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ی سال است. ترین لحظهشک جادویینوروز بی

ایرانی که سال نو را از این هنگام آغاز  گذشته از سنتی

کند، و جدای از قواعد نجومی و محاسبات دقیقی که بر تعیین زمان نوروز می

دن ماند. فرا رسیحاکم است، نوروز به نوعی نقطه عطف طبیعی در دل طبیعت می

دهند و هیچ برش دیگری از سال نوروز را آب و هوا و باد و بوی گیتی مژده می

 یم که حال و هوای طبیعت به این شدت در آن دیگرگون شود.را ندار

اند. ایرانیان از دیرباز نوروز را به همین خاطر زمان دگرگونی دانسته 

ای از تاریخ دوازده دوازده ماهِ سال خورشیدی را بازتابی و همتایی و فشرده شده

قت نشی نو و ودانستند و بر این منوال نوروز با آغاز آفریی گیتی میهزار ساله

شد. از این روست که آن را آغازگاه ماهِ فروردین قیامت همسان انگاشته می

کند. یعنی روان دانستند. چرا که فروهر آدمی است که فرشگرد را آغاز میمی

سازد و این همان انسان است که نو شدن هستی و خلقِ چیزی نو را ممکن می

اش از همیشه ت امکانش و وسوسهاست که در نوروز به هنگام نو شدنِ طبیع

 شود.بیشتر می

نوروز زمانی مساعد است برای بازاندیشی در خویش و بازسازی آنچه  

 خواهیم باشیم و آنچه که باید باشد. ریزی برای آنچه که میکه هستیم و برنامه

 به کام دوستان و بخت پیروز  برآمد باد صبح و بوی نوروز

 همایون بادت این روز و همه روز سالمبارک بادت این سال و همه 

 برادر جز نکونامی میندوز  جهان بی ما بسی بودست و باشد

 مبر فرمان بدگوی بدآموز نکویی کن که دولت بینی از بخت

 که بر گنبد نخواهد ماند این گوز  سعدی ،منه دل بر سرای عمر
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 اخبار روزهای گذشته:

 

 به پایان رسید و از سال آینده  فندماهدر اس 1394سال های آموزشی دوره

ی خورشید ارائه خواهد شد. در اسفندماه هایی تازه با ساختاری نو در موسسهدوره

نقد  به قلم نیولی و« آرمان ایران»دو نشست چیستا برگزار شد که به نقد کتاب 

 اثر لوکزنبرگ اختصاص یافته بود.« خوانش سریانی قرآن»کتاب 

ناسی شی اسطورهها نیز به همین ترتیب به پایان رسید. دورههای چهارشنبهدوره

ی محتوای فلسفی آیین بودا و پیوندهای آن با کیش زرتشتی خاتمه با بحث درباره

هور شناختیِ ظی جامعهی زمینهی تاریخ تمدن ایرانی با بحث دربارهیافت و دوره

 مسیحیت در فلسطین به پایان رسید.

  الشعرای بهار که طی سال گذشته با همایش بزرگ ملکنشستهای مربوط به

ی سوم اسفندماه به سرانجام رسید. همت دکتر میرانصاری آغاز شده بود، در هفته

المعارف بزرگ این همایش سال آینده در کاشان برگزار خواهد شد و دایره

 اسالمی و چندین نهاد دانشگاهی پشتیبان آن خواهند بود. 

 ی ردهم اسفند ماه جشن نوروز خورشید با همراهی موسسهعصرگاه جمعه چها

سیاووشان در مکان کانون معماران معاصر برگزار شد. گزارش این مراسم را در 

 همین شماره از سیمرغ خواهید خواند.

 ی فریدون توللی شامگاه دوشنبهی ادبی سیمرغ دربارهواپسین نشست حلقه 

برگزار شد. در این نشست خانم دکتر ی سیاووشان در دفتر موسسه اسفند 24

 هنگامه آشوری، دکتر تبریزی شیرازی و دکتر حسین مجتهدی سخن گفتند.

  ن ای طوالنی انتشار یافت. ایپس از وقفه« شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»کتاب

. تا به حال از این شناسی ایرانی استی اسطورهکتاب یکی از متون مجموعه
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شناسی آسمان اسطوره»، «شناسی پهلوانان ایرانیطورهاس»مجموعه کتابهای 

شناسی اسطوره»اند. کتابهای به چاپ رسیده« ی آفرینش بابلیاسطوره»، و «شبانه

ی نیز از این مجموعه آماده« ی زلیخای یوسف و افسانهاسطوره»، «انسان کامل

ده بر اساطیر رانتشار هستند. این کتابها دستاورد پژوهشی به نسبت پردامنه و گست

ایرانی است. پژوهشی که از کاربست دستگاه نظری زروان و دیدگاه سیستمی بر 

 شان حاصل آمده است.ی فرهنگهای همسایهسیر تحول اساطیر ایرانی در زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در  اسفند 21عصرگاه آدینه  1294در سال ی اندیشه واپسین نشست حلقه

« قضرورت اخال»گزار شد. در این نشست که به موضوع ی بهاران برتاالر موسسه

اختصاص یافته بود، استاد فریدون مجلسی، دکتر عبدالصالح جعفری و من سخن 

نشست با بحثهای دکتر جعفری و نقدهایی که دکتر اقبال قاسمی بر سخن گفتیم. 

دانستند به بحثی داغ و پر جنب و جوش گرایید که در نهایت بر ایشان وارد می

 نمود که پرسشمحور پیوند میان اخالق و متافیزیک تمرکز یافت. چنین می
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مرکزی بر آمده از بحثها این باشد که آیا در غیاب مرجعی متافیزیکی برای صدور 

آور اخالقی هست یا نه. بحثهای جاری احکام اخالقی امکان استخراج قوانین الزام

اصلی گفتگو بار دیگر در به قدری پرسش زاد و افزود که قرار شد طرفهای 

 ای نزدیک بنشینند و بر سر اختالف نظرهایشان با هم گفتگو کنند.آینده
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 اخبار روزهای آینده

 

  ،ایی هساختار و محتوای کالسها و کارگاهچنان که پیشتر هم اعالم شده بود

ر ی بهامومی برنامهقالب عکنم از سال آینده دگرگون خواهد شد. که برگزار می

 این ترتیب است: به 1395سال 

«و اکنون نجایا یِستمیس یشناسجامعه» یدوره

 ، خیابان جمالزادههنر یکاربرد یعلم ، دانشگاه20:00-18:00ساعت  ها،کشنبهی

و  نهیزم یزروان( به بررس دگاهی)د یستمیس یکردیدوره با رو نیا در

 ینرایا« من» یاز پرسشها درباره یاسلسله پرداخت. میمعاصر خواه رانیا یزمانه

 نیزم رانیمعاصر ا یاجتماع یانهایو جر ینهاد یمطرح خواهد شد و رخدادها

ر د یجار یانهایبا جر وندیروندها در پ نیقرار خواهد گرفت.  گاه ا لیمورد تحل

 شانیخیتار یخواهد شد، و گاه تبارشناس یبررس یجهان یتمدنها، در بستر ریسا

 قهیقد یو حدود س سیتدر قهیکرد. هر نشست از حدود نود دق میخواه یریگیپرا 

که  شودی. در هر ماه سه نشست برگزار مشودیم لیبحث و پرسش و پاسخ تشک

با حضور صاحبنظران مهمان خواهد بود. یشینداهم یآن کالس و سوم یدو تا

بحث یهاسرفصل

مقاومت  ای یسازیدرون ،یخوانباز یخیتار ی: الگوهارانیبه ا تهیمدرن ورود

تهیدر برابر مدرن انیرانیا

 انیرانیا یتیحاکم بر خلق و خو و نظام شخص ی: ساز و کارهایرانیا منِ

دو قرن گذشته  یتحول آن ط انیو جر «یرانیمنِ ا»تکامل  ریها: مسمن ییِایپو

 گرید یتمدنها یانهیدر م نیزم رانیا یستمیس تیجهان: موقع مرکزِ

 یازو بازس ایاح یرهایو مس نیزم رانیا یهیافول و تجز یخچهی: تاررانیا حطاطان

آن

معاصر رانیدر ا یاجتماع یو آرا هاشهیاند یشناسانی: جریروشنفکر خیتار
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ر معاص بانیگفتمان و ساخت زبان در شاعران و اد یشناس: سبکیادب تجدد

گویپارس

رانیمدرن در ا یادهانه سیتاس یالگوها در سازمانها: یینوگرا

یستمیس یدگاهیاز د رانیمعاصر ا خیتار یبندو دورانها: دوره هادوره

 تهایو خاندانها و شخص هاشهینهادها و اند خِیتار-زیر یبررس و ربطها: خط

 

«نهاد یفرد و بهساز یتوانمندساز یهاها و راهبردها: کارگاهتله»

، 20:00-16:00ها ساعت بهپنجشن ای 20:00-17:00ساعت  ها،چهارشنبه

کانون معماران معاصر

 کیکه در هر شودیم لیسه ساعته تشک ییهادوره از کارگاه نیا

وع موض کی. در هر کارگاه ردیگیمورد بحث قرار م یمستقل و کاربرد یموضوع

ها و تله گردد،یاش نقد منادرست درباره یداشتهاشیپ شود،یمطرح م ینظر

 یبرا ییو راهبردها شودیم لیخطاها تحل نیرخاسته از اب وبِیمع یهاچرخه

 شنهادیپ یانسان ستمِیس ییمعنا یو محتوا یداریپا ،یشادکام ،یافزودن بر توانمند

 یاتیبه مسائل عمل گرید یمیو ن یاز هر کارگاه به بحث نظر یمی. حدود نشودیم

و  یاقهیاست. هر کارگاه از دو نشست نود دق افتهیاختصاص  یو راهبرد

نابع و م کیهر انیو در پا افتهی لیتشک اشانهیدر م یاقهیدق پانزده یاستراحت

شد. گذاشته خواهد ارشانیدر اخت انیدانشجو یبعد یهایریگیپ یبرا ییهانیتمر

ها:کارگاه عنوان

زبان تیریو مد ییدروغگو ،ییراستگو

ییدانا تیریمد ی: دربارهدنیآموختن، فهم خواندن،

نو  یمعناها نشیو آفر تیالقخ یمبان

زمان  تیریمد ی: دربارهکرانهیکرانمند و زروان ب زمان

مکان تیریمد یزنده: درباره یو فضا یکیزیف مکان
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جهان-ستیز تیریمد یو جهان: درباره یگرید من،

از آن یمندبهره یو ترفندها یدر پارس یزبان یهایبردن از شعر: باز لذت

 یکنش متقابل انسان تیریبرنده و مد -برنده یهایو مهر: باز دانیم

 

«یدر علوم انسان یستمیس ی: کاوشستایچ» یدوره

ن معماران معاصرکانو ،20:00-17:00ساعت  ها،چهارشنبه

( اشانهیدر م یاقهیده دق یسه ساعته )با استراحت ییدوره از نشستها نیا

هم کتاب م کی یامحتو ای شمندیاند کی یشده است. در هر نشست آرا لیتشک

 ینه. دامردیگیمورد بحث قرار م یارشتهانیم یبه شکل یدیپرسش کل کی ای

سفه و فل خی، تاریروانشناس ،یشناسمانند جامعه یی تقاطع علومبحث در نقطه

بر  هر نشست یزد. محتوا میخواه زین یستیبه علوم ز ییزهایقرار دارد و گاه گر

استوار شده که توسط مدرس نوشته شده و در  یاز کتاب یفصل ای یااساس مقاله

 قرار خواهد گرفت. انیدانشجو اریاخت

عنوان نشستها:

 ریبه عصر اقتدار اردش یبر گذار از دوران اشکان ی: شرحانیآمدن ساسان فراز

بابکان و شاپور نخست

مهبر متن شاهنا هیبا تک یفردوس ینید دیباورها و عقا یابی: ردیفردوس نید

ر حضو ادیخودمختار خودبن«ِ من»در گفتمان حافظ  ایدر غزل حافظ: آمن  مفهوم

دارد؟

 Who Wrote the Bibleگیری متن عهد قدیم: بازخوانی کتاب تاریخ شکل

انیخزران و هند ان،یهپتال ان،ینیچ ان،ی: رومیدر عصر ساسان گانشیو همسا رانیا

 یو عشق در چارچوب مفهوم مهر یصورتبند یدرباره ییهاشهیمهر: اند یفلسفه

یستمیس
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 گذشته  سال ونیلیپنج م یانسان ط یاجداد یهاگونه یسیدگرد ریانسان: س اکانین

های آموزشی به صورت های الزم برای تمام دورهگوشزد: منابع و داده 

الکترونیکی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت و شرکت کنندگان با 

مدرک شرکت در دوره را دریافت خواهند  گذراندن هر دوره از سوی خورشید

شود.تر بعدی محسوب میهای پیشرفتهکرد، که مجوز ورود به دوره

  در عصرگاه  1395در سال ی زروان ی اندیشهنشست حلقهنخستین

شود و در آن چهار ی بهاران برگزار میدر تاالر موسسهفروردین  27جمعه 

 پردازند. به بحث و تبادل نظر می« یجبر، اختیار و آزاد»ی سخنران درباره

 

  

 

 

 

 هامرور خاطرات خورشیدی

 1384ها در پاییز قصر بهرام، کویرنوردی خورشیدی
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 «جشن نوروز»گزارش نشست: 

عصرگاه آدینه چهاردهم اسفند ماه به رسم هرسال جشن نوروز خورشید 

 یسهبرگزار شد. امسال این جشن به صورت مشترک با همکاری موس

ی روانشناسی سیاووشان و انجمن هنری خورشید راگا، موسسه -فرهنگی

مکان برگزاری جشن ای مشکالت به خاطر بروز پارهزروان برگزار شد. 

ی همت و یاری بزرگوارانهبا دو روز پیش از زمان مقرر تغییر کرد و 

خانم دکتر رضوی به کانون معماران معاصر منتقل شد. خانم لیال امینی 

)مدیر روابط عمومی و مدیر برگزاری جشن( و آقای اهورا پارسا )مدیر 

ی خورشید( طی این دو روز موفق شدند با یاری امور هنری موسسه

طور خاص از آقای دوستان و همراهان خورشید )که در میانشان باید به 

ارژنگ مختاری و حامد بصارتی یاد کرد( کاری بسیار دشوار را به 

 سرانجام برسانند و دگرگونی برنامه را مدیریت کنند. 
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در نتیجه جشن نوروز خورشید و سیاووشان در کانون معماران 

معاصر برگزار شد. به خاطر محدود بودن جا تنها حدود دویست مهمان 

ان حضور در مراسم را داشتند و سه سالن به پذیرایی از ایشان امک

 اختصاص یافته بود. 

دست مراسم آقای حامد بصارتی بود که در جای مجری چیره 

سخن پارسی را گواه جای سخنانش بیتهایی نغز از شاعران شیرین

گرفت. نشست با سخنان دکتر سید حسین مجتهدی آغاز شد که به می

 یدم گفتند، پس از آن دکتر امیرحسین ماحوزی دربارهمهمانان خیرمق

بازتاب بهار و نوروز در ادب پارسی سخن گفتند و بعد نوبت به استاد 

 هایشان را برای حاضرانپور رسید که ابیاتی نغز از سرودهعلیرضا شجاع

ای هی آیینهای روانکاوانهی سویهخواندند. آنگاه دکتر رضا شهال درباره

ی نخست برنامه با اجرای موسیقی گفتند و در نهایت نیمه بهاری سخن

 هنرمند گرامی استاد میالد رضا به پایان رسید. 
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پس از یک استراحت به نسبت طوالنی نیم ساعته که به گپ و  

ی دوم برنامه با سخنرانی دکتر بهمن گفت حاضران با هم گذشت، نیمه

های بهار و نوروز آغاز شد. پس از ایشان ی اسطورهنامور مطلق درباره

ی چارچوبهای اساطیری حاکم بر مفهوم نو دکتر شروین وکیلی درباره

 خوانی بانو پریسا شدن هستی سخن گفتند. آنگاه نوبت به شاهنامه

 

 

 

 

 

 

 

مهر رسید و پس از ایشان استاد اهورا پارسا سه قطعه را با تنبور سیمین

های )از سروده« جنگجو»و « ی کو؟ر»اجرا کردند. شعرهای پارسی دری 

ت ایسکه سروده« اندر فراز آمدن شابهرام ورجاوند»دکتر وکیلی( و شعر 

با  8:30به زبان پهلوی و مربوط به قرن اول هجری. مراسم در ساعت 

 به پایان رسید.« ای ایران»همخوانی سرود 
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هر کنش اخالقی و هر اصالح اجتماعی در نهایت به 

ی ی مرکزی همهشود. دادگری شاید هستهیِ بیداد و داد مربوط میدوقطب

ی روندهایی اجتماعی باشد که تاسیس امری اخالقی کردارهای اخالقی و شالوده

ستیزی و مبارزه با بیداد نیز همراه ای با ستماند. هر کردار دادگرانهرا آماج کرده

اصالح جامعه رفتاری است است. یعنی کردار اخالقی فردمدارانه و کوشش برای 

 کنی بیداد را هدفاش جنگجویانه است و نابود کردن و ریشهی مرکزیکه هسته

 گیرد.می

در حالت طبیعی ستیزه و نبرد با خشونت پیوند خورده و عواطف و   

شوند. انگیزد که ناخوشایند و ناپسند و غیراخالقی شمرده میهیجانهایی را بر می

اند لت عادی با خشم و ترس و کین و نفرت گره خوردهستیزه و کشمکش در حا

شوند که خواه ناخواه آمیز را موجب میتوزانه و خشونتو از این رو رفتاری کین

 کشد. ها، باری غیراخالقی را بر دوش میی همین هیجانبه خاطر غلبه

از این رو دست یازیدن به کنش فعال اخالقی چه در سطح فردی و چه  

فعال  توان به شکلیای بنیادین روبروست. چگونه میاجتماعی با ناسازه یدر الیه

ای با مبنای غیراخالقی آن و مؤثر با بیدادگری ستیزه کرد، بی آن که آلودگی

شود از خشم و ترس و کین و نفرت پرهیز کرد و گیرمان شود؟ چطور میگریبان

جو ماند و در ستیز ی باستانیِ کشمکش، جنگبا این همه در غیاب این زمینه

 ی دادگرانه باقی ماند؟ی داد و بیداد، هوادار سویهجاودانه

نماید که در ایران زمین از دیرباز راه حلی برای پرداختن به این چنین می 

مشکل وجود داشته باشد، و آن مهر است. مهر ایزدی باستانی بوده که هم عهد و 

رده، و هم ایزد جنگاوران و اسواران کپیمان و بنابراین دادگری را نمایندگی می
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م ساخته، و هو پهلوانان بوده و نبرد و کشمکش را در بستری اخالقی ممکن می

نماید که راه حلِ شده است. چنین میی عشق و محبت شمرده مینگهبان و زاینده

ی داد و بیداد، یا ترفند عبور از هیجانها و عواطف منفی، در عینِ گذار از دوگانه

ی اخالقی، مهر ورزیدن باشد. مهر ورزیدنی که لزوما با منش جنگجویانه حفظِ

صلح و پرهیز از خشونت مترادف نیست، که چه بسا به کشمکش و اعمال 

خشونت نیز بینجامد، اما در پرهیز از خشن و کین و نفرت و با جایگزین ساختنِ 

 سازد. اوت میدهد را یکسره متفمهر به جای آن، ماهیت رفتاری که نتیجه می

ش اگرفتنِ ارزشهای اخالقی، بی آن که به چسبیدن بدان و خفه کردن 

بینجامد، رویارو شدن با نمودهای بیداد و نابود کردنِ آن، بی آن که خشم و کین 

و نفرتی زاده شود، و مهر ورزیدن به دوست و دشمن، بی آن که از یاری به 

 بنیادین ایزدِ مهر است.دوست و ستیز با دشمن جلوگیری کند، ترفند 
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  دادگری دقیقا یعنی چه؟ چه نظمی یا چه الگویی از

توزیع منابع لذت و قدرت و بقا معنا )قلبم( است که 

ی به هم خوردن شود؟ چه نیروها و چه مسیرهایی مایهدادگرانه شمرده می

ر اآورند؟ آیا وضعیت بیداد و داد پایدشوند و بیداد پدید میاین نظم می

؟ شوندهایی پویا و ناپایدار و گذرنده محسوب میاند، یا جریانو ثابت

توان عینیتی بیرونی را شناسایی کرد که مرز میانشان چیست؟ آیا می

 ی منابع قلبم را از هم متمایز سازد؟الگوی توزیع دادگرانه یا بیدادگرانه

ک یدهند، ستیزی را شعار خود قرار میچرا اغلب کسانی که ستم 

 انگارند؟ چراگزینند و بقیه را نادیده میی ویژه از ستم را بر میسویه

کسانی هستند که در مخالفت با یکی از اشکالِ ستم )ستم طبقاتی یا ستم 

گویند، اما انگار نسبت به جنسی یا ستم قومی یا ستم دینی( سخن می

تم بر سی ها دربارههای دیگر ستم حساسیتی ندارند؟ چرا فمینیستسویه

ه بر نخبگان را نادید ها ستم تودهحرف هستند؟ چرا مارکسیستمردان کم

و  کنندگرایان اشکالی از ستم سیاسی را ابداع میمی انگارند؟ چرا قوم

اما ناسزاگویی و خشونت خودشان به نظرشان ستمگرانه  تازند،بدان می

 رسد؟ نمی

 ای برای تولید ستمتواند دستمایهآیا شعار مبارزه با بیداد می 

توان گفت که اگر شعار ستیز با ستم، اگر به نفرت و کین و باشد؟ آیا می

ن حدس آیا ای تر از ستم و بیداد است؟خشم بینجامد، خود شکلی پیچیده

ی ویژه از ستم تمرکز ستیزانی که بر یک سویهدرست است که ستم

، در از ستم هستند تراند، در واقع سرگرمِ بازتولید شکلی سهمگینکرده

نما و فریبکارانه؟لفافی خوش
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 ی ماهنگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1394اسفند ماه  7هم، تهران، انتخابات مجلس د
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  ی سرخقله»فیلم» (Crimson Peak/ 2015 )یکی 

های به نسبت پر سر و صدای هالیوود در سال از ساخته

گذشته بود که به سبک و سیاق داستانهای گوتیک قدیم روایت شده بود. 

، فیلمسازی ( استGuillermo del Toroتورو )دِلمود کارگردان فیلم گیر

مکزیکی که هم در نوشتن رمان و هم در کارگردانی و هم در مدیریت تولید فیلم 

و ساخت فیلمهایی مشهور ی پربارش کارگردانی دستی توانا دارد و در کارنامه

( Pan's Labyrinth/ 2006)« هزارتوی پان»را گنجانده است. او فیلمهایی مثل 

 Pacific« )ی اقیانوس آراملبه»(، Hellboy/ 2004-8« )پسر دوزخ»ی مجموعه

Rim/ 2013 ،)« 2تیغ( »Blade II/ 2003) ی را کارگردانی کرده، تولید کننده

بوده و ابتدا قرار بوده تولید « خانهیتیم»و « پوشچکمه گربه»و « 2-فو پانداکونگ»

 هم باشد.« هاارباب حلقه»ی کننده

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guillermo_del_Toro
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ad/Crimson_Peak_theatrical_poster.jpg


 18      پنج صد و نود وو سی چهل و یکم/ نوروز هزار یشماره/سیمرغ

 

انگلستان و آمریکای اواخر قرن نوزدهم در « قرمزی قله»داستان فیلم  

یابد. قهرمان اصلی داستان دختری است آمریکایی به نام اِدیت کاشینگ جریان می

ک بارون ی یواسیکووسکا( که پدری ثروتمند دارد و دلباخته آفرینی میا)با نقش

کند. ستون بازی میاش را تام هیدلشود، که نقشجوان انگلیسی به نام توماس می

با  رسید و ادیت و توماسپدر ادیت پس از رد پیشنهاد صنعتی بارون به قتل می

کنند، ان نقل مکان میی بارون در انگلستکنند و به قصر نیمه ویرانههم ازدواج می

در حالی که خواهرِ مرموز و زیبای توماس یعنی لوسیل )با بازی جسیکا چَستین( 

 جا همراهشان است. هم همه

 

 

 

شود که این خانه محل پس از ورود ادیت به قصر شوهرش معلوم می 

ند. اشود زنان پیشین توماس بودهآمد و شد ارواحی است که به زودی معلوم می

داده و پس از شان ایشان را فریب میاس با قصد به چنگ آوردن ثروتتوم

رسانده است. این اشباح به ادیت تصاحب اموالشان لوسیل آنها را به قتل می

دهند، و درست در انگیزی که رویارویش است هشدار میی سرنوشت غمدرباره

را  تل ادیتشود و قصد قای که ارتباط نزدیک توماس و لوسیل برمال میلحظه

ی ادیت بوده و از مرگ مشکوک پدر او بدگمان شده دارند، پزشکی که دلباخته

ی پایانی فیلم توماس که از دهد. در صحنهرسد و ادیت را نجات میبود، سر می

شود و خودِ لوسیل ورزد، به دست خواهرش کشته میقتل ادیت خودداری می

دکتر و دختر که هردو زخمی  رسد وهم در نهایت به دست ادیت به قتل می

 برند.ی قرمز نام دارد، جان به سالمت به در میاند از قصری که قلهشده

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3ZqMurDLAhXiCJoKHVPfCHQQjRwIBw&url=http://watchingbetweenthelines.com/2015/12/18/crimson-peak-review-deliciously-macabre/&psig=AFQjCNEbnDqlj6CvBLFkjyBZCxwh20599A&ust=1457504650942249


 19      پنج صد و نود وو سی چهل و یکم/ نوروز هزار یشماره/سیمرغ

 

ه دتورو است که داستانش های قدیمی دلی قرمز یکی از طرحفیلم قله 

نوشته شده بود. هدف اصلی « هزارتوی پان»سال پیش همزمان با ساخت فیلم 

تی های ژانر وحشیخولیایی حاکم بر فیلمتورو بازسازی فضای گوتیک و مالدل

ی اشباح استوار شده بود. فیلم از نظر ی خانهشان بر ایدهی مرکزیبود که هسته

اتری اش که به سبکی تئتصویرسازی و فیلمبرداری درخشان است . طراحی صحنه

اندازهایی باشکوه و پرعظمت را برایش به و حتا اپرایی انجام پذیرفته، چشم

و  ی طراحی لباسهاکاریاندازهایی که در ریزهآورده است. چشم ارمغان

های مرموزشان بسیار موفق هستند و ناقل اصلی حس ترس و وهم به فضاسازی

اگهانی تهدید ن»ی ترفند پیش پا افتاده و سطحیِ مخاطب هستند. درست واژگونه

ه همین . بسازدکه مضمون اصلی فیلمهای ترسناک را بر می« توسط هیوالیی خشن

کند بیشتر از جنس راز و رمز است تا خاطر هم حسی که از فیلم تراوش می

ترس، و این همان عنصری است که در ادبیات گوتیک قرن نوزدهمی وجود 

 داشت و در سینمای وحشت امروزین از دست رفته است.

 

 

 

 

 

 

 

های گوتیک قرن نوزدهمی نوشته شده، داستان فیلم که بر اساس رمان

ی قتل پدرش یا گیری ادیت دربارهصهایی دارد و در چند نقطه )از جمله آساننق

نماید. اما این سبک از های دیگرش( ضعیف و باورنکردنی میزودباوری
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گویی دقیقا همان است که در آثار دافنه دوموریه و تئوفیل گوتیه و مری داستان

صی ادبی در ماند تا نقبینیم و بیشتر به نوستالژی سبکی قدیمی میشلی نیز می

 پردازی.داستان

ی آرایی و فیلمبرداریکی از بزرگترین نقاط قوت فیلم، در کنار صحنه

تورو موفق شده از هاست. دلاش، بازی بسیار موفق هنرپیشهدرخشان

هایی بازیِ درخشان بگیرد که همگی مشهور هستند، اما طراز اول به شمار هنرپیشه

برد ها با گفتگوهایی همراه است که هدفِ پیشهنرپیشهبازی زیبای آیند. نمی

 های بصری ورسانند، اما نسبت به رمزپردازیداستان را به خوبی به انجام می

 های تصویری فیلم به نسبت ضعیف هستند. جلوه

تورو در واقع در این فیلم فراز آمدن قدرت آمریکا و انقراض سنت دل

یعنی فیلم گذشته از مضمون ترسناک و کشش  کهن اروپایی را ترسیم کرده است.

شناختی هم دارد. در آمریکایی که تازه رو به رشد ی جامعهاش، یک الیهمعماگونه

ن اند، ادیت همچواست و صنعتگران و کارآفرینان ثروتمند در آن به کار مشغول

زنی آزاده تصویر شده که قصد دارد نویسنده شود و با اسم مستعار رمان 

اندیش و مادری ی ادیت از پدری مهربان و حمایتگر و روشنسد. خانوادهنویمی

ا ای روشن و زیبا و )بدرگذشته اما نگران و هشدارگر تشکیل یافته که در خانه

 کنند.  ( مدرن زندگی/ مردگی )!( می.م1880ی معیار دهه
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نی وپایی و ویرادر مقابل توماس و خواهرش لوسیل نماد اشرافیت تباه ار 

ی قدیم هستند. آنها هردو جوان و زیبا و هنرمند و جذاب هستند، اما سنت قاره

کنند که لباسهای گرانبهای ایشان از مد افتاده و ادیت و اطرافیانش شکایت می

آور است. محل زندگی این برادر و خواهر کنند ماللآداب معاشرتی که رعایت می

که محل آمد و شد ارواحی است که صاحبانشان قصری ویرانه و ترسناک است 

اند. در مقابل ادیت که نماد زنِ پیشتاز و روشنفکر پیشتر در این خانه قربانی شده

گیرد که او هم به همان اندازه رها و سرکش و آمریکایی است، لوسیل قرار می

در  .مقتدر است، اما نیروی مهیبش را برای نابود کردن دیگران به کار گرفته است

دهد، لوسیل را ی قرمز هشدار میی قلهمقابل ادیت که روح مادرش به او درباره

شان بی خبر داریم که مادرش را به قتل رسانده و از حضور روح او در خانه

هنر  زند، لوسیلاست. در برابر ادیت که نویسنده است و با کلمات سر و کله می

ت های ادینوشتهای لوسیل دستصحنه دهد. درخود را در نواختن پیانو نشان می

م ی پایانی فیلکشد و صحنهسوزاند و در کمی بعدتر ادیت لوسیل را میرا می

 دهد که مشغول نواختن پیانو در قصرِ اشباح است.روح او را نشان می

های حاکم بر خودِ قصر هم دیدنی است. قصر و امالک نمادپردازی 

 اشند، چون منبعی از گِل قرمزی در زیر زمینشوی قرمز خوانده میاطرافش قله

وجود دارد که توماس سخت در پی استخراج و فروش آن است. این گل شباهت 

راسر س و یکی از عواملی است که رنگِ سرخ را بهعجیبی به خونِ لخته شده دارد 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd25ufubDLAhWMNpoKHbKdAFEQjRwIBw&url=http://www.playbuzz.com/samlocklin10/which-crimon-peak-character-are-you&psig=AFQjCNFN9v-6n_dexdUUbZdj8DCLugXpIw&ust=1457504420024016
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ی سازد. گویآلود شبیه میهایی خونها را به منظرهکند و صحنهتحمیل میفیلم 

ی قرمز، خاک اروپا باشد که طی قرنها جنگ و آشوب به مخزنی نظور از قلهکه م

 از خون و جسد تبدیل شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

های تصویری را با این مهارت به کار گرفته، از تورو که نمادپردازیدل 

بتازند،  هایی که پا به پای این سمفونی زیبای رنگها و نمادها پیشنوشتن دیالوگ

ه است. گفتگوهای شخصیتهای داستان تقابل آمریکای نو در برابر عاجز ماند

های صریح و عریان آن اندک هستند. یک دهند، اما نمونهاروپای کهن را نشان می

اش گفتگوی پدر ادیت با توماس است، در آن هنگام که پیشنهاد نمونه

از این  اییکند. گفتگوهگذاری وی بر دستگاه استخراج گلِ قرمز را رد میسرمایه

دست بیش از اندازه علنی و آشکار هستند و از نظر رمزپردازی در سطحی 

 گیرند.های درخشان فیلم قرار میتر از تصویرپردازیفروپایه

را  اشبزمی برای چشمان است که دیدن« ی قرمزقله»روی هم رفته فیلم  

ربار ی پمهتوان به هرکسی سفارش کرد. دور نیست که بعدها وقتی به کارنامی

 نگریم، آن را یکی از بهترین آثارش به شمار بیاوریم. تورو میگیرمو دل

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN3eOGubDLAhVFLZoKHfnGA34QjRwIBw&url=http://blogs.kent.ac.uk/melodramaresearchgroup/&psig=AFQjCNE0i8Mzb4TTkHvcyUJrcplsA4a4PA&ust=1457504375961223
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 از حکیم سنائی غزنوی ی طوالنی ولی زیبادو قصیده

 

 ای در نقد جماعت و مردمانقصیده

 ست المدر هوا شیر علم بی  همه شیران زمین در المند 

 ست آن از ورم ،هیآن نه از فرب  هر که را بینی پر باد ز کبر 

 ست همه را عشق دوام و درم  از یکی در نگری تا به هزار 

 ست رخ به سیمین برو سیمین صنم  پادشا را ز پی شهوت و آز 

 ست دل به زور و زر و خیل و حشم  امرا را ز پی ظلم و فساد 

 ست بهر نان پشت دل و دین به خم  سگ پرستان را چون دم سگان 

 ست ی بیع و ریا و سلمحیله  ز خواندن فقه فقها را غرض ا

 ست جگر از بهر تعصب به دم  علما را ز پی وعظ و خطاب 

 ست شان شاهد و شمع و شکمقبله  صوفیان را ز پی رندان کام 

 ست دام و دم« قل هواهلل احد»  زاهدان را ز برای زه و زه 

 ست هوس و هوش به طبل و علم  حاجیان را ز گدایی و نفاق 

 ست قوت از اسب و سالح و خدم  غازیان را ز پی غارت و سهم 

 ست روی در رفع و جر و جزم و ضم  فاضالن را ز پی الف فضول 

 ست نصب لن و جزم لم هِاندُ  ادبا را ز پی کسب لجاج 
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 ست غم اثبات حدوث و قدم   متکلم را از راه خیال 

 ست مسطر و شکل رقمبه سیه   چرخ پیمای ز بهر دو دروغ 

 ت سی او بر سقمهمه اندیشه  مرد طب را ز پی خلعت و نام 

 ست رماز ستور و خر و خرمن خُ  مرد دهقان ز پی کسب معاش 

 ست تازه از مدحت و لرزان ز ذم  خواجه معطی ز پی الف و ریا 

 ست «نعم»و بهشتش « ال»دوزخش   باز سایل را در هر دو جهان 

 ست عاشق شرب و بت و زیر و بم  ر یک ساعت عیش طبع برنا را ب

 ست انده نفقه و زاد حرم  کهل را از قبل حرمت و عز 

 ست تا دم مرگ ندیم ندم  پیر نز بهر گناه از پی مال 

 ست که فالن جای فالن محتشم  سعی ساعی به سوی عالم از آن 

 ست که بگویند: فالن محترم  مرد ظالم شده خرسند بدین 

 ست کو کسی کز پی حق در حرم  ی صیدند و حرام گان سغبههم

 ست طالبان ره حق را صنم  اینهمه مشغله و رسم و هوس 
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 ست گر بدم من نه فالن نیز هم  همه بد گشته و عذر همه این: 

 ست زان که بوالقاسمشان بوالحکم  اینهمه بیهده دانی که چراست 

 ست خاتم و با جام جم دیو با  جم از این قوم بجستست کنون 

 ست آنکس آسوده که امروز اصم  با چنین موج بال همچو صدف 

 ست از که همواره سنایی دژم طمعی پس تو گویی که: بر آن بی

 ست درایان چه کماز چنین یاوه  چرخ را از پی رنج حکما 
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 ی سنایی در وصف خویشتنقصیده

 

 ی توان دارد اگر ذاتی تواند بود کز هست

 من آن ذاتم که او از نیستی جان و روان دارد    

 وگر هستی بود ممکن که کم از نیستی باشد 

 نشانیها نشان دارد من آن هستم که آن از بی   

 ای وهمم کسی همبر بود او را وگر با نقطه

 هزاران حجت قاطع که ابعاد چنان دارد    

 ترازوی قیامت کو همی اعراض را سنجد 

 اگر باشم درین کفه دگر کفه گران دارد    

 نگیرم هیچ چیز ار در آن کفه نشینم من 

 چون من از هیچ کم باشم گران کفه از آن دارد    

 ی جانی تر کفهی ذاتی گرانسبکتر کفه

 وگر با خود در آن کفه زمین و آسمان دارد    

 منم خود کمتر از دانگی اگر بر سنجدم وزان 

 ی بود ممکن که وزن این جهان دارد اگر دانگ   
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 چو عقل کل کند فکرت ز اوصاف و ز ذات من 

 نه ذات من چنان باشد نه اوصافی چنان دارد    

 فرو شستم ز لوح خویش نقش چونی و سانی 

 سانی روانم چون و سان دارد چونی و بیز بی   

 چگونه و چون چنان گشتم که نشناسد کسم جز بی

 نه تن دارد نه دل دارد نه جان دارد که ذات من    

 چگونه و چون که فوق اینست و این معنی چه جای بی

 چه جای فوق و چه معنی نه این دارد نه آن دارد    

 

 

 

 

 

 دو صد برهان فزون دارد خرد بر نیستی من 

 بهر برهان که بنماید دو صد گونه بیان دارد    

 ن م زیاهیوالنی عدمهایم نه بیند عقل کل

 وگر چه کل افعال وفاها را عیان دارد    
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 ت کاین هر دو هزاران مرتبت دانم ورای اینسْ

 یکی از بدکنان خیزد یکی از بدکنان دارد    

 دانم که داند تا چه چیزم من که باری من نمی

 وگر چه نیک نندیشم که ذات من چه سان دارد    

 نگنجم در سخن پس من کجا در گنجد آنکس کو 

 به دستی در مکان دارد به دستی در زمان دارد    

 گنجدچو اندر باردان من یکی ذره نمی

 چگونه کل موجودات را در باردان دارد    

 سخن را راه تنگ آمد نگنجد در سخن هرگز 

 اگر چه در فراخی ره چو دریای عمان دارد     

 هر آنکو وصف خود گوید همی احوال خود خواهد 

 زان معنی اگر چه آن گمان دارد که برتر هست     

 اگر بسیار بندیشی خرد باشد از او عاجز 

 اند شد آنکو نردبان دارد وکجا بر آسمان ت    

 و گمان دارد که بر کیوان رسد تیرش اهر آنکس ک

 هن کمان دارد آگمان وی خطا باشد اگر ز    

 خرد کمتر از آن باشد که او در وی کند منزل 

 سیمرغ در وی آشیان دارد مغیالن چیست تا   
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 حواشی و عاء فکر خون پرورد خواهد شد 

 ازو بس خون برون آید کزو پر خون دهان دارد   

 خرد را آفریند او کجا اندر خرد گنجد 

 بنان در خط نگنجد ار چه خط نقش از بنان دارد   

 خرد چون جست یک چندیش باز آمد به نومیدی 

 که دلها را نوان دارد  چه چیز است اندرین دلها  

 ورای هست و نیست و گفت و خاموشی و اندیشه 

 ورای این و برتر زین هزاران ره مکان دارد   

 برآمد از بحار قدس میغ نور بر جانها 

 همه تشنه دالنرا او به خود در شادمان دارد   

 برافشانم چنان شادم ز عشق او که جان را می

 می جانفشان دارد  چه باشد آنکه از عشق و خرد  

 گفتن چگونه باشدی ار هیچ من می تا نمی
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 که هست از عشق او چونان که چونان را چنان دارد   

 معانی و سخن یک با دگر هرگز نیامیزد

 چنان چون آب و چون روغن یک از دیگر گران دارد    

 معانی را اسامی نه اسامی را معانی نه

 نهان دارد  وگر نه گفته گفتنی آنچه در پرده   

 همه دردم از آن آید که حالم گفت نتوانم

 مرا تنگی سخن در گفت سست و ناتوان دارد    

 معانیهای بسیارست اندر دل مرا لیکن

 نگنجد چون سخن در دل زبان و ترجمان دارد    

 

 

 

 

 

 

 

 ولیکن چون براندیشم همه احوال خوش گردد 

 دارد  از آنکو داند این معنی که جان اندر میان  
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 الهی نام خود کردم بدو نسبت کنم خود را ا

 اگر هر شاعری نسبت به بهمان و فالن دارد   

 یکی را شد یکی غاوی میان ما و از مرغان 

 یکی قوت از شکر دارد یکی خور ز استخوان دارد   

 ندارد طاقت مدحم ز ممدوحان عالم کس 

 قان دارد وگر اسب کسی سگبانش نعل از زبرَ  

  کلی موجودات روحانی و جسمانی وگر 

 ببخشد بر چنین یک بیت حقا رایگان دارد   

 

 چنین عالم تواند کرد عقل کل و گر خواهد 

 که گوید مثل این خود را به رنج جاودان دارد   

 هزاران بار گفتم من که راز خویش بگشایم 

 ولیکن مر مرا خاموش ضعف مردمان دارد   

 الی شود لیکن مرا هر گه سخن گویم سخن ع

 نگهبانم خرد باشد ز گفتی کن زیان دارد   

 دریغا آن سخنهایی که دانم گفت و نتوانم 

 وگر گویم از آن حرفی جهانی را نوان دارد   
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 هم اکنون بینی آن مرد خس نادان ناکس را 

 برد از این معانیها که در بسته میان دارد   

 خوان  ندارم باک از آن هرگز که دارم انگبین بر

 کجا کس انگبین دارد مگس بر گرد خوان دارد   

 چو من شست اندر آویزم به دریا اندر آویزد 

 به کام و حلق آن ماهی که بر پشت این جهان دارد   

 چو شست اندر کشم البد همه عالم شود ویران 

 همی بانگ و فغان خیزد ز هر کو خانمان دارد   

 

 

 

 

 

 بیت برخوانم بجنبد عالم علوی چو زین یک 

 چرا چندین عجب داری که نادانی فغان دارد   

 ز دریای محیط عقل جیحون معانی را 

 سوی کشتی روحانی زبان من روان دارد   
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  نه هرگز آنکه دارد گوش بشنید این چنین شعری 

 نه هرگز نیز خواهد گفت آنکس کو زبان دارد   

 نخستین شعر من اینست دیگر تا چسان باشد 

 گونه دخان دارد نه باشد آن آتش که زینچگو  

 سخن با خود همی گویم که خود کس نیست در عالم 

 مرا باری خود اندر خود خرد بازارگان دارد   
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 از شعرهایم:

 

 سرخ، یآیینه یجنگجویان همه در جبهه

 اندپرچم افراشته 

 مشت را بر ستم خسته کشیدند یالن 

  روشنی روز دگر، یدانه

 دل نگران، 

 اند.در افق کاشته 

 این درد بیابد انجام یافسانه شاید

 

 صبح، به ابر از ستمِ خاک سیاه بادها،

 گویند.ها میقصه 

 ز سرانگشت قلم یمهیب یهاداستان

 طاووسِ نگاه یچکد بر رخ آیینهمی 

 رمزهایی است نهان 

 که ترشح شده از قلب قیام یزیر این قشرِ ظریف 

 

 غردیم آسمان

 رعد را باید بود 

 جنگجویان، سپر و دشنه بر آرید به مشت 

 تا که یکبار دگر 

 نظم گردون کبود 

 بشکنیم از هنرِ قدرتِ شمشیر و نیام 

 

 باید کرد خیزشی
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 باید افراشت درفش 

 شمشیر بنفش یبارهی خونشاید از صیحه 

 «اگر»واقعی گردد  

 باید ساخت یتازش

 آیینه دوامتا بگیرد اثرِ چشم بر  

 

 زین خواهم کرد اسب

 جوشنِ پوست بس است 

 آخرین بانگ نبردی که برآرم در صبح 

 چند بیدار کند شاید از این قومِ قدیم 

 عمر این یک نفس است 

 واپسین جنبش خود ساز چنین خواهم کرد. 

 ام،خسته

 ای بَغِ خونریز و دالور؛ بهرام 

 

 

 

 

  



 36      پنج صد و نود وو سی چهل و یکم/ نوروز هزار یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

  تنش عادی ـ تنش بنیادین  

   :ی کوچکِ میان وضعیت موجود و تنش عادی، فاصلهاصل تنش بنیادین

مطلوب است که در زندگی روزمره و در اثر دگرگونی شرایط و موقعیتها به طور 

، شود. اما تنش بنیادینمداوم تجربه شده و با گریز یا سازگاری رفع و رجوع می

که سازمان  است،شکافی سهمگین و پرناشدنی در میان دو وضعیت یاد شده 

جهان را تهدید ی سه قلمرو زیستیافتگی عمومی من و حضورِ عناصر پایه

وند: شمرکزی تعریف می های بنیادین اصلی بر مبنای سه حضورِکند. تنشمی

. هانجو قانونمندی دیگرى، و نظم  بابرنده  من، بازى برنده/یکپارچگی و تداوم 

 هاى مرگ، اعتماد و عقالنیتبه ترتیب تنشغیاب یا عدم قطعیت در مورد این سه 

 آورند. را پدید مى

  این فرض که پیوستگی و انسجام و تداوم من های بنیادین: کوری تنش

ناپذیر هستند، مندیِ جهان اصولی خدشهدر زمان، اعتمادپذیریِ دیگری و قاعده

گی، شود. باور به جاودانهای بنیادین منتهی میبه نادیده انگاشتن تنش

بخش مهم  شوند وناپذیر پذیرفته میاعتمادپذیری و قانونمندی به شکلی رسیدگی

 دهند. سیاه را تشکیل می« یجعبه»از عناصر 

  این ترفند برای محو ساختن تمدن مدرن، به ویژه در  ی مَرشون:تله

های عادی و خُرد تأکید گیرد: بر تنشهای بنیادین مورد استفاده قرار میتنش

که در آن شود شان فرو نهاده میدر اطرافى بازخوردى یاهچرخهشود و می

رتیب به این ت. آیدها پدیدار میها و پیشگیریبینی، پیشاطالعاتاز  یانباشت

یِ پذیری تعمیم این قضیه و کنترلهای عادی دستمایهمدیریت نسبی تنش
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از و کارِ جذب و شوند و هر آنچه از این سهای کالن و بنیادین فرض میتنش

ز شود. به این ترتیب برخی اها بیرون بماند، نادیده انگاشته میسلطه بر تنش

ورنمایى، دگیرند و بقیه با ها که قابل مدیریت هستند در مرکز توجه قرار میتنش

حو و م نمایى، بزرگنمایى، وابستگى به بخت، ارجاع به دیگرى و معنازدایىعادى

  .شوندنادیدنی می

  :های بنیادین به عنوان مراکزی برای زایش استفاده از تنش راهبرد نَرسه

های تولید و پشتیبانی از خواست و معنا و بهره جستن از آنها به عنوان گرانیگاه

ها و شود که همیشگی بودن و پایداری این تنشآرمان، تنها زمانی ممکن می

 ه شود. ناممکن بودنِ سازگاری کامل و مطلق با آنها فهمید

Z  ،زا تهدیدِ دیگری و آشوبِ حاکم بر طبیعت تا این پایه تنش چرا مرگ

ند؟ کنهستند؟ آیا اینها ارتباطی با پایداری و استحکام خودانگاره برقرار می

د؟ سازنهای گوناگون چگونه این سه متغیر بنیادین را محو میفرهنگها و تمدن

 ه سراغ دارید؟های بنیادین دیگری شبیه به این سچه تنش

O  رویکردهای مرسوم برای رفع تنش مرگ و اعتماد و آشوب را شناسایی

ا پردازند یها میها به سازگاری با این تنشکرده و تحلیل کنید. آیا این روش

 شوند؟گریزی از آن محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تمامیت

 ناتمامیت

 حضور

 موجود غیاب

 مطلوب

 تنش

 رفع تنش

عادی تنش  

بنیادین تنش  
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 پیرامون نو و کهن

 4/12/1394ی اعتماد، سه شنبه ی روزنامهکرگدن، ضمیمه

 

ای که طی قرن سال گذشته در ترین جفت متضاد معناییاحتماال مرکزی

گفتارها و نوشتارهای روشنفکران ایرانی مدام تکرار شده، کهن/ نو است. از 

دم انقالب مشروطه تا به امروز همگان از تمایز میان آنچه که کهن و قدیمی سپیده

ان قد پرستن در برابر کهنهگویند. متجددااست، و آنچه نو و جدید است سخن می

ستیزند، دوستداران شعر کهن کنند، هواداران سنت با پیروان مدرنیته میعلم می

نگری تمایزی و تقابلی است روند، و هر جا را که میبا مریدان شعر نو کلنجار می

 اند.میان آنان که رو در گذشته دارند یا به آینده خیره شده

آمیختگی تکان دهنده و معنادارِ عناصری  ی شگفت در این میان،نکته 

اند. در جریان انقالب اسالمی نیرویی که به نظر است که نو و کهن قلمداد شده

رسید، به این خاطر در میدان سیاست برنده شد گرا و هوادار قواعد قدیم میسنت

مثل پخش اطالعیه با دستگاه کپی، یا پخش سخنرانی –های نو آوریکه از فن

کرد، و رژیم سیاسی رو به افولی که استفاده می -ن انقالب با نوار کاسترهبرا

ی اش دربارههای عمومیی مترقی بود، در رسانهی مدرنیتهبه ظاهر نماینده

برنامه « هاچشم آبی»ضرورت ستیز با غرب و بازگشت به سنت بومی و غلبه بر 

ار الشعرای بهو ملک ساخت. شاعرانی مانند حمیدی شیرازی و فریدون توللیمی

شدند، اشعاری با محتوای پیشرو و مدرن و سرا قلمداد میگرا و کهنکه سنت

سرودند، در حالی که بافت گفتمانی بسیاری از شاعران نوگرای تندرو روزآمد می

نویسی و مثل اسماعیل شاهرودی و سیاوش کسرائی در عمل همان سنت مدیحه

خاصی باقی مانده بود. رهبران این دو شاخه ی سیاسی تبلیغ برای حزب و دسته
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که با هم درگیری هم داشتند، از سویی فریدون توللی ستیهنده با شعر نو بود که 

هایی کامال مدرن بود، و از سوی دیگر نیمایوشیجی که اشعار رمانتیکش چهارپاره

زی وهای کراواتی و امررفتهکرد. فرنگاشعاری را در مدح امامان شیعه منتشر می

هایی گفتند و عالمهمانند دکتر شریعتی از ضرورت احیای سنت دینی سخن می

کردند، شارح مانند قزوینی و فروغی که با عبا و قبا نشست و برخاست می

 شدند.شناسی مدرن قلمداد میفیلسوفان اروپایی و مؤسس ایران

 

 

 

 

 

 

یمی/ و، قدهای کهن/ نوقتی به این آمیختگی بنگریم و کاربرد دوقطبی 

جدید، سنتی/ مدرن را در گفتمانهای سیاسی و فرهنگی قرن گذشته تحلیل کنیم، 

رسیم که انگار این برچسبها بیش از آن که به امری بیرونی و به این نتیجه می

اعی، یا ای اجتمبندیعینی داللت کنند، به گرایشی سیاسی، عضویتی در دسته

ت کنند. حقیقت آن اسد مدرن داللت میای مستقل از گفتمان مدرن یا ضسوگیری

جویی ای در وامگیری و بهرهکه طی قرن گذشته پرشورترین هواداران سنت دقیقه

اند های سازماندهی اجتماعی روزآمد تردید روا نداشتهآوری مدرن و شیوهاز فن

و تندروترین سخنگویان تجدد در بن و ریشه سخت ارزشهای سنتی را باز 

د. از این رو شکی که رواست و ضروری، آن است که چه بسا اننمایاندهمی

، و سیاسی، بالغی یا جدلی داشته برچسبهایی از این دست کارکردی تبلیغاتی،

پذیر در جهان خارج داللت نداشته اصوال به امری ملموس و تجربی و رسیدگی

 باشد.
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سته وجفت متضاد معنایی اصلی به نظرم در این میان گسسته در برابر پی 

ی تمدنها )از جمله تمدن اروپایی( بیش از آن که با است. یعنی در تاریخ همه

روبرو باشیم، با روندهایی سر و کار داریم که با « نو»و « قدیمی»پدیدارهایی 

بدان  اند، یا گسستی را نسبتشان درپیوستهی اجتماعیبستر تاریخی و گذشته

هیچ  ی خالص نداریم. یعنییا گسسته ی یکسره پیوستهدهند. هیچ پدیدهنشان می

توان یافت که سراسر در ای را نمیرخدادی، جریانی، گرایشی، مکتبی و نظریه

اش بگنجد، یا یکسره از آن قطع رحم کرده باشد. بر این مبنا ی تاریخیگذشته

باید در کارکرد دوقطبیِ مدرن و سنتی تردید روا داشت و حدس زد که چه بسا 

دو برچسبِ تاحدودی ایدئولوژیک و سیاسی باشند، برای اشاره به جدید و قدیم 

یا فرسوده و ناکارآمد و  شود،قلمداد می« خودی»آنچه که خوب و خوش و 

 اند، در اطراف اینداوری درآمیختهبیگانه. آرایش مفاهیمی که با قضاوت و ارزش

 ف علمی وی یک توصیی نو و کهن به شکلی است که آن را از مرتبهدو کلمه

کند، اش میای تبلیغاتی و جزبی تبدیلکند و به کلیشهی تجربی خلع میطبقه

یا هواداران  های هواداران سنت به کار گرفته شود،مستقل از این که در رسانه

 مدرنیته.

ان دار دست به گریبی تمدن ایرانی با آشوبی دیرپا و ریشهامروز که حوزه

 حاصل فراوانی دامنا به بدفهمی و کشمکشهای بیاست و ابهام و تزلزل در معن

 هایشان با نگاهیها و کاربستی معنای دقیق کلیدواژهزده، بر ماست که درباره

یش رانیم، با روشنی و دقت پاالانتقادی بیندیشیم و آنچه را که بر زبان و قلم می

ا همساز رنماییم. تنها در این حالت خواهیم توانست نقاط اشتراک دیدگاههای نا

های ناهمداستان بر سر مفاهیم مبهم ی جبهههای موهوم و شکنندهبیابیم و از توافق

ها باشد. ها و گسستگیشاید توجه کردن به پیوستگی جلوگیری کنیم. راه حل،

یعنی طرح این پرسش که در فالن گفتمان و سبک زندگی و دستگاه نظری و 

، ی هنری یا ادبیکرد سیاسی و سلیقهبینی و رویچارچوب اخالقی و نظام جهان
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شوند و ی روندهای تاریخی پیشین تمدن ایرانی محسوب میچه عناصری ادامه

ی سنتهای تکامل دهند. کدامها ادامهها گسستی را نسبت بدان نمایش میکدام

هایی هستند که در ی ما هستند، و کدامها دورگهیافته در تمدنهای همسایه

ها را در اند. این گسستها و پیوستگیو بیگانه شکل گرفتهاندرکنش امر خودی 

توان تبارشناسی کرد و شاید در این هنگام دورانهای پیشترِ تاریخ خودمان نیز می

ایی دقیقتر و هی اعتبار بیفتند و کلیدواژههایی با بار ایدئولوژیک از سکهدوقطبی

د کردن و ر اندیشیدن و نقتر به جایشان بنشینند. مفاهیمی که بیشتر به کاروشن

ایِ نه برانگیختن و هیجان ایجاد کردن و بسیج رفتارهای توده کردارِ سنجیده بیایند،

 فرجام...بی
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 نگاری ایرانیی اصول تاریخدرباره

 4/12/1394ی قانون، سه شنبه روزنامهبا مصاحبه 

 

 نگاری تاریخ دمانن نتوانست گاه هیچ شرق در نگاری تاریخ س: چرا

 باشد؟ داشته خودش برای جائی غربی روشمند

ج: اگر منظور از شرق ایران زمین و غرب اروپا باشد، واقعیت آن است 

نگاری در این قلمرو هم بسیار کهنتر از اروپاست و هم متونی را پدید که تاریخ

ف الآورده که از نظر دقت و چارچوب نظری قابل قیاس با هم نیستند. یعنی بر خ

نگاری در ایران زمین از اروپا تصور مرسوم، هم پیشینه و هم کیفیت تاریخ

ی بیستون را پ.م در کتیبه 522تر بوده است. شما گزارش جنگهای سال پیشرفته

بخوانید و ببینید در آن دوران و حتا تا چهار پنج قرن بعد از آن کدام متن یونانی 

رسد؟ تازه باید در نظر داشت که می یا رومی به پای عینیت و دقت تاریخی آن

نگاری ایست که شاهی پیروزمند آن را نویسانده، و هدفش تاریخنامهاین متن فتح

نج نگاری اروپایی امری متاخر است و به پنبوده است. پیشرفت و شکوفایی تاریخ

شود. البته این گزاره درست است که طی این دوران و به قرن گذشته مربوط می

نگاری ما در جا زده و به خصوص در قرن حاضر ی دو قرن اخیر تاریخویژه ط

 نگاری اروپایی بازتعریف کرده است. ای از تاریخخود را فرودستانه همچون شاخه

 صرفا نگاهی بوده؟ چطور ایران تاریخی روند به ایرانی غیر نگاران تاریخ س: نگاه

 هدفمند؟ یا تاریخی

رومی ایران زمین را قدرتی جهانی و  نگاران کهن یونانی وج: تاریخ

. از نوشتنداش میدیدند و بنابراین در چارچوبی جنگی دربارهتهدید کننده می
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عصر نوزایی به بعد ایران و تاریخ آن در پیوند با عهد عتیق همچون نوعی تاریخ 

ی اروپایی نقد شود. در واقع مفهوم بیرونیِ تخیلی به کار گرفته شد تا جامعه

.م در اروپا تحول 1800ک تاریخ در معنای یک علم متمایز در حدود سال کالسی

یافت و در حدود این سال ناگهان انفجاری در توجه به تاریخ و نگارش تاریخ 

 بینیم.را در اروپا و به خصوص کشورهای آلمانی زبان می

 

 

 

 

 

 

 

طی قرن هجدهم و نوزدهم تاریخ ایران به ویژه در اروپای شمال غربی 

 یشد. اما در میانهساز به کار گرفته میکشورهای ژرمن همچون مرجعی هویت و

ها این روایت هم به شکلی سیاسی تحریم شد قرن بیستم و پس از شکست آلمان

و به جای آن روایتی از تاریخ ایران برنشست که سه روایت اصلی داشت. در 

ه تازگی فرانسه )و بنشین جنوبی با مرکزیت اروپای التین یعنی بخش کاتولیک

خطرناک و غیرمسیحی قرون وسطایی « دیگریِ»در آلمان هم( ایران همچنان همان 

بود. در قلمرو آنگلوساکسون با مرکزیت انگلستان دیدگاهی استعماری رواج 

داشت که از غلبه بر هند برخاسته بود و ایران را قلمروی پردردسر ولی حائز 

نگاری نوپای مارکسیستهای روسی ومی تاریخکرد. ساهمیت راهبردی قلمداد می

د کوشیدنخوار شوروی بودند و میتبار ولی جیرههایشان ایرانیبود که خیلی

های تاریخی مارکس بگنجانند. هر سه دیدگاه بندیتاریخ ایران را به زور در مرحله

قالبهای خشک ایدئولوژیکی تولید کرد که با کوششی برای خوارداشت و حذف 
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های آکادمیک سیطره نگاریه تاریخی ایران همراه بود و هنوز هم بر تاریخجایگا

 دارد.

 ختاری خصوص در اسالم از قبل تاریخی های نوشته به شود می س: آیا

 به های هکتیب و آثار به باید صرفا یا هستند بررسی قابل و داشت اعتماد ایران

 کرد؟ نگاه تاریخی سند عنوان به مانده جای

زگی مکتبی در آلمان شکل گرفته به نام ایناره که به کلی منکر ج: به تا

ی سیمرغ نقدی در بر دیدگاهشان اصالت تاریخی منابع اسالمی است. من در مجله

های عصر هخامنشی و ساسانی نیز ی تاریخام. تردیدهای مشابهی را دربارهنوشته

ناسی شی و روشنگاری به دستگاهی نظربینیم. نکته در آنجاست که تاریخمی

ای نیاز دارد که همه جا باید به یکسان به کار گرفته شود. اگر مشخص و عینی

تاریخ هرودوت با خطاهای آشکار و دروغهای عریانی که دارد به عنوان منبع 

های شک کتیبهتاریخی اعتبار داشته باشد، کتاب عزرا و کتاب نهمیا و بی

 یای که متألهان مسیحی قرون اولیههخامنشی هم خواهد داشت. اگر متون جدلی

اند، در مقام منبع تاریخی اعتبار داشته باشد، اسالمی در دفاع از دینشان نوشته

شک اند هم بیی سیر تحول دین خودشان نوشتهتاریخهایی که مسلمانان درباره

شمرند، های ایرانی را نامعتبر میمعتبر خواهد بود. بسیاری از مکتبهایی که تاریخ

ی کنند و آشکارا در چارچوبمتونی نامعتبرتر را به عنوان جایگزین پیشنهاد می

نگرند. حقیقت آن است که تمام متنهایی که در ایدئولوژیک به ایران زمین می

شان را هم باید سرسختانه نقد گذر تاریخ نوشته شده ارزش تاریخی دارند و همه

ود شمتنی هم تنها زمانی استوار میهای کرد و با معیارهای بیرونی محک زد. داده

ه از شناختی نگریسته شود. گذشتشناختی و دیرینهای باستانکه در کنار یافته

نگریم ها بای و سیستمی به سراسر دادهرشتهچند قرن گذشته، اگر با دیدی میان

منابع نوشته شده در ایران را هم از نظر حجم و هم کیفیت ثبت رخدادها بسیار 

 شان خواهیم یافت. و معتبرتر از همتاهای همزمانِ غربی ارزشمند
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 یزندگ ی تاریخی مثل کوروش بنگریم. چراس: بیایید به یک نمونه

 رد است ایرانی ملی همبستگی و تاریخ شکوه نماد ها قرن از بعد که کوروش

 است؟ گنگ و کور نقاطی

دانیم به می ی زندگی کوروشج: در واقع نقاط کور و گنگی که درباره

نسبت اندک است. باید توجه داشت که کوروش دو هزار و ششصد سال پیش 

زیسته، یعنی صد و سی نسل بین ما و کوروش فاصله است. در ضمن کوروش می

 نگاری به شکلی اساطیری و بسیار ابتدایی رواجزیسته که هنوز تاریخدر زمانی می

ی کوروش یکی از ینامهداشته است. در واقع عصر کوروش و خودِ زندگ

 نگاری را رقم زده است. بسیاریهایی است که تحولی چشمگیر در تاریخدستمایه

ی سازند، در هستهی هویت اروپاییان را بر میهای مهمی که امروز شالودهاز تاریخ

ی نامهاند. از کوروشی کوروش و فرزندانش را گنجاندهمرکزی خود زندگینامه

ا هرودوت و کتاب عزرا و کتاب نهمیا. بنابراین ابهام در گسنوفون بگیرید ت

زیسته طبیعی است و در ضمن ی مردی که در زمانی چنین دوردست میزندگینامه

 به نسبت از آنچه انتظار داریم کمتر هم هست.

اید و در آنجا نوشته« بخشکوروش رهایی»کتابی دارید به نام  س: شما

 در نه او و است متفاوت است عمومی باور در آنچه با کوروش مرگ شیوه که

ه دارد؟ آنچ وجود زمینه این در اسنادی و دالیل چه بأخته جان بستر در که جنگ

 بایدن چرا است. یونانی نگاران تاریخ یدانیم نوشتهمی کوروش ی مرگما درباره

 کرد؟ اعتماد تاریخ این صحت به
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ی مرگ کوروش بازگو ارهج: بله، به احتمال زیاد روایتی که هرودوت درب

ها جان گوید که کوروش در نبرد با ماساگتکرده ساختگی است. هرودوت می

ی نبرد هراکلس با کند رونوشتی از اسطورهباخت. داستانی که تعریف می

ام، اصوال ساختی تاریخی هاست و چنان که در همان کتاب تحلیل کردهآمازون

ن مرگ کوروش در میدان جنگ با ندارد. چند دلیل هست که نامحتمل بود

 دهد:ها را نشان میماساگت

تبار سکا که در مرزهای نخست این که دولت هخامنشی در برابر قبایل ایرانی

ها بخشی از آنها بودند، موضع تدافعی زیستند و ماساگتشمال شرقی ایران می

ای جیرهداشته و نه تهاجمی. خودِ کوروش چند سال پیش از مرگش در همان جا زن

این گفتند. بنابرها بدان کوروپولیس میاز دژهای دفاعی ساخته بود که یونانی

ها گوید کوروش برای جهانگشایی به قلمرو ماساگتروایت هرودوت که می

ها اصوال کوچگرد بودند و قلمروی که بشود حمله کرد نادرست است. ماساگت

کوروش هم در پانزده سال آخر ی پایدار داشت، در اختیار نداشتند. بر آن سلطه

، اش برای عملیات نظامی بعدیریزیسلطنتش به هیچ جا حمله نکرده بود و برنامه

 فتح مصر بود نه حمله به شمال شرق.

دوم آن که کوروش در زمان مرگ هفتاد سال داشته و دو پسر دلیر و الیق را 

یدان نبرد شهرت شان )بردیا( به پهلوانی و زورمندی در مپرورده بود که یکی

داشت و دومی )کمبوجیه( هم سیاستمداری چنان الیق و زیرک بود که در دوران 

اش نیروی دریایی ایران را تاسیس کرد، فنیقیه و قبرس و هشت سال زمامداری

دریای اژه را گرفت و دولت عظیم مصر را همراه با لیبی و اتیوپی تقریبا بدون 

شاهی سالخورده با داشتن دو پسر بزرگ،  خونریزی فتح کرد. بسیار بعید است

بدون همراهی ایشان به تنهایی به میدان جنگ برود و کشته شود. روایت هرودوت 

دهد که چنان که گفتم ماهیتی آشکارا سیمایی جوان از کوروش را به دست می
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اساطیری دارد و مشابهش را در اساطیر درگیری پهلوانان یونانی با زنانِ آمازون 

 اند.های اساطیر یونانی هم سکا بودهیم. ناگفته نماند که آمازونبینمی

گوید جسد کوروش به دست سوم آن که بر خالف روایت هرودوت که می

دانیم که پیکر کوروش در پاسارگاد دشمنانش افتاد و سرش را بریدند، این را می

ز شی هم ابوده و تا زمان اسکندر گجسته هم همان جا باقی بوده است. هیچ گزار

 مثله شدن کوروشی که در پاسارگاد بوده در دست نداریم.

چهارم آن که کهنترین گزارش یونانی از مرگ کوروش که به کتسیاس تعلق دارد 

گوید او در بستر بیماری درگذشته و منابع دیگر مانند متون پارسی باستان و می

 د.ای به مرگ او در میدان نبرد ندارنمنابع عبرانی هم اشاره

ی ها ساختگبنابراین به نظرم اصوال داستان مرگ کوروش در جنگ با ماساگت

 است.

 شورک تاریخ زمینه در فعال خیلی حاضر حال در که شرقی نویسان س: تاریخ

 دنبال روشمند را علم این و شده عرصه وارد خودشان کشورهای خصوصا ها

 حق ینا أساسا و دهند تغییر را غربی چندصدساله غالب نگاه توانند می کنند می

 هست؟ محفوظ آنها برای
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ی دیگری از علوم انسانی یک علم است. یعنی مواد ج: تاریخ مثل هم شاخه

ها و روش و معیارهایی برای نقد و محک زدن دارد. هر ملتی که تاریخ خام و داده

و  ی نگاهی بیرونی تن در خواهد دادخود را ننویسد، خواه ناخواه به سیطره

خویشتن را از چشم دیگرانی خواهد دید که یا درک درست و دقیقی از هویت 

جویانه شان ندارند، و یا احیانا ممکن است هدفی استعمارگرانه یا ستیزهفرهنگی

ت نگاری امروزِ ایرانیان بسیار آشفته و سردرگم اسهم داشته باشند. متاسفانه تاریخ

های شود. ایرادوهشهای غربی محسوب میلوحانه از پژو اقتباسی به نسبت ساده

 ی دوران باستاننگاری مسلط امروز ایران به خصوص دربارهاصلی که در تاریخ

 شود در سه عبارت خالصه کرد: بینم را میمی

ای که ی منابع تاریخی و بسنده کردن به روایتهای یونانیغفلت از گستره (1

 .دین و چند منبع استساز اما برای ما یکی از چنبرای غربیان هویت

شناسی منظم و فقر مفرط در دستگاه نظری، به شکلی که غیاب یک روش (2

های به کار گرفته شده توسط بسیاری از معموال معلوم نیست کلیدواژه

 .دهدمورخان ایرانی در کدام دستگاه نظری دقیقا چه معنایی می

اران نگشود تاریخخودباختگی و کمبود اعتماد به نفسی که باعث می (3

را در نیابند یا خویشتن را از آن « نوشتنِ تاریخ خود»ضرورت و امکانِ 

به شکلی که نقل قول فارغ از نقد از نویسندگانی نه چندان . عاجز بدانند

زنند، به عالمتِ سواد هوشمند که حرفهایی نه چندان پذیرفتنی را می

 . دانشگاهی تبدیل شده است

مورخان ایرانی هستند که از این سه ایراد مبری ناگفته پیداست که بسیاری از 

هستند و آثارشان طی سالهای اخیر با استقبال خوبی هم روبرو شده است. اما 

ب زاده استثنا هستند و قالپژوهندگان ارجمندی مثل عباس امانت و پروانه شریعت

 ینایست که از گلچزدایانهی ایرانزدهی یوناننگاری همان شیوهعمومی تاریخ
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گیری باقی منابع ناشی شده است. پژوهشگران های یونانی و نادیدهبرخی داده

توانند و وظیفه دارند که تاریخ تمدن خویش را خود بنگارند و بدیهی ایرانی می

اش یاند، و بسیارنگاران غیرایرانی در این زمینه پدید آوردهاست که هرآنچه تاریخ

ید سراسر خوانده و وارسیده و نقد شود و بسیار ارجمند و سودمند هم هست، با

 مورد استفاده قرار گیرد. 
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 اخالقِ ضمیرِ مفردِ او: درباره اتیسم و اخالق
 

 11/12/1394ی ابتکار، سه شنبه با روزنامه مصاحبه

 

 

 گونهنیرا ا سمیدر حالِ حاضر ات یروانشناس یجامعه: یاحیرمسعود 

حاصل از  یهایاست که ناتوان رشدیسندرم عصب کی سمی: اُتکندیم فیتعر

 و ابندییو همراه با رشد ادامه م شوندیم داریآن در سه سالِ اولِ پس از تولد پد

در  .کنندیشدت مختل ماو را به یکودک، تکلم و خزانه رفتار یتعامل اجتماع

 یهاییاناتو د،یاز راه تقل یریادگی ،یاجتماع یهاافراد ارتباط، مهارت نیا

وجه و ت یاستقالل شخص ،یریز و درشت حرکت یهامهارت کردن،یباز ،یشناخت

به کمکِ عصب  داًیشد یروانشناس ی. جامعهندیبیم بیآس قایعم یاشتراک

 یاست، برا ازمندیشناسان ن امعهج حتی و پزشکانروان شناسان،ستیشناسان، ز

 توانندیم گرید یکه رشته ها یاز نقاط یکی دیناگوار. شا آمدِشیپ نیا فِیتوص

 یاست،که هم در فلسفه و هم در علوم شناخت یگریذهنِ د یهیورود کنند، نظر

. حال در بستر پردازدیدر ذهن کودک م «یگرید»از  یریتصو یریگبه روند شکل

یچگونه معنا م یگریدر ارتباط با مفهوم د ،یدر خود ماندگ نیگفتمان، ا نیا

  شود؟

د به وجو یبه بعد، در حدود شانزده ماهگ یکودک از سن: یلیوکشروین 

 یانسانها انیدر م یو همچون انسان گرید یزهایچ انیدر م یزیخود همچون چ

است که  یو نقطه عطف نامندیم ینگییآ یرا مرحله نی. اشودیآگاه م گرید

را شکل  اشیو خودآگاه سازدیکودک از خودش را ممکن م یذهن ییبازنما

 نی. چندهندیم صیرا تشخ نهییخود در آ ریهنگام تصو نیکودکان از هم. دهدیم

. رسدیبه سرانجام م یگرید ییمقطع روند شناسا نیاز ا شیپ یکه کم دینمایم
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 کیدر اطرافش هستند که هر یگرید یکه انسانها شودیکودک متوجه م یعنی

 هیشبکودک  داز جهان دارند و با خو یزیو برداشت مشخص و متما تیذهن

 شودیم نیچن رشیتعب م،ییسخن بگو دارشناسانهیپد یبه زبان میهستند. اگر بخواه

 تسیکه کودک در آن ز تیاز تجربه و ذهن یسپهر یعنیکودک،  جهانِستیکه ز

خورد و به سه  یشکاف م جیسال پس از تولد به تدر میو ن کی یط کند،یم

 تیاهم ینگییآ یتا مرحله« نم»به نام  گاهیمرکز و گران کی. شودیم میبخش تقس

 یرونیمستقل و ب یبه من، ول هیاز موجودات شب یادیشمار ز ابد،ییم یو برجستگ

که  ردیگیرا در بر م نهایهم ا نهیزم کیباشند، و  هایگریکه د شوندیم ییشناسا

سه رکنِ  یکودکان تا حدود شانزده ماهگ جهانستیز یعنیهمان جهان است. 

که در کودکان مبتال به  رسدیبه نظر م نی. چنشودین را دارا مو جها یگریمن، د

من  یگافتینا زیاز تما یشکل یعنی. شودیروند دچار اختالل م نیا سمیاوت فیط

 انیم نیدر ا یگریو به طور خاص انگار شناخت د مینیبیو جهان را م یگریو د

 .مختل است
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نامیده  MNS دارد کهجود در مغز و یایعصب یشبکه: یاحیرمسعود 

 .شود و کارکردش تشخیص دیگری است. درباره آن توضیح مختصری بدهیدمی

ه ایست کهای آیینهی نورونی سامانهسرواژه MNS :وکیلیشروین 

و بخش  یشانیقشر پ نیریز یاز چند بخش قشر مخ است. نواح دهیچیپ یاشبکه

 یهاآن هستند. نورون یدهنده لیتشک یبخشها نیاز مهمتر یاانهیقشر آه ییباال

 درا در اطراف خو هایگریکه فرد حضور د شوندیفعال م یوقت هیناح نیا

 یبه کار ایو  کندیم دیرا تقل شانیو به طور خاص رفتار ا دهدیم صیتشخ

 ستمیس نی.م که ا1990 یدهه لیخاطر از اوا نی. به همپردازدیم شانیمشترک با ا

اند. ههمتا انگاشت یگرید ییشگران آن را با مرکز شناسااز پژوه یکشف شد، برخ

که  کنندیم فاینقش ا انیم نیهم در ا یگرید یهاستمیرسیالبته ناگفته نماند، ز

. دکنیم یمغز است که زبان را هم رمزگذار یجگاهیلوب گ یبخشها اشنیمهمتر

 هیاحن نید اکارکر سمیکه در کودکان مبتال به اوت میدانیرا م نیبه هر صورت ا

 .شودیم یدستخوش اختالل جد

 هست یروشن یشناسانهبه نظر شما شواهد عصب یعنی: یاحیرمسعود 

شان در مغز یگرید ییدر بخشِ مربوط به شناسا کیکودکان اوت دهدیکه نشان م

 دارند؟ یایکاست

 نیاندازه روشن شده باشد که چن نیتا ا کنمیبله، فکر م: یلیوکشروین 

ز ا یااست و مجموعه دهیچیه واقع وجود دارد. علت بروز آن به ظاهر پب یاختالل

 صیشخرا ت یگریکه د یستمیاست. س یشناختیمنیو ا ،یهورمون ،یکیعوامل ژنت

 یشکمیهر صورت س هاما ب ستیانهییآ ینورون یاز سامانه تردهیچیهم پ دهدیم

 بیع سمیدر اوت یگرید ییدر شناسا ریدرگ یبخشها ریسامانه به همراه سا نیا

 .کندیم دایپ
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اخالق  یفلسفه یدر حوزه یجیتا به نتا دیها استفاده کردداده نی: شما از ایاحیر

به  یناسشمثل عصب یتجرب یاز دانش شودیکه چطور م دیی. نخست بگودیبرس

 ایبر معت ییهایریگجهینت نیجهش کرد؟ اصوال چن یاخالق ای یفلسف یاحکام

 اتِیتوجه به رفاه و حق ح یگفتمان، اخالق را به نوع نیر در امستدل هست؟ اگ

 اخالق چگونه معنا خواهد شد؟ سم،یات یدر افراد دارا م،یکن فیتعر یگرید

دانشها  یبندرده یِ. شکلِ سنتدیبه موضوع بنگر یدارد در چه قالب ی: بستگیلیوک

دوم  یهانقرن نوزدهم شکل گرفت و همچنان تا پس از جنگ ج یانهیکه در م

به هم  ربطیواگرا و ب ییهامتفاوت را شاخه یبود، دانشها جیهم در غرب را

را ناممکن  یگریدر د یریگجهینت یبرا یکی یهاو استفاده از داده دیدیم

 یدر علوم در عمل از دهه یکیمکان ییگراشکل از تخصص نی. اشمردیم

 یستردر ب میشناسیکه م یمتمام علو بای.م به بعد منسوخ شده و امروز تقر1980

دانش  نیب انیم نیدر ا وندهایپ نیاز مهمتر یکیاند. به هم متصل شده یارشتهانیم

است  اعصاب یاش فلسفهگرفته است. نمونه شکل یگریو علوم د یشناسعصب

نو و طرح  جیبه نتا یابیدست یبرا یشناسکه عبارت است از کاربستِ دانش عصب

 یشناساست که مثال اگر در عصب یهیفلسفه. بد ینو در حوزه یپرسشها

ز ا ییهاکند، شاخهمردود  ای دییآزاد را تا اریشود که مفهوم اخت دایپ یشواهد

و  هاهیظرن بیترت نی. به همرفتیخواهند پذ ریاز آن تاث میطور مستق هفلسفه ب

ه ک کندیعمل م یینماشناسان همچون قطبعصب یهم برا یفلسف یکردهایرو

 رو پاسختان مثبت نیکنند. از ا یرا طرح و بررس یهدفمند یرسشها و چالشهاپ

 نیچن هحرکت کرد، ضرورت دارد ک گرید یبه دانش یاز دانش شودیاست. م

 .کنندیم نیمهم چن شمندانیاند یهمه شیو امروز کماب میکن

 دیتاخالق گف یفلسفه یآنچه که شما درباره نه،یزم نیبا ا: یاحیرمسعود 

 یرگیاخالق با د وندیپ یمشتق شده بود؟ منظورم بحث ِدرباره هیز کدام نظرا

 است؟
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و  ته،افیبه اسم زُروان شهرت  شتریهست که ب یدگاهید: یلیوکشروین 

 نیمترادف با زمان بوده و در ا میقد رانِیآمده که زروان در ا نجایاسمش هم از ا

 نی. اشودیم نییزمان تعبا « من» یکربندیو پ یریگمن هم شکل یستمیمدل س

آن که  از یبخش وام، کتاب و مقاله منتشر کرده نیرا در قالب چند یدستگاه نظر

ر د ییمتفاوت شناسا یهاحوزه یریگشکل یماجرا شود،یبه بحث ما مربوط م

 جهان، ستیز یکه سه حوزه شودیفرض م نیمدل چن نیاست. در ا جهانستیز

هستند که از منِ شناسنده تراوش  یادراک ییهرهاو جهان، سپ یگریمن و د یعنی

 -من ندویکه از پ میدار یشناخت یهیسه نوع ارتباط پا تیدر نها یعنی. شوندیم

 بیسه، به ترت نیجهان ساخته شده است. ا -و من ،یگرید -من، من

 ،یذوق یکه محتوا ییهاگزاره یعنی. دهندیم جهیاخالق و علم را نت ،یشناسییبایز

/ بد، و درست/ کی/زشت، نبایز زیدارند و بر محور تما یشناخت ای یاخالق

  .رندیگیشکل م جهانستیدر سه رکن ز اند،افتهینادرست سازمان 

که بر سه محور  میدار ییسه شاخه از شناسا یعنی: یاحیرمسعود 

 اند؟شده زانیم جهانستیز

اه دارند ه هم رکه ب اندستمیرسیسه البته سه ز نیا قا،یدق: یلیوکشروین 

نوع  من از سه ریتعب نی. اسازندیرا م یکل ییشناسا ینهیزم کیهم رفته  یو رو

 .است یکانت ییِو شناسا یداور

 شود؟یمربوط م سمیبحث چطور به اوت نیا: یاحیرمسعود 

ر شکل به ظاه میبا آن روبرو هست سمیکه در اوت یامسئله: یلیوکشروین 

 افتهین زیمات یعیبه شکل طب مارانیب نیا جهانستیز یعنیاست.  یگرینگرفتنِ د

 یبه آن همچون مدل شودیخاطر م نی. به همآوردینم دیسه محور را پد نیو ا

دست  نیاز ا ییسو اختاللها کی. از ستیاخالق نگر یریگفهم شکل یبرا ینیبال

 دهیچیپ ییهادهیپد یعیپژوهشگران تا روند تحول طب یاست برا ییطال یفرصت

، اختالل در کجاست تِیکه ماه نیبا فهم ا گرید ینند اخالق را بشناسند. از سوما
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از  کیستیاوت مارانیب یدرباره رمنصفانهیغ یو برداشتها هایداورشیاز پ یاریبس

 .رودیم نیب

 ؟ییداشتهاشیچه نوع پ: یاحیرمسعود 

ال ار اصومبتال هستند انگ سمیکه به اوت یکودکان د،ینیبب: یلیوکشروین 

ت بدان معناس نی. اابندییدر نم م،یکنیکه ما درک م یرا به شکل یگریمفهوم د

در  م،ینیبیم یکه در افراد عاد یبدان شکل یدستگاه اخالق یبندکه استخوان

جار به نسبت بهن لاختال نیدر ضمن گذشته از ا کیوجود ندارد. افراد اوت شانیا

 یداون مبتال هستند شکل ظاهرکه به نشانگان  یبرخالف کسان یعنیهستند. 

خود  تیریمد یهیپا یکارکردها یافتادگان ذهنبر خالف عقب ایندارند  یرعادیغ

 اشتباه یعاد یرا با فرد شانیساده است که ا یلیرو خ نی. از ادهندیرا انجام م

ان خودم یاخالق یارهایرا با مع کیاختالل اوت ازبرخاسته  یو کردارها میریبگ

 و گرانیممکن است موقع خشم به د کی. کودکان اوتمیوهش کنو نک یابیارز

ه تعلق دارند ب گرانیکه به د ییزهایبرسانند، به چ بیبه خودشان آس نیهمچن

 گرانید یکنند، و در برابر گفتگو بشیو ممکن است تخر زنندیدست م یسادگ

را  یگریکه د یرفتارها در کس نی. ادهندینشان نم یواکنش حبتشانابراز م ای

به  د،فهمیبهنجار م یرا به شکل یو ارتباط انسان تیو مفهوم مالک کندیدرک م

 یاخالق یکه داللت شودیحمل م نیبه ا هیشب ییزهایچ ای یدزد ،یادب یخشونت، ب

 .دارد
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عشق و  ابیعوارض به غ نیا دیشا یگریدر سطح د: یاحیرمسعود 

تند هس تگریحما یاخانواده از یبخش کیمحبت حمل شود. باالخره کودکان اوت

 دهیرا ناد شاننیوجود داشته باشد که مهر و محبت والد ریتفس نیو اگر مدام ا

 .کندیم جادیا ندیناخوشا یحس رند،یگیم

 یلیمیماجرا به ب دیهم هست. اما شا نیبله، اصوال چن: یلیوکشروین 

 یربنایدر ز اختاللماجرا به  دیبه ابراز محبت مربوط نباشد. شا کیستیکودکان اوت

 .بازگردد یرفتار ینمودها نیا یریگشکل

 جادِیخانواده به مثابه ا کیدر  سمیات یفرد دارا کیوجود : یاحیرمسعود 

 خود خواهد کرد ریدر آن فضاست که تمامِ افراد آن خانه را درگ دیبافتِ جد کی

و آموزش  یآگاه ازمندیافراد و خانواده شان ن نیا رشیجامعه در پذ یو از طرف

 و نییو تب فیوصت برای است، شناسانورود جامعه یبرا یمناسب یهستند، جا

است  یابعادِ متفاوت یدارا سم،یبه وسعتِ ات یکه اختالالت رایراهکار. ز دیشا یحت

 .کنندیم فیطالق توص یبرا یدیآن را عاملِ جد رایاخ یکه حت

 یدارد. اما فقط و فقط زمانشناسانه هم کاربرد جامعه لیتحل شکی: بله، بیلیوک

از  شیپ سمیغفلت نکند. اوت ییدانا گرید یهاو مهم حوزه حیصر یهاکه از داده

 شیاو بعد بر مبن دینخست را خوب فهم دیاست. با یاختالل رشد مغز کی زیهرچ

 یرای یکرد. در قدم نخست برا مبه آن را فه نیو واکنش والد یخانوادگ طیشرا

 ابیکه اصوال با غ یاختالل را درک کرد. اختالل تیماه دیبا افراد نیرساندن به ا

 نیهنجار یِدستگاه اخالق ابیرو با غ نیهمراه است و از ا افتهی زیتما یِگرید

دکان که به کو ییهااز انگ ینکته بخش مهم نی. به نظرم توجه به اشودیدنبال م

آن که  یکند برافراهم  یو چه بسا فرصت سازدیم یرا منتف خوردیم کیستیاوت

دکان کو نیبه ا جهانستیز تیریمد یمؤثرتر برا ییراهبردها گر،ید یبه شکل

در  نیاخالقِ هنجار ایادب  تیرعا یبرا یاست پافشار یهیآموزانده شود. بد
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برد و ینم ییاست، راه به جا بیغا اشیشناختعصب یربنایکه ز یطیشرا

 یبکودکان در قال نیگنجاندن ا یاجانکاه بر یمتاسفانه در اغلب موارد با کوشش

و  نیخودشان آزارنده است و هم والد یکه هم برا میروبرو هست نیهنجار

  .سازدیدرمانگرانشان را آزرده م

 یدرباره یاتیعمل یشنهادیدر انتها، حرف شما به پ: یاحیرمسعود 

 شود؟یم یمنته کیکودکان اوت ینگهدار

ون ندارم، چ نهیزم نیدر ا یایتایمشخص عمل شنهادیمن پ: یلیوکشروین 

متخصص هستم و نه  سمیاوت ینهیام است. من نه در زمتخصص میخارج از حر

 گاهوندیکار خودم که به پ یدارم. در حوزه نهیزم نیدر ا یمشخص یفن شنهادیپ

 ینهادشیو پ یبه حدس شود،یمربوط م یشناسو فلسفه و عصب یشناسجامعه

انند به که چه بسا متخصصان بتو امدهیرس سمیاوت یفلسف ریتفس یدرباره ینظر

شدن  یارشتهانیم کنمیکنند. فکر م دایدست پ یاتیعمل ییکمکش به راهبردها

به  یگرید یو در جا دیآیبه دست م ینشیب ییمعناست. در جا نیدانشها به هم

را  یو ترفند یراهبرد دیشا گرید ییو جا رساندیم یاری یساز و کار صیتشخ

 .آورد دیپد
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 «: دیگری»ی اوتیسم، اخالق و مسئله

 آوردگاهی برای آزمودن دیدگاه اخالقی زروان

 سخنرانی ارائه شده در همایش انجمن اوتیسم ایران

 1394اسفند  4ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سه شنبه دانشکده

 

 

                                                 

 

1 Autism 

 شناسی اوتیسمگفتار نخست: عصب

 

 م بیماریسخن نخست: اوتیسم در مقا

 

شناختی که از نابسامانی در رشد روان-اختاللی است عصب 1اوتیسم

های بیماری از حدود دو شود. نشانهارتباطهای انسانی در کودکان ناشی می

و اغلب والدین بیماری فرزندشان را تا پیش از سه سالگی  2شودسالگی آغاز می

سخن گفتن و ارتباط دهند. این اختالل با خودداری کودکان از تشخیص می

ماری شود. این بیچشمی، نادیده انگاشتن دیگران و رفتارهای تکراری مشخص می

2 Myers and Johnson, 2007: 1162–1182. 
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ای وراثتی دارد و با این همه شرایط محیطی نیز در بروز آن مؤثر هستند. ریشه

اسالم های نگیری این بیماری را به عواملی مانند واکسنها که شکلبرخی از نظریه

 شوند. ردود دانسته میکرد امروز ممنسوب می

 3بیماری اوتیسم را امروز بخشی از یک رده از اختاللهای رشد عصبی

و اختالل فراگیر  4کنند که بیماریهای دیگری مانند نشانگان آسپرگرمحسوب می

را هم  6از هم گسیختگی کودکان و اختالل 5(NOS-PDDنامشخص )رشدی 

تشخیصی و آماری اختاللهای  گیرد. در ویراست پنجم کتاب راهنمایدر بر می

                                                 

 

3 neurodevelopmental disorders 

4 Asperger syndrome 

5 pervasive developmental disorder not otherwise specified 

6 childhood disintegrative disorder 

.م منتشر شد، نمودهای مشترک این بیماریها اختالل در 2013که به سال  7روانی

ای و تکراری، و گاه کندفهمی و نارسایی حسی ارتباط اجتماعی، رفتارهای کلیشه

اختاللهای طیف »ذکر شده است. در همین متن مرجع این بیماریها روی هم رفته 

کنند ی میبینهایی که بروز اوتیسم را پیشاند. نخستین نشانهخوانده شده 8«اوتیسم

ی افراد، برنگشتن وقتی اسم کودک را میلی در نگاه کردن به چهرهعبارتند از بی

7 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition 

(DSM-5) 

8 autism spectrum disorder (ASD) 
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در این طیف  9عالقگی به پیشنهاد بازی از طرف همبازی.کنند، و بیصدا می

 ی به نام هانس آسپرگر کشف.م توسط پزشکی اتریش1944نشانگان آسپرگر که در 

ماند و بخش اعظم روند رشد شد، به این خاطر که زبان در آن دست نخورده می

شود. از سال ترین عارضه محسوب میخیمشود، خوشعقلی کامل طی می

ن را در کنند و آ.م به بعد نشانگان آسپرگر را بیماری مستقلی محسوب نمی2013

مبتالیان به این اختالل از نظر فیزیکی تنبل و  دهند.طیف اختالل اوتیک جای می

کم تحرک هستند، در ارتباط برقرار کردن با دیگران دچار اشکال هستند و معموال 

  10دهند.نشانی از همدردی و عاطفه و هیجان نسبت به دیگری نشان نمی

                                                 

 

9 Zwaigenbaum, 2001: 2037–2042. 

10 Frith, 1991: 37–92. 

در هزار است. اگر بخواهیم کل طیف  2بسامد بروز بیماری اوتیسم 

در  7/3رسیم که بیشتر آن )در هزار می 6حساب کنیم، به عدد اختالل اوتیک را 

میان اقوام و ملل گوناگون  این بسامد در 11شود.مربوط می NOS-PDDهزار( به 

ود و شاش دیده میکمابیش یکسان است، اما سوگیری جنسیتی روشنی درباره

پسربچه  یعنی از هر هفتاد 12برابر بیش از دختران است. 2/4شمار پسرانِ اوتیک 

ر ی دختران یکی دشود، در حالی که همین آمار دربارهیکی به اوتیسم مبتال می

کودک است. در عین حال، پیوند میان اختالل ذهنی و نارسایی هوش در  315

11 Newschaffer et al., 2007: 235–258. 

12 Fombonne, 2009: 591–598. 
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کودکان اوتیکِ دختر بیش از پسر است. یعنی دخترانِ اوتیک دو برابر پسران به 

 13آیند.این اختاللها دچار می

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

13 Volkmar et al., 2004: 135–170. 

14 Szatmari, 1999: 159–165. 

یدی نیست که یک شاخص ژنتیکی و وراثتی در بیماری اوتیسم وجود ترد

دارد. اگر یکی از فرزندان به اوتیسم مبتال باشد، احتمال ابتالی برادران و 

شود تخمین زده می 14کند.برابر افزایش پیدا می 30-15خواهرانش به این بیماری 

 سم باشند.میلیون تن گرفتار اوتی 7/21.م در کل زمین 2013که در سال 

 اش صرعهای عصبی دیگری همراه است که مهمتریناوتیسم معموال با بیماری

مبتالیان  ٪69تا  40و   15بیماران اوتیک به صرع هم مبتال هستند ٪39تا  11است. 

این  16سازند.به اوتیسم شکلی از اختالل ادراکی و شناختی را از خود نمایان می

 ٪75تا  25دهد که گیری خود را نشان میوضعیت اغلب در قالب اختالل در یاد

15 Ballaban-Gil and Tuchman, 2000: 300–308. 

16 Mash and Barkley, 2003: 409–454. 
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اضطراب، شیزوفرنی، افسردگی و  17افراد اوتیک با آن دست به گریبان هستند.

توانند با اوتیسم همراه شوند. اختالل حسی هم عوارض دیگری هستند که می

از مبتالیان به اوتیسم شکلی از اختالل حرکتی و نارسایی  ٪80تا  60بین همچنین 

بین یک سوم تا نیمی از  18دهند.رفتارهای عضالنی را نشان می در هماهنگی

شان را با آن مبتالیان به اوتیسم از دستیابی به زبانی که بتوانند نیازهای روزمره

 19اند.برآورده سازند، ناتوان

                                                 

 

17 O'Brien and Pearson, 2004: 125–140. 

18 Geschwind, 2009: 367–380. 

 

ن شاکودکان اوتیک در همان چند ماهگی به خاطر کم بودن تماس چشمی

ی بلغور کردن از نوزادان عادی متمایز هستند. عالقگی در تولید صدابا مادر و بی

شان با ی لغات اندکی دارند، حالت چهرهدر دو و سه سالگی این کودکان خزانه

گویند تناسبی ندارد، و بسیار به ندرت تجربیاتشان را با دیگران در میان آنچه می

تکرار  زکنند. در بیشتر موارد شکلی اگذارند و یا با زبان چیزی درخواست میمی

شود. توجهِ جمعی که از چفت شدن در ایشان دیده می 20خودکار کالم دیگری

است  گیری مکالمهنیاز شکلآید، پیشتوجه من به دیگری و دیگری به من بر می

19 Noens et al., 2006: 621–632. 

 

20 echolalia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Echolalia
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و به خاطر غیاب این توجه در کودکان اوتیک، بستر الزم برای تبادل گفتار با 

که در کودکان اوتیک اختاللی در  نمایددیگران برایشان فراهم نیست. چنین می

مفهوم ارجاع وجود داشته باشد. یعنی نه تنها ارتباط میان دال و مدلول در سطح 

کنند و ی با دست را هم درست درک نمییابند، که حتا اشارهزبانی را در نمی

  21کنند.خودشان هم به اشیا اشاره نمی

ی را در ین اختالل زبانتردر بیماران مبتال به نشانگان آسپرگر که خفیف

دهند، همچنان با وضعیتی نابهنجار روبرو هستیم که نمودهایش این طیف نشان می

عبارتند از غیرعادی بودن تن و بلندی و فراز و فرود صدا، غیرعادی بودن تاکید 

توجهی به سخن دیگری و نفهمیدن آن، استفاده از بر واجها، آهنگ، و ریتم، بی

                                                 

 

21 Johnson and Myers, 2007: 1183–1215. 

هایی یهها و تشبجویی از استعارها ویژه و خودساخته، و بهرهزبانی بسیار رسمی ی

این الگوی سخنگویی همچنان به  22که معنایش فقط برای گوینده روشن است.

های طوالنی و خسته کننده خاطر حرف زدن سریع با صدای بلند و سخنرانی

 زتوجهی به خستگی یا حالت مخاطب اهای پیش پا افتاده و بیی موضوعدرباره

ی حالت عادی متمایز است. کودکان مبتال به این بیماری در سنین پایین خزانه

ما شوند. اتر از کودکان عادی دارند و به همین خاطر اغلب تشویق میلغاتی غنی

ها را تنها در قالبی در فهم زبان کنایی و استعاری دچار اشکال هستند و گزاره

 کنند. دستوری فهم می

22 McPartland and Klin, 2006: 771–788. 
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های زبانی دیگر از درک شوخی، طنز، جوک و بازیایشان همچنین از 

این دست عاجز هستند. جالب آن که ایشان به ظاهر ساختارهای منطقی و 

ها شود در این بازیکنند و آنچه باعث میها را درک میچارچوب دستوری جوک

ه تفریح گویی کی جوکشرکت نکنند، فهم نکردنِ دلیلِ این کار است. یعنی انگیزه

اید نمیابند. در کودکان اوتیک هم چنین مییدن با دیگری است را در نمیو خند

شان اختاللی نداشته باشد، و حتا نسبت ی لغات و توانایی تلفظ کردنکه خزانه

به گروه کنترل بهتر هم باشد. اما وقتی کار به ترکیب واژگان و ایجاد ترکیبهای 

گردند. به همین خاطر یان میها نمارسد، ناتوانیمعنادار و زبانِ صوری می

مخاطبان معموال توانایی افراد اوتیک در فهم و به کار بردن زبان را دست باال 

                                                 

 

23 Williams, Goldstein and Minshew, 2006: 279–298. 

گیرند و متوجه نیستند که توانایی ایشان برای به کار گیری کلمات متنوع با می

 23تلفظ درست فراتر از قدرت تحلیل و درک معنای زبان است.

به خودیِ خود جالب است. این رفتارها الگوی رفتار حرکتی افراد اوتیک 

 ای که با تکرار یک حرکتدهند: رفتار کلیشهرا به طور کلی در شش رده جای می

آمیز که از ساده )مثل دست زدن یا تکان دادن بدن( همراه است، رفتار وسواس

ی یک قانون ساده )مثال چیدن همه چیز روی یک خط( ناشی رعایت سرسختانه

ل هایی که تغییری در شکبه یکنواختی و مقاومت در برابر محرک شود، تمایلمی

نجام آمیز که از امحیط یا عادتهای فرد ایجاد کنند، پافشاری بر رفتارهای مناسک

شود، ی غذا یا پوشاک( ناشی میی مشخص و تکرار شونده )مثل دربارهیک برنامه
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 رفتار محدود و تمرکز شدید بر یک موضوع یا چیز )مثل یک اسباب بازی( و

مثل  شوند،ی آسیب به خود میحصربندی شده پیرامون آن، و رفتارهایی که مایه

 ی چشمان.گاز گرفتن پشت دست یا فشردن حدقه

 

 

 

 

 

 

 

 

آمیز این بیماران به ویژه در اموری روزانه مثل غذا رفتارهای مناسک

موقع غذا  یابد. سه چهارم کودکان اوتیک مناسکی دقیق راخوردن نمود می

پذیرند، ای بسیار محدود از خوراکها را میکنند و تنها دامنهخوردن اجرا می

شود. افراد اوتیک در کل به خاطر شان منتهی نمیهرچند این عارضه به سوءتغذیه

های ذهنی بر تمرکز چشمگیری که بر یک موضوع دارند، در برخی از توانایی

ه طور عمده به تمرکزِ توجه به یک چیز مردم عادی برتری دارند. این برتری ب

این بیماران استعدادهای خاص و  ٪10-5گردد. برای مدت طوالنی باز می

ی خاص دارند. یعنی ممکن است در حفظ کردنِ چشمگیری در یک زمینه

آمیزی از خود ای از اعداد یا کلمات، یا انجام یک کار خاص استعداد نبوغزنجیره

شود. در موارد عداد اغلب به همان موردِ ویژه منحصر مینشان دهند اما این است

نادری شکلی از نبوغ در فهم روابط فضایی، موسیقی یا ریاضی در این افراد دیده 

ی تقویم است. به این شکل که مثال ترین شکل محاسبهشود. با این همه رایجمی



 66      پنج صد و نود وو سی چهل و یکم/ نوروز هزار یشماره/سیمرغ

 

خواهد شد.  تواند بگوید چند سال بعد فالن روز از فالن ماه چندشنبهفرد می

دهند همچنان از هوشبهر پایینی های چشمگیر را نشان میافرادی که این توانایی

برخوردارند و ممکن است در زندگی روزمره دچار اشکالهای فراوان باشند. در 

روز ای بکل نیمی از کسانی که با هوشبهر پایین استعداد درخشانی در زمینه

 مبتال هستند. ( به اوتیسم24دهند )نشانگان نابغهمی

 

 

 

 

                                                 

 

24 Savant syndrome 

 

 شناسی اوتیسمسخن دوم: عصب

 

نماید که دو مسیر تکوینی سریع و کند برای اوتیسم وجود داشته چنین می

 25شود.های بیماری تا یک سالگی نوزاد نمایان میباشد. در روند سریع، نشانه

شود و به تشخیص بیماری در سه تا مسیر دیگر در حدود دو سالگی آغاز می

انجامد. در این مسیر کودکان تا حدودی بر زبان و ارتباط با لگی میچهار سا

25 Lord, 1995:1365–1382. 
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شوند، اما این کارکردها در حدود چهارسالگی رو به زوال دیگری مسلط می

 26شود.رود. رایجترین نمود این افول کارکردها به طرد زبان مربوط میمی

( )ضد صرع 27عواملی محیطی مانند استفاده از داروهایی مثل والپروآت

در زمان بارداری هم با بروز این بیماری ارتباط دارد. اما حدس پر سر و صدایی 

ها باعث در واکسن 29ی تیمِروسالدارندهی نگهیا ماده MMR 28سن که واک

با این همه  30شود، بنا به پژوهشهای جدید نادرست است.بروز این بیماری می

واند تن در مغز جنین میدهد باال بودن سطح سروتونیشواهدی هست که نشان می

                                                 

 

26 Werner et al., 2005: 337–350. 

27 valproate 

28 measles, mumps, rubella vaccine 

با بروز اوتیسم ارتباط داشته باشد. داروهای متهم در این زمینه که مادران باردار 

د که انبرند. همچنین حدس زدهکنند، اغلب میزان سروتونین را باال میمصرف می

گوارش و پردازش ویتامین د در بروز اوتیسم موثر باشد، چون سروتونین در 

حدس دیگری  31ها هم هست.ی این ویتامین در مغز و رودهضمن تنظیم کننده

د و دانهای کارکردی در میتوکندری مربوط میهم هست که اوتیسم را به اختالل

ها کند. هرچند دادهی آن را در سطح زیرسلولی ردگیری میبه این ترتیب ریشه

 در این زمینه هنوز به قدر کافی قاطع نیستند. 

29 thimerosal 

30 Taylor, Swerdfeger and Eslick, 2014: 3623–3629. 

31 Patrick and Ames, 2014: 2398–2413. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valproate
https://en.wikipedia.org/wiki/MMR_vaccine
https://en.wikipedia.org/wiki/Thimerosal
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اللی شود و اختی عصبی دستخوش تغییر میبکهدر مغز اوتیک آرایش ش

این نکته مورد توافق است که  32شوند.ریختی در اتصالهای سیناپسی مشاهده می

مغزهای اوتیک کمی نسبت به مغز عادی بزرگتر است و بخشهایی از آن 

یعنی روند رشد و  33تر و بخشهایی دیگر بزرگتر از مغز عادی هستند.چروکیده

ی مغزی در این بیماران درست طی نشده و تراکمی از تحول زیرسیستمها

ها را در بخشهایی دیگر های فراوان در بخشهایی و زوال و نابودی نوروننورون

 سازند عبارتند از رابطبینیم. بخشهایی که این ناهنجاری را از خود نمایان میمی

ین نواحی در ا 34ی پیشانی و گیجگاهی قشر مخ.ای، سیستم لیمبیک، ناحیهپینه

                                                 

 

32 Levy, Mandell and Schultz, 2009: 1627–1638. 

33 Minshew, 1996: 205–209 

34 Stanfield, et al., 2008: 289–299. 

ضخامت قشر خاکستری مخ بیشتر است و واکنش حسی و ادراکی فرد نسبت به 

تصویر چهره و بازخوانی عواطف و هیجانات دیگری از روی حالت صورت با 

شود که به ویژه اختالل اصلی در بخشی از مغز دیده می 35اختالل روبروست.

 نام گرفته است.« های آیینهسیستمِ نورون»

 

 

 

 

 

35 Sugranyes aet al., 2011: e25322. 
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های پردازشی مغز مهمترین بخشی که در بیماران اوتیک سیستم در میان

بیماران سیستم یاد  است. در این 36(MNSنورونی آیینه )شود، سیستم درگیر می

شود و شدت اختالل با شدت بیماری تناسب دارد. کارکرد شده دچار اختالل می

لی صهای ااین سیستم در مغز اوتیک با کندی و دشواری روبروست و کاستی

شوند که توسط این سیستم رمزگذاری و اوتیسم به کارکردهایی مربوط می

اختالل در این سیستم با کم بودن غیرعادی تراکم ارتباطهای  37شوند.پردازش می

یعنی  38عصبی میان لوب پیشانی و بخشهای پشتی مغز در هر نیمکره همراه است.

                                                 

 

36 mirror neuron system 

37 Iacoboni and Dapretto, 2006: 942–951. 

38 Murias et al., 2007: 270–273. 

ی ربوط به رفتارهای اجتماعنماید که اتصال میان زیرسیستمهای مغزیِ مچنین می

 و شکننده باشد. و پردازش رمزگان ارتباطی در این بیماران سست

حرکتی اولیه و -قشر حسی 39ی زیرین لوب پیشانی،این سیستم در ناحیه

جای دارد و همدردی و همدلی با دیگران را  40ایی زیرین لوب آهیانهناحیه

هنگام  ایی باالیی آهیانهو ناحیهکند. به ویژه بخش زیرین پیشانی ساماندهی می

البته ناگفته  41شود.ی رفتارهای دیگری و تقلید و همکاری با وی فعال میمشاهده

نماند که ارتباط بین این سیستم و اوتیسم هنوز درست روشن نیست. با این همه 

39 inferior frontal gyrus (IFG) 

40 inferior parietal lobule (IPL) 

41 Shamay-Tsoory, 2011:18–24. 
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به خصوص ارتباط بخشهای لوب گیجگاهی با اوتیسم واضح است. شکنج باالیی 

حالت « خواندنِ»در همین بخش است که  43ی دوکی صورتاحیهو ن 42گیجگاهی

سازد. رفتارهایی مانند توجه به رفتار دیگران، همدلی ی دیگری را ممکن میچهره

روابط  یبا دیگری، زبان و ارتباط نمادین و تشخیص موقعیت خویش در شبکه

لطمه  شوند و همگی در افراد اوتیکاجتماعی هم در همین ناحیه رمزگذاری می

دهد افراد اوتیک هنگام شده نشان می انجام fMRIکه با بینند. پژوهشی می

ی دوکی چهره فعالیتی کمتر از افراد عادی را در ناحیه تماشای تصویر چهره

 44سازند.نمایان می

                                                 

 

42 superior temporal sulcus (STS) 

43 fusiform face area (FFA) 

شناسان بر این باورند که سیستم نورونی آیینه همان بسیاری از عصب

اند. رسرا به انجام می« ذهن دیگری»وط به ایست که پردازش اطالعات مربشبکه

های دیگری، فهم دلیل یعنی در همین مدارهای عصبی است که فهم انگیزه

گردد. مارکو الکوبونی بینی کردارهای وی ممکن میکارهای او و در نتیجه پیش

و همین سیستم را مرکز همدلی   که یکی از هواداران سرسخت این دیدگاه است

ی رفتار دیگری و حدس این زمایش مشهوری نشان داده که مشاهدهداند، در آمی

که دلیل انجام آن کار خاص چه بوده و بعدش چه رفتاری بروز خواهد کرد با 

بر اساس این دیدگاه کارکرد این  45فعالیت شدید این ناحیه همراه است.

44 Schultz, 2005: 125–141. 

45 Iacoboni, 2005: e79. 
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سازد هاست که نشتِ احساسات و عواطف از دیگری به من را ممکن مینورون

 نماید. به این ترتیب هماهنگی کردارها را در سطحی اجتماعی ممکن می و

 

 ی مغز اوتیکها دربارهسخن سوم: نظریه

 

ی .م دیدگاه غالب درباره1960ی ی دههتا میانه 1950ی از ابتدای دهه

بر  46شهرت یافته بود.« مادر یخچال»ای بود که با نام علت بروز اوتیسم کلیشه

شان شدند که والدینه کودکان به این خاطر به اوتیسم مبتال میاساس این دیدگا

کردند و به ویژه مادرشان مهر و محبت کافی را به قدر کافی به ایشان توجه نمی

                                                 

 

46 Kanner, 1949: 416–426. 

کرد. این دیدگاه که یک نسل از مادران و پدران آزرده از نسبت به آنها ابراز نمی

به گریبان ساخته بود، در  شان را با داغ و ننگ و گناه هم دستبیماری فرزندان

دانیم که هیچ ارتباطی پژوهشهای جدید یکسره مردود دانسته شده است و می

 ی مراقبت از فرزند و بروز اوتیسم وجود ندارد. میان شیوه

در واقع دلیل بروز اوتیسم روشن نیست و درمانی نیز برایش وجود ندارد. 

ی تکوینی مربوط به رشد مغز رضهدانیم که این بیماری از نوعی عادر این حد می

خیزد. مغز کودکان اوتیک بالفاصله پس از تولد نسبت به افراد عادی جنین بر می

و  ها که احتماال زیربنایی سلولیکند، اما این تراکم باالترِ نورونسریعتر رشد می

 های سیناپسی و مهارگیری شبکهمولکولی دارد در نهایت به ناهنجاری در شکل

 



 72      پنج صد و نود وو سی چهل و یکم/ نوروز هزار یشماره/سیمرغ

 

هایی را در کارکردهای عالی شناختی در انجامد و نارساییها میت نورونمهاجر

ی این رشد نامتوازن مغز توسط سیستم ایمنی نماید که ماشهپی دارد. چنین می

های عفونی در زنِ باردار دانیم که بیماریکشیده شده باشد. چون از سویی می

لیت دیگر در نوزادان اوتیک با فعابرد و از سوی احتمال ابتال به اوتیسم را باال می

 غیرعادی و باالی سیستم ایمنی و سلولهای میکروگلیا روبرو هستیم. 

ی اوتیسم ی ساز و کارهای برسازندهدر کل دو دیدگاه کلی درباره

است،  47پیشنهاد شده است. یکی که مهمترین سخنگویش سیمون بارون کوهن

اس این دیدگاه بیماران اوتیک در نام دارد. بر اس 48ساماندهی-ی همدلینظریه

                                                 

 

47 Simon Baron-Cohen 

48 empathizing–systemizing theory 

ساماندهی فرآیندهای پردازشی خود ایرادی ندارند اما در همدلی با دیگران و 

تعمیم این فرآیندها بین من و دیگری دچار اشکال هستند. در این دیدگاه یک 

بندی دهی و ردهشود که عبارت است از ساماندوقطبیِ پردازشی در نظر گرفته می

سازی کردن. از آنجا که این دو با کارکردهای مردانه همدلی و شبیه کردن در برابر

آید که مغز اوتیک به شود، از این دیدگاه بر میی مغز همسان انگاشته میو زنانه

  49ماند.ی افراطی مینوعی مغزِ نرینه

بارون کوهن این دیدگاه را بر اساس این برداشت تدوین کرده که بیماران 

ندهای مربوط به خویش و دیگری دچار اختالل هستند و اوتیک در فهم رو

49 Baron-Cohen, 2009: 68–80. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Baron-Cohen
https://en.wikipedia.org/wiki/Empathizing%E2%80%93systemizing_theory
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توانند محتوای ذهنی دیگران را دریابند. شاهدی که در این مورد گواه گرفته نمی

د ماننآن ناکام می-شد، آن است که کودکان اوتیک در آزمونهایی مانند سالیمی

ان و این بدان معناست که جداسازی محتوای ذهنی خودشان و دیگران برایش

گیرد. با ی ذهن دیگری دیر یا نارس در مغزشان شکل میدشوار است و نظریه

دهد که بیشتر بیماران اوتیک محتوای ذهن این همه آزمونهای جدیدتر نشان می

کنند اما نسبت به محتوای عاطفی و هیجانی آن کور هستند و دیگری را درک می

روابط اجتماعی برایشان دشوار  ها در بسترتحلیل و فهم معنای کردارها و انگیزه

  50است.

                                                 

 

50 Hamilton,  2009: 881–892. 

51 executive dysfunction theory 

خوانده  51ی کژکارکرد اجراییدیدگاه دیگری هم هست که نظریه

ه مانند حافظ شود. بر اساس این رویکرد، اختالل در کارکردهای عصبی پایهمی

ریزی رفتارهای هدفمند است که در بیماران اوتیک و مهار رفتاری و برنامه

ی توجه و بروز دیدگاه محدود بودن دامنه این 52شود.دستخوش اختالل می

های دهد اما در توضیح سویهحرکتهای تکراری در افراد اوتیک را شرح می

اجتماعی این بیماری به نسبت ناتوان است. رویکرد دیگری که به همین زمینه 

نام دارد. بر اساس این رویکرد  53ی ارتباط سست مرکزینزدیک است، نظریه

ز شان اهای پردازشیخاطر چفت و بست نشدن زیرسیستممغزهای اوتیک به 

52 Kenworthy et al., 2008: 320–338. 

53 Weak central coherence theory 
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و جهان ناتوان هستند و از این ردستیابی به تصویری منسجم و فراگیر از زیست

  54قدرتِ سازگار ساختن رفتارهای فرد با شرایط اجتماعی پیرامونش را ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

54 Happé and Frith2006: 5–25. 

 ها نقاط قوت و ضعف خود را دارند و طیفی ازهریک از این نظریه

ی نماید که نظریهدهند. اما چنین میرفتارها و نشانگان اوتیسم را توضیح می

نخست در فهم و تبیین رفتارهای تکراری و اختاللهای شناختی اوتیسم ناتوان 

های اجتماعی آن عاجز باشند. ترکیب ی بعدی از توضیح سویهباشد و دو نظریه

تهی نگرتر مندگاهی جامع و کالنتواند به دیاین رویکردها البته ممکن است و می

 55شود.

 

 

 

55 Rajendran and Mitchell, 2007: 224–260. 
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 شناختی اوتیسمهای جامعهسخن چهارم: سویه

 

ها، جریانی در میان جنبشهای اجتماعی جدید هوادار حقوق مدنی اقلیت 

اش بر ماهیت اوتیسم تمرکز یافته ی مرکزیجالب توجه وجود دارد که هسته

که کاشف بیماری اوتیسم  56راست. فعاالن این جنبش اعتقاد دارند که لئو کان

.م این وضعیت را بیماری قلمداد کرده و حق نداشته 1943است، به خطا در سال 

نشانگانِ رفتاریِ مربوط به اوتیسم را به وضعیتی بیمارگون منسوب سازد. هواداران 

های اجتماعی سازمانی .م و با کمک اینترنت و شبکه1990ی این جنبش که در دهه

                                                 

 

56 Leo Kanner 

د، اعتقاد دارند که اوتیسم هم حالتی روانی است شبیه به حالتهای جهانی پیدا کر

های روانی یی بیماردیگر و نباید آن را با چسباندن برچسبی تحقیر کننده به دایره

 راند.

 57«بیتنوع عص»این شکل از برخورد با مفهوم اوتیسم به جنبش اجتماعی 

ایان است که طیفی از گرای از جنبش همجنسشود که در واقع ادامهمربوط می

شان روانی و به ویژه افراد اوتیک را به خاطر ژنتیکی بودنِ وضعیت-بیماران عصبی

کند. هواداران این جنبش اعتقاد دارند که وضعیت صاحب حقوقی ویژه قلمداد می

های بروز ژنوم انسانی است و ایشان اقلیتی آماری افراد اوتیک هم یکی از جلوه

گهای نهایت را که با رنی بینه گروهی بیمار. این جنبش نشانه آیند وبه حساب می

57 neurodiversity 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neurodiversity
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م اند و اصرار دارند که اوتیسرنگین کمان آراسته شده به عنوان نماد خود برگزیده

یکی  58از رفتار قلمداد گردد.« متفاوت»بیماری دانسته نشود و به سادگی شکلی 

که اوتیسم تنها نوعی  ورزداز نویسندگان پر سر و صدا در این مورد اصرار می

چنان که در مورد حقوق  59رفتار متفاوت است و نه اختاللی باید درمان گردد.

های سیاسی در این مورد هم در کار است و بینیم، بازیگرایان هم میهمجنس

ها خودشان به این بیماری مبتال بخش بزرگی از هواداران جنبش مدنی اوتیک

تر شوند، به نشانگان آسپرگر که خفیفحسوب مینیستند و آنهایی هم که بیمار م

هایی مانند های دیگر جنبش تنوع عصبی بیماریاست ابتال دارند. شاخه

                                                 

 

58 Bumiller, 2009: 875-899. 

59 Solomon, 2008. 

فعالی پریشی، نانویسایی عصبی، اختالل توجه، نشانگان بیشپریشی، حسابزبان

و نشانگان ژیل دو التوره را طبیعی و عادی و بخشی از تنوع رفتارهای انسانی 

 60شان هستند.کنند و منکر بیماری بودنحساب می

 

 

 

 

 

60 What is Neurodiversity? 2011. 
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 زاد، خالقانهجنبش تنوع عصبی از این نظر که راهبردهایی بومی، درون

هد درسانی به افراد اوتیک مورد توجه قرار میو خودمدار را برای بهبود و یاری

های سودمندی از آن برخاسته است. از سوی دیگر کل اهمیت دارد و کاربست

دن شناختی بیماری و تسلیم شبه خاطر نادیده انگاشتن مفهوم زیستاین جنبش 

ی اجتماعی شمردنِ همه چیز، به ظاهر از درک ماهیت وضعیتی شبیه به وسوسه

ی هواداران حقوق اند. الگوی مشابهی را دربارهبه اوتیسم عاجز مانده

ادیده ا نبینیم. بزرگترین ایراد این جنبشها آن است که بگرایان هم میهمجنس

ند سازبرند، روند درمان را مختل میانگاشتن اختاللی که بیماران از آن رنج می

کته کنند. البته این نو یا اصوال به شکلی سیاسی با درمانِ بیماران مخالفت می

بدیهی و درست است که کسی نباید به خاطر ابتال به وضعیتی بیمارگونه و 

یسم مورد ستم و تبعیض قرار بگیرد. اما این گرایی یا اوتناخواسته مانند همجنس

ی قانونی و معقول اگر به آنجا منتهی شود که وضعیتی بالینی و خواسته

ی کژکارکردی رفتاری همچون امری هنجارین و درست رسمیت یابد و سویه

اش با شعارهای سیاسی فروپوشانده شود، راه را بر درمان و بهبود بیمارگونه

 نماید که جنبشهایشان خواهد بست. در واقع چنین میانوادهشرایط بیماران و خ

ای باشد که از به هم وصل شدنِ افرادِ نزدیک به بیماران اوتیک تنوع عصبی پدیده

ای را که به این دلیل و نه خودِ ایشان ناشی شده باشد و فعاالن اجتماعی

ده یسم وانمود کراند همچون راهبرد و مرشدِ مبتالیان به اوتای داشتهسرخوردگی

 است. در میان نویسندگانی که به اوتیسم مبتال هستند، مقاومتی در برابر این جریان
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است که خود به اوتیسم  61وجود دارد که مشهورترین سخنگویش جاناتان میچل

مبتالست و وبالگ مشهوری دارد و در آن از درمان و برخورد پزشکانه با وضعیت 

 کند.اوتیک دفاع می

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

61 Jonathan Mitchell 

 

 گفتار دوم: اوتیسم به مثابه مدلی برای فهم اخالق

 

 سخن نخست: مدلسازی اخالق

 های انسانیشود که در اندرکنشای از قوانین گفته میاخالق به مجموعه 

ی جریان یابد و مرزبندی میان امر نیک و بد را مشخص سازد. بر این مبنا جوهره

گری است که دست کم اصلی تعریف اخالق حضور دست کم یک من و یک دی

یک ارتباط با هم برقرار کرده باشند. این که ماهیت امر خیر و شر چطور از هم 

کند، شود و چه قواعدی به بهترین شکل این تمایز را صورتبندی میتفکیک می
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موضوعی کلیدی و حساس و مهم است که از دیرباز ستون فقرات بحثهای فلسفی 

ا ی مداده است. این پرسش به ویژه در زمانه ی اخالق را تشکیلو علمی درباره

به خاطر ورود دانشهای تجربی به موضوع اهمیت بیشتری یافته و امیدهایی شکل 

ت پذیر برای پاسخگویی بدان یافگرفته که چارچوبی علمی و عقالنی و رسیدگی

 ه ازهای چشمگیری کای امروزین و با توجه به یافتهرشتهشود. یعنی در نگاه میان

شناسی شناسی و رفتارشناسی جانوری و جامعهعلومی مانند تکامل و عصب

ی توان امید داشت که مدلی فراگیر و دقیق و روشن دربارهخیزد، میتاریخی بر می

چگونگی پیدایش و تکامل نظامهای اخالقی تدوین شود. اگر بتوان به چنین 

حالت اظهار نظر و های اخالقی از ای دست یافت، صدور گزارهدستگاه نظری

 ای عقالنی و نقدپذیر مسلحشود و به پشتوانهی شخصی خارج میابراز سلیقه

 سازد.گردد و امکان توافق بر سر قواعد اخالقی را افزون میمی

« هطبیعی شد»نگارنده در این بستر به دستگاهی اخالقی باور دارد که  

های ی فراوانی که طی دهههاای که با به حساب آوردن دادهباشد، یعنی نظریه

های گوناگون علوم تجربی و انسانی در این رابطه انباشت شده، به اخیر در شاخه

پذیر و شفاف برای تفکیک امر نیک و بد منتهی گردد. در واقع مدلی رسیدگی

ی ام دربارهای در دل دیدگاه زروان که رویکرد سیستمی پیشنهادیچنین نظریه

شده است. بر این اساس اخالق پیامد هدفمند بودنِ  است ارائه« من»مفهوم 

ه در هایی کروانی است. سیستم-های خودسازمانده و خودبنیادِ زیستیسیستم

چهار سطحِ سیستمیِ زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی )فراز( از چهار غایت 

 کنند که عبارت است از بقا، لذت، قدرتتنیده و خودبنیاد پیروی میدرونیِ پیش

و تمام نظامهای متصل بدان در چهار « من»و معنا )قلبم(. این بدان معناست که 

کنند و رفتار تمام سیستمهای ی فراز لزوما بیشینه کردن قلبم را آماج میالیه

 انتخابگر و خودمختار بر این اساس فهمیدنی و توضیح دادنی است. 
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سامان  اخالق قواعدی است که اندرکنش من و دیگری را به شکلی 

 شان بیشینه گردد. کشمکش من و دیگری برایی ارتباطیدهد تا قلبم در شبکهمی

ی این الودهشان برای تولیدِ مشترکِ قلبم شدستیابی رقابتی به قلبم بیشتر و همیاری

 ای ازشود. در این مدل سیستمی، اخالق مجموعهپویایی ارتباطی محسوب می

رنده است که به تدریج در جریان آزمون و ب-قواعد و راهبردهای بازی برنده

اها یک و خط خطاهایی تکاملی شکل گرفته و به کرسی نشسته است. این آزمون

محور مرکزی دارند که از ارتباط میان من و دیگری تشکیل شده و جریان یافتن 

زند، به آورد، محک میقلبم در این مدار است که قواعد اخالقی را پدید می

 ازد. سشان میاندازد و با قوانین نو جایگزینند و یا از اعتبار مینشاکرسی می

                                                 

 

62 Lebenswelt 

است  62جهانیسازد، زیستگیری اخالق را ممکن میای که شکلزمینه 

که از سه جزء من، دیگری و جهان تشکیل یافته باشد. یعنی تمایز میان این سه 

ی که جهان برای تکوین اخالق ضرورت دارد. به همان ترتیببخش از زیست

های درست شود و گزارهمدار و فنی قلمداد میارتباط میان من و جهان امری دانش

آورد، و به همان شکلی که ارتباط میان من و من ماهیتی یا نادرست را پدید می

زاید، ارتباط میان من و گیرد و داوری هنری را میشناسانه به خود میزیبایی

سازد. ایز میان امر نیک و بد را ممکن میکند و تمدیگری هم اخالق را خلق می

ند. کبر این اساس موردی ویژه مانند بیماران اوتیک اهمیتی چشمگیر پیدا می

چون گویا در اینجا با نوعی به هم چسبیدگی دیگری و جهان روبرو باشیم. یعنی 
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جهانِ تجربه شده به این سه جزء را ندارد بندی زیستذهن اوتیک توانایی تقسیم

تواند دیگری را در مقام رکنی خودبنیاد و مستقل صورتبندی و فهم کند. میو ن

شود. بدیهی است که در این در نتیجه دیگری به جزئی از جهان فروکاسته می

آید شود و امکانی چشمگیر فراهم میشرایط مفهوم اخالق دستخوش فروپاشی می

اش ارهای به جریان افتادنی ماهیت اخالق و ساز و کبرای آن که دیدگاه ما درباره

 محک بخورد و آزموده گردد.

 

 

 

 

 

 

 سخن دوم: اوتیسم و اخالق

 

وتیک اند که دریافت افراد ابسیاری از نویسندگان بر این نکته تاکید کرده 

بینیم متفاوت است و ایشان از مفهوم دیگری یکسره با آنچه در سایر مردمان می

کنند. یعنی به تعبیری که دبورا تجربه نمیاصوال مفهوم دیگری را در ذهن خود 

یگران، در میان د»بامبائوم برای عنوان کتاب مشهور خویش برگزیده، افراد اوتیک 

هستند. یعنی در نهایت ارتباطهای خود را با محیط خویش به « اما نه از دیگران

کنند. اما دیگری را همچون موجودی متمایز از محیط به رسمیت شکلی تنظیم می

 گوید که افراد اوتیک به کلی با سایر آدمیانشناسند. بامبائوم در کتابش مینمی

ای از دیگری متفاوت هستند. چون بر خالف بیماران شیزوفرنیک یا نابینایان تجربه

اند که بعدتر آن را از دست بدهند. ایشان از همان ابتدا با یا خویشتن را نداشته
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جهانی یکسره بیگانه با آنچه ما ال در زیستاوتیسم زاده شده و بنابراین اصو

  63شناسیم سر و کار دارند.می

 ی اوتیسم بر همین نکتهی مهم دربارهچنان که گفتیم، یکی از دو نظریه 

ند. در کتاکید دارد و غیاب همدلی و ارتباط را به معنای غیاب دیگری تفسیر می

ین اش اسازد. نمونهایان میهایی داریم که پیچیدگی موضوع را نمعین حال نشانه

ی ذهن دیگری، مفهوم اضطراب هم وجود رود در غیابِ نظریهکه انتظار می

یز شود و بیش از هرچنداشته باشد. چون اضطراب در بافتی اجتماعی تعریف می

کند. بر این مبنا بیماران بر محور نگرانی از واکنش یا کردار دیگری گردش می

                                                 

 

63 Barnbaum, 2008: 198-200. 

ی ذهن دیگری ندارند، کنند و اصوال نظریهوصف نمیاوتیک که خود را مضطرب 

 قاعدتا نباید اضطراب را هم تجربه کنند. 

ز زند را اای که از بیماران اوتیک سر میبر این مبنا رفتارهای تکراری

اند. چون این رفتارها که دست بر قضا آمیز خارج کردهی رفتارهای وسواسرده

ها دارند، از اضطراب ناشی اری اوتیکشباهتی نمایان هم به رفتارهای تکر

دهد شوند. در این میان گزارش بسیاری از بیماران اوتیک را داریم که نشان میمی

حسی نزدیک به اضطراب واقعا در ایشان وجود دارد و اصوال رفتارهای 

شان در بسیاری از موارد به عنوان پاسخی برای غلبه بر این اضطراب تکراری

ی هرچند برخی از پژوهشگران گزارشِ بیماران اوتیک درباره 64شود. تولید می

64 Anderson and Cushing, 2012: 153. 

https://www.google.co.uk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jami+L.+Anderson%22
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اند، اما باید به این اضطرابشان را امری استثنایی و خالف قاعده قلمداد کرده

انگارانه از فرض غیاب ذهن ها هم توجه داشت و از برای نقد برداشتی سادهداده

 دیگری سود جست. 

ن شود. چنیمنحصر نمی ی دیگریبه این ترتیب قضیه به غیابِ ساده 

جهان در قالبی ی زیستنماید که به هر صورت شکلی از تقسیم سه پارهمی

ابتدایی و تمایز نایافته در مبتالیان به اوتیسم وجود داشته باشد و نمودهایی از 

جنس اضطراب از آنجا ناشی شده باشد. در عین حال این را هم باید در نظر 

مفهوم دیگری در این افراد غایب است و به  داشت که شکل مرسوم و معمولِ

د. آیشان درست از آب در میهای رفتاری دربارهبینیهمین خاطر برخی از پیش

ی به عنوان مثال انتظار داریم کسی که انسانهای دیگر را همچون اشیائی در زمینه

نگرد، دقت و توجه کمتری به رنج و دردشان نشان دهد و برای ابراز جهان می

آگین نسبت به ایشان آمادگی باالتری داشته باشد. اما در عین حال شونت خشمخ

این انفجارهای خشم قاعدتا باید تنها در همان حدی بروز کند که در افراد عادی 

 ینیم. بهنگام درهم شکستن اسباب و اثاث خانه یا مشت زدن بر میز یا دیوار می

تیک در دست داریم تا حدودی هایی که از بسامد خشونت در افراد اوداده 

ار هایی تازه را در این میان آشککند. اما باز پیچیدگیبینی را تایید میاین پیش

بیماران اوتیک برای انجام رفتارهای نماید که سازد. روی هم رفته چنین میمی

نماید که جرایم خشن در میان آمیز آمادگی دارند. با این همه چنین میخشونت

ه طیف اوتیسم، بیشتر در میان افرادی بروز کند که به نشانگان آسپرگر مبتالیان ب

 ٪3/2دهد تنها مبتال هستند. دست کم یک پژوهش در دست داریم که نشان می

شوند، در حالی که این نسبت در میان بیماران اوتیک مرتکب جرایم خشن می
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حدس ما  این نکته به خودی خود جالب است و با 65است. ٪20افراد آسپرگر 

همخوانی دارد. چون در مبتالیان به آسپرگر حضور دیگری به رسمیت شناخته 

شده و ارتباط با وی از راه زبان ممکن است، تنها همدلی و همدردی است که 

ی ی ذهن دیگری )یا شاید یک نظریهغایب است. از این رو شکلی از نظریه

بی برای اتصال خشم و تواند همچون قالدیگری!( در کار است که می« رفتار»

که هوادار دیدگاه ارتباط مرکزی  خشونت عمل کند. پژوهشگری به نام کِنِت

گوید که مبتالیان به آسپرگر قوانین می 66ی بسیار مهمشدر مقاله ضعیف است،

کنند، هرچند به خاطر غیاب همدردی و فهمند و رعایت میاخالقی را هم می

آفرین و غیرطبیعی است. تباطشان با آن دغدغهکنند و ارهمدلی آن را درونی نمی

                                                 

 

65 Perry and Herrera, 2014: 268. 

در نتیجه غیابِ دیگری در بیماران اوتیک به غیاب خشونت نسبت به دیگری هم 

اندن به رس بینیم بیش از آن که قصدِ آسیبانجامد و آنچه که در رفتارشان میمی

هان است جدیگری باشد، ابراز رفتاری خشن و انتقامجویانه نسبت به کل زیست

ه ممکن است دیگری، جهان )اشیا( یا خودِ فرد را آماج قرار دهد، در شرایطی ک

 اند.که اینها از هم درست تفکیک نشده

 

 

 

 

66 Kennett, 2002. 
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ی غیاب دیگری شود که فرضیهای که گذشت، روشن میاز دو سه نمونه

انگارانه فهم شود و به سادگی فرو کاستن اوتیسم به در افراد اوتیک نباید ساده

ای و بعد هم فرو کاستن این سیستم به دستگاه سیستم نورونی آیینه اختالل در

ی دیگری، کاری ناروا و نادقیق است. در مقابل باید با احتیاطی بیشتر شناسنده

در همین حد گفت که یکی از کانونهای مهم پردازش اطالعات مربوط به دیگری 

رند و م اختاللی داایست و افراد اوتیک هم در همین سیستسیستم نورونی آیینه

در نتیجه مفهوم دیگری درشان به اشکال متفاوت وضعیت جنینی و نارس دارد، 

 هرچند انگار باور به این که به کلی غایب است دشوار بنماید.
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 سخن سوم: اوتیسم به مثابه آزمایشگاه اخالق تکاملی 

 

ر از این نظ ای که شرحش گذشت، اوتیسمدر بستر دیدگاه سیستمی 

رو هستیم انگیز روبکند که در اینجا با یک وضعیت بالینیِ شگفتاهمیت پیدا می

های که انگار از قطع بودن ارتباط من و دیگری ناشی شده است. داده

ی دلیل اصلی بروز ای که امروز در دست داریم برای داوری دربارهشناسانهعصب

های اوتیک بسنده نیست. با این همه در اوتیسم و ساز و کارهای دقیق بروز رفتار

ای و پردازشی در فهم و تشخیص دانیم که در اینجا با اختاللی ریشهاین حد می

ای هرشتدیگری و تا حدودی غیابِ ذهن دیگری روبرو هستیم. در پژوهشهای میان

ای که خواهانِ فهمِ خاستگاه اخالق هستند، حضور من و دیگری و این و تجربی

شناسند و وجود ارتباط میان خویش را همدیگر را به رسمیت می که هردو

شود و شکل پایه و طبیعیِ رویارویی من فرض گرفته میدهند، پیشتشخیص می

و دیگری نیز به واقع چنین است. از این رو وضعیتی شبیه به اوتیسم که در آن 

ه خاطر شوند اما یکی از طرفهای درگیر در رابطه بمن و دیگری رویارو می

اختاللی در پردازش عصبی از تشخیص دیگری و ذهنیت وی عاجز است، بختی 

 آید.مار میها به شبینیداشتها و پیشگرانبها برای آزمودن و ارزیابی برخی از پیش

کنم و امیدوارم ها را فهرست میبینیدر اینجا برخی از این پیش 

ختی کنند، بفعالیت می پژوهشهای افرادی که در این زمینه به شکلی تخصصی

 برای آزمون دیدگاه زروان در این میدان را فراهم آورد.

جهان جهان در زیست-دیگری-حدس نخست: طیفی از چسبندگی من 

مبتالیان به طیف اوتیک وجود دارد. یعنی اوتیسم با توجه به پیچیدگی روند تمایز 

ز اش ایجهان، یک روند یکتای ساده نیست و وضعیت طیفیافتگی زیست

مبنا  خیزد. بر اینجهان به سه رکن بر میپیچیدگی ساز و کارهای تقسیم زیست
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ن و جها-دیگری-الگویی هماهنگ و سازگار با این طیف را در تمایز یافتگی من

اش باید ببینیم. سخن ساده آن که در بیماران طیف اوتیک باید قاعدتا چسبندگی

ان قطبِ تا حدودی تمایز یافته در نشانگ یک قطبِ نامتمایز در اوتیسم شدید و یک

آسپرگر داشته باشیم که در یک سو هر سه مفهوم من و دیگری و جهان در هم 

ادغام شده، از هم تفکیک ناشده باقی مانده، و در نتیجه سازمان یافتگی رفتار 

شان مختل باشد، در سوی دیگر طیف باید همزمان با ظهور هدفمند برای مدیریت

ن و شان به مهایی رفتاری را تشخیص دهیم که سوگیریان، برنامهتدریجی زب

شان برای دستیابی به قلبم ریزی و کارکرد و آماجدیگری و جهان است و برنامه

 هایی تفکیک شدنی و جدا جدا از رفتارها را به دست دهد.خوشه

حدس دوم: ساخت ارجاعی زبان در این طیف باید با درهم آمیختگی،  

ژدیسگی و نوسان در کلیدواژگان و معانی مربوط به تمایز من و دیگری ابهام، ک

ختگی رود آمیهمراه باشد. یعنی هرچه با پیش و پس رفتن در این طیف انتظار می

صورتهای صرفی اول و دوم شخص، یا ابهام در ارجاعهای زبانی به من و دیگری 

ز ماندن سه رکن ا نامتمایبیشتر و کمتر شود. به بیان دیگر زبان باید تفکیک شدن ی

جهان را در خود بازتاب دهد و این امر باید در کاربست زبان توسط فرد زیست

 اوتیک نمود داشته باشد.

حدس سوم: در مدل زروان تنش بر اساس شکاف میان وضعیت موجود  

ن جهان سه شکل بنیادیی زیستشود و بسته به سه عرصهو مطلوب تعریف می

ستی اند و به دراز آنجا که در فرد اوتیک این سه عرصه درآمیختهگیرد. به خود می

دفمندی ی دیگری، هاند، انتظار داریم سه تنش بنیادین )اعتماد دربارهتمایز نایافته

ی جهان( در افراد اوتیک ی من و نظم و قانونمندی دربارهو معناداری درباره

جهان در قطبِ رکن زیستی تمایز سه وجود نداشته باشد یا سازگار با درجه

 آسپرگر نمودی ناقص داشته باشد.
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ای برای گریز از تنش حدس چهارم: چون رفتارهای تکراری شیوه

پذیری جهان است. انتظار داریم بتوان با آموزاندنِ بینیمندی و پیشقانون

دیگری )در وضعیت نامتمایز ترکیبی(، از بسامد آن -اعتماد به خویش-هدفمندی

ن اختالل حرکتی را با روندهای درونزاد روانشناختی جایگزین کاست و ای

ساخت. همچنین انتظار داریم زبان به مثابه ابزاری نمادین برای کاستن از آشوب 

 مان آن است که دردیگری عمل کند. در نتیجه حدس-ناپذیری جهانبینیو پیش

متر دیده امد و شدت کتری دارند، این رفتارها با بسبیمارانی که زبانِ توسعه یافته

 شود. 

حدس پنجم: از آنجا که زمان و مکان کرانمند در بستری اجتماعی و به 

شوند، انتظار داریم روندهای مدار در ارتباط با دیگری ساخته میشکلی زبان

بینی روانی افراد اوتیک در فراسوی زمان و مکان کرانمند جریان بیابد. چند پیش

شان )اختالل ارزیابی ذهنیِ زمان خطی( به سادگی برخیآید، که از اینجا بر می

پذیر است و برخی دیگرشان نیاز به طراحی آزمونهای تخصصی دارد )مثل آزمون

مکان کرانمند اجتماعی -پریشی فضای ذهنی وقتی در قیاس با زمانمکان-زمان

 سنجیده شود(.

 یحدس ششم: اگر مغز اوتیک دیگری را درست تشخیص ندهد و با نوع

غیاب دیگری دست به گریبان باشد، انتظار داریم خشونت نسبت به دیگری در 

ی خشونت نسبت به جهان بگنجد، که مانند خشونتهای انسانیِ مرسوم امری رده

ی شود. یعنارتباطی نیست و تنها نمودی بیانی از حالت درونی فرد قلمداد می

م ه شکستن چیزی از خشخشونت صادر شده از سوی افراد اوتیک قاعدتا باید ب

ه خشونت زنیم ککاری کردن با دیگری. بر این مبنا حدس میشبیه باشد و نه کتک

ریزی نشده، سازمان نایافته، افجاری و کمابیش غیرارادی در افراد اوتیک برنامه

ای و نمودی از خشم درونی و بیان عواطف تند درونی باشند و همواره حاشیه

 محسوب شوند.
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 های تخیلینقاشی

نقاشی جوان و خالق است که در استرالیا زندگی و  (Alex Reis)س آلکس رِی

کند. او از دانشگاه ملبورن لیسانس هنرهای تجسمی گرفته و به طور آزاد کار می

.م 2007شناسی داشته است. او از سال ی جانورشناسی و زیستعاتی در زمینهمطال

در صنعت ساخت بازی و فیلمهای علمی تخیلی مشغول به کار است و آثارش 

 نند.کای را تصویر میها و شرایط اکولوژیک بیگانهمضمونی علمی دارند و بوم
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 میزنامه

اسفندماه جشن نوروز خورشید در  14جمعه 

ساختمان کانون معماران معاصر ایران برگزار شد. پس از پایان برنامه، 

دوستان گروه اجرای برنامه ساعتی در کانون باقی ماندند تا میز و 

اتاقها را به همان وضع سابق در آورند و زحمتی  ها و ترتیبصندلی

بیش از حد بر دوش دوست گرامی و بزرگوارمان خانم دکتر رضوی 

)مدیریت کانون( تحمیل نکنند. در این میان حمل میزهای به نسبت 

 بزرگ و سنگینی که پیشتر خودمان در گوشه و کنار پراکنده بودیم،

روزهای بعد در گروه ی فراوان شد. در ی شوخی و خندهمایه

ای که برای مدیریت جشن تشکیل داده بودیم، این بحثها ادامه تلگرامی

یافت و به ظهور ادبیاتی نامنتظره انجامید که گلچینی از آن فراهم آمد. 

درست دانسته نیست که این پیامهای رد و بدل شده بین دوستان و 

جذاب تواند بود  ی برخاسته از آن تا چه حد برای مخاطبانی«میزنامه»

ها و که در جریان شوخی

های اجرای مراسم بازی

اند. با این همه نبوده

ی میزنامه را در این شماره

کنم، نوروزی منتشر می

 بلکه شاید چنین باشد!
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 دیباچه

راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار چنین روایت  

ی سلطان ماضی در ملک ری انجمنی از درویشان و قلندران بودند اند که به سنهکرده

س نامیدند. پزروان نیز میشدند و رازآشنایان ایشان را بنیخورشید نامیده میکه ملوک 

گرفتند در ماههای اسفند و ی ایشان آن بود که نوروز را جشن همیاز رسوم غریبه

وردینِ جاللی. پس چنین واقع شد که اردیبهشت و گاه ماههای دیگر، و نه هرگز در فر

 الملوکدر جشنی که اهل خورشید در کانون معماران معاصر برگزار نمودند، موالنا الهام

ای دست داد و صد کرور میزِ سیاه در هر اتاقِ کانون جای داد با قصدِ رضوی را معجزه

 آزمودن پارسایی و تذهیب نفس خورشیدیان را! 

نی از امی الزراونهشیدیان چون با درایت شیخ لیلیپس چنین واقع شد که خور

ی ایشان فراغت یافتند، دست به صندلی ریختن پرداختن به کار مهمانان و اغذیه و اشربه

ی این مهم بر آمدند خویشتن را با میزهایی و سیم برکشیدن گشادند و چون از عهده

اق طبقات کانون شلت سیاه و گستاخ و سهمناک رویارو یافتند که لگام گسیخته در
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ساختند. پس اسواران خورشیدی دریدند و منکوب میکردند و رعیت و دهاقین میهمی

عزم شکار ایشان کردند و هفت شبانروز با ایشان محاربه و مقاتله فرمودند تا میزها 

اند های سیاهی دانستههمگی رام و مطیع و تسلیم گشتند و این میزها را از نسل صندلی

مذکور است و شیخنا میر شروین « نفرین صندلی»ماجرایشان در کتاب که شرح 

 طباطبایی تبریزی وصف آن در هفتاد جلد گرد کرده است.

ی خورشید از کار میزها بپرداختند، در دشت تلغرام به گویند که چون قبیله

آسایش و شادخواری بپرداختند و در مقام مقابله و مجادله با مهمانی افالطون، هریک 

ی میزها بر سبیل ارج و ستایش، تا مباد که آیندگان گمان از ایشان سخنی گفت درباره

کنند اهل زروان میزها را در کانون بگرفتند و لگام زدند و ساکن ساختند و ارج و 

قدرشان را ندانستند و ایشان را خوار شمردند، که در صحیح بخاری آمده است که 

 ی تمیزی است و عزیزی!ر چیز ثواب دارد و مایهتر از هزابرشمردن ارج میز افزون

 

 میزآوران به ترتیب قد!

 ن یاریگران خورشیدآزاده ساسانی: مدیر انجم

 ی خورشید و انجمن زروانلیال امینی: مدیر روابط عمومی موسسه

 ی خورشید و انجمن زروانای موسسهمدیر امور رسانه مسعود بربر:

 امیر زیبااندام: مدیر منابع انسانی انجمن زروان

 سمانه میالنی: طراح و گرافیست انجمن زروان )طراح جلد میزنامه(

 ی خورشید و انجمن زروانشروین وکیلی: بنیانگذار موسسه

 فکنحیدر زندی: مدیر انجمن ادبی سرو سایه

 ی خورشید و انجمن زروانحامد بصارتی: مدیر امور مالی موسسه

 ارژنگ مختاری: عضو خورشید و از مدیران برگزاری جشن نوروز

 ی خورشیدپیمان اعتماد: مدیر عامل موسسه

 ی خورشید و انجمن زرواناهورا پارسا: مدیر امور هنری موسسه
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 انگشت سر تعجب ز پیمان!/ است خزان هنگام که آرید خز و شروین: میزید

 !است گزان

  ؟گرفت ینمیز شرو چگونه که دیدی گرفتی همه عمر/که میز می شروین امیر:

 !امیر داش تیمشروین: میزگرفته

 ... المیزفی فنای نام به عرفان در بود ایشروین: مرتبه

 زانعزی دست از که خجالت بس کند/  جاشجابه و دل نشناسد ار میز پیمان: قدر

 نکشیم

 نه، ؟خسروست ینیزه این/ است ستیز وقت کنون که کن خطر و شروین: برخیز

 !است میز یپایه این

 گالیه هن و میز به پایه کند شکوه پایه/ نه به است نیاز چه نباشد میز آزاده: گر

 !هستم پس دارم میز ارژنگ: من

 کو؟ من لیال: میز

 میدید پز باهاش دزدیدید/ دارید منو میز لیال:

یز/ چ پایه/ هیچ اینکه/ بى از است/ غافل باوربودم/ میز، اثاث براین آزاده: سألها

 نیست أساس

 ویته بازتعریف برای ایتازه فرهنگی یهسته به داریم انگار! وین: دوستانشر

 ...است دهش آغاز پسامیزولیتیک عصر که باشید آگاه. کنیممی پیدا دست ایرانی

 خواست دانشجویان از و شکست میزش پایه استادی دانشگاه کالس آزاده: در

 !!بسرایند زمینه این در شعری

 نبود همسایه دختر از تر زشت نبود/ دختری الیه انزم هیچ مرا توپ محل در

 نبود دایه پیرزنی سه دو غیر را خویش/ بنده بچه صورتی بد ز مرد مادرم

 نبود پایه کسی هیچ ما دل برای شکست/ از که اگرچه استاد تو میز پایه

 بودن پایه تنم و بود سفر وقت کنم نیست/ چه که پرواز پر بسان میز پایه
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 !!نبود همای این در شعر زمین روی در شکست/ ورنه که بهتر چه استاد تو میز پایه

 صادقى شاعر: ایمان

 / فقط!نک ام/ نگاهایستاده / استوار!نیست آتش درمانم ام/ کهشکسته ارژنگ: میزی

 !لعنتی کوچک میخ تا چند

  نگذارم زمین به را گران داغِ نسپارم/ این هیچکس به را تو بارِ لیال: من

  برمیدارم دوباره اگر، برمیخیزم/ افتاد دوباره اگر، مافتاد

 میخرمش خود چشمِ به اگر، است میبرمش/ میز خود دوشِ به اگر، است میز

 است دل در معنی پای را ما است/ میز گل در دوستانی میز پای حیدر:

 است من با جاودانه صندلی و است/ میز من با زمانه منی با تو لیال: تا

 مپرس که امکشیده یزیم امیر: درد

 هآن را/ ب فراز بر  اندیشی من/ هم و تو چسبانم/ تامی میزت به را ارژنگ: میزم

 !برخیزیم رقص

 !جان سپاردمی دارد میز یک خندانید/ و شاد خانه به نشسته که آدمها آی امیر:

 از ارژنگ همیشه و کردمی نگاه ارژنگ به همش که بود کوچک میز امیر: یک

 شد. می رد تفاوتیب کنارش

  توانا( بَر میز نوشته کوچک؛ میزهای برای کوتاه )داستانهای

 زشودچی هر یتیشه کسی شود؟/ یادشیرین میز شوی، فاصله دلتنگ آزاده: شده

 شود ریز ها ندهد، ثانیه بکنی؟/ اوجوابی سالمی خورده ترک با بغض شده

 ودش تیز ضش، همگیوعرو بکند/ قافیه، وزن تب بشوی، شعروغزل شاعر شده

 جیز آمدنش بزنی درچشم، گِره، زل دیواراتاق/ چشم به محکوم درساعت شده

 شود

 هب بزرگ میزهای... برادر بگیر تحویا هم کوچک میزهای بابا جان ارژنگ امیر:

 نکرده وفا کسی
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 فلیاوا ایو... رفتی بزرگ میزهای سراغ به باز و دلشکسته میزی ارژنگ امیر: دیدی

 ؟کو من میز پایه

 آقا! است دردی... را؟ خویش ژنده عبای بیاویزم گِرد میز این کجای به امیر:

 پشت، از هم به ها ریخت/ صندلی هُرّی دلم بود، همان که قامت و آزاده: قد

 آخر! اندشبیه

  ارژنگ! امیر: میزِتیم

 های میزتیم امیر جان!ارژنگ: صداگیر کف پایه

 یزتیم آقا ارژنگ!امیر: دستگیره کشوی م

 !بود دستش تو چون زد الکی نجار که میزتیم آخر میخ ارژنگ: اون

  میزتیم روکشِ زیرِِ  امیر: خاک

 !نیست پول همیشه الناس آزاده: حق

 !گاهی میز است

 !ونیاوردیم آوردیممی دست بایدبه میزی که

 !ندادیم و دادیمباید می که میزی

 !ورها کردیم شکستیم میزی که

 بگذرد از هرچهخدا 

 !گذردنمی« الناس حق»از 
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 !باشد حواسمان

 دل زا صبر بردند چنان/ شهرآشوب کارشیرین شوخ لولیان کاین شروین: فغان

 !را کانون میز خورشید که

 ...برد پا به پا و بگرفت لیال: میزم

 رو کانت کتابهای اگه. کردیم جاجابه میز جشن بعد آوردیم شانس شروین: حاال

 !بود خورده جدی تکانی فلسفه دنیای االن بودیم کرده جا به جا

 !نبود پس.  نداشت میز ارژنگ: کانت

 !بیشتر عقلش .بیش میزش که ارژنگ: هر

 آن میروند خلوت به کنند/ چونمی بر دودر معماران میز چون شمسیان اهورا:

 میکنند دیگر کار

 ....الغیاث پایان نیست را ما حیدر: میز

 اتاق هب اتاقی از تنها .رودنمی بیرون کانون از میگوید؛ میز میز بقای ارژنگ: قانون

 شود.می داده مکان نقل دیگر

 توست از ترانه این امپایه من /توست از بهانه همه میز مسعود: ای

 ...است خوشتر میز سخن رود می حیدر: ازهرچه

 دوست لد به و بسوختی سپارمت/ جانممی خدا به نظر از غایب مسعود: ای

 دارمت

 بدارمت دامن ز دست که مکن / باور میز زیر به تا نکشم دامنت تا

 فلک نمودی خاکبوس بهر درش/ از بر آنکه میز و دولت قوام اعظم مسعود:

 سجود

 وجود یپایه از قعدذی ماه نصف رفت/ در میز زیر عظمت آن و وجود آن با

 و نوروز دل چون سود / چهسود؟ چه پایه و میز اشعار و همایش این مسعود: از

 نیست عیدی پول
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 دیقی پایه به میزش ز که چون سود است/ چه میز منبع چو همایش جشن سرای

 نیست؟

 نواز هچارپای و کش عاشق میز/ میز یدیوانه و گشتم خود ز بیگانه مسعود: گرچه

 هنوز است

 است صندلی دل دربند که میز آن از ام/ وایصندلی دل گرفتار میز تا میز مسعود:

 نیدک مجاب مرا دیگر یپایه به خندم/ مگرمی میز منسوخِ یپایه به مسعود: دگر

 کنم هچ زمان این من نباشد میز که اگر/ کنم چه ندانمش میزم پایه شکسته آزاده:

 !مرغابی ای شوممی اتصندلی یدریابی/ پایه مرا حال اگر میز ای مسعود: آخر

 رد عرش وسط از یهو مرغابیه بود، برسان سالم ربانتق هایمایه تو آخر کلمه دو)

 (شد

 مرا نبودست جفاکار دهر مردم / مرا نبودست وفادار میز این آخر آزاده:

 دست در نیامد غصه و غم جز/بشکست هایشپایه و میز روی امآزاده: افتاده

 ماخریده جوانی نقد به را تحفه این/ نداد رایگان فلکم را شکسته آزاده: میز

 ازیب چشمت به میزی هیچ دیگه باشی کرده حمل را کانون میزهای اگر لیال:

 آید!نمی

 دریغ ای خسته، خسته من امگشته/ دریغ ای شکسته، میزم آزاده: پایه

 بسازم چیزی تو از گذارم/ تا می میزت برابر در را ارژنگ: میزم

 یزم یپایه /تهخس بالِ با گنمی /دسته هزارتا میان /خبرچین کالغای مسعود:

 شکسته

 (!طبعا بشنوید فروهر لیال صدای )با

 میز ادب متبرک ...گذرد می آسمان پیشانی بر که است دمی سپیده میزت حیدر:

 .....تو

 تن درختان هایبهار/ سایه یآستانه آفتاب/ در زیر ایلمیده عریان مسعود:

 نشینیممی تو سوی زند/ دومی رج را تو یچهارخانه
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 اند/ ازتراشیده تاریخ از را تو سنگی هایاو/ پایه یکی برممی جلو من دهپیا یک

 ما یمحله پارک شطرنج زمان/ میز انباشت

 ماهی خوراکِ تو یپایه صبحگاهی/ وی چای تو میزِ ای مسعود:

 است کباب دلش غمت ز است/ کانون جنس خیال تو رومیزیِ

 نددار عزیز رضوی دارند/ میزِ میز خیال که آنان

 باشی میز پشت که باشی/ بایَست چیز هماره تو خواهی

 است عزیز همواره که است است/ میز میز همیشه جهان دو رمز

 مرضیه االساسین، تمیزی/ محموده وهم چوبی میزی، به ام بسته دل حیدر:

 ...الصنادل

 !را او آرم بدست تا میز/ میروم من دلدار و میز من یار حیدر:

ی مشت هاصندلی این صاحب /ستصندلی پایش زیر چارپایهشهرت این  آزاده:

 ستممدلی خان

 

 

 

 

 

 

 میزانم و ملولم تختخواب کز  دِه/ گرد گشت همی چراغ با شیخ دی حیدر:

 آرزوست

 گاهآن گیرند،می ایراد میزت رنگ از بعد گیرند،می ندیده را تو میز شروین: اول

 ارهایگفت از. )کنندمی جا به جا را میز وت با همراه آخر در و نشینند،می میزت روی

 کانون در هند استعمار همایش برگزاری زمان در ارژنگ به گاندی مهاتما

 (معماران
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 بریم؟ کجا شکایت است، صندلی میز چون... شروین: 

رویش د منم، عاشق منم، پایه تویی/ آه دلریش تویی، دلبر تویی، چیز میز پیمان:

 تویی

 بیاموزم میزت ز وفا استاد/ پس تمام کس نیست وفا ارژنگ: در

 "گفتگو"ارژنگ: 

 اول سکانس

 باز دری و اتاق یک و میز یک و هم روبروی  صندلی دو

 دوم سکانس

 ... و اتاق یک و بسته در

 آخر سکانس

 ... و شده نصف وسط از میز...شکسته صندلی دو...باز دری

 است چون تاندوس حال است/ بنگر کانون و میز و جشن از سخن حامد:

 است مجنون میز و مست رقصد/ صندلیمی آفتاب نشاط از

 است دگرگون احوالمان و ایام/ حال رسدمی نوروز به چون

 است مفتون جمله عیار و سرخوش/ یار همرهان و شاد راهبر

 است موزون میز که نشیندمیز/ می سر بر شاخسار از بلبل

 است مضمون یزم و هیچند سخن/ همه محتوای است میز که تا

 است مدیون نبُرد میزی که گویم/ هرمی فاش پوشیده، نیست

 ... است افیون میز و الهام گریز/ میز راه نیست میز از گویی

 حتی. است مقدس میز که شودمی اندیشیده چنین گاهی زروان مکتب حامد: در

 جزاتعم منکر من. اندبرشمرده معجزاتی میز برای متشرعین و متدینین از برخی

 مادی عالم در میز .است تمثیل اینها اصل بگویم خواهممی اما شوم،نمی میز

 بکنید، ار میز پایه چهار شما نه اگر .رساندمی مقصود به را ما آنچه از است تمثیلی

 غازآ از معتقدم من اساسا .افتدمی زمین روی دارد، نگاه را خودش تواندنمی حتی
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 در موارهه میز. است داشته وجود میز ابوالبشر مآد آفرینش از پیش حتی تاریخ،

 نداداشته کار پ سر آن با ایران فالت مردمان ویژه به که نامالیماتی و هاجنگ

 وبخ خودتان شما و بوده اعتقادات اساس باالخره داشته، کننده تعیین نقشی

 اند،رسمی عرش به و بردمی باال یا. کندمی چه جامعه و آدمی با اعتقادات دانیدمی

 بنصی را آمده روایات در که ضالین عاقبت و کندمی ره گمراهی و ضاللت در یا

. اندگفتهمی خود میان در رمزی عنوان به مالئکه را میز است این من گمان .کندمی

 رواژهس متأخر متکلمین این قول به میز که داریم معتبر ولی قدیمه روایت حتی

 یست؟چ سرواژه میز که شد بلند هااعتراض گفتم، دیگر جایی در من را این .است

. تچیس واژه سر میز گویممی شما به من گویی؟ حاالمی که چیست دیگر اینها

 باید ماا. گویمنمی بیهوده است مالئکه لبان ذکر و بوده آغاز از گویممی من اینکه

 باشید، تهاشد اعتقاد بفهمید، گویم.می وقتی باید. بگویم که باشید داشته ظرفیت

 ارهاش چیزی همان به واقع در میز .دارد سودی چه من گفتن اگرنه شوید، ترمومن

 اشم آخرت و دنیا مصالح و خیر که است، شده سبب را شما فتوحات که دارد

 را ماش نوکری بیایند باید غربی ممالک این ببندید کار به اگر که است، آن در

 همان میز .گویممی باشد. چیست واژه رس. چیست تمثیل میز بگویم حاال. بکنند

 دمانخو ما هاغربی این مکاتب دنبال بروید حاال. است «زروان یکپارچگی میزان»

 .داریم میز. داریم چیز همه این

 باشی(میزبان آخوند مال تاریخی و ارزشمند سخنرانی از )بخشی

 ریبغ بنالد میز دردمند گر/ نیست طبیب هیچش که میز درد شروین: دردیست

 نیست

 نیست ادیب پند و ناصح قول پروای/  را  میز مجانین که عاقالن دانند

 نیست نصیب جهانش حیات کز دانند/ جملگان نبُردست، میز که کو هر

 نیست بشی چو بگیرد میز پای بایست/  میرود چه من بر که واقفست دوست گر

 نیست رقیب عزیزم، میز، ز خوشتر/ جامدات ز پایه سه و صندلی و مبل در
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 یستن عجیب بخیزد رقص به اگر میزی/ بود بوالعجب بجهد اگر کمند از صید

 تنیس عندلیب برِ میز هیچ که زیرا/ باز اوفتاده قفا به ببین، گل خنده از

 ز میان را میز فلک یزدان/ برداشتمی چون بدی دست فلکم بر ارژنگ: گر

 آسان رسیدی ودخ میز به «آزاده»ساختمی/ ک چونان دگر فلکی نو وز

 دارم تو میز سودای سر بیقرارم/ به من چرا رفتی ارژنگ: چرا

 ناشکیباست غم از اشکم تنهاست/ نگفتی چه اینجا ارژنگ نگفتی

 انیشانس عادات بگوید/ از خدانگهدار میتواند هنگام چه پرسند نمی میز ارژنگ: از

رآید/ د روبرو ید با باید ناگاه به پرسند/ زمانینمی اشخویشتن پرسند/ ازنمی

 هک بتواند بار دیگر را/ تا را/ فروریختن مرگ را/ درد آرد/ بپذیرد/ وداع تاب

 !برخیزد

 گام خش آرام/ خش آرام من گوش در که هنوز/ سالهاست و رفتی تو ارژنگ: و

 کنان اندیشه من آزارم/ و دهد کنان/ می تکرار تو

 !اشتند میز ما کوچک باغچه چرا پندارم/ که این غرق

 چیزهای درهم و برهم مخالفم تمام مخالفم/ با عالم میزهای تمام با ارژنگ: من

 الفممخ هم با این طریق که بگو من قول میز/ از به روی آدم سجده روز به شیطان،

 مخالفم کم کم و مالیم رویش کند/ با رو و زیر میز خدا تا کجاست طوفان

 مخالفم دمادم کشی نفس این ده/ با دم باز ابد و بگیر ازل در دم

 مخالفم پرچم و مرزی خطوط با بدان/ من وطن را میزها روی تمامی من با

 مخالفم دارم میز نگوید که کسی با مخالفان/ من با کسی چه با اماموافقم

 !ستنی باورم در شدن میز بی نیست/ چنین برم دور و و کس رفتند ارژنگ: همه

 !دنشانکر همراهی را/ بجای دیگران میزمیکشیم/  دوش بر سنگین ارژنگ: سنگین

 !میزکی زبان نامهواژه شروین:

 «چطوره؟ میزت» معنای به ترکی ایواژهوام/ سَن. آن.میز: / میزانسن



 110      پنج صد و نود وو سی چهل و یکم/ نوروز هزار یشماره/سیمرغ

 

 رگاهه که شده گرفته آنجا از: فرهنگی شناسیریشه مهر، برج نام میز، دو: میزان

 گردد افزون یانشانم در مؤدت و مهر کنند جا به جا هم با را میز دو تن چند

 نآ بر خل و خاک اغلب که آنجا از پایه، میز، تحتانی بخش/ میز -تَه: / تمیز

 اندنهاده آن بر را نام این تطهیر جادوی جهت از نشیندمی

 کلیه سنگ دفع جادوی و میز اعتبار و ارج سبب به میزلوله، میز، یلوله: میزنای

 نامند بدان را ادراری یلوله

 وقف را خود که کسی میز، به متعلق ،(است بوده میزرا اشاولیه شکل در: )میرزا

 میزپرست باشد، کرده میز

 موسیقی: مذقان همان یا ارژنگ: میزقان

 نتاما از کنایه)است دیگر اون به متعلق اما توست اختیار در که میزی :میزون

 (داری

 میشکند جدا دوست جدا شکند/ بیگانه می ما میز طریقی به کس ارژنگ: هر

 !میشکند صدا بی من میز نشنید/ آری صدایش کسی من میز بشکست...

 با تریمیز/ دف پشت سبز/ نشسته فصلی آستانه همراه/ در منم/ زنی این ارژنگ: و

)به  !را را/ هنوز روز و را میکنیم/ شب دوره همچنان ما برابرم/ و در مدادی

 مناسبت روز زن: هشتم مارس(
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 است سخت پرهیز صندلی و میز است/ ز سخت نامیز از میز تمیز حامد:

 است سخت چیز و میز به دوران/ نیالودن جبر از خود رای و هوش به

 است سخت رستاخیز روز زروان/ برایش میز پاس که هر ندارد

 است سخت میز حمل به کردن مهر/ کمک سر از زروان یاران چونان

 .است سخت دستاویز ز کندن دل خویشکاری/ و میز پشت نشستن

 ...زایدمی ناهمگون کودکان همایش همسانند/ تنها میزان ارژنگ: بی

 !است ناگفته های زیرمیزی از سرشار ارژنگ: سکوت

 !میرند می ایستاده ارژنگ: میزها

 !ماست عدم ما آسودگی که میزیمشروین: 
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 ی شمالیزنان در کرهنگاره: 

ان شناسانه موقعیت زنازگی منتشر شده و از دیدی مردمعکسهایی دیدنی که به ت

 دهد:ی شمالی را نشان میدر کره
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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 بداشته باشند، تنها سیمرغ را برای کسانی میاش را نی خواندنعالقه

ان در خودتان یا دوستت دریافتنش ابراز عالقه کرده باشند. پس لطفا اگر تمایل دارید نشانی

  sherwinvakili@yahoo.comنشانی  بهمیل خود را ایفهرست ارسال مجله قرار بگیرد، 

. نیدبه همین جا ارسال ک همچنین بازخوردها و پیشنهادهای خود را برای بهبود سیمرغ. بفرستید

: این نشانی در، خواهید یافتتارنمای رسمی من های پیشین سیمرغ را در شماره

http://soshians.ir/fa 
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