابقهافس ــته و ای در میانرودان س پ.م نمادِ  2100از حدود ای دیرینه داش

 داده است.را نشان می« انکی»یا « ائا»های شیرینِ خِرد و آب رایجی بوده که ایزدِ

 شود. های مرزی )کودورو( زیاد دیده میاین نقش در دوران کاسیان بر سنگ

ست « دلو»دهد و با معنی می« بزرگ و مهتر»؛ که در بابلی «گوالم»ژ(  . برابر ا

 این کلمه لقب اِئا یا اِنکی هم هست.

اســت و به صــورت دو ماهی  « دُم»؛ که در بابلی به معنای «مِشکون»س( 

ست و بنابراین در     شده که دم نمایش داده می سمت هم قرار گرفته ا شان به  های

 شدن از هم هستند. حال دور

شاره می    ست که این نماد به دو رودِ دجله و فرات ا کند که در وایت گفته ا
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این تفسیر درست    15ریزند.مسیرهایی متمایز جریان دارند و به مقصدی یگانه می  

که می    می ید؛ چرا ما ماد و ایزدِ آب  ن یان این ن یا اِنکی نیز     دانیم م ئا  ها یعنی اِ

ارتباطی برقرار بوده است. چنانکه راجرز نیز نشان داده که این صورت فلکی با    

 16های سودمند مترادف است.بوده و آن با ایزدِ آب مربوط« زیبَتومِش»

 برابر است.« اپسیلوس پگاسوس»ی ؛ که با ستاره«ماخیمس» ش(

« بانوی در زنجیر »یا  « آندرومِدا  »؛ که همان صــورت فلکی    «آنونیتوم»ص( 

ر اســاطیر یونانی آندرومدا، شــاهدخت اتیوپی بوده اســت که توســط اســت. د

 یابد. پرسئوس از چنگ اژدهایی دریایی نجات می

 برابر است. « بره»صورت فلکی ؛ که با «گالوخون»ض( 

                                                 

 

15. White, 2008. 

صورت     شتر منابع به  ست  ترجمه کرده« کارگرِ مزرعه»آن را در بی اند که در

دهد. این در حالی است که این کلمه در  ره نشان نمی اما ارتباط آن را با ب است، 

ــیار زبان بابلی، معنای دیگری هم دارد که برای فهم کلِ صــورت های فلکی بس

بابلی هم به معنای    « لو»مهم اســـت.  و هم در  کاربرد دارد « مرد و کارگر »در 

سفند و بره »معنای  « لو»شود. اگر این کلمه را از دو بخشِ  به کار گرفته می« گو

گا »و  نایش      « خون بدانیم، مع کل  ندِ آرامش  »متشــ ی بره»یا  « بخشگوســف

سکین  شد و  « دهندهت شان می « ی قربانیبره»خواهد  دهد. به زودی خواهیم را ن

 تر و از اهمیتی بسیار نیز برخوردار است. دید که این تعبیر درست

سیاهه دیده      12بینیم، تمام چنان که می شهور بعدی در این  صورت فلکیِ م

16. Rogers, 1998: 9-28. 
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ــان  می ــوند، اما هنوز تعدادش ــت که با ماه  12ش ــن اس ــت و روش های تا نیس

 اند. خورشیدی پیوند نخورده

ــتگاه یاد ــیه که دس ــورتاین فرض ــده برای ص های فلکی، از ماد و ایالم ش

توان از گسست و تفاوت جدیِ وامگیری شده و در بابل، بومی نبوده است را می

ترِ میانرودانی دریافت. نوشتارهای میانرودان تا قرن  به اسناد کهن این متن نسبت  

شم پ.م همچنان همان قالب قدیمیِ تکامل    ش سیان را  هفتم و  یافته در دوران کا

کشیدنِ  دارا بودند و ناگهان همزمان با ظهور دولت ماد و انقراض آشور و سر بر  

 ینیم. بای از این دست را هم میپارسیان در ایالم، دگردیسی

سی می    ست که بر خالف    شاهد دیگری که این دعوی را به کر شاند، آن ا ن

                                                 

 

 .34: 1384ورجاوند،  .17

شتر کتاب  ست، الوا    آنچه در بی شده ا شته  شده با  ح بابلیِ یادهای تاریخ نجوم نو

ی شــناختی دربارهی باســتانترین یافتهشــان، کهنصــورت فلکی 18یا  17

ستند. کهن صورت  ست ما، که اتفاقا     های فلکی نی سندِ در د صورت   12ترین 

شان می        ست ن شکلِ در شماره و  دهد و قدمتی بیش از یک قرن را فلکی را با 

شقابی مفرغی از      سناد بابلی دارد ب سبت به ا س   ی یافتمجموعه ن تان شده در لر

متر قطر دارد. این بشقاب سانتی 20شود و است که به قرن هشتم پ.م مربوط می

یان ایالم و آشــور، در بخش   در دوران درگیری های غربیِ ایالم  های خونین م

 17شود.برج بر آن دیده می 12های ساخته شده است و نقش

شوربانیپال حدود یک قرن پس از زمانِ   آن را باید در کنار این نکته دید که آ
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سیاری  ایزد مهمِ ایالمی نام می 12ای از الک، در کتیبهشدنِ این پ ساخته  برد و ب

 اند. های سال بودهها، نماد ماهاز مورخان اعتقاد دارند که این

 اند از:عبارت ایزدانِ این کتیبه

برانگیز اســت(، راگیبا )که شــباهتش با ماه بهاری اعراب، یعنی رجب تامل

ســینا، بیالال، کارنا، کیرناماس، شــودانو، آیپاک ســونوگورســارا )شــاه بزرگ(،

ها تیری، سیالگارا، نابسا، نابیرتو، کینداکاربو. برخی از این نام  گیری یا پانینپانین

شه         ستند و باقی، ری سامی ه سا، نابیرتو(  شودانو، بیالال، ناب ای ایالمی )راگیبو، 

ستگاه   18دارند. صورت فلکی، ایالم و ماد بوده   12بنابراین به احتمال زیاد، خا

است و بابلیان در دوران پادشاهیِ نو، آن را از متحدان نظامی و همسایگانِ خود    

                                                 

 

18. Hastings, 2003: 75.  

 اند. وامگیری کرده
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 بینید:های فلکی را میدر جدول زیر نام صورت

معنای  بابلی -سومری هندی یونانی التین عربی فارسی ماه

 سومری

-کشاورز اونگا مِساAries  حمل بره فروردین

 دوموزی

ی گاواخته گوانّا وْرْسابْها Taurus  ثور گاو اردیبهشت

 آسمانی

دوقلوهای  الگموشتاباگال میتْهونا Gemini Δίδυμοι جوزا دوپیکر خرداد

 بزرگ

 میگو آلول کارکا Cancer Καρκῖνος سرطان خرچنگ تیر

 شیر اورگوال سیمْها Leo Λέων اسد شیر امرداد

 خیش آبْسین کانیا Virgo Παρθένος سنبله خوشه شهریور

 ترازو زیبانیتوم توال Libra Ζυγός میزان ترازو مهر

 عقرب گیرتاب ورْسْچیکا Scorpio Σκoρπιός عقرب کژدم آبان

 سرباز ساگپابیل دْهانوس Sagittarius Τοξότης قوس کمانگیر آذر

-بز دی

 ماهی

 ماهی-بز سوئورماش ماکارا Capricorn Αἰγόκερως جدی

 هبلندمرتبآن گوال کومبْها Aquarius Ὑδροχόος دلو جام بهمن

 دمِ ماهی دونونو مینا Pisces Ἰχθεῖς حوت ماهی اسفند

*** 

ستان  شواهد آید که تمام ها برمیاز مرور این داده سنادِ تاریخی   با شناختی و ا

شن ارجاع         ستان به یک مرجع رو سِی جهان با شنا ستگاه دانشِ اختر در مورد خا

  زمین است.دهند و آن هم ایـرانمی

های فلکی و به کارگیریِ ها و ســتارگان، صــورتمفاهیمی پایه مانند ســیاره

 دن تکامل یافتند وفنون محاسباتی در فهم حرکت اجرام کیهانی، همه در این تم 

شده از این تمدن، ترین بخشِ کاوشهای همسایه راه یافتند. مهماز آنجا به تمدن

ده ی اروپاییان بوشود، که برای چند دهه مستعمرهبه فرهنگ میانرودان مربوط می
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 ی دقیقی در آن انجام شده است. شناسانههای باستانو بنابراین کاوش

صورت بی شی    تردید خودِ بابل هم در  ستان نق بندی و تدوین نجوم جهان با

ها و  ســزا ایفا کرده اســت. چنانکه دیدیم، بخش مهمی از چارچوب       مهم و به 

ای رشد و تکوین دانش دقیق اخترشناسی در این سرزمین برپا     بسترهای الزم بر 

سیر تحول تاریخیِ آن را می    ها ردیابی کرد. باتوان از دورترین زمانشده بود و 

صر      وجود این، بابل را نمی ست؛ چراکه تمام عنا ستگاه دانش نجوم دان توان خا

بدیل می     اصــلی به علمی فنی و دقیق ت که این دانش را  ند، د ای  ر دو موجِ کن

پیاپی، به طور ناگهانی در این ســرزمین پدیدار شــدند. این دو موج در قرون          

سیطره       ستند و به ترتیب به  ی شانزدهم و هفدهم پ.م و ششم و هفتم پ.م برخا

شوند. پس از آن، سیر تحول ها بر این قلمرو مربوط میها و مادها ـ پارسکاسی

های تجربی و  ت و به انباشـــت داده  نجوم بابلی، با روندی پیوســته ادامه یاف        

ها انجامید. این رخدادی بود که در      زایی در آنشــدنِ مفاهیم و شــاخه    تردقیق

سناد تاریخیِ باز      سید و به خوبی در ا شیان به انجام ر مانده از این دوران هخامن

 شهر انعکاس یافته است. 

توان به عنوان یگانه مرجع و زادگاه دانش اخترشناسی بر این مبنا، بابل را نمی

ساز ی شهرهای تمدنتردید باید آن را عضوی از شبکهدر نظر گرفت. هر چند بی

ــران ها و دستاوردهای ها و دادهزمین دانست که در این مدت طوالنی، تجربهایـ

بادل می   با هم ت ند. از در کردهخود را  نه  آمیختنِمها که  این خزا ی فرهنگی بود 

دانش نجوم به معنای واقعی کلمه در عصر هخامنشی پدیدار شد. در این دوران    

های فلکی، به شــکل برج و صــورت 12ها و ســتارگان، بود که رصــد ســیاره

مکانیِ دنیای   -که خواهیم دید، زیربنای زمانی    امروزین تدوین شـــدند و چنان   

های گوناگون و...( را ماه، ساعت، گاهشماری خورشید، اقلیم    امروزین ما )هفته،

 ریزی کردند. پی

ستان    ستاوردهای با سان و خوانده   د شار بخش   شنا سناد   شدن و انت مهمی از ا
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ست تا در دو دهه     شده ا ستانیِ مربوط به این دوران، باعث  صویر  با شته، ت  ی گذ

های جدیِ ذهنیِ مورخان علم دگرگون شــود. به شــکلی که تقریبا  تمام کتاب  

ضوع که از دهه  شده    1900ی مربوط به این مو شته  ستگاه  م. به بعد نو اند، خا

سمانِ     ساطیر مربوط به آ شی می     دانش نجوم و ا صر هخامن دانند. به شبانه را ع

شته،       « بارتون»عنوان مثال  ستان نو سی جهان با شنا در تاریخ معتبری که بر اختر

یان        یان بن خامنشــ که ه ته  نای    این نک  12گذارانِ دوازده صــورت فلکی و په

 19شان در آسمان بودند را تایید کرده است.ایدرجه

سندگان اروپایی وجود دارد که   با وجود این، همچنان این تمایل در میان نوی

اند را تمدنی استان را که موفق به کاوش در آن شده  هر یک از شهرهای جهان ب 

                                                 

 

19. Barton, 1994: 14. 

شوش و هگمتانه،      شور و  ستقل و مجزا فرض کنند. بر همین مبنا، مثال  بابل و آ م

انگارانه که اند، آن هم به این دلیلِ سادههایی مجزا محسوب شدهنمایندگان تمدن

ستان   در دوره سط با سنت    هایی متفاوت و تو سانی گوناگون و  اوت متف هاییشنا

پردازی هایی متفاوت در موردشان نظریه اند و با واژگان و چارچوبحفاری شده 

 های موجود در شهرهای آبیدوس واند. این تقریبا  شبیه به آن است که یافتهکرده

هایی متفاوت مربوط بدانیم، یا فرض ممفیس و هلیوپلیس را در مصــر، به تمدن

هایی متفاوت و قرون وسطا، نمایندگان تمدن  کنیم رم و جنوا و میالن و پادوا در

 اند. مستقل بوده

های میان های جهان باستان بنگریم و مرزبندی اگر با نگاهی سیستمی به تمدن  
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با معیارهایی عینی و ملموس بســنجیم، درخواهیم یافت که در مورد          آن ها را 

ــتره   ــیِ علم نجوم، با یک گس ــناس ــر و تبارش کار داریم که ی تمدنی یگانه س

ناشــده و هایی دیگر کاوششــده و بخشهایی از آن به خوبی شــناخته    بخش

شناختی  ناشناخته، باقی مانده است. با وجود این، اسناد نوشتاری و منابع باستان     

ــیر تحول این  به قدری در دســت داریم که بتوانیم با دقتِ به نســبت خوبی، س

سئله بنگریم، معمای       دانش را ردیابی کنیم. اگر با این چارچوب ستمی به م سی

 هویت اخترشناسان جهان باستان نیز حل خواهد شد. 

ستگاه دانش نجوم د  ع ر اختیار داریم، آن منابمنبع دیگری که برای ردیابی خا

ست که در دوران    شتاری ا شاره     نو سب این دانش ا صل و ن  هایی جدیدتر به ا

ـ متون پهلوی، سریانی، فارسی دری  اند. دادهکرده های بازمانده از تمدن ایرانی 

دانند؛ هر چند در زمین را خاستگاه این دانش میـــ به صراحت ایـــران و عربی

های نامدار مصــری و یونانی و هندی نیز اشــاره صــیتاین میان، گاهی به شــخ

ــانی که بنیان می ــتان در مورد هویت کس ار و گذکنند. منابع یونانی و رومیِ باس

«  هایکلدان»اند: مبلغ دانش نجوم بودند، دو نام را به تکرار مورد استفاده قرار داده

 «. مغان»و 

زمین غافل شویم و در هم  های درون تمدن ایــــراناگر از پیوستگیِ فرهنگ 

سی آن را نادیده انگاریم، در برخورد با این نام    سیا ها تنیدگیِ مراکز جمعیتی و 

شد. از   سرگردانی خواهیم   ای بدوی وها، قبیلهدانیم که کلدانیسویی، می  دچار 

ها در مرزهای نژاد بودند که از حدود قرن دوازدهم پ.م، همزمان با آرامیسامی 

به درون این قلمرو           تدریج راه خود را  به  ند و  یدار شـــد پد یانرودان  غربی م

ــودند و به زودی دودمان ــیرهگش ایِ هایی در بابل روی کار آمد که رهبران عش

سطح دانش در این    لدان بنیانک سوی دیگر، خبر داریم که  گذارانِ آن بودند. از 

ست و به طور خاص نه در درون نظام قبیله   سیار اندک بوده ا ه شان و ن ایمردم ب

 اند. شان بر میانرودان، دستاورد نجومی مهمی نداشتهدر زمان سیطره
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ــویی، منابع یونانی تأکید  ــکل را داریم. از س در مورد نام مغان نیز همین مش

کردند. اند که در ماد زندگی می  اند که مغان، گروهی و جمعیتی مرموز بوده   کرده

سوی دیگر کهن  شاره ب از  د به تردیبینیم که بیه همین نام را در گاهان میترین ا

هایی مهـرپرست و ستایشگرِ ایزدان  شود. از طرفی از مغایـران شرقی مربوط می 

شت، انجمن مغان،      سوی دیگر در گاهان زرت ــران خبر داریم و از  ستانی ایــ با

 اش هستند. همان شاگردان برگزیده

 

 

 

 

 

 

شکلی پاره در یک جمع ــرانبندی کلی، اگر به  و  زمینپاره و پراکنده به ایــ

بت ربط نسهای متفاوت، بیهای درونش بنگریم، مغان و کلدانیان را گروهفرهنگ

عا  تعبیرِ ب       ید و طب یایی دور از هم خواهیم د یار   به هم و از نظر جغراف ســ

ستگیِ  شده تکرار ی مغانِ کلدانی نیز برایمان نامفهوم خواهد نمود، اما اگر به پیو

ــران  فرهنگ  قه    میزمین بنگریم، درهای درونِ ایـــ ی یابیم که مغان، گویی طب

ــران      سر ایــ سرا ستارانِ قبایل آریایی بودند که در  زمین و تمام روحانی و پری

اند و چه بســا که با ضــور داشــتهشــده توســط این قبایل حقلمروهای گشــوده

ستانی شَمَن  شت،    بومیِ ایالمی و گوتی نیز درهای با شند. در این بردا آمیخته با

وجود مغانی زرتشتی که در ایـــران شرقی، شاگرد و پیرو زرتشت بوده باشند،     

شت    هیچ تعجبی ندارد. همچنان سرایندگان ی سرودهای دیگرِ مربوط به  که  ها و 

ران و توان مغ دانست. بر همین مبنا پریستا  پیشازرتشتی را نیز می   ایزدان باستانیِ 

سامی این      شور کوچیدند، یا کاهنان و عالمانِ  شمندان آریایی که به بابل و آ دان
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سته آمیختند نیز میشهرها که با مغان در  شوند. چنان توان عدها که باند مغ نامیده 

سیار، با تبار و قومیت    وند و ش داریم که مغ نامیده میهای متفاوت را اشخاصی ب

«  شمعون مغ »ی نامدار در این مورد، حتا دینشان هم متفاوت است. آخرین نمونه  

شته و در رم به      سیحی دا ست که احتماال  تباری یونانی و نامی عبری و دینی م ا

 مسیح بوده است.  شهرت رسیده و رقیب اصلی حواریونِ عیسی

ها و آداب و ذخیره   باور فت      درآمیختگی و همگراییِ  با تا  های فرهنگی و ح

ای اســت که   جمعیتیِ پیروان آرا و ادیان گوناگون در دوران هخامنشــی، نکته     

 جود دارد. شواهدی بسیار برایش و

سته      شی یکی از ب صر هخامن صب در ع ضر در  ترین دینترین و متع های حا

شت و با وجود این، می      شاهی، به یهودیان تعلق دا ینیم که این مردم، هم بشاهن

ی اطراف خود ی دانش و فن، از زمینهی عقاید و باورها و هم در حوزه    در زمینه 

به         ای میهای گســترده  وامگیری گان مربوط  که این مردم، رمز نان ند. چ کن

شی وامگیری        صورت  صر هخامن شور از بابلِ ع سریع و پر سیار  های فلکی را ب

 کردند. 

شــود که در آن های فلکی در کتاب مقدس دیده میهایی به صــورتاشــاره

توان های قمری و ســال شــمســی و گاهشــماری خورشــیدی را میی ماهرابطه

شاره    ست. ا صورت ش های یادبازج های فلکی )به ویژه گاو و جبار( در ده به 

ستن شوند و این مربوط می« عاموس نبی»و « ایوب»تورات به کتاب  د ها متونی ه

اند. بنابراین یکی از که در زمان هخامنشــیان در بابل و اورشــلیم نوشــته شــده 

سی بابلی، به انعکاس این نظام در ادبیات دینیِ    شاخه  شنا های وامگیری از اختر

شــود. جایگاه آن، شــهرهای بابل و اورشــلیم بوده اســت و عبرانیان مربوط می

یل قرن پنجم پ.م( مربوط           ماال  اوا یان )احت تدای دوران هخامنشــ به اب مانش  ز

 شود.می

شرایطی که عقاید از زمینه  سادگی به    های فرهنگی هدر چنین  سایه به این  م
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کرده اســت، هیچ بعید نیســت که مغانِ آریایی نیز با کاهنانِ بابلی هم نشــت می

شند و وامگیری در شد. این       آمیخته با شان انجام پذیرفته با سترده در میان هایی گ

نکته که از این دوران به بعد، بارها و بارها کاهنان بابلی و آشــوری با لقِب مغ          

گیرند، احتماال  به همین درآمیختگی و همگراییِ دو جرگه از می مورد اشاره قرار 

شمندان مربوط می  ست. داده   دان های مربوط به این های تاریخی و ارجاعشده ا

ندگی این            ماعی و پراک یت اجت حدس را در مورد موقع یان، این  لدان غان و ک م

 کند. ی روحانی تایید میطبقه

 20اند. بوده« مردوکبعل »هرودوت نوشــته اســت که مغان کلدانی، کاهنانِ         

ستاره       ست که در فن  سته ا شان را حکیمانی بومی دان سترابو، ای سی خ  ا برگی شنا

                                                 

 

 . 183-181هرودوت، کتاب نخست، بندهای  .20

شان، هوادار طالع      ست که برخی از ای شتند و گفته ا  بینی بودند و برخی دیگردا

شان به فرقه   آن را خرافه و دروغ می ستند. ای دی بنهای متفاوتی ردهها و گروهدان

سئله      می شتند، ولی همگی به م صول متفاوتی دا شتر شدند که باورها و ا کی ی م

ــرحِ محله می ــترابو، هنگام ش ی مغان کلدانی در بابل از پرداختند. جغرافیای اس

ــ محله  این فرقه  21.تایشــان نام برده اســت    دو اند از اورخِنوی  ها عبارت  ـــ

( ( و بورسیپِنوی ) .)  این دو نام از شهرهای اوروک

تنها  بابل هم است و معلوم است که   و بورسیپا، در جنوب میانرودان گرفته شده  

ستِ کم شهرِ مهم در تکوینِ علم نجوم نبوده و   دو مکتب محلی دیگر در این  د

سترابو همچنین      ست. ا شته ا شهر وجود دا تأکید دارد که این مردم را نباید با  دو 

21. Strabo, Geographia, XVI, 1. 
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د،  کنن هایی که در جنوب میانرودان و مرز عربســتان زندگی می      ی کلدانی قبیله 

  22یکی فرض کرد.

پس تا به اکنون روشن شد که مغان کلدانی، دستاوردی از آمیختگیِ فرهنگیِ    

انه اند. خوشبخت منشی بوده میان اقوام گوناگونِ ساکن بابل، در ابتدای دوران هخا 

در مورد برخی از این مغان کلدانی، اطالعاتی چشمگیر در دست داریم و به این 

یب می  قه     ترت تا حدودی هویت طب یان توانیم  گذار و مبلغ نجوم در عصــر   ی بن

تردید نیســت آنکه، برخی از این مغان هخامنشــی را تعیین کنیم. چیزی که قابل

 اند. هایی بابلی و احتماال  تباری سامی داشتهد و نامکلدانی، بومیِ بابل بودن

 23برد:ها نام میاسترابو، از چند تن از این کلدانی

                                                 

 

22. Strabo, Geographia, XVI, 1, 16. 

 «. سلوکوس»و « سودنیس»، «نابوریانوس»، «کیدناس»

ست، همان  ست که در  « نبوریمانو» به احتمال زیاد، نابوریانوسِ در این فهر ا

زیست. یونانیان نامش را نَبوریانُس  دوران کمبوجیه و داریوش بزرگ در بابل می

()   یان آن را یانوس ) و روم بت   Naburianusنبور ( ث

 اند. کرده

 

 

 

 

23. Strabo, Geographia, XVI, 1. 
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شنابل » سال ای از مقالهدر مجموعه« ا شر   1927-1923های ها که در  م. منت

اوئر، ب گذار نظام نجومی الف معرفی کرد. نویگهکرد، این اخترشــناســی را بنیان

ست،   شک و تردید تلقی کرده ا اما پس از او، مورخانی مانند  24این دیدگاه را با 

سخن را پذیرفته  سنده واندرواردن این  تر ی اخیر کمی در این مورد دقیقاند. نوی

سال   سط نبوریمانو   498تا  510های شده و گفته که نظام الف در میان  پ.م تو

سخن او را تایید می       شاهدی که  ست.  شده ا شاگردانش تدوین  کند، لوحی با و 

ای نام این مرد را دوران داریوش بزرگ است که در معامله  محتوای اقتصادی از 

تمال زیاد نبوریمانو به اح 25ثبت کرده است. « باالتو»پسر  « نبوریمانو»به صورت  

ی نخســـت دوران کار خود را در دوران کمبوجیه آغاز کرده و آن را در نیمه    

                                                 

 

24. Neugebauer, 1975, Part Two: 611. 
 .344: 1386واندروردن،  .25

ها داریوش بزرگ به پایان برده است. نفوذ او بر اخترشناسی جهان باستان تا قرن  

سیح که باقی ماند. چنان سندی  همچنان به او ارجاع می تا حدود دوران م دادند. 

شود، جدولی نجومی است که حاالت ماه شناخته می  VAT209ی شماره که با 

سال   سند که به خط میخی نوشته    پ.م پیش 49-48را در  بینی کرده است. این 

 «این تِرسیتو )جدول( از نبوریمانو است.»این عبارت را دارد: شده است، 

نام دیگری که در جغرافیای اســترابو، به عنوان اخترشــناســی کلدانی معرفی 

ست،     ست باید که همان   26«کیدِناس»شده ا شد. نام  « کیدینوی بابلی»ا او را با

ــندگان اروپایی نیز با کمی تفاوت آورد  ــایر نویس م او را نا «پلینی مهتر»اند. هس

«Cidenas» آن را  «ونیوس والنس»و  27ت کردهثب«Kidynas»     .ست شته ا نو

26. Kidenas 
27. Pliny, Natural History, II.vi.39. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_History_%28Pliny%29
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شته  ست  پلینی مهتر نو صله   ا سبه کرده و گفته بود که فا ی که او مدار تیر را محا

این مبنا او باید  بر 28.شــوددرجه نمی 22این ســیاره از خورشــید هرگز بیش از 

شد  صد تیر می ونچ ؛متاخرتر از نبوریمانو بوده با سب  ،دانیم که ر  یاهآخرین محا

ز در نی «بطلمیوس»شود. عصر هخامنشی ظاهر می   در اسناد اخترشناسیِ   ست که  ا

سْ » صد حاالت ماه و مدارهای قمری می  ،«طیمج سد، به او ارجاع  وقتی به ر ر

 29.کنددهد و از وی نقل قول میمی

ــند نجومیِ ــوند، از نامیده می ACT123aو   ACT122بابلی که  دو س ش

،  ACT122شدن  دانیم که تاریخِ نوشته می اند. در میان این دو،کیدینو یاد کرده

سند جدول   104-101 ست. این دو  ستند که ادعا می پ.م ا کنند هایی نجومی ه

                                                 

 

28. Pliny, Natural History, II.vi.39. 

 ،ای نظام بها بر مبندوی این جدول هراند. از رصدهای کیدینو، رونویسی شده   

در دست است که    BM36304 ماند. سند جالب توجه دیگری به نا تدوین شده 

سالنامه در رده ست. در      های بابلی میی  شده ا سلوکی نوشته  گنجد و در دوران 

ست که کیدینو در روز    سند آمده ا سال   این  پ.م با  330پانزدهم از ماه پنجم 

سکندر به بابل مربوط         شد. این تاریخ به چند ماه پس از ورود ا شته  شیر، ک شم

اند. با وجود این، معلوم نیست  شود و احتماال  این شخص را به امر وی کشته   می

 که این کیدینو همان اخترشناس مشهور باشد.

ها به دو نکته اشــاره کرده اســت که در       واندرواردن با مرور تمام این داده   

ست آنکه، در تمام موارد، داده   تعیین هویت این مرد گره شا تواند بود. نخ ای هگ

29. Ptolemy, Almagest, IV, 2. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_History_%28Pliny%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy
http://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy
http://en.wikipedia.org/wiki/Almagest


   152      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

های منسوب به وی، او منسوب است و حجم و تنوع کشفمربوط به نظام ب به 

در حدی اســت که باید بر این مبنا او را مبتکر نظام نجومی ب دانســت. نظام  

تر از نظام الف اســت و با وجود نجومی ب از نظر ســاختار محاســباتی، پیچیده

. ها سودمندتر استی مدار سیارهآنکه استحکام منطقیِ آن را ندارد، برای محاسبه

توانیم با احتمال باالیی بگوییم بر مبنای اســناد بازمانده از دوران هخامنشــی، می

پ.م و در دوران پادشاهی اردشیر دوم تدوین    440که این نظام در حدود سال  

 شده است. 

پ.م برای کسی که نظام ب را ابداع کرده باشد، دیر  330در این حالت، سال

شد، نمی          شته  سکندر ک صر ا سی که در ع ست و بنابراین ک سته کیدین ا وی توان

سکندر     شد. اگر این فرض را بپذیریم، آن کیدینویی که در دوران ا صلی بوده با ا

کری ی شکوفاییِ ف ی کیدینوی اصلی بوده است. فاصله   کشته شده، احتماال  نوه  

سال   110پ.م(،  330پ.م( و زمان مرگ کیدینوی دوم ) 440ینوی بزرگ )کید

کند.  اســت و این برای اینکه یک نســل در میانشــان قرار بگیرد، کفایت می        

شته  شدن، مردی کامل و نامدار بوده و بنابراین  کیدینوی دوم، قاعدتا  در زمان ک

سوی دیگر، کیدین         33احتماال  بیش از  ست. از  شته ا سن دا وی بزرگ هم سال 

ست و بنابراین      صد و تدوین نظام ب را آغاز کرده ا سالی، کارِ ر احتماال  در میان

پ.م( زیسته باشد. در    410-420های سال بعد )سال   30-20بعید نیست که تا  

ــری را برای کیدینوی بزرگ و پدری را برای  این میان می ــادگی، پس توان به س

 م زیسته باشد، فرض کرد. پ. 360تا  420های اش که میان سالنوه

شته  سخت معنادار می   در این حالت، زمان ک نماید. شدن کیدینوی کوچک، 

ار مغان ایرانی دست گشود. اسکندر    این همان مقطعی است که اسکندر به کشت   

حدود یک ســال پس از فتح بابل، با این بهانه که مغان به شــکلی شــایســته از 

بت نکرده   گاه کوروش بزرگ مراق خت و        آرام ندا به راه ا تار بزرگی  ند، کشــ ا

ــرانی را که بر پوست گاو نوشته می گویند که در همین هنگام، اوستای کهن ایـ
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سوزاند    شان داده  30. من در کتابی دیگرشده بود، در آتش  سکندر دقیقا   ن ام که ا

سرزمین  شی در برابر     در همین هنگام، از مقاومت  شاهیِ هخامن شاهن شمالیِ   های 

ست که ایرانیان، او را همچون      سیده بوده ا شمگین و به این نتیجه ر مقدونیان خ

شینی مشروع برای دودمان هخامنشی نخواهند پذیرفت. چرخش او به سوی       جان

سیاستی سرکوبگر و کشتارِ حامالن فرهنگ باستانی ایـــرانی نیز در همین هنگام 

شد و چنانکه در روایت  ست  آغاز  شده ا ، به نابودی بخشی از  های تاریخی ثبت 

میراث معنوی پارســیان منتهی شــد. این که کیدینوی بابلی هم دقیقا  در همین   

ست که او نیز با مغان و           شد، احتماال  بدان معنا شده با شته  شیر ک شم هنگام با 

 ی دانشمندان پارسی پیوند داشته است. طبقه

                                                 

 

 .1389ی یونانی، نشر شورآفرین، ی معجزه. نک: وکیلی، شروین، فصل اسکندر در اسطوره30
31. Sudines (or Soudines) 

ستی نوه  شد، همه چیز توجیه می اگر او به را شود.  ی کیدینوی بزرگ بوده با

شه    سویی، پی شهرهای جهان        از  شتر  سی در بابل مانند بی شنا ی کهانت و اختر

سر به   ستان موقعیتی ارثی بوده و از پدر به پ سوی دی  ارث می با سیده و از  گر، ر

ــمی بوده که در آن دوران به ویژه میان   ــر به نام پدر، رس ــنتِ نامگذاری پس س

ست و نمونه     شته ا سیان رواج دا ستند که تا  پار اش کوروش بزرگ و کمبوجیه ه

 هایی همنام با خود را دارند. چند نسل، پدربزرگ

ــت،    ــترابو آمده  اس ــت اس ــناس کلدانی دیگری که نامش در فهرس اخترش

دانیم که در اواخر در مورد او می 32( نام دارد.Σουδινες« )بابلی 31ســودینِس»

پ.م  240زیسته و در حدود سال   عصر سلوکی و همزمان با ظهور اشکانیان می   

32. Strabo, Geografia , XVI, 1-6. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Strabo
http://en.wikipedia.org/wiki/Strabo
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هایی بود که به خدمت شاهان مقدونی  فعال بوده است. او یکی از نخستین بابلی  

ــاه دولت  33«آتالوس اول»در آمد. او به آناتولی رفت و به دربار  پیوســت که ش

نام پرگامون    به  به مقام          34کوچکی  به زودی  باال گرفت و  بود. کار او در آنجا 

هایی مشــاور شــاه رســید. او در پرگامون، مکتبی نجومی بنیان نهاد و جدول   

سبه   ستخراج کرد که به ویژه برای محا ست. آوازه   ا شته ا ی حاالت ماه کاربرد دا

ه رفت، وی را ب  و نفوذش چندان بود که وقتی آتالوس به جنگ با گاالتیان می         

ولی نجومی داشت که بر  گویند او همراه خود جدامی 35عنوان مشاورِ همراه برد. 

شگویی می مبنای آن ستین کتابی که در مورد اثر   36کرد.ها پی همچنین احتماال  نخ

                                                 

 

33 .Attalus I (Attalos Soter) 
34 .Pergamon 
35. Cumont, 1912: 63. 
36. Strabo, Geographia, 16, 1-6. 

یوند جواهرات و اختران نوشته شده، به قلم او بوده   ها بر زندگی انسان و پ سنگ 

 37است.

شناس بلندآوازه  ست و از ناقالن نجوم ایرانی  اختر ی دیگری که از بابل برخا

نام داشــت. این اســم احتماال  شــکل « بروســوس»های غربی بود، به ســرزمین

بعل، چوپان »اســت که در زبان بابلی، یعنی  38«عوشــورِبعل»ی نامِ شــدهیونانی

 253تا  258های آمده از بابل، این مرد در میان سال طبق اسناد به دست  «. اوست 

ساگیل »پ.م کاهن اعظم معبد  ست. « ا سی     39بوده ا شخص با ک زمان و نام این 

باره           ته اســـت، همخوانی دارد. در بل را نوشــ با تاریخ  تاب  به   که ک که  ی این

37. Pannekoek, 1961: 81. 
38. Bel-re’ušunu 
39. Schnabel, 1968. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Attalus_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon
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سیس کرده     سرزمین  شهر کوس تأ سفر کرده یا مکتبی نجومی را در  های غربی 

اما بعید نیســـت که برخی از     40ولی وجود ندارد، باشـــد، اطالعات دســـت ا  

شهرت          سوس  ستان به نام برو سپس کل این دب شند و  شاگردانش چنین کرده با

رت ، نامش را به صو «سودا »گر او همان اخترشناسی باشد که کتاب    یافته باشد. ا 

ی مفهوم حاالت ماه به یونان     ثبت کرده اســت، باید آورنده     « فیلیپ اهلِ مِدما    »

گفته که کتابی در مورد بادها نیز داشــته « اســتفانوس بیزانســی»دانســته شــود. 

  41است.

سال   سوس در میان  سلوکی »برای پ.م  278-290های برو ، «آنتیوخوس اول 

ــهوری به نام تاریخ بابل )بابولونیاکا /  ــیار مش ( به کتاب بس

                                                 

 

40. Lehmann-Haupt, 1929: 125-160. 
41. Stephanus, De Urbibus s. v. Medme 

سرعت در جهان        شکیل یافته بود. این متن به  سه کتاب ت شت که از  یونانی نو

چارچوب اصــلی فهم تاریخ میانرودان را در میان      زبان پراکنده شــد و    یونانی 

های پیرامونِ مدیترانه تعیین کرد. او به قدری در میان یونانیان شــهرت ســرزمین

  42گویند مردم آتن تندیسی از او را در میدان شهرشان ساخته بودند.یافت که می

یوس اوزب»ه توسط هایی از آن کتاریخ بابلِ بروسوس بعدها گم شد، اما بخش

ای ارمنی برای ما باقی مانده اســت. این نقل شــده، از مجرای ترجمه« مســیحی

نش بابلی ی آفریکتاب از سه بخش تشکیل یافته است. کتاب نخست به اسطوره     

د.  کن شــده بازگو می  را با رنگ و بویی یونانی   « اِنوما الیش »پردازد و روایت  می

ــت که در آن گفت ــت که تمام دانش این همان کتابی اس ــده اس ها از جمله ه ش

42. Caroli, 2007. 
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ست و مقدس به نام       سی، توسط موجودی دوزی شنا ( « )اوآنِس»اختر

 که از خلیج فارس بیرون آمده بود، به مردم سومر و اکد آموزش داده شد. 

 آمیزِی دوم قرن بیســتم میالدی به خاطر آرای تخیل   ماجرای اوآنس، در نیمه  

ساگان » سکی    »و « کارل  شکلوف سیف  ضایی  « لو که آن را نمادی از موجودات ف

سر  می ستند،  صدایی به پا کرد و از مجرای ترجمه  دان شان به پارسی   و  ی آثار ای

هم راه یافت، اما امروز در مورد تبار این موجود، ابهام زیادی وجود ندارد. نام         

به صــورت    هانِس »این موجود در متن ارمنی  بت  Հովհաննես) 43«هووْ ( ث

ست. تا مدت   ست که   «اِئا»کردند که اوآنس همان ها گمان میشده ا سومری ا ی 

سوب می  شتر مورد پذیرش   44شود، ایزدِ دانش و خِرد مح اما امروز این نظریه بی

                                                 

 

43. Hovhannes 
44. Sayce, 1897. 

شکلِ یونانی    ست که این نام،  سم  شده ا ست که نام دیگری برای  « اوآنا»ی ا ا

سوب می « آداپا» ست.   متون کتابخانهشود و در  مح شور بانیپال نیز آمده ا  45ی آ

بردن از شــاهان بابلی از ابتدا تا زمان توفان بزرگ ادامه          کتاب نخســت با نام    

نام دارد و شــاه زمان « آلوروس»ابد. اولین شــاه بابل به روایت بروســوس، یمی

سوتروس »توفان،  سومریِ     « خی ست که باید تحریفی از نام  شده ا ، «وحن»نامیده 

 باشد.« زیوسودرا»یعنی 

صر        شاهان بابلی از توفان تا نبوکدن ستان  شرح دا کتاب دومِ تاریخ بابل، به 

پرداخته است. کتاب سوم به دوران میان نبوکدنصر و آنتیوخوس نخست، مربوط 

ست و بنابراین بخش عمده   می صاص یافته    شده ا شیان اخت اش به تاریخ هخامن

45. Dalley, 1989: 326. 



   157      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

ست     ح« ویکرزهام»بود.  سوس، در کتاب نخ ست که آثار نجومی برو دس زده ا

ها نیست.  به گمان من، این جایگاهی مناسب برای آن داده  46گنجانده شده باشد.  

ــن میمرور بقایای باز با ــوس، در مورد مانده از این کتاب روش ــود که بروس ش

 های داستانی های بسیار دوردست اطالعاتی اندک داشته و اساطیر و روایت    زمان

 گرفته است. کردن این شکافِ اطالعاتی به کار میرا برای پر

شروکین اکدی       شاهان مهمی مانند  ست که در این روایت، به  مثال  جالب ا

اشاره نشده و حمورابی نیز با اختصاری فراوان شرح داده شده است. در مقابل،       

ا گفته شده است و این ب  « آشوری سمیرامیس   ملکه»ی های فراوانی دربارهداستان 

شتر جور در می     شت یونانیان بی ــ احتماال  با   سلیقه و بردا شان ــ آید؛ چراکه ای

                                                 

 

46. Verbrugghe and Wickersham , 2000:17. 

ـ اعتقاد داشتند که شهر بابل را سمیرامیس بنیان   پیروی از سنتی محلی در آشور 

 دانســتند. طبق اینمی« دِرکِتو»نهاده بود و او را دختر ایزدبانویی ســوری به نام 

ش ازدواج کرد که خود بنیان« نینوس»سمیرامیس با مردی به نام  روایت،  هر گذار 

 نینوا بود.
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سوس هرچه پیش  سخن می آید دقیقتر میبنابراین برو های گوید و داوریتر 

شاها اش دربارهاخالقی سوم انجام می ی  دهد و آن احتماال  ن را نیز تنها در جلد 

شی را به عنوان نمونه     شاهان هخامن ست که  شهریاری اخالقی،  جایی ا ی غاییِ 

نماید که اطالعاتی در مورد اخترشناسانی کند. با این حساب، بعید میستایش می

آن  نکه ماهیتی دقیق و فنی دارند در کتاب نخست گنجانده شده باشد. حدس م

ها، اگر اصوال  در این کتاب ثبت شده باشند ـ که بعید است ـ  است که این داده

 است.  ، به کتاب سوم تعلق داشته

ان شناس  ترین ستاره ی شمار زیادی از مهم د اعظم و سرسلسله   بروسوس، استا  

گوید او کســی بود که دانش می« یوســفوس»شــود. اروپایی محســوب می

سفه را از بابل به یونان منتقل کرد. مهم     سی و فل شنا شارح آثار ا اختر و در ترین 

ــت که می« مارکوس ویتروویوس پولیو»جهان رومی،  ــیدن اس گوید او با تراش

ای در یک مکعب سنگی، ساعت آفتابیِ بسیار دقیقی ساخته بود. او گفته دایرهنیم

بابل به جزیره      ی کوس کوچ کرد و در آنجا مکتب   اســـت که بروســوس از 

 مشهوری را بنیان نهاد. 

بود که خود، اســتادِ مارکوس « پوســیدونیوس آپامیایی»بروســوس، اســتاد 

«  سانیاس پاو»و « آیتیوس»و « سنکای کهتر »شد و به  ویتریوس پولیو محسوب می 

ستاد      « آتنائوس»و  سوس را ا سوی دیگر برو ساندر  »نیز درس داده بود. از  الک

پ.م(  65)حدود « تاریخ آشور و بابل »که کتاب خود دانند نیز می« هیستور پولی

م.(  20-پ.م 50اهلِ موریتانیا )« یوبای دوم»را به سـبک اسـتادش تدوین کرد.   

 تردید با چندین واسطه به بروسوس متصلشاگرد دیگرِ بروسوس بود. این دو بی

ــت. چنان می ــان نمایان اس ــدند، اما تاثیر وی بر ایش م اکه یوبا نیز کتابی به نش

شوریان درباره» شد، تعلیماتش را به     « ی آ سیحی  شته بود. او پس از آن که م نو

ــماری از مهم زنجیره ــان به ش ــاگردان منتقل کرد که برخی از ایش ترین ای از ش

 «تئوفیلوس انطاکی »متفکران مســیحیِ آغازین تبدیل شــدند که در میان آنان،          



   159      چهار صد و نود وماه هزار و سیچهلم/ اسفند یشماره/سیمرغ

 

ــته تیتوس فالویوس ».( و )قرن دوم م« تاتیانوس ســوری»م.( و 180ی )درگذش

 خورد. م.( به چشم می 340-260« )اوزبیوس»م.( و  200ی )درگذشته« کلمنس

سطا   آوازه سوس در اروپای قرون و ساندر   ی برو چندان بلند بود که پاپ الک

م. یعنی در 1498در سال   -نام داشت  47«آنیوس اهلِ ویتِبرو»که در اصل  -ششم   

سخه     همان زمانی که قاره شد، ادعا کرد که ن شف  های ای از کتابی آمریکا ک

ــده چ     ی گمشـ ــت. آن ته اسـ یاف با این عنوان  هبروســوس را  ئه کرد   ،او  ارا

«Commentaria super opera diversorum auctorum»  نام گرفت

س یعنی بروسو  ؛توسط خودش انجام گرفته بود  و جعلی ماهرانه بود که احتماال 

قرن پس از مرگش؛ یعنی تا پایان قرن  18و موثر بود که تا ای چنان نامدار چهره

                                                 

 

47. Annius of Viterbo 

ر های خود را به اسم او منتشترین رهبر دینیِ اروپا، نوشتهپانزدهم میالدی، بزرگ

 ه شود. کرد تا بیشتر خواندمی

ها تنها از مجرای نویســندگان یونانی به دســت ما          ناگفته نماند که این نام      

  پیوستگی چشمگیری ادامه  زمین با شان در ایـــران است که سنت فکری   نرسیده 

یافت و دوران اســالمی را نیز در بر گرفت. به عنوان مثال ابوریحان بیرونی از        

ستاوردهای   ش )یک کلدانی دیگر که به یونانی می« آنتیوخوس بابلی»د ت( یاد نو

ست و مورخان زیادی از بروسوس با نام    شای یاد کرده« بروز بابلی»کرده ا د اند. 

 این مورد، نام کیدینو باشد که در شاهنامه آمده است:چشمگیرترین مثال در 

که ای     پاســخ  چنین داد 

 شـــــــهـــــریـــــار

 

یه       ما جام را خوار تو این 

ــدار  مـــــــــــــــ

 

 ز اخترشناسانِ هر کشوری   

 

ناموْر          بد  که  جا  ز هر 

 مــــــهــــــتــــــری

 

رفتند کاین جام    « کید »برِ 

 کــــــــــــــــــرد

 

ید و شـــب      به روز ســپ

ــورد  الجـــــــــــــ

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Annius_of_Viterbo
http://en.wikipedia.org/wiki/Annius_of_Viterbo
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شتند   همه طبع اختر نگه دا

 

ــن روز    ــر ای ــراوان ب ف

 بـــگـــذاشـــــتـــنـــد 

 

 

 

شگویی این بیت شاره می   کنندهها به نیروی پی سرو ا کند. ی نهفته در جام کیخ

 بینی واین جام به احتمال زیاد یک دســتگاه رصــد نجومی بوده که برای طالع 

مال انده به آخر، به احتمدیدن آینده نیز کاربرد داشته است. کید هم در بیت یکی

سازنده    شاره دارد که انگار  شده    زیاد به کیدینوی بابلی ا ستگاه فرض  ی این د

 است.
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 های تخیلینقاشی

ترین هنرمندانی است که در صنعت یکی از قدیمی (Col Price)کال پرایس 

طراحی بازی وارد شد و همزمان با آن بیش از بیست سال است که به آفریدن 

ر با اش بیشتآثار هنری برای سینما و تلویزیون اشتغال دارد. فضای آثار هنری

 تلفیق فضاپیماهای باشکوه و بیگانه با شرایط روزمره و عادی شکل گرفته است.
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 یادخندها

 

 اند!(نامها و نشانها و جزئیات و کلیات تغییر یافتهیادخندها گاه )در 

 

 دزدی با شلوار آبی

 

ر تها تق و لقگذراندم، مدرسهآن وقتها که سالهای آخر دبیرستان را می 

ای دبیرستان که بودیم، هر از چندی به بهانهاز امروز بود. به خصوص سال سوم 

ای در کار نبود، من این فریضه کردیم و گاهی هم که بهانهکالسها را تعطیل می

زدم گزاردم و با عبوری قهرمانانه از دیوار مدرسه زنگ آخر را میرا فُرادی می

 به چاک.

آن وقتها تازه پدرم انوشیروان فوت کرده بود و مادرم ناگزیر بود بار گرداندنِ 

ای که داشتیم را تنهایی بر دوش بکشد. پدرم بعد از عمری تدریس در مغازه

های ایران و اروپا و مدیریت بخشهای اقتصادی ارتش، وقتی انقالب شد دانشگاه

ی نداشت، یک مغازه اش معناییبازنشسته شد و چون بیکاری در قاموس

 گرداند. طالفروشی باز کرد و همراه با مادرم آنجا را می

تر شد و هم بار مسئولیت گرداندن پس از درگذشت او هم زندگی مشکل

 رفتم و پیش مادرمخانواده بیشتر، برای همین اغلب وقتها عصر را به مغازه می

زار رفتم که در اللهی شکوه میهای انگلیسی موسسهبودم و بعدش هم به کالس

مان فاصله داشت. به خصوص خیابان از منوچهری و مغازهفقط یک قرار داشت و 

د، شروزهای زوج که کالس زبان داشتم، اشتیاق به فرار از مدرسه هم افزون می

م دادبایست به مغازه و کالس زبان بروم و ترجیح میچون بعد از ظهرش را می

 ام برسم. آن وقتها خواهرمکارهای خواندنی و نوشتنی زودتر به خانه برگردم و به
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ی خودمان در طرشت به که یک سال و نیم از خودم کوچکتر بود، در محله

گشت. برای همین مرتب کلید رفت و زودتر از من به خانه بر میدبیرستان می

گردم خواهرم خانه گذاشتم و خیالم راحت بود که وقتی بر میخانه را جا می

 کند.و در را به رویم باز میاست 

ن مان بگویم تا ایی جغرافیای خانهی دیگر هم الزم است دربارهیک نکته 

زنم، ای که حرفش را میخاطره برای شمای خواننده معنادارتر شود. در این دوره

ی ما در مجتمع اتکا قرار داشت. این مجتمعی بود به نسبت نوساز که خانه

ت متری طرشت، در دویس ساکنانش بیشتر ارتشی بودند. مجتمع در ابتدای خیابان

خیابان آزادی قرار داشت و به نسبت بزرگ بود. یعنی صد و پنجاه خانه داشت 

ی با هم ی نزدیککه بیشتر ساکنانش به حکم همکاری و همسایگی روابط دوستانه

داشتند. مجتمع چون اسکلتی سیمانی داشت و دو طبقه زیرزمین هم برایش ساخته 

تهران به پناهگاهی برای اهالی طرشت تبدیل شده  بارانبودند، در دوران موشک

هایشان در باران بسیاری از مردم در انباریانگیزِ موشکبود. در آن دوران خاطره

ی اتاق کوچکی جا داشت و ها به اندازهکردند. این انباریزندگی می زیرزمین

را به آنجا  شانخوابیدند و اصوال زندگیها شبها را همان جا میخیلی از همسایه

مان را ترک نکرده بودیم بیشتر اوقات را در منتقل کرده بودند. حتا ما هم که خانه

زیرزمین و همراه بقیه بودیم و به تعبیری یک تمدنی در آن زیرها داشت برای 

کردند. به یافت. در همان جا همه در کنار هم پخت و پز میخودش تکامل می

زدند و به تدریج شدند و گپ میهم جمع میخصوص شبها همه در زیرزمین دور 

ها خوردند. یکی دو تا از همسایههای بزرگی راه انداختند و دور هم غذا میسفره

ی ها روانداختند و همسایهکه دستگاه ویدئو داشتند، سینماهایی کوچک راه می

های بزن بزن هالیوودی که داغ داغ با چمدان مسافران نشستند و فیلمموکت می

ه ها بکردند. بعد از این که مدرسهشد را تماشا میفرنگ رفته به ایران وارد می

ک ای کوچهای فرهیخته مدرسهها تعطیل شد، حتا برخی از همسایهخاطر بمباران
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در همان جا راه انداختند و ما به یمن فعالیتهای عمرانی حسین صافکار سال سوم 

 ی زیبارو به سر آوردیم. ن دختر همسایهای مختلط با چندیراهنمایی را در مدرسه

ها با هم ندار شده بودند ها دیگر همسایهبارانبعد از این ماجرای موشک 

رفتند. این نکته هم بماند که و کمابیش همه مثل قوم و خویش هم به شمار می

شان به راستی قوم و خویش هم شدند و یکی دو تا از دوستان نزدیک و بسیاری

کردند. در این حال و هوا کسی  ن جا با دختران همسایه ازدواجخوب من هما

اش نبود و دزدی هم نبود که به سرش بزند و زیاد در بند چفت و بست در خانه

شناختند و بخواهد به مجتمع ما وارد شود. از طرفی چون همه همدیگر را می

یگر به دشد، و از طرف کسی که غریبه باشد و مشکوک بزند فوری شناسایی می

دانستند و مراقب ی خودشان میی همسایه را مثل خانهاین خاطر که همه خانه

 اموال همدیگر بودند.

 

ی ما هم در اما موقعیت خانه 

مان در این بین اهمیت داشت. ما خانه

یعنی از ی همکف قرار داشت. طبقه

خیابان و در ورودی اصلی مجتمع که 

ی وسطی در شدی، خانهوارد می

آخرین بلوک مال ما بود و به این 

های سالن پذیرایی و ترتیب پنجره

شد که ملت از آن ی کوچک هواگیر کنار خانه به راهرویی باز میهمچنین پنجره

که من کلیدم را  اش این که گاهی وقتهای اخالقیکردند. نتیجهرفت و آمد می

ی کوچک نیم متر در نیم متری که ماندم، پنجرهکردم و پشت در میفراموش می

شدم. پنجره در کردم و از آنجا وارد خانه میدر باالی دیوار سالن بود را باز می

ارتفاع دو متری زمین قرار داشت و تنگ و باریک هم بود، برای همین پریدن و 
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آمد و رف ورود به سالن کار دشواری به حساب میباال کشیدن خود و از آن ط

در آن شرایط که تعریفش را کردم، هیچ پیش نیامد دزدی بخواهد از آن راه وارد 

خانه شود. این را هم بگویم که این پنجره اغلب از داخل قفل بود و با این همه 

من که در ماندن پشت در تخصصی چشمگیر پیدا کرده بودم، راهی پیدا کرده 

ای از بیرون چفت قفلش را باز کرد. این را هم بگویم که شد با میلهودم که میب

ی فریدیِ عزیز( مان )خانوادهی همسایهی ما درست کنار تراس خانهتراس خانه

ی آقای فریدی ی حرکات رزمی نبود، زنگ خانهبود. گاهی گداری که حوصله

پریدم و وارد خانه خودمان میزدم و با شرمندگی از تراس آنها روی تراس را می

مان از بیرون شدم. کاری به نسبت آسان که به خاطر ارتفاع تراس خانهمی

مان از یک رسید. توضیحش هم این که خانهماجراجویانه و خطرناک به نظر می

شد ی همکف قرار داشت، اما از طرف دیگر به باغ مجتمع منتهی میطرف در طبقه

 مان روی سراشیبیمان قرار داشت، و در ضمن خانهخانه که یک طبقه پایینتر از

پارکینگ هم بود و به این ترتیب افتادن از تراس کمابیش با طی دو طبقه تا زمین 

 شد.مترادف می

اهمیتی هم رخ ی به ظاهر بیدر این بافت جغرافیایی و تاریخی، واقعه 

ها را )که طبق یهداد و آن هم این که دزدی پیدا شد و کفشهای یکی از همسا

شد( به سرقت برد. بعدتر معلوم شد که معمول آن روزها پشت در گذاشته می

بوده و دزدی از بیرون از اهالی مجتمع این دزد هم یکی از نوجوانان خالفکار 

، در اندای را به تاراج بردهنیامده، اما به هر صورت این خبر که کفشهای همسایه

صدایی کرد و به خصوص خواهرم کتایون خیلی فضای خودمانی مجتمع سر و 

 مان شاکی بود.بابت این قضیه و مخدوش شدن امنیت آرمانی مجتمع

آور اردیبهشت ماه که دست بر قضا با این مقدمه، در یک ظهرگاه خواب 

ام هم بود، از مدرسه جیم زدم و آمدم خانه. تازه دم روز کالس و رفتن به مغازه

ام. چند باری زنگ م ای دل غافل باز کلید را جا گذاشتهدر خانه رسیدم که دید
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زدم به این امید که شاید خواهرم هم زودتر از مدرسه برگشته باشد، اما خبری 

رم و بیایم ای بگینشد که نشد. پس رفتم به زیرزمین مجتمع تا از تاسیسات میله

هار میله سه چ ی چریکی وارد خانه شوم. یافتنپنجره را باز کنم و با همان شیوه

دقیقه بیشتر طول نکشید و با آسودگی خاطر رفتم سر وقت پنجره و بعد از کمی 

ا باال ام رتقال قفلش را باز کردم. بعد هم پنجره را باز کردم و کمربند شلوار لی

وار باال پریدم و از آن طرف روی قالی سالن جانکشیدم و با یک حرکت جکی

ام را پای پنجره گذاشته بودم و آمدم از خانه بیرون بروم فرود آمدم. کیف مدرسه

 هار تاق باز است! و برش دارم که با حیرت دیدم در خانه چ

با تعجب خانه را وارسی کردم و متوجه شدم در تراس هم گشوده مانده  

ه ی فریدی کشد زد این بود که پسر خانوادهاست. بنابراین تنها حدسی که می

مان شده و زنم، از تراس وارد خانهام و زنگ میاحتماال دیده من پشت در مانده

این کاری نامعقول بود. چون هم عبور از تراس در در را برایم باز کرده باشد! اما 

مان آن ارتفاع کار رایجی نبود و هم بعید بود بدون اجازه از آن راه وارد خانه

ی خودشان بازگشته باشد خیلی شود. بعد هم این که با آن سرعت دوباره به خانه

ای صدرسید. در همین افکار حیران بودم که یک دفعه دیدم غیرعادی به نظر می

 یرسد. دم در رفتم و دیدم همسایهدویدنی از راهروی روبروی خانه به گوش می

مان آقای استادی که مردی قبراق و ورزشکار بود، دارد با پاجامه و دمپایی نازنین

مان رد با سرعت از جلوی خانه

شود. حالتش طوری سراسیمه می

بود که دنبالش دویدم و گفتم: 

  «؟چیزی شده آقای استادی»

بدون این که سرعتش را 

شروین جان، بدو! »کم کند گفت: 

 «دزد اومده
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ی نهبه خو»من هم پا به پایش شروع کردم به دویدن و آن وسطها پرسیدم: 

 «کی زده؟

 «ی شما!ه خونهاومد»آقای استادی هم گفت: 

ناگهان شستم خبردار شد که در چطور باز شده. سناریوی بعیدِ باز شدن 

ای نیکوکار را کنار گذاشتم و نمایشنامه را این طور چیدم که در به دست همسایه

مان بوده. احتماال وقتی من زنگ موقع بازگشت من از مدرسه، دزدی در خانه

و تالش کرده از آنجا فرار کند. اما دیده  ام او ترسیده و به سمت تراس رفتهزده

ام، تواند. پس برگشته و در همان زمانی که من مشغول باز کردن پنجره بودهنمی

موقعیت را مناسب دیده و در را باز کرده و از آن طرف یواشکی در رفته است. 

 به این ترتیب من وقتی وارد خانه شدم با دری گشوده روبرو شدم. 

ی در جستجوی دزد بودیم فرصتی نبود که دربارهدر آن بین که 

ترین جا همان ها پرس و جویی بکنم. در مجتمع ما مرموزترین و مخوفکاریریزه

هایی بود که برای مدتها به سکونتگاه پناهندگان تبدیل شده بود. این بود زیرزمین

راه ها را یکی یکی سر که هردو به همان سمت دویدیم. سر ظهر بود و همسایه

شد. یمان مدام بیشتر و بیشتر مگفتیم جمعیتی دزد که میدیدیم و با یک کلمهمی

وقتی وارد زیرزمین شدیم و دلیرانه در آن پیش تاختیم، ده دوازده نفری شده 

ا ی تحسین در این بین به چماق و عصهایمان با سرعتی شایستهبودیم که بعضی

ه سخت ها ککه پسر یکی از همسایه و پنجه بوکس مسلح شده بودند. خبر رسید

 یاورد.اش را بی فیلمهای ژاپنی بود، رفته به خانه که شمشیر ساموراییدلباخته

سوخت، با بخت میدر حالی که به تدریج داشت دلمان برای دزد نگون

شد، وجب به وجب زیرزمین جماعتی روزافزون و سالحهایی که مدام روزآمد می

ه چراغ قوه در دست با الهام از فیلمهای ترسناک زوایای را گشتیم. در آن بین ک

کردیم، فرصتی پیدا کردم و از آقای استادی تاریک زیرزمین را کنکاش می

 «ی ما؟راستی، شما از کجا فهمیدین که دزد آمده خونه»پرسیدم: 
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 «کتایون خواهرت اومد خبر داد.»آقای استادی گفت: 

هن داشتم عنصری تازه افزوده شد و به این ترتیب به سناریویی که در ذ

شد وقتی من از مدرسه برگشته و در زده باز کل داستان به هم ریخت. معلوم 

مان بوده و هم کتایون خواهرم. به این ترتیب یک احتمال بودم، هم دزد در خانه

شد که با ورود دزد خواهرم به شکلی از تراس فرار کرده باشد و دزد هم این می

ی این رخدادها در چند یدن من به چاک زده باشد. اما این که همهبعدتر با د

 رسید. ی کوتاه واقع شده باشد بعید به نظر میدقیقه

خالصه آن ظهرگاه تا یک ساعتی کل زیرزمین و مجتمع را گشتیم و اثری 

از دزد نیافتیم. کم کم ملت داشتند به حضور یک دزد بومی در داخل مجتمع 

 ی آقای استادیبه این نتیجه برسیم دسته جمعی به خانهبردند، که شک می

بازگردیم و از تنها شاهد واقعه که خواهر ارجمندم باشد پرس و جو کنیم. به این 

شکل لشکری از مردان تا دندان مسلح و دالور در وضعیتی نزدیک به رژه به 

ی آقای استادی حرکت کردند که در مختصات مجتمع ما یک خانه سوی خانه

 ی ما فاصله داشت. در غرب و یک طبقه در باال با خانه

ی خودمان مسلح و زنگ را که زدیم، لشکری از زنان که به اندازه

خطرناک بودند در را باز کردند. در این مدت موازی با پیوستن مردان به سپاه 

ی آقای استادی جمع شده بودند و وقتی در باز دزدکُشِ ما، زنهایشان در خانه

ی چهل سیخ و ساطور به سویمان نشانه رفت. وقتی معلوم شد از دزد شد س

خبری نیست، همه دور هم نشستیم و خواهرم هم در مرکز محفل جای گرفت و 

 قرار شد تعریف کند که چه دیده است. 

شان تعطیل همانطور که حدس زده بودم کمی زودتر از همیشه مدرسه

شده بود و برای همین زودتر از موعد به خانه آمده بود. وقتی به خانه رسید هیچ 

تر از من بود و چیز مشکوکی توجهش را جلب نکرده بود. حواسش هم جمع
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ماجرا که  کلیدش را همراه داشت. پس در را باز کرده و وارد شده بود. تعریف

 « بعدش دزده اومد!»به اینجا رسید، خیلی خالصه این طور ادامه داد: 

من که برای دقایقی روح هرکول پوارو و شرلوک هولمز در کالبدم رسوخ  

دقیق تعریف کن ببینیم، از کجا فهمیدی دزده یارو؟ قبل از »کرده بود، پرسیدم: 

 «ه بود؟این که بیای تو خونه دیدیش؟ تو کوچه تعقیبت کرد

کرد به زور بیاد تو خونه، معلومه دزد نه، یارو سعی می»کتایون گفت:  

 «بود دیگه!

 «خوب بعدش چی کار کردی؟»آقای استادی گفت:  

د ی آقای فریدی، ولی بعاول فکر کردم از تراس برم خونه»کتایون گفت:  

تم نگ رو بسدیدم داره از پنجره میاد تو، این بود که یواش در رو باز کردم و فل

 «ی شما...و یه راست اومدم خونه

روح پوارو و هولمز در کالبدم به غلیان در آمدند و یادم آمد که وقتی به  

ببینم، »خانه برگشته بودم، چند باری زنگ در را زده بودم. این بود که پرسیدم: 

 « من اومدم زنگ زدم نشنیدی؟

. مستقیم رفت سراغ نه، صدای زنگی نشنیدم. دزده هم زنگ نزد»گفت:  

 «پنجره.

به این ترتیب خواهرم پیش از رسیدن من از خانه فرار کرده بود. احتماال  

مدت کمی بعدش من رسیده بودم و دزد فراری شده بود. یکی از خانمهای 

و از پنجره نرگفتم این قدر شروین خان، دیدی می»همسایه مرا سرزنش کرد که: 

 «یاد دزد میدی؟ دیدی حاال؟ توی خونه؟ نگفتم راه

 «آخه دزدی که راهش رو بخواد از من یاد بگیره... چی بگم والال!»گفتم:  

ام به در همین بین یک دفعه هرکول پوارو و شرلوک هولمزِ درونی 

ی خفیفی در ذهنم درخشید. وسوسه شدم سر کاری با هم پرداختند و جرقهکتک
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اش از کتایون پرسش کنم، اما دلم راضی و ته قضیه را هم بیاورم و بعدا درباره

ببینم، دزده از پنجره که باال میومد رنگ لباسش رو »نشد. این بود که پرسیدم: 

 «.ندید؟

مان نتیجه رسیده بود، با تردید گفت: خواهرم هم که انگار همزمان به ه

 « اهه! چرا... لباسش سبز بود...»

این را که گفت، چند ده جفت چشم به لباس سبز من خیره شد. وقتی 

همان نگاهها به سمت شلوار « شلوارش هم آبی بود...»... خواهرم ادامه داد که: 

ه خبردار شد ک ام امتداد یافت. در چشم به هم زدنی انگار همه شستشانلی آبی

ی ما چه کسی بوده. اما برای این که تردیدی باقی نماند، آقای استادی دزد خانه

شروین جان، امروز تو احیانا از پنجره »با همان لحن پدرانه و مهربانش گفت: 

 «وارد خونه نشده بودی؟
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 مهر در جانوراننگاره: 

و  «کنند؟آیا جانوران نیز مهر را درک می»دوستی گرامی از من پرسیده بود که 

احتماال پستانداران و پرندگان که مغزی پیچیده دارند و »پاسخ من آن بود که 

میل جنسی و تشکیل خانواده و پرورش  شان بری ساماندهی اجتماعیشالوده

 ها درای از نگارهاینک مجموعه« فرزند استوار شده، چنین معنایی را فهم کنند.

 تایید حدسم:
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

کنم، و می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تان چرا که دوستانِ دوس .خواهند بفرستندبینم که دوستانم آن را برای هرکس که میمانعی نمی

من، دوستان من هم هستند. همچنین برای پرهیز از ایجاد مزاحمت برای آنها که شاید وقت و 

رای فرستم که به شکلی باش را نداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میی خواندنعالقه

تان در دتان یا دوستخو دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدبه همین جا ارسال ک همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود سیمرغ. بفرستید

: این نشانی در، خواهید یافتتارنمای رسمی من های پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 
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