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 سال پیشاروی ما انباشته از رخدادهای ریز و درشت

مهم خواهد بود و چشمانی که به دیدن الگوها بیش از 

 دهند. اند، این را از هم اکنون تشخیص میخیرگی بر چیزها خو گرفته

ی به هم ریختن ام دربارهبینی پارسالدر شرایطی آغاز شد که پیش 1395سال 

جغرافیای سیاسی منطقه یک گام دیگر به حقیقت نزدیکتر شد و کشمکش میان 

اروی باغ باال گرفت. سالی که پیشدولتهای نوپای ارمنستان و آذربایجان بر سر قره

ایست مرزهای بسیار دیرینه ماست، سال فرو ریختن مرزهای کهن و سر بر کشیدن

 نمایند.بنو و تازه در تبِ داغِ فراموشی این روزگار، چه بسا که 

ی نظم بر آشوبی که همه جا را فرا مرزبندی مجدد گیتی و چیرگی دوباره 

 شود. آشفتگی در بیروندهنده ممکن میهای سازمانگرفته، تنها با حضور انسان

د و بحرانی که امروز ایران زمینِ بزرگ و خیزهمواره از آشفتگی درون بر می

چندین و چند کشورِ زاده شده در را فرا گرفته، پیامدِ بحرانی شدنِ وضعیتِ انسان 

 ایرانی است. 

 گذرد وی سیاسی این قلمرو باستانی میاکنون که یک قرن از تجزیه

شهر نکشورهایی با قدمتهای چند ده ساله یا دست باال صد ساله گرداگرد دل ایرا

ی این موزائیکِ نازیبا و اند، سخن گفتن از امکان همجوشیِ دوبارهپدید آمده

نماید. هویتهای محلی و رهایی ایران زمین از آشوب نامنتظره و نامحتمل می

ای به قدری طی سه چهار نسل گذشته از مجرای جنگ و انقالب و منطقه

رِ تهویت دیرینه و ژرفاند، که آمیز خود را تثبیت کردههای خشونتدرگیری

 اند. مشترکِ این مردمان را به امری فراموش شده و دانشگاهی تبدیل ساخته

دهد که آنچه در ی تاریخی ایران زمین این را نشان میاما  تجربه

های روید، و این که سرزمین ما اقلیم تاریخهاست بارها و بارها باز میریشه

 ماندگار و ناگذرنده است...
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 ر روزهای گذشته:اخبا

 

 21مان دکتر منوچهر ستوده در روز شنبه دوست و استاد گرامی 

فروردین ماه در سن صد و سه سالگی پس از زندگی دیرپا و بارآوری چشم از 

ماندگار و نامی نیک از خود به  جهان فرو بستند و درگذشتند، و میراث فکری

 جای گذاشتد.

 در دفتر فروردین ماه  30دوشنبه ی ادبی سیمرغ شامگاه نشست حلقه

ی روانشناسی سیاووشان برگزار شد. در این نشست به همراه دکتر موسسه

ی اشعار و آثار نادر نادرپور امیرحسین ماحوزی و دکتر هنگامه آشوری درباره

 سخن گفتیم و همراه با استادان و مهمانان گروه به بحث پرداختیم.

 ای داشتم در کانون معماران نرانیفروردین سخ 31 عصرگاه سه شنبه

ه هایی کمحتوای این گفتار تا حدودی مضمون«. چه باید کرد؟»معاصر با عنوان 

اش گیرد و محور اصلیشان تدریس خواهم کرد را در بر میامسال درباره

مندی از نگرش سیستمی برای فهم و صورتبندی وضعیت موجود چگونگی بهره

 ی گذار از اولی به دومی است.و مطلوب و تعیین راهبردها

 ماه فروردین 27 ی زروان عصرگاه روز جمعهی اندیشهنشست حلقه

ی بهاران برگزار شد. در این نشست دکتر هرمیداس باوند، دکتر در تاالر موسسه

احمدی، آقای احسان هوشمند و آقای مهدی حسینی  حسینهوشنگ طالع، دکتر 

ی قفقاز از دید تاریخی به حلیل اوضاع منطقهباغ و تهای قرهی درگیریدرباره

 الملل و سیاست خارجیی روابط بینهای جاری را از زاویهبحث پرداختند و تنش

 ایران واشکافتند. 
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  هایم اندیشهی بدنه« شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»کتاب با چاپ

ی این چهارمین جلد از مجموعه. انتشار یافتایرانی  ی اساطیردرباره

ن شناسی پهلوانااسطوره»تا به حال کتابهای است که « شناسی ایرانیاسطوره»

اپ به چ« ی آفرینش بابلیاسطوره»، و «شناسی آسمان شبانهاسطوره»، «ایرانی

ی ی یوسف و افسانهاسطوره»، «شناسی انسان کاملاسطوره»اند. کتابهای رسیده

ستند. این کتابها دستاورد پژوهشی به ی انتشار هنیز از این مجموعه آماده« زلیخا

نسبت پردامنه و گسترده بر اساطیر ایرانی است. پژوهشی که از کاربست دستگاه 

رهنگهای ی فنظری زروان و دیدگاه سیستمی بر سیر تحول اساطیر ایرانی در زمینه

 شان حاصل آمده است.همسایه

 ی خورشید راگاست: مرکز پخش این کتاب موسسه

  09372320765 -میروابط عمو
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 اخبار روزهای آینده

  ،ساختار و محتوای کالسها و چنان که پیشتر هم اعالم شده بود

م در سال جاری دستخوش دگرگونی شد. از سویی به خاطر تنگنای هایکارگاه

زمانی شمار و بسامد کالسها کاهش یافت و از سوی دیگر موضوعشان بر 

ی سیستمهای پیچیده و مدل زروان های نظریهو کاربستتوانمندسازی فردی 

تمرکز یافت. بر این مبنا نشستها و کالسهای برگزار شده در اردیبهشت ماه به این 

 شرح خواهند بود:

 «شناسی سیستمی اینجا و اکنونجامعه»ی آموزشی دوره

اردیبهشت: ورود مدرنیته به ایران، الگوهای تاریخی بازخوانی،  5یکشنبه 

سازی و مقاومتدرونی  

اردیبهشت: منِ ایرانی، ساز و کارهای حاکم بر خلق و خو و نظام  19یکشنبه 

 شخصیتی ایرانیان

 «:چیستا»از نشستهای 

ی صورتبندی مفهوم هایی دربارهی مهر؛ اندیشه: فلسفهاردیبهشت 22چهارشنبه 

 مهر و عشق در چارچوبی سیستمی

 «:راهبردهاها و زروان؛ تله»های از کارگاه 

ی مدیریت داناییاردیبهشت: خواندن، آموختن، فهمیدن؛ درباره 15چهارشنبه   

اردیبهشت: مبانی خالقیت و آفرینش معناهای نو 29چهارشنبه   

ی ها و دریافت اطالعات بیشتر با روابط عمومی موسسهبرای ثبت نام در این دوره

 بگیرید. ( تماس09372320765راگا )فرهنگی خورشید 

 الشعرای بهار روز اول و دوم اردیبهشت ماه همایش بزرگداشت ملک

المعارف بزرگ اسالمی برگزار در کاشان برگزار شد. این همایش با همت دایره

ریزی این همایش طی سال گذشته با همت و پیگیری دوست گرامی شود. برنامهمی

شست نیز چند ن دکتر میرانصاری انجام پذیرفته بود و اعضای هیأت علمی همایش
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ی بافت معنایی برنامه برگزار کردند. در دو روزِ این همایش برای رایزنی درباره

ی بهار سخنرانی خواهند کرد. اعضای استادان و پژوهشگران نامداری درباره

 نیز در این همایش حضور خواهند داشت.الشعرا ملکی خانواده

 رگزاری همایش ی اردیبهشت ماه مصادف است با بنخستین هفته

شود. در این گردهمایی بزرگی که با همت خانم دکتر لیلی ماحوزی برگزار می

که شمار زیادی از پزشکان نامدار و متخصصان غدد را از سراسر جهان در ایران 

آورد، مضمون اصلی درآمیختنِ حکمت ایرانی و به ویژه دستاوردهای گرد می

 ریزر خاص فیزیولوژی غدد دروننظری عطار با دانش جدید پزشکی و به طو

ز آمیارز گرفتن تخیلی این همایش جالب توجه، همی مرکزی ایدههستهاست. 

ی عرفان ایرانی با هفت هورمون هیپوفیزی هفت شهر عشق عطار و هفت مرتبه

های علمی و اجرای موسیقی است. به همین خاطر همایش با ترکیبی از سخنرانی

ی به ظاهر ناسازگار این ایده را با هم ه است که دو سویههای هنری همراو برنامه

( که در اردیبهشت 8چهارشنبه در دومین روز از این همایش )کند. جمع می

و به کوتاهی سخنانی هم  شود، در خدمت دوستان خواهم بودنیشابور برگزار می

 . ی سیمرغ خواهم گفتی اسطورهدرباره

 که  «تاریخ خرد ایونی»رهنگی، کتاب بنا به قول انتشارات علمی و ف

دیرزمانی است روند انتشارش به درازا کشیده، برای نمایشگاه کتاب امسال عرضه 

است و پس از « تاریخ فلسفه»ی خواهد شد. این کتاب دومین جلد از مجموعه

 گیرد که این کتابقرار می« ی افالطونیواسازی فلسفه»و پیش از « زند گاهان»

ی ماجرای تکامل اندیشه« تاریخ خرد ایونی»ثالث منتشر خواهد کرد. اخیر را نشر 

گیرد و آرای اندیشمندان پیشاسقراطی ی زبان یونانی پی میفلسفی را در حوزه

ی تمدن ایرانی و ظهور قدرت سیاسی هخامنشیان در را در پیوند با حوزه

 کند. یزتعریف مهای مرسوم بازخوانی و باچارچوبی یکسره نو و متفاوت با نظریه
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ی اردیبهشت در موسسه 27ی ادبی سیمرغ شامگاه دوشنبه نشست بعدی حلقه 

شود و بحث آن به  سیاووشان برگزار می  

  اردیبهشت ماه در  31عصرگاه جمعه  ی اندیشهنشست بعدی حلقه

محور بحث این جلسه به روال همیشگی ی بهاران برگزار خواهد شد. تاالر موسسه

 های خورشید و زروان انتشار خواهد یافت.پیشتر از راه رسانه دو هفته

  با  «مدیریت سیستمی»اردیبهشت نشست راهبردی  24عصرگاه جمعه

حضور سازمانها و نهادهای عالقمند به چارچوب نظری زروان در کانون معماران 

معاصر برگزار خواهد شد. در این نشست راهبردهای مدیریتی و تدبیرهای 

برای سازماندهی نهادها و توانمندسازی افراد محور بحث و تبادل نظر  سیستمی

 دوستان و یاران خواهد بود.

 ای ام. با بسامدی برابر با هفتهنوشتن رمانی را به سبکی نو آغاز کرده

اد قرار خواهم د چهار بار، هر بار یک تا سه صفحه از این متن را بر کانال تلگرام

ند خوانبسته به اظهار نظر دوستانی خواهد بود که آن را میاش واو نوشتن ادامه

های ها، و انتخابمسئله ها، طرحها، سوگیریدهند. یعنی بسته به ایدهو بازخورد می

مخاطبان برگهای بعدی متن نوشته خواهد شد. برای خواندن داستان و مشارکت 

به کانال تلگرام من بپیوندید در این بازی 

(https://telegram.me/sherwin_vakili و بازخوردها و نظرهایتان را با این )

sherwin_vakili@نشانی بر تلگرام برای ارسال کنید: 

 هامرور خاطرات خورشیدی

 )عکس از امین رجائی( 1382اردوی دشت الر، تابستان 

 

 

 

 

https://telegram.me/sherwin_vakili
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 باغقره جنگی زروان: ی اندیشهتصویری نشست حلقهگزارش 
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 ی ماهنگاره

 

 

 

 

 

 

 

  

 کیلومتری فومن 25قی رودخان در سلجو-ی ساسانیی قلعهدروازه
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  مورد لطف شاگردانش همیشه چه در مقام معلمی که

ای که لطف مشابهی را از بوده و چه به مثابه نویسنده

ام که کرده، اغلب با پرسشهایی از این دست روبرو بودهمخاطبانش دریافت می

 «ای؟ها را چطور حفظ کردهبهمان داده»یا « ر یاد گرفتی؟فالن موضوع را چطو»

«. ای؟گیری منظم کردهها را برای رسیدن به فالن نتیجهچطور این حجم از داده»یا 

 هاییاز دیرباز بسامد این پرسشها به قدری زیاد بوده که هر از چندی کارگاه

 ای که برایدرآوریمنهای و شیوه« مدیریت دانایی»ام با موضوع کردهبرگزار می

ها و یادگیری الگوها و به خاطر سپردن و به یاد آوردن ابداع ساماندهی داده

 ام. دادهام را آموزش میکرده

ردم اش برخوتوجهای فعال و آثار جالبطی تعطیالت نوروزی به نویسنده 

 دهد. اینکه تا حدود زیادی پاسخ به این پرسشها را بهتر از من به دست می

شخص یکی از اهالی لندن است به نام 

 Davidکندلس )مکدیوید 

McCandless 1350به سال ( که 

اش خود در وبگاه شخصیزاده شده و 

 dataها )را نویسنده، خبرنگارِ داده

journalist( و طراح اطالعات )information designerکرده ( توصیف 

ای بود که به ههای رایاتاو در اصل خبرنگاری در مجالت مربوط به بازیاست. 

مند های پراکنده بر اینترنت عالقهتولید نمودار و تصویرهای گویا بر اساس داده

بوده و به تدریج این کار را به نوعی حرفه تبدیل کرده است. نمودارهای او که 

دهد، به تدریج شهرتی برایش سنجانه را نمایش میدار یا نکتههایی خندهگاه داده

 اطالعات»کتابی به نام  1388در سال ه قدری اهمیت یافت که به ارمغان آورد و ب

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4t86Zud3LAhXCOhQKHblGAkgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.davidmccandless.com%2F&usg=AFQjCNF0ap85-G0ENt-yAFovc4uFyNNpOQ&bvm=bv.117868183,d.d2s
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4t86Zud3LAhXCOhQKHblGAkgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.davidmccandless.com%2F&usg=AFQjCNF0ap85-G0ENt-yAFovc4uFyNNpOQ&bvm=bv.117868183,d.d2s
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4t86Zud3LAhXCOhQKHblGAkgQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.davidmccandless.com%2F&usg=AFQjCNF0ap85-G0ENt-yAFovc4uFyNNpOQ&bvm=bv.117868183,d.d2s
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ها را به چاپ رساند و این« دانش زیباست»و حدود یک سال پیش کتاب « زیباست

 شان در اینجا دارم. کتابهایی هستند که قصد معرفی

ها و انتخاب الگویی که بیانگرِ الگوهای کندلس در گردآوری دادهمک 

باشد نبوغی دارد و انبوهی از اطالعات پراکنده را در نهایت  ی خامنهفته در داده

آورد که هم از سویی گویا و روشن و آموزنده هستند هایی در میبه صورت شکل

شان دلنشین و جذاب اند و دیدنو هم از سوی دیگر زیبا و موزون طراحی شده

هایش خوب است به عنوان نمونه چند تا از مشهورترین نمودار نماید. می

 ی کارش برایتان روشن شود. را از این دو کتاب انتخاب کنم تا شیوه

 

 

 

دهد. ای اقتصادی را به دست مییک بازنمایی کالسیک از دادهاین نمودار 

 5/94میالدی  2009ل انرژی تولید شده در جوامع انسانی در سال مقدار ک

ه و این همه را بوده است که از نُه منبع متفاوت ناشی شد BTUکوادریلیون 

کندلس به خرج توان در یک نمودار نمایش داد. تا اینجای کار هنری که مکمی

داده انتخاب نمادهای مناسب و رنگهای جذاب است، برای نشان دادن این نکته 

ی انرژی تولید شده توسط انسان بر سوخت فسیلی )نفت، گاز و که همچنان بدنه

 تکیه کرده است. سنگ(ذغال

ای از این دست به هر صورت کار چندان نمودارهای ستونی یا دایره تولید 

ا در خود هایی از آن رشگفتی نیست و هر کتابی که به آمار تکیه کرده باشد نمونه

ای غیرعادی به کار گرفته شود بیشتر جلب دارد. اما همین تکنیک وقتی در زمینه

 کند. توجه می
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های ور تهدید کننده و خطرناک در رسانهدر این نمودار ارجاعها به ام

شته بینیم طی پانزده سال گذبازنمایی شده است. چنان که می زبانانگلیسیجمعی 

گیر شدن سارس، ایم که به همهی بزرگ از وحشت عمومی داشتهسه قله

شود. مواردی مثل تاثیر آنفوالنزای مرغی و آنفوالنزای خوکی مربوط می

ر ظهور اوتیسم و پایان جهان در پایان هزاره هم در این های اشتباهی بواکسن

 رسند. ی اول نمیمیان نکات مهمی هستند اما به پای سه قله

در نمودار زیرین هم ثروت توانگرترین دولتهای دنیا در مقایسه با ثروت 

 تولید شده در ایالتهای آمریکا بازنموده شده است:

 

 

 

 

ی مواد ی جستجوهای اینترنت دربارهی بعد هم فراواندر نمودار صفحه

 هایی که برایکندلس کلیدواژهاند. مکشده خوراکیِ ضامن تندرستی بازنموده

شده را بر اساس بهداشت و سالمت و افزایش طول عمر بر اینترنت کاوش می

این که چقدر بر اساس مبانی علمی به تندرستی ارتباط دارند روی نموداری 

 بندی کرده است:رده
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ها به شکلی که معنادار کندلس در بازنمودن دادهبینیم، مکچنان که می

ای کارآمد یافته و این روشی است که با خالقیت و شوند در یاد بمانند شیوه

توان یای از دانایی مبندی و استخراج الگو از هر شاخهبازیگوشی بیشتر برای رده

 از آن بهره جست. 

ای پرشمار و ، مجموعه«دانش زیباست»و « زیباست اطالعات»کتابهای 

بخش و دقت به اند که تماشایشان لذتغنی از این نمودارها را در خود گنجانده

دلس کنانگیز است. در مقام نقد کار مکآفرین و حیرتهایشان گاه شگفتیداده

 ها با تیزبینی و بازیگوشیتوان در این حد گفت که انتخابهایش از دادهمی

داشتها و چشمگیری همراه بوده و بسیاری از نمودارهایش به همین خاطر پیش

ی کنند و از این نظر کارش شایستهتصویرهای ذهنی معتاد و مرسوم را نقض می

دلس کنستایش است. از سوی دیگر، باید به این حقیقت هم اشاره کرده که مک

ها حفظ ر شدن با دادهاش را هنگام درگینگارانههمچنان خلق و خوی روزنامه
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رده ها نگاه نکنماید که به مثابه امری جدی به دادهکرده است. یعنی گاه چنین می

و بازیگوشیِ دلپذیر یاد شده گویا به غیرجدی نمودن کارش دامن زده باشد. این 

شان به هم در قالب یک طرح مفهومی را در پراکنده بودن نمودارها و متصل نشدن

نماید که پرسشهای جذاب برای نویسنده امری جسته و چنین می بینیم. یعنیمی

گریخته و موضعی بوده و به سادگی با دستیابی به یک الگو یا 

 شده است. نمودار ارضا می

ی توان دربارهکندلس را میواقعیت آن است که ترفند مک

های دیگرِ علوم )به ویژه علوم انسانی( به کار بست و اگر شاخه

تایج توان به نمیظری و نگاهی سیستمی در کار باشد، سرمشقی ن

های خرد و کالنِ مرتبط به هم راه برد و گیریراهبردی و نتیجه

تصویری عام و کالن از پیچیدگی نظامهای اجتماعی را پدید آورد. 

ای به ویژه در دانشی مانند تاریخ و ادبیات ایران زمین که عرصه

را در خود تلنبار کرده، جای کار در این زمینه بسیار های ناشناخته پهناور از داده

توان در این زمینه انجام داد، نمودار بسامد ای از کارهایی که میاست. نمونه

است که دوستی قدیمی به نام بابک ونداد چندی پیش به  واژگان در شاهنامه

 .تواند سرمشقی در این زمینه قرار گیردو می انجام رساند
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و  اشکندلس با توجه به سن و سال به نسبت اندکآثار مکبا این همه 

های عمومی بوده، جای تقدیر ی خبرنگاری بر شبکهاش که بر حوزهتمرکز کاری

ی دستاوردهایش برای هرکس که بخواهد در این و ارج نهادن دارد و مطالعه

 زمینه کاری انجام دهد از واجبات است.

سخنرانی مشهوری TEDی رنامهکندلس چند سال پیش در بدیوید مک

کند سخن گفت، و آن هم منبعی انداز کارهایی که میو چشم ی انگیزهکرد درباره

نمای تاربخش برای کسانی است که بخواهند در این زمینه کاری انجام دهند. الهام

کندلس برخی از نمودارهایش را عرضه کرده و خودش با پذیرش و شخصی مک

کند. دهد و با ایشان ارتباط برقرار میمخاطبانش پاسخ میصمیمیت فراوان به 

 توانید بیابید:تارنمای او را در این نشانی می

 http://www.davidmccandless.com/ 

هم دیدنی است و برخی از نمودارها « اطالعات زیباست»همچنین تارنمای کتاب 

تارنما هم در این  دهد. اینرا به شکلی پویا و تنظیم شدنی در اختیار قرار می

 نشانی در دسترس است: 

http://www.informationisbeautiful.net/ 
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  نیکسون به روایت »به تازگی فیلم مستندی به نام

ساخته شده و سازندگانش در بر اساس  (Nixon by Nixon« )نیکسون

فرین آی این سیاستمدار جنجالگفتگوهای ضبط شده در کاخ سفید به زندگینامه

جمهورهای ترین رئیساند. نیکسون از طرفی یکی از مترقینگاهی دقیقتر انداخته

زدایی در برابر بلوک شرق و چین و همچنین برخی از آمریکا بود و سیاست تنش

ی سیاست داخلی را به انجام رساند. در عین حال اصالحات رادیکال در حوزه

ی ار مردم غیرنظامی و مداخلهی جنگ ویتنام و کشتدولت او به خاطر ادامه

نسنجیده در کامبوج و رها کردن این کشور در چنگال خونین خمرهای سرخ 

ی فعاالن مدنی بود. بدنام و مورد حمله

در نهایت کمی بعد از آن که نیکسون برای دومین بار در انتخابات ریاست 

نود و جمهوری پیروز شد، معلوم شد که کارگزارانش با اطالع او به نصب ش

ها پرداخته بودند. پس از آن نیکسون به دنبال افتضاح جاسوسی در دفتر کندی

ای که واترگیت نام گرفت، ناگزیر به استعفا شد و تنها رئیس جمهور سیاسی

 آمریکاست که چنین کرده است. 

ای ناسازگون باقی ماند. برخی نیکسون پس از استعفا نیز همچنان چهره 

ستایند و در مقابل ارباب رسانه و مراکز اش را هنوز میاطعسیاست تند و تیز و ق

فرهنگی که مورد حمله و زیر فشار او قرار داشتند، همچنان پس از ده سال گذر 

از درگذشتش در حمله به او مصمم هستند. فیلم مستندی که شرحش گذشت از 

ا با ا راین نظر ارزشمند است که برخی از مهمترین فرازهای تاریخ معاصر آمریک

صدای حقیقیِ خود نیکسون که هنگام گفتگوی تلفنی با دستیارانش ضبط شده، 

 کند. روایت می
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ی مشهور و مفصل داریم به قلم استفن ی نیکسون یک زندگینامهدرباره 

در سه جلد نوشته شده و زندگی او را در  ( کهStephen Ambroseامبروز )

دهد. خودِ اش مورد بررسی قرار میسه مقطع جوانی، پختگی و سالخوردگی

نیکسون از مصاحبه با امبروز خودداری کرد و اعالم هم کرد که این کتاب را 

پس از چاپ شدن نخواهد خواند، اما با این همه امبروز کتابش را منصفانه و 

م یعنی چهار سال پیش از .1990کسون را تا سال زندگی نیانه نوشته و طرفبی

اند با سیاست روز خواندن آن برای کسانی که مایلمرگش شرح داده است. 

ایاالت متحده آشنا شوند سودبخش است. تا حدودی بر مبنای این کتاب دو فیلم 

 اند. هی زندگی نیکسون ساخته شده که هردویشان شهرتی پیدا کرددرباره

ی تصویررا ساخت و در آن « نیکسون»اولیور استون فیلم  1374 در سال 

م روی هم د. فیلراز شخصیت نیکسون ترسیم کزده و به نسبت تخیلی سیاست

همچون مردی پیچیده و هوشمند در قالبی تراژیک رفته جانبدارانه است و او را 

م که بینیردی هیجانی را میدر این روایت م .نمایاندباز میاما بسیار احساساتی 

ها را اش است و بخش مهمی از صحنهمدام در حال یادآوری خاطرات کودکی

 اخالقی هایانگاریدر ضمن با سهلو  گذراندبه گریه و زاری و اشک و آه می

هم دست به گریبان رنگارنگی 

استون این فیلم را بعد از است. 

ساخت که « جی. اف. کی.»

داد، و ایش میزندگی کندی را نم

را ساخت که « دبلیو»بعدتر هم 

داد و به زندگی بوش را شرح می

ی های دربارگانهاین ترتیب به سه

جمهوران معاصر آمریکا رئیس

ی نیکسون در رسید. خانواده

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Ambrose
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/df/Nixonmovieposter.jpg
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ای صادر کردند و آن را محکوم دانستند و هدفش را زمان اکران این فیلم بیانیه

به واقع هم فیلم چنگی به دل  قلمداد کردند. ی نیکسوندار کردن خاطرهلکه

زند و آشکار است که یک هوادار پرشور کندی آن را برای بزرگداشت نمی

 ی قهرمانش، که رقیب و معارض اصلی نیکسون بود، ساخته است. خاطره

نام دارد و با کارگردانی ران هووارد به « فراست -نیکسون»دومین فیلم  

ی جنجالی و پرسر و . در این فیلم ماجرای مصاحبهساخته شده است 1387 سال

کند. نیکسون در این را روایت می 1356صدای دیوید فراست و نیکسون به سال 

شکنی کرده اعتراف کرد و کارهای مصاحبه برای نخستین بار به این که قانون

 شان ابراز پشیمانی کرد. ی خود را اشتباه خواند و از انجامگذشته

ه در اند کای ساخته شدهم با دقت و با تکیه بر اسناد تاریخیهردو فیل 

شان در دسترس کارگردان قرار داشته است. با این توضیح که اولیور زمان ساخت

ساخت که هنوز بایگانی گفتگوهای تلفنی نیکسون استون وقتی فیلم خود را می

چند جا بر پژوهشگران گشوده نشده بود و از این رو فیلمی که ساخته در 

فیلم هووارد در مقابل وفادارتر به متن تاریخ است و تا خطاهایی تاریخی دارد. 

ی حدودی قالب فیلمی مستند را رعایت کرده است. ناگفته نماند که فیلمنامه

ی همان ای به همین نام و توسط نویسندهبر اساس نمایشنامه« نیکسون-فراست»

 تنظیم شده است. 

د منهای نامدار انگلیسی و آمریکایی بهرهرپیشههردو فیلم از بازی هن 

فیلم  و پنج اسکار را برای سازندگانش به ارمغان آورد« نیکسون-فراست». هستند

هیچ یک از هرچند . اولیور استون در زمان خود با تشویق منتقدان روبرو شد

ی شهیبازیگران نقش نیکسون شباهتی به خودِ او ندارند. در فیلم اولیور استون هنرپ

نگاِل هم فرانک ال در دومیکند، و نامدار آنتونی هاپکینز نقش نیکسون را بازی می

کند. هردو در گرفتن نقش او و حرکت و سخن گفتن به نقش وی را بازی می
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ی هیچ اند، اما جالب است که چهرهی نیکسون به راستی سنگ تمام گذاشتهشیوه

ین خاطر فیلمها برای کسانی که کدامشان شباهتی به نیکسون ندارد و به هم

چشمشان با تصویر و فیلمهای مستند بازمانده از نیکسون خو گرفته، قدری ناجور 

این نقص را تا حدود زیادی جبران  هانماید. با این همه بازی درخشان هنرپیشهمی

ن ااین هم ناگفته نماند که هرقدر النگال در ایفای نقش نیکسون درخشکرده است. 

و زیبا عمل کرده، به نظرم هاپکینز در فیلم استون ضعیف ظاهر شده و شاید بتوان 

 اش به همین فیلم مربوط بشود.گفت بدترین بازیِ کارنامه

هر دو فیلم برای دستیابی به کشش و هیجانی که مخاطب را پای فیلم  

 ندگیاند و عناصری را به داستان زنگه دارد، به ترفندهایی بالغی دست زده

اوج  «نیکسون-فراست»اند که حقیقت نداشته است. در فیلم نیکسون افزوده

زنگ  اش به فراستی نهاییداستان زمانی است که نیکسون شب پیش از مصاحبه

کند، و این رخدادی است که هرگز واقع نشده است. در زند و با او گفتگو میمی

توان با توجه به داستانی میاین دست وجود دارد که فیلم استون هم عناصری از 

ها را بر خالف پوشی کرد، اما به هر صورت این فیلمبودن فیلم از آن چشم

ون نباید بازنمایی تاریخی یا مستندی از زندگی نیکس«نیکسون به روایت نبکسون»

 دانست.

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b1/Frost_nixon.jpg
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 وارستگی یبارهسه غزل از سه دوران در

 سعدی

  ستپیش صاحبنظران ملک سلیمان باد ا

 بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است   

 اینکه گویند که بر آب نهاده است جهان 

 بشنو ای خواجه که بنیاد فلک بر آب است   

 ی انس مزن بر در این کهنه رباطخیمه 

 بنیاد استموقع و بیکه اساسش همه بی   

 گر دهر مبنددل در این پیرزن عشوه 

 د دو صد داماد استکاین عروسی است که در عق   

 افتدهر زمان مهر فلک بر دگری می 

 چه توان کرد که این سفله چنین افتادست    

 گریدخاک بغداد به خون خلفا می 

 ورنه این شط روان چیست که در بغداد است    

  آنکه شداد به ایوان ز زر افکندی مشت 

 خشت ایوان شهان بین ز سر فرهاد است    

 ز غم به جهان خواجو راحاصلی نیست به ج 

 خرم آن کس که به کلی ز جهان آزاد است    
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 بیدل دهلوی

 

  ماندز بعد ما نی غزل نی قصیده می

 ماندها دو سه اشک چکیده میز خامه

 ثبات عیش که دارد چون پر طاووس 

 ماندجهان به شوخی رنگ پریده می   

 شرار ثابت و سیار دام فرصت کیست 

 ماندکاغذ آتش رسیده میفلک به    

 کجا بریم غبار جنون که صحرا هم 

 ماندگردباد به دامان چیده می ز   

 ی دل بلبل سراغ پیکان گیرز غنچه

 ماندکه شاخ گل به کمان کشیده می   

 ی خجلت است پیران راغرور آیینه 

 ماندکمان ز سرکشی خود خمیده می   
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 عماد خراسانی

 

 دنیا آرزویی بیش نیست دم غنیمت دان که

 نیستی چوگان چو گیرد چرخ گویی بیش نیست   

 گفتگوی عشق را دریاب با شیرین لبی 

 ای و گفت و گویی بیش نیستکآن خبرها قصه   

 ملک درویشی غنیمت دان و چتر آسمان 

 مرشدی نامی و شاهی های و هویی بیش نیست   

 پاشد ز همعاقبت نقشت به زیر خاک می 

 خود را باش گیتی کینه جویی بیش نیست حال   

 حرص را بگذار جز در کار یار و جام می 

 آخر ای مسکین تو را جان و گلویی بیش نیست  

 ها گفتند از فردوس و حورگرچه بس افسانه 

 جز می و رخسار یار و طرف جویی بیش نیست  

 خواهی بکن اما بدان دنیای دونهرچه می 

 برویی بیش نیستآای نامردمی بیسفله  
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 از شعرهایم:

 

 1395شادباش نوروز 

 

  سرو خجسته کشید قد چو دماوند شاد

 همچو سواری دلیر بر سر سال ایستاد    

 تیرِ خروشان نور، مهر، رها ساخت شب

 صبحدم سال نوست آنچه که این بذر زاد    

 روز دگر گشت فاش، آینه نوبخت بِهْ

 د بادهرمز فروردِگان پارسی آزا    

 اختر زنجیرکُش، بند گسست و نشست

  طالع سعد قدیم چشم بشاید گشاد    

 بوم و بر و خان و مان بار دگر بشکفند

 یار و دیار از بهار باد که رویند شاد    

 ستی فرخندگیحال تو و کام دل عرصه

 عیدی نوروز زاین، داد و خِرَد، مهر داد    
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 نانِ دل

زی خبر رسید که قنادی فرانسه که اهالی دانشگاه تهران خاطرات زیادی پس از تعطیالت نورو

ان ی زبهایی که نقش دل داشته از طرف نگهبانان ایمان رمهاز آن دارند، به خاطر فروش کیک

 البداهه سرودم که:ی خداوند تعطیل شده است. با شنیدن این خبر فیبسته

 

 ای غزل چه روان برد دست دل بر خامه

 رین به سطح کیک چه نیکو نشست دلشی   

 آور استاند نیشکری سکتهدل گفته

 پرویز را بگو که مده قلب دستِ دل   

 خسرو دگر به چشمه نیابد فروغ را

 زیرا به یک مشاجره از هم گسست دل   

 زاهد به منع دلبرکان حکم کرد و بست

 یعنی به هیچ الله نبایست بست دل   

 خ تا گداداروغه، محتسب، همگان: شی

 همدل در این شدند که کافر شدست دل   

 ات منع آبروستای زاهدی که قاعده

 آز است و حرص، آنچه تو را ساخت پست دل   

 دل را به روی نان منه، این کارها خطاست

 ات شکست دلای به نان که چنیندل داده   
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  فراموشی ـ یادآوری 

  :دن با هستی و اجرای کارکردهایی که در من برای کنار آم اصل یادآوری

ا های بنیادین رشود، نیاز دارد تا تنشاش نهاده میسطوح گوناگون فراز بر عهده

ها به مسایلی خردتر و فراموش کند. نهادهای هنجارساز با فرو کاستن این تنش

هایی برای سازگاری یا گریز از آنها، شده، و بعد به دست دادن روشرمزگذاری

آورند. من معموالً در شرایط بحرانی بار دیگر با ان این فراموشی را فراهم میامک

 نامیم.که آن را یادآوری میشود، های بنیادین رویارو میتنش

  :های بنیادین و حفظ کارآیی خود من برای دور ماندن از تنش فراموشی

پذیرد و را میهای بنیادین در سازوکارهای هنجارینِ جامعه، فراموش کردن تنش

 کند. به این ترتیب،آن سرگرم می های روزمره و نمادینِ جایگزینِخود را با تنش

 شود. های زندگی من منجر میترین تنشفراموشی به گریزی عمومی از مهم

  های بنیادین، به نادیده گرفتن شکل هستی، و فراموشی تنش ی مَرشون:تله

 شود. فراموشی هستی منتهی می

  :های بنیادین، و برگزیدنِ مسیر سازگاری یادآوری مداوم تنش راهبرد نرسه

های بنیادین در ذات خود قابل رفع و رجوع برای رویارویی با آن. از آنجا که تنش

از آن  های راستینی کهشود که تنشنیستند، سازگاری با آنها تنها زمانی ممکن می

 با آنها سازگار شود.  شوند، ردیابی شده و منخاستگاه صادر می

Z  نمایند؟ آیا سازوکارهای های بنیادین تا این پایه خطرناک میچرا تنش

های مختلف و نهادهای های اجتماعی گوناگون، تمدنترشحِ فراموشی در نظام
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شان در چیست؟ کسی که درگیر هایمتمایز شباهتی با هم دارد؟ تفاوت هنجازسازِ

 پردازد چه تفاوت ملموسی دارد؟به یادآوری میبا فراموشی است با کسی که 

O  ترفندهای فراموشی را ردیابی کنید و آنها را خنثا سازید. یادآوری را

 تمرین کنید. 

 

  اختگی ـ کامروایی  

  :تنش، با غیاب امر مطلوب همراه است. اگر من با تنش سازگار  اصل اختگی

ا کند. اگر من بتگی تجربه مینشود، غیابِ مستمرِ امر مطلوب را به صورت اخ

 شود. سازگاریتنش سازگار شود و حضور امر مطلوب را تجربه کند، کامروا می

ن ها تا زمانی که مشود و تنشتر منتهی میبا هر تنش به ظهور تنشی پیچیده

ا همواره ب« من»شود. از این رو، سیستمی زنده و برقرار است، هرگز برطرف نمی

تمامیت دست به گریبان است. به عبارت دیگر، همواره شکلی شکلی از غیاب و نا

ها، دستگاهی وجود دارد. زبان به عنوان نظام رمزگذاری غیاب« من»از اختگی در 

 کند.نمادین است که اختگی را پیکربندی و سازماندهی، و بازتولید می

  :ه ی بابزارهایی مانند زبان که امر غایب را به کمک نماد توهم رفع اختگی

چون ابزارهایی جادویی برای فرا خواندنِ سازند، همشکل صوری حاضر می

، من شوند. در نتیجهو برطرف کردنِ اختگی به کار گرفته می حضور امر مطلوب،

به جای کوشیدن برای رفع اختگی و دستیابی به حضوری راستین، غیاب امرِ 

 ند. کحضور هستند برطرف می این یدلخواه را با نمادها و نشانگانی که نماینده

  سازدای از نمادها را جایگزین امر مطلوبِ غایب میمن شبکه ی اپوش:تله 

کوشد ناتمامیت را با کمک نمادها و برچسبهایی زبانی برطرف کند. در و می

هند، دنتیجه تلنباری از عناصر زبانی و نشانگانی که به امر مطلوب ارجاع می

شوند. در این حالت من به جای دستیابی به لذت، طلوب میجایگزینِ خودِ امر م

 رد.آوکند و به دست میآن را جستجو می یهای نمایندهنشانه بقا، قدرت و معنا،
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  :من نمادها را تنها به عنوان ابزارهای ارجاعی و فقط برای  راهبرد تیشتَر

بران دستگاهی برای ج گیرد و از زبان به عنوانایجاد ارتباط با دیگری به کار می

کند. در مقابل خودِ امر مطلوب را جستجو پوشی میشناسانه چشمناتمامیتِ هستی

اش تمامیت را آورد و با تغییر شکل هستیکند و حضور آن را به دست میمی

 کند. تجربه می

 

 

 

 

Z  ی اختگی با تعویق لذت چیست؟ آیا ارتباطی میان اختگی و انضباط رابطه

 شود؟د؟ چرا معموالً کامروایی دور از دسترس یا نکوهیده پنداشته میوجود دار

 تأثیر اصل بقای لذت در این میان چیست؟

O  الگوهای اختگی و کامروایی را در خود بازشناسی کنید. در چه مواردی

  اختگی به دلیل رمزگذاری زبانی تداوم یافته است؟ 

  

 فراموشی

 یادآوری

 تمامیت

 ناتمامیت

 حضور

 غیاب
 موجود

 مطلوب

 تنش

 رفع تنش

 تنش عادی

 تنش بنیادین

 اختگی

 کامروایی
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 طوس در برابر گودرز

 (چارچوب قدرت در ایران شرحی بر زوال دو) 

 1381بهار 

 زیرا اگر. و این درست نیست که نیرومندی را بر دانایی نیک برتری دهند …

هم در میان مردمان مشت زن توانایی برخیزد، یا یکی که در ورزشهای پنجگانه یا در فن 

به خاطر آن حکومت شهر  …کُشتی سرآمد باشد، یا یکی که در تیزپایی پیشتر افتد،  

 (م.پ 475-570)گزنوفانِس    1.امان بهتری نخواهد یافتس

                                                 

 

 .160: ص1370خراسانی،  1

 گرا بودند که به علوم طبیعیها، گروهی از اندیشمندانِ انسانسوفیست

و عقالنیتِ تجربی گرایش داشتند و با آموزش فنون بالغت به بازرگانانِ 

پیدایش نهضت سوفیسم، به دلیل .  ثروتمند ثروتهای کالن می اندوختند

–سرکوبگرانه و موفقی که در میان اندیشمندان محافظه کار  واکنش شدید،

 .برانگیخت، به خوبی مورد توجه مورخان قرار نگرفته است -از جمله افالطون

اما از همان اندک متونی هم که از ایشان به جای مانده است، می توان یکی 

ی ایشان، جملگی با این جمله. از مهمترین آموزه های ایشان را دریافت

گزنوفانس همراه و موافق بودند، و یک صدا قدرتِ خرد و اندیشه را بر نیروی 

 . بدنی و مهارتهای پهلوانی ترجیح می دادند
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ی ظهور سوفیست در قرن چهارم و پنجم پیش از میالد، که دوره

در . ی سیاسی عمده وجود داشتهاست، در دولتشهرهای یونانی دو جبهه

مدافعان نظام حکومتی سلطنتی و یک سو اشراف سنتی بودند، که 

آریستوکراتیکِ باستانی بودند و خواهان بازگشت به نظم کهن دولتشهرها، با 

رویاروی ایشان، بازرگانان ثروتمندِ تازه به . سلسله مراتب استوارشان بودند

دوران رسیده ای قرار داشتند که از پشتیبانی شهروندانِ عادی برخوردار بودند 

این گروه دوم، همان . سیاسی را برای خود طلب می کردندو سهمی از قدرت 

کسانی بودند که نخستین شکل دموکراسی را در جهان باستان بنیان نهادند، 

 . و به تدریج قدرت اظراف را محدود ساختند

ی سیاسی، راهبردها و ابزارهای خاص خود را هریک از این دو جبهه

ی ف، که بازماندگانِ طبقهاشرا. برای اعمال قدرت در اختیار داشتند

سلحشورانِ قدیمی بودند و از کودکی با تمرینات جنگی و ورزشهای پهلوانی 

خو می گرفتند، اصالت و دالوری و قهرمانی در مسابقه های ورزشی را به 

عنوان معیارهای کهنِ برتری و قدرتمندی می پذیرفتند، و به سنت دیرپای 

ز زندگی سربازگونه و شجاعت و همری و سجایای اخالقی اسپارتی که ا

در مقابل ایشان، بازرگانان، . قدرت جسمانی ناشی می شد تعلق خاطر داشتند

سیاستمدارانِ تازه به دوران رسیده،  و دموکرات هایی بودند که زیرکی، 

را مبنای تعریف   -و حتی فریبکاری پیروزمندانه–خردمندی، و قدرت بیان 

 . قدرت قرار می دادند

افتن فن بالغت در این دوران، رواج تصمیم گیریهای گروهی اهمیت ی

در آگوراها، و ظهور سوفیست هایی که به پشتگرمی همین جبهه مدعی 

هایی از پیروزی تدریجی آموزش خردِ کاربردی و عملگرایانه بودند، نشانه

(. De Romilly, 1992:50-60)رویکرد دوم بر نگرش نخست است 

ور، آموزش عقالنی را بر تربیت بدنی، و حکمت را سوفیست ها، خرد را بر ز
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شاید با توجه به این نکته بهتر بتوانیم معنای نام . بر ورزش ترجیح می دادند

ای ، و تعاریفی را که او از قدرت بدنی و استقامت سربازخانه2افالطون

 .استادش سقراط کرده، درک کنیم

 

 

 

 

                                                 

 

افالطون )یا به یونانی پالتو( لقبی است به معنای تنومند و قوی هیكل، كه به دلیل ورزیدگی به  2

 (. 155:ص 1375نام راستینِ افالطون( داده شده است )كاپلستون،آریستوكلس آتنی )

ی شرایط تماعی، ویژهنبرد بین این دو شیوه از نمایش قدرت اج. 2

یونان باستان، یکی از نخستین جوامعی . جغرافیایی و تاریخی خاصی نیست

م ی پیچیدگی الزبود که به طور مستند و مکتوب در مورد گذارش از آستانه

 با این وجود، با. برای تفکیک شدنِ این دو شیوه از قدرتمندی، خبر داریم

ماعی و  تاریخی گوناگونی باز می کمی دقت الگویی مشابه را در شرایط اجت

در ایلیاد آخیلسِ جنگاور و بی پروا در نهایت کشته می شود، د رحالی . یابیم

که اولیسِ زیرک و فریبکار در نهایت به خانه اش باز می گردد، و در شاهنامه 

نیز طوسِ خشم آور و بی باک از سپهساالری ایران عزل می شود و گودرزِ 

شخصیت پردازی هایی از این دست، بر . ینش می شودخردمند و عاقل جانش



 31      پنج صد و نود وچهل و دوم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

تمایز قدرتِ مبتنی بر ورزش، از قدرت ناشی از حکمت، و رویارویی اعصاب 

این تمایز و آن رویارویی، اگر به عنوان چیزی . و عضالت حکایت می کنند

ی تاریخی جالب در نظر گرفته شود، کلیدی برای درک مهمتر از یک نکته

 .ودمان را به دست خواهد دادی خشرایط زمانه

چنین می نماید که مفهوم اجتماعی قدرت دو حامل اصلی  

این بدان معناست که جوامع انسانی، اعضای خود  .بدنها، و مغزها: داشته باشد

کنند یبندی مالیه .را بر مبنای قابلیتهایی که در بدنها و مغزهایشان وجود دارد

ی ی آزادی رفتار، و گسترهدامنه ی برخورداری از منابع لذت،و شیوه

اثرگذاری ایشان را بر مبنای سلسله مراتبی که به این قدرت اشاره دارد، تعیین 

 :به این ترتیب، دو راه برای قدرتمند بودن در جامعه وجود دارد. می کنند

دستیابی به قدرتهای بدنی و مهارتهای ورزشی، یا تصاحب تواناییهای ذهنی، 

به بیان دیگر، آدمیان بر مبنای توانمندی عضالنی . های دانشو تسلط بر حوزه 

مَنِشها  ییا عصبی شان، و اندوخته شان از تربیت یافتگی عضالنی یا خزانه

پس، دو راه برای . ، قدرتمند یا ضعیف ارزیابی می شوند(عناصر فرهنگی)

  .تسخیر قدرت اجتماعی وجود دارد، تصاحب معنا، یا نمایش زور عضالنی

ی جذب قدرت، سیستمی ین می نماید که هریک از این دو شیوهچن

این بدان معناست که از دید نگارنده . مستقل و خودمختار را تشکیل دهند

. قواعد تکاملی مستقل و خودارجاعی بر هریک از این دو حوزه حاکم است

قواعدی که به یکدیگر ربط دارند، اما به تعیین شدنِ یکی از این حوزه ها 

یعنی هریک از این دو قلمرو تاریخ خاص . دیگری منجر نمی شوند توسط

 . خود را دارند و از الگوی تغییرات خاصی پیروی می کنند

ی سلحشوران از کاهنان در تمدنهای باستانی، تفکیک تمایز یافتن طبقه

برهمن در جوامع هندوایرانی، و تفکیک /کشَتریه از آتورپاون/کاست ارتشتار

اه ها از دانشگاه ها، نمودهایی از تمایز یافتن این دو الگوی ساختاری ورزشگ
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ی پس اگر بخواهیم به زبان نظریه. دستیابی به قدرت در جوامع انسانی هستند

سیستمها سخن بگوییم، راهبردهای دستیابی به قدرت، در جوامعی که از حد 

لی گشته و دو مسیر تکام 4، دچار دوشاخه زایی3خاصی پیچیده تر شده اند

 . موازی را پدید آورده است

ارتباط این دو حوزه از تعریف قدرت، می تواند اشکال متفاوتی را 

تکامل موازی و رقابتی را در آتن باستان و جوامع کشاورزی . به خود بگیرد

ی وزهدر این جوامع دو ح. سنتی پیشرفته ای مانند ایران عصر صفوی می بینیم

گر وجود دارند و با وجود تحقیر مالیمی قدرت بدنی و فکری در کنار یکدی

 .که نسبت به هم ابراز می کنند، از تداخل در قلمرو دیگری پرهیز می کنند

                                                 

 

-91:ص 1381این حد پیچیدگی را می توان دستیابی به كشاورزی یكجانشین دانست )وكیلی،  3

105.) 

ی صفوی، یکی از نمونه های این همزیستی صوفیان و قزلباش در جامعه

 .تکامل موازی الگوهای قدرت مبتنی بر بدن و معناست

وب کند، و ممکن است یکی از این دو حوزه دیگری را سرک 

-نچیرگی راهبرد بد. معیارهای رقیب برای تعریف قدرت را از اعتبار بیندازد

محور بر خرد را در جوامع جنگاوری مانند اسپارت، آشور، و فاشیسم های 

محور بر بدنها را در خرده -اروپایی مدرن می بینیم، و چیرگی راهبرد معنا

ناگفته . ن ها می بینیمفرهنگهای صلجوی افراطی ای مانند مانویها و جای

ی سیاسی همواره بازنده محور در رقابت زورمدارانه-پیداست که رویکرد معنا

 

 4Bifurcation 
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ر و محو-ی پایداری که مبتنی بر حذف رویکرد بدناست و بنابراین جامعه

  . زورمدارانه باشد، در تاریخ سراغ نداریم

ن ای .ی یاد شده، تقویت متقابل استی ارتباط دو حوزهسومین شیوه

در صورتی است که تولید کنندگان معنا و زور معیارهای طرف مقابل را به 

جوامع  .برنده را با یکدیگر آغاز کنند/رسمیت بشناسند و نوعی بازی برنده

در این جوامع تولید . مدرنِ غیراقتدارگرا نمونه هایی بارز از این روند هستند

 .ی عضالنی همراه استی معنا  با بسط قلمرو قدرت بدنی و زورمندو توسعه

ی محور و قلمروهای علمی و فنی، نشانه-شکوفایی همزمانِ نظامهای جنگ

به این ترتیب، در بیشتر جوامع مدرنِ، انضباط حاکم . چنین همکاریهایی است

بر ذهن و بدن با هم ترکیب شده اند و ساختاری پیچیده از آموزش ذهنی و 

لب ورزشگاه ها و آموزشگاه ها پرورش بدنی را پدید آورده اند که در قا

تبلور می یابد، و در پیوند با اقتصاد ورزش و آموزش امکان خودمختاری و 

نظام انضباطی پدید آمده توسط این ساختارِ . پایداری به دست می آورند

پیچیده، حد متوسطی از قدرت را در اعضای جامعه پدید می آورد و مسیرهای 

 . ا در میان افراد تثبیت می کندهنجارینِ کنش متقابل و رقابت ر

ی نگرشِ سیستمی نگریسته شوند، جوامع انسانی نیز، اگر از زاویه

سیستمهایی پیچیده، خودسازمانده و تکاملی هستند که میل به پایداری و بقا 

دارند و با یکدیگر بر سر منابعی که برای پایداری شان الزم است، رقابت می 

گوناگون تاریخی و جغرافیایی به اشکال گوناگون این منابع در برشهای . کنند

در جریان جنگ جهانی اول، منابع معدنی و بازارهای . تعریف می شوند

ی مستعمره های آفریقایی و آسیایی موضوعِ رقابت بود، و امروزه گسترده

در هر حال، جوامع انسانی نیز . دانش فنی و تخصص محور کشمکش است

ه، برای تداوم یافتن به زمان، نیازمند منابعی هستند، مانند سایر نظامهای پیچید

این  .که رقابت بر سرشان، تعیین کنندهی بختِ آن جامعه را برای بقاست
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بخت، کمابیش با مفهوم قدرت در سطح فردی همتاست، و در بسیاری از 

ته ناگف. متون جامعه شناختی نیز با عنوان قدرت جامعه بدان اشاره کرده اند

ی قدرتمند، از افراد نیرومند تشکیل شده است و پیدایش جامعه پیداست که

و تکثیر این افراد قدرتمند نیز ممکن نیست مگر به کمک نظامهایی انضباطی، 

 .ی ورزش و آموزش را شامل می شوندی یاد شدهکه  دو شاخه

در طول تاریخ، جوامع گوناگون، به اشکال متفاوت از ترکیب این دو 

جوامع جنگاور کهن و کشورهای . سازی اعضایشان بهره برده اندابزارِ توانمند

میلیتاریستِ مدرن، بیشتر طرف طوس و خشونت و بی پروایی اش را گرفته 

اند، و به آرمانهای جنگاوری و سلحشوری تکیه کرده اند، و کشورهای صنعتی 

پیشرفته و معدودی از جوامع به نسبت دور افتاده و کوچکِ قدیمی، راهبرد 

آشور و بابل باستان، نمونه هایی از این دو قطبی . وردز را برگرفته اندگ

آشوریان با وجود احترامی که برای دانش و حکمت بابلیان قایل . هستند

بودند، ایشان را در جنگهای پیاپی شکست می دادند، و بابلیان نیز با وجود 

. تندنگریسی تحقیر می ی سیاسی همسایگان خویش، ایشان را به دیدهسلطه

و پاسارگاد (  از مادها)ی ایرانی مغان روابطی مشابه را می توان در دو قبیله

ی موبدان را بر ی طبقهمغها، که در نهایت بخش عمده. بازیافت( ار پارسها)

ساختند، برای بهره مندی از راهبرد گودرز تخصص یافته بودند و پاسارگادها 

ی به کشورگشایی به شیوه -ستند،که خاندان هخامنشی از میانشان برخا–

 .طوس روی آوردند

امروز، با توجه به ترکیب شدنِ این دو شاخه، و تداخلشان در جریانِ 

برخورد با امواج مدرنیته، این دو راهبرد را به شکلی چنین خالص نمی توان 

تمام جوامع امروزین از اهمیت دارا بودنِ اعضایی که به لحاظ بدنی . بازیافت

بااین وجود هریک . آگاهی دارندو به لحاظ ذهنی توانمند باشند، نیرومند

مفهوم زورمندی و خردمندی را به شکلی تعریف می کنند و نظام 
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بوردیو، )پرورشی شان را به شکلی خاص سازماندهی می کنند /آموزشی

ی این پویایی قدرت در جوامع مدرن، محصول هماوردی در عرصه(. 1378

 .زِ بومی استنظامهای توانمندسا

 

  

 

 

 

 

ی کاهنان و موبدان محور در طبقه-از نظر تاریخی، رویکرد خرد. 3

هردوی این . باستانی، و نگرش زورمدار در کاست جنگجویان ریشه دارد

طبقات اجتماعی به شکلی بسیار تفکیک شده و متمایز در جوامع هند و ایرانی 

ی در این دو سرچشمه روشها و راهبردهای تکامل یافته. وجود داشته اند

توانمندسازی، تا پیش از انبوه سازی ناشی از موج مدرنیته، در تمام جوامع 

به برگزیدگان جامعه و اشراف اختصاص داشت، و تنها نیرومند ساختن ایشان 

ظهور عصر روشنگری و نوسازی جوامع، مخاطب . را آماج خویش می ساخت

داد و به این ترتیب دستیابی به قدرتِ این نظامها را به تمام مردم جامعه تعمیم 

با این وجود، ساختار . زورمدار یا خردمحور را به شکلی دموکراتیزه کرد

ی آن را نیز معنایی آن را چندان دگرگون نکرد و حتی ماهیت نخبه ساالرانه

با نگرشی تحلیلی می توان دریافت که نظامهای انضباطی . از میان نبرد

لعاب مدرنی که دارند، همچنان بخش مهمی از  امروزین با وجود رنگ و
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معانی و روشهای تکامل یافته در آموزشها و پرورشهای پیشامدرن را در خود 

 (.Asad, 1998)حفظ کرده اند 

مقاطع گوناگونی از تاریخ خویش، نشان داده  ی ایرانی، درجامعه

. تاراسی تولید قدرت را در سطوح عالی داست که توانایی تولید هردو شاخه

توانمندی نظامی ما در دوران هخامنشی، ساسانی، و صفوی، امری درونزاد و 

ی در زمینه. خودجوش بود که در سطح جهانی معتبر و موفق تلقی می شد

خردورزی هم شواهد موجود آنقدر تکرار شده اند که ما را از تفاخر مجدد 

این  ی فرهنگ ما دردر تایید کامیاب. به اندیشمندان کشورمان بی نیاز می کند

که اشکالی کالن از –زمینه همین بس که بیشترین تعداد دینهای جهانی  

  .در ایران تکامل یافته اند -نظامهای انضباطی معنامحور محسوب می شوند،

ی ایرانیان در طراحی و اجرای نظامهای انضباطی این کامیابی دیرینه

نظامها پدید می آمدند،  زور محور، و قدرتمندی افرادی که توسط این/خرد

ماال احت. آنگاه که با اوضاع کنونی ما مقایسه شود، سخت شگفت می نماید

امروز صاحب نظرِ بی طرف اندکی را می توان یافت که به ناکامی و زوال 

نظامهای معنایی بومی . نظامهای این چنینی در کشورمان اذغان نداشته باشد

تولید شده در فرهنگهای پساصنعتی  ما در برابر معانی و محصوالت فرهنگی

کامال آسیب پذیر و بی دفاع می نماید و توانمندی نظامهای زورمحور 

بیش از  -اگر غوغاساالری صنعت ورزش را نادیده بگیریم،–کشورمان نیز 

 .آن که به رشد یا پایداری نزدیک باشد، به زوال شباهت دارد

ن زوال، همان است که می ی دالیل این ناکامی و آنظریه پردازی درباره

ی انحطاط ایران منتهی شود توان در چارچوبی جامعه شناختی، به نوعی نظریه

ی بحث مختصر ما خارج است. آنچه (، و از دامنه60-15:  1381)طباطبایی، 

ی از ی خاصی این نوشتار به موضوع ما مربوط می شود، گوشهکه بنا به حوصله
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ه از ناکامی در ترکیب راهبرد طوس و گودرز علل این زوال است. گوشه ای ک

 برخاسته و به تهی شدن ساخت معنایی ورزشهای ما منتهی شده است. 

  

ی تولید معناست. معناهایی که توسط اعضای جامعه جامعه، کارخانه. 4

آفریده می شوند و به زندگی ایشان محتوا و جهت می بخشند. معناهایی که 

ان، و مرگشان معلوم می کنند. معناهایی که امکان تکلیف آدمها را با زندگی ش

تعریف راستی، نیکی، و زیبایی را به آدمیان می بخشند، و با این سه تعریفِ پایه،  

شکل گیری نظامهای علمی، اخالقی و هنری را ممکن می سازند. معناهایی که 

به  برای هنجار کردن انسانها و سر و سامان دادن به جایگیری شان در جامعه،

قالبهایی نمادین و گره هایی نشاندار نیازمندند. معناهایی که باید در قالب 

نمادهای مقدس، توتم ها، قهرمانان، و شعارها تجلی یابند، تا به سادگی درک، 

 پردازش، و پذیرفته شوند. 

بدن، از دیدگاهی، بیگانه ترین چیزی است که همراه ما حضور دارد. بدن  

هر به ارث رسیده اش، پیکربندی غیرانتخاب شده اش، و ما، با ساختار به ظا

خواص ناشناخته اش، حضوری دغدغه برانگیز است که تنها به قیمت نادیده 

 گرفتنش، و تابو انگاشتن، می تواند تحمل شود.

بدن ما، جمهوری عظیمی است از دستگاه ها و زیرنظامهای ارگانیک، که هریک 

فرمانها و خواستهای منِ مقدسِ خودکامه ای ساز خود را می زنند و معموال به 

که خودآگاهی مان را برمی سازد، بی اعتنایی می کند. این بدنِ مسئله برانگیزِ 

دشوار، ماشین شگفت آوری است که همواره ساز خود را می زند و رفتارهای 

ما را با ضرورتهایش  تعیین می کند. رفتار ارادی و خودآگاه ما چیزی جز 

ی دخالتهای موقت ذهنمان در البالی شکافهای این سته و گریختهی جمجموعه

 ی عظیم ضرورت نیست.هندسه
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بدن ما، همراهِ سرکش و لجوجی است که بدون توجه به خواستهای ما درد می 

کشد، بیمار می شود، و محدودمان می کند. بدن، میراثی ناشناخته است که همگام 

به همراهش می میریم. بدن ما، چنان که  با بالیدنش زاده می شویم و ناخواسته

مرلوپونتی گفته، گرانیگاهی است که خیلی چیزها را تعیین می کند. از این رو، 

 سازمان دادن به بدن معناهای بسیاری را طلب می کند.  

راهبرد طوس، به تنهایی کافی نیست. زورمداری صرف، جنگاوری 

های آن، شاید شکلی از قدرت ناسنجیده، و تقویت بی محتوای عضالت و مهارت

را برای این بدن به ارمغان بیاورد، اما دالیل کاربست آن را مشخص نمی کند. به 

دلیل بی کفایتی زورمندی خالص است که همواره کشورهای جنگاور، مردمان 

 زورمدار، و نظامهای خشونت پیشه به پوچی و بی مایگی زبانزد بوده اند.

لبد که به قدر بدن پیچیده باشد. نظامی از قدرت بدن، معنایی را می ط 

انضباط فردی که بخواهد بدن را تنظیم کند و قدرتمند شدن آن را طرحریزی 

ی زیستی نماید، نیاز به معنایی چنان مستحکم دارد که بر لختی تن و تنبلی پیکره

آن چیره شود. برای ورزیده شدن، زورمندی و تنومندی دلیلی الزم است و بهانه 

تا از سکون و ایستایی ذاتی بدن و خودمختاری طبیعی اش پیشی بگیرد. تغییر  ای،

شکل دادن بدن، تنظیم کردنش به شکل دلخواه، و رام کردنش به امر اراده، معمایی 

 است دشوار، و این گره جز با سرانگشت معنا گشوده نمی شود.

میق و از این روست که از دیرباز ورزش و نیروی بدنی با معناهایی ع 

پیچیده گره می خورده است. تمام تمدنهای شناخته شده، برای خوی جنگاوری 

و زورمندی جسمانی قواعدی تنظیم می کرده اند و نسخه ای خاص از متافیزیک 

بدنِ بومی خویش را در آن پیاده می کرده اند. پرورش بدن و مهارتهای وابسته 

ترین و شریفترین فعالیت به ویژه جنگ که همواره خطرناک ترین، مهم–بدان 

از دیرباز با اخالق و دین از سویی و دانش و حکمت  -بدنی پنداشته می شده،

از سوی دیگر پیوند می خورده است. با نگاهی کوتاه به شخصیت پردازی پهلوانان 
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ی کلی این متافیزیک تن و و قهرمانان اساطیری اقوام گوناگون، می توان شالوده

 دریافت کرد.  معانی منسوب بدان را

فرهنگ کشورمان، همگام با پدید آوردن اشکالی اصیل و بومی از اصول  

پرورش تن، چارچوبی نظری برای معنادهی بدان را نیز در اطراف آن ترشح کرده 

است. هرودوت، هنگامی که می گوید ایرانیان به فرزندانشان سوارکاری و شنا و 

د نهادین پرورش تن و ذهن و ترکیب راستگویی را می آموزند، در واقع به پیون

غایی ماده و معنا در فرهنگمان اشاره می کرده است. شخصیتهای اساطیری ما، از 

گرشاسب و بهرام ورجاوند و سوشیانتِ پیشااسالمی گرفته تا رستم و حضرت 

ی تالقی زورمندی جسمانی و علی و امام حسینِ عصر اسالمی، همواره نقطه

بلند بوده اند. زوال و فراموشی این ابرقهرمانان در  فضایل اخالقی و معانی

 ی عمومی، نشانه ایست جدی از آسیب پذیری فرهنگ بومی ما.خاطره

فرهنگ ها، همزمان با تولیدنظامهای انضباطی زور یا خرد محور،  

ابرقهرمانانی را هم تعریف می کنند. شخصیتهایی معموال تخیلی و به ندرت 

انیگاهی معنایی عمل می کنند و نشانه ها و معناهای تاریخی که به عنوان گر

وابسته به خوب/زیبا/راست بودن را در اطراف خود متراکم می کنند. تمدن مدرن، 

همزمان با تکثیر مکانیکی محصوالت فرهنگی، این ابرقهرمانان را نیز به شکلی 

ست، یای سمتکثر و رقابتی تولید کرده است. ظهور ستارگان کوتاه عمرِ عرصه

 سینما و موسیقی نمودهایی از این مردن شدنِ ساختار ابرقهرمانان هستند. 

فرهنگ ایرانی، به طور مشهودی در قلمرو تعریف یا بازتعریف قهرمانان  

مدرن ضعیف و نارسا عمل کرده است. این ناتوانی، از سویی به مقاومت سنت 

و روی آوردن به تکثر و ی ما باز می گردد. چرا که بازتعریف ابرقهرمان گرایانه

تنوع ابرقهرمانان مدرن، به معنای فاصله گرفتن از نظام معنایی سخت و صلب 

پیشینمان، و تجدید نظر کردنمان در بسیاری از اصول موضوعه است. فرد، نمی 
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تواند همزمان حضور ابرقهرمانانی بسیار متفاوت مانند سوپرمن و فالن خواننده و 

یرد، و در همان حال به یک نظام اخالقی فراگیر و سنتی بهمان فوتبالیست را بپذ

 پایبند باقی بماند.

تردید و مکث در تعریف ابرقهرمانانِ بومی مدرن، چنان که دیده ایم، به  

احیای ابرقهرمانان سنتی منتهی نمی شود، که رقابت در میان این نظامهای معنایی 

. به بل پیش بینی تحویل می کندنو و کهن را به عرصه ای نابرابر با نتیجه ای قا

این ترتیب، می بینیم که تالش نظامهای سیاسی حاکم بر کشورمان در دهه های 

اخیر، به احیای نقش ابرقهرمانی شخصیتهای ملی و مذهبی ما منتهی نشده، و 

برعکس ایشان را به  قلمروی کشانده که در ابتدا برای آن صورتبندی نشده بودند. 

جهانی سنتی و قواعدی کهن است، و نمی تواند به همان شکل ی رستم، نماینده

سابق نقش ابرقهرمانیگری خویش را در جامعه ای مدرن حفظ کند، مگر آن که 

از نو تعریف شود. هرکول در اروپا هنگامی به عنوان ابرقهرمانی غربی احیا شد 

 تکه هالیوود درباره اش فیلم ساخت، والت دیسنی بر مبمنایش کارتون درس

کرد، و مجالت کمیک و کاریکاتور بر محور شخصیت پردازی اش شوخیهایی 

 به روز را تولید کردند. 

 و این کاری است که ما نخواسته ایم، یا نتوانسته ایم، یا ترسیده ایم، بکنیم.
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یک جوان امروزینِ ایرانی چه سرمشقی برای رفتار دارد؟ نظام . 5

ناهای متصل بدان چه ساختاری دارند؟ آیا مانند انضباطی حاکم بر بدن او،  مع

ی جوان غربی از منظومه ای همساز و منسجم از معانی و ارزشها  که به دامنه

مشخص و معلومی از رفتارها و تکنیک های ورزیدگی و نیرومندی منتهی شود 

ن که به دورا -ولی هماهنگ و منسجمی-پیروی می کند؟ یا به ساختار ساده تر، 

 ودنِ فرهنگمان مربوط می شود، پایبنداست؟سنتی ب

نمودهای دوران گذار از زندگی سنتی به مدرن را به  آشکار است که 

راحتی در ساختار ابرقهرمانانِ محبوب در ایران، و نظامهای انضباط بدنی برخاسته 

از ایشان می توان بازیافت. جوان امروز ایرانی، بر مبنای چه الگویی سعی می 

کشیده بایستد و به اصطالح شق و رق راه برود؟ الگوی او آرنولد کند راست و

شوارتزنگر در فیلم ترمیناتور است، یا شخصیتی بومی؟ و اصوال چند نفر به چنین 

–قاعده ای برای تنظیم عضالت حرکتی پایبندند؟ و فراموش نکنیم که این امر 

ساده  از کهنترین و یعنی راست نگه داشتنِ تن و بدن هنگام راه رفتن و ایستادن،

Schmiترین الگوهای انضباط بدنی شناخته شده است ) t t , 1990 .) 

از ساختارهای معنایی متصل به آیین سلحشوری باستانی کشورمان، که  

هجری  یبه اشکال گوناگونی در قالب نهضتهای مردمی ضدبیگانه در قرون اولیه

ه است. آخرین بقایای آن، بازسازی و کاربردی می شد، امروزه اثری باقی نماند

ز امرو -که در جریان جنگ تحمیلی رستاخیزی کوتاه مدت ولی موفق داشت،-

به دستاویزی سیاسی تبدیل شده است و به عنوان عاملی برای وخیم تر کردنِ 

اعتبار معانی سنتی عمل می کند. ورزشهای سنتی ما که سرچشمه بسیاری از 

 -مانند سوارکاری، شنا، شمشیرزنی و کشتی-ورزشهای رایج و بین المللی مانند 

است، چندان از معنا تهی شده که زبان تخصصی رایج در آن از ریشه های فرانسه، 

ومی ی بانگلیسی یا ژاپنی مشتق شده و قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز ریشه

ندارند. بدیهی است که ارتباط برقرار کردن با معناهای نهفته در این ورزشها نیز 
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رای به کاربندگان ایرانی شان دشوار و بلکه ناممکن است. جوانی که برای ب

های چینی( می رود و هپرورش یافتن در هنرهای رزمی به باشگاه کونگ فو )واژ

را می آموزد، و به عنوان قهرمان این حوزه به جکی چان و  5فنون اورایما و مَتو

ین عناصر فرهنگی متنوع و بروس لی چشم دارد، بختی برای پیوند زدن تمام ا

البته کارآمد، با نسخه های بومی رقیب را ندارد. اعتراض به این که در کشتی 

ی تخصصی برای چفتها و قفلهای بدن وجود داشته و پهلوانی ما صدها کلیدواژه

امروزه برای همانها در جودو معادلهای ژاپنی به کار می رود، تا وقتی که منظومه 

ی، فنون، ابرقهرمانان، و معانی دیگرِ مربوطه به شکلی درونزاد ای منسجم از معان

 در فرهنگ مان زاده نشوند، تنها نوعی خودپرستی رمانتیک خواهد نمود.  

                                                 

 

 ی نامعلوم كه مسلما آوابندی غیرفارسی دارند.واژگانی با ریشه 5

انه ی لغات یا مقرراتی بیگتمام اینها بدین معنا نیست که بهره گیری از خزانه

 اشاره به این ولی کارآمد را امری نادرست و نکوهیده بدانیم. تنها قصدمان از

شواهد آن است که بر نارسایی معانی بومی متصل به فنون ورزیدگی بدن 

تاکید کنیم. فرهنگ ایرانِ امروز، با درد نازایی مزمنی دست به گریبان است، 

و یکی از نمودهای این درد، ناتوانی ما از بازتعریف کردن ابرقهرمانانی بومی، 

 نه های معنایی محکم برای آنهاست.نظامهای انضباط بدنی کارآمد، و پشتوا
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 عشق به مثابه تنش

 

 1379ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، پاییز دانشکده سخنرانی در

 

  

اى بسیار آشناست. شاید بتوان حجم عظیم اطالعاتى تولید عشق، کلیدواژه    

زا شده در اطراف این مفهوم را به خودىِ خود دلیلى کافى براى مهم و تنش

ه ک ش دانست. چرا که کمتر نویسنده و اندک اندیشمند و شاعرى استاپنداشتن

در مورد این مفهوم خطى ننوشته باشد یا اظهار نظرى نکرده باشد. همین نشانه، 

زا ى همگان بودن، مهمترین شاخصِ تعریف مفاهیمى است که تنشیعنى دغدغه

 ناممشان.مى

  

ام، در ى همیشگىبراى به دست دادن نگرشى تحلیلى از این مفهوم، به شیوه    

اند، برشهایى گوناگون را از این مفهوم به م بودهسطوح گوناگونى که به نظرم مه

 ى هریک نگاهى به این معنا خواهم انداخت.دست خواهم داد و از زاویه

زا، آن است که پرداختن به آنها و بحث کردن در ویژگى مشترک مفاهیم تنش     

کند و هرکس نوعى پافشارى و تعصب غیرمنطقى موردشان ایجاد تنش روانى مى

اش از آنها دارد.آنچه که در این نوشتار خواهید خواند، د برداشت شخصىدر مور

چالش برانگیز است. چنان که خواهید  -تردیدبى-تازه و  -به گمانم-دیدگاهى 

م ادید، به روش معمول خود ابتدا تصویر ذهنى خود را از این واژه به دست داده

ز ام. شاید عنوان برخى اشیدهو به دنبال آن نگرش مرسوم و رایج را نیز به نقد ک

برشهاى معنایى به نظرتان عجیب جلوه کند، یا برخى از رویکردها را نادرست 

بدانید، اما امیدوارم خواندن این متن را به پایان ببرید و اگر محتواى آن را 

ارد پذیر را به زبانى روشن و دقیق، بدان وناپذیرفتنى یافتید، نقدى معقول و بیان
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شاید در این  به ابراز احساسات و ادراکات ضهودى بسنده ننمایید.سازید، و 

روند عبارت مرموز، مسحور کننده، مقدس و منفورِ عشق، اندکى دقیقتر معنا 

 گردد.

 روش شناسى

  

یابد. معنا، پدیدارى هر واژه، در بسترى از واژگان دیگر معنا مى

ها و نشانگانِ هایى از ارجاعهاى متداخل نمادایست که در چرخهشبکه

شود. به همین دلیل هم پرداختن ى رخدادهاى جهان خارج، زاییده مىبازنماینده

رات و ى معنایى و عباایى، اگر با نگریستن به این زمینهبه تفسیر هر کلیدواژه

 مفاهیم همبسته و وابسته بدان همراه نباشد، در بهترین حالت تالشى است ابتر.

ریستن به مفاهیم، همانقدر که رمز خردمندانه دیدن و از باال، و از دور نگ    

بیطرفانه داورى کردن است، با خطر فرو افتادن از پشت بامهایى روش شناختى 

 هم همراه است.

در مورد عشق، دست کم دو پرتگاه مشهور بر بام بلند پژوهش وجود 

کرد ویدارد که به زیر افتادن از هریک آسان، و رایج است. پرتگاه نخست، به ر

پذیر را در شود که نمود رفتارى و کنشهاى مشاهدهاى مربوط مىانگارانهساده

ن تواى آنچه را که مىگیرند، و بنابراین بخش عمدهمورد هر پدیدارى حجت مى

گذارند. ى مشاهده و بحث کنار مىدر مورد مفهومى مانند عشق فهمید، از دایره

بهایى در مورد بسامد تپش قلب عاشقان و توان اطالعات گراندر این رویکرد، مى

ى حرف زدنشان به دست آورد، اما اصل قضیه، یعنى آنچه که این عاشقان شیوه

رتیب، شود. به این تبخت برگشته مدعى درک کردنش هستند، نادیده انگاشته مى

تواند به نگرشى لوله تفنگى بینجامد و موضوع زدگى افراطى، گاه مىتجربه
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شدت ریزبینى و دقت، در نگاهمان تیره و تار کند و چنان در بند  مشاهده را از

 جزئیات پایبندمان کند که کل موضوع را هرگز نبینیم.

پرتگاه دوم، به اهل اشراق و ابهام و حس و شهود مربوط است، که از سوى     

کنند و ادراک درونى و عاشق شدن را تنها راه درک مفهوم دیگر تندروى مى

ند. این رویکرد هوادار رها کردن پاى چوبین عقالنیت است و کشف دانعشق مى

شمارد و ارزشمندى شناخت ما ناپذیر حسى را رویکرد درست مىو شهود بیان

 داند.وابسته مى -و نه راه سر-از عشق را به تجربه کردنش از راه دل 

ان ، بیکندشکل رایج این نگرش، که چارچوبى علمى و منطقى را هم ادعا نمى    

مفاهیمى کلى است که شاید در مقام اشعارى دلکش یا شطحیاتى شیوا جالب 

خورد. ى مورد نظر ما نمىتوجه باشد، اما به کار پژوهش عقالنى و خردگرایانه

کند و نوعى این شکل رایج، اصوال این رویکرد عقالنى و خردمحور را انکار مى

 داند. ى به پیچیدگى عشق کافى مىناپذیر درونى را براى وارسى پدیدارحس بیان

انجامد منطق درونى ادعاى هواداران این رویکرد اگر امتداد داد شود، به اینجا مى 

کند، نه تنها عاشق شدن، که فالنىِ که تنها راه درک عشقى که فالنى حس مى

عاشق بودن است، و به این ترتیب درونکاوى افراطى اصل موضوع را به 

 کند که بار دیگر امکانناپذیر تجزیه مىبیات فردى و انتقالاى از تجرمجموعه

 گیرد.بررسى مفهومى مانند عشق را در کلیتش از ما مى

ى دوم پرتگاه، در کشور ما رایجتر است، و هرچند پاسخى منطقى براى این لبه    

ا همان ى آن است که بتوان یافت، اما به گمان من به سه دلیل شایستهابطالش نمى

 ى پرتگاه مورد اشاره قرار گیرد.استعاره

دلیل نخست، ناتوانى این رویکرد از بیانِ تفسیر، برداشت، یا تعریفى دقیق از  

ى چنین برداشتى مورد ادعاى هواداران این رویکرد نباشد، عشق است. شاید ارائه

 راما آماج این نوشتار هست، و نگاهِ نامفهوم و خردگریز این طایفه گویا به کا

 مان نیاید.چشمِ موشکافِ آرمانى
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دلیل دوم، این است که برداشتهاى عارفانه و شورانگیز پیروان این شیوه توسط     

شود تفسیرپذیر و قابل تحلیل است، آنچه که در رویکردى خردگرایانه حاصل مى

وان نگاه تانجامد. یعنى با رویکردى خردگرا مىاما مسیر برعکس به بن بستى مى

 -یا دست کم درک کردنش را ادعا کرد،-ى این گروه را درک کرد رایانهشهودگ

اما ادعاى درک مفاهیم خردگرایانه با روش شهودى و دستیابى به نتایج روشن و 

 ام.ى مشابه را هنوز به طور جدى نشنیدهپیش بینى کننده

ت شسومین دلیل، که به گمانم به لحاظ تجربى از همه جالبتر هم هست، به سرنو 

ى شود. تمام قربانیان مفهوم عشق، ظاهرا به قبیلههواداران این رویکرد مربوط مى

ى آنان که از غمِ عشق، دردِ عشق، بیمارى شهودگرایانِ یاد شده تعلق دارند. همه

شت بام ى پگویند، به ایستندگان بر لب همین حاشیهعشق، و رنجِ عشق سخن مى

 ما تعلق دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ت که اى اسشناسىکه در این نوشتار پیش خواهم گرفت، پیگیرى روش آنچه    

نجا ام، و در ایتر مورد بحث قرارشان دادهدر نوشتارهاى دیگر به شکلى گسترده

 کنم.اى در موردش بسنده مىتنها به اشاره

به گمان من دو راه عمومى براى تولید دانایى کالسیک وجود دارد، نخست     

ود، شى دانایى بشرى از آن راه تولید مىاست، که بخش عمده روش جدول ضربى
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ى و عبارت است از بسط تصویرى داده شده و موجود از جهان، تا فراسوى بدنه

ى شناسى بنیانگذارانى تقریبا اساطیراش. در این شیوه، درستى روششناخته شده

سمى ب رشود که تخطى از قالشود و چنین پنداشته مىپیشش فرض قلمداد مى

 انجامد.و پذیرفته شده به تولید دانایىِ غیرمعتبر، نادرست یا نامنسجم و سست مى

روش جدول ضربى ممکن است در علوم تجربى یا انسانى به کار گرفته شود.     

ه اى کدر علوم تجربى، این شیوه به پیگیرى و تکرار روشهاى آزمون و مشاهده

شود و به تولید اطالعاتى جزئى، منحصر مىاند پیش از این هم بارها تکرار شده

انجامد. این روش در علوم تجربى و اى ویژه مىآمارى، و تخصصى در حوزه

ى دانایى علمى و فنى امروز ى پیکرهآزمایشگاهى رواج فراوان دارد و بخش عمده

 هاى پدید آمده از این راه تشکیل یافته است.ما در واقع از داده

سانى نیز، این روش را در قالب نظریات کالسیک و جا افتاده، در قلمرو علوم ان 

 ى نشانگان وهایى که خود را در دامنهزنىو برداشتها، تفسیرها، آزمونها و گمانه

شود. در این حوزه نیز بخش کنند، دیده مىمعانى نظریات جا افتاده محدود مى

شود پردازانى انجام مىى دانش معتبر و دانشگاهى توسط دانشمندان و نظریهعمده

دهند و که کارى جز حجیمتر کردن ساختار نظرىِ مورد پذیرششان انجام نمى

حتى نقدها و تغییراتِ مورد پیشنههادشان را هم در همان چارچوب معنایى 

 دهند.گذشتهه انجام مى

ه تواند بآمیز است. پرسشى که مىروش دوم، آغاز کردن از یک پرسش شک    

 صورتبندى شود. "... به راستى چیست؟"ى سقراطىِ ادلهسادگى با مع

ى دوم، مفاهیم است، و تالش ى شروع کند و کاو پژوهشگرانه در این شیوهنقطه 

براى فاصله گرفتن از پیش فرضهایى که در مورد این مفاهیم وجود دارد. به این 

ر مورد هاى موجود دترتیب پژوهشگر این امکان را خواهد داشت که تمام داده

مفهوم مورد پرسش خود را به کار بگیرد و از تمام نگرشهاى موجود در مورد آن 

 بهره گیرد، بدونن این که خود را در قالب نگرش خاصى پایبند کند.
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محور  -به زبان ساختارشناسانه-ى تحلیل موضوع را بسته به این که این شیوه    

و  شناسىر دهد، به دو نوعِ بافتهمزمانى یا در زمانى را بیشتر مورد تأکید قرا

 ام.تبارشناسى تقسیم کرده

ام، چرا که در آن شناسى خواندهى مورد استفاده در این نوشتار را بافتشیوه 

پژوهشگر مانند بافت شناسان، به گرفتن برشهاى گوناگونِ مفهومى از موضوع 

ملموس  کلیتى کوشد با ترکیب تمام این تصاویر، بهپردازد و مىمورد پژوهش مى

پذیر دست یابد. کارآزمودگى پژوهشگر در گزینش برشهاى مفهومى که و تحلیل

گیرى در مورد ى مورد نظرش وارد خواهد کرد، و همچنین در تصمیمبه کلیدواژه

ى ترکیب این بردداشتهاى به ظاهر متفاوت، چیزى است که به گمان من شیوه

اى ى عمومىت، و هیچ راه شاهانهشایسته خوانده شدن با نام هنر پژوهش اس

 شناسم.براى دستیابى آسان به آن نمى

رویکرد بافت شناسانه، بیشتر بر آنچه که در برش زمانىِ اکنون در مورد مفهوم     

کند و در مقابل رویکرد تبارشناختى قرار شود، تأکید مىمورد نظر اندیشیده مى

 هاىت مفهوم مورد نظر در حوزهمدارِ تغییراگیرد که در پى بررسى تاریخمى

  معنایى گوناگون است. این عبارت اخیر ارتباط چندانى با مفهوم فوکویىِ

Geneology  جوید و وجودمى -هردو را-ندارد، چون پیوستگیها و گسستگیها 

 گیرد. یک پژوهش پردامنه و موفقگسست یا پیوست معنایى را پیش فرض نمى

ى تبارشناسانه و بافت شناسانه ن باید هر دو شیوهدر مورد یک مفهوم، به گمان م

را به کار گیرد، و نتایج به دست آمده را در یک نظام نظرى و معنایىِ منسجم با 

 هم ترکیب کند.
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 شناختىبرش زیست

ى نگاه خود به مفهوم عشق را روشنتر بیان کنم، نخست براى این که شیوه    

شناختى را به کوتاهى بازگو خواهم کرد، و م زیستبرداشت خویش از دو مفهو

سى شناى دانش زیستسپس این دو مفهوم را براى تعریف مفهوم عشق از زاویه

 به کار خواهم گرفت.

  

 شناختىطرد رقابتى: مفهومى بوم 

شناسى، مفهومى جا افتاده وجود دارد که معموال با عبارت طرد رقابتى در بوم     

ارى دو ى رفتطرد رقابتى، عبارت است از الگوى تکامل یابنده خورد.برچسب مى

کنند، یا چند فرد/جمعیت/گونه که بر سر منابع محدود و مشترکى با هم رقابت مى

و در درازمدت، هریک براى استفاده از زیرگروهى ویژه از آن منبع تخصص 

ى کنند و اجازههاى منبع یاد شده را به رقبا واگذار مىیابند و سایر زیرگروهمى

 دهند.ى خود را به سایر رقبا نمىاستفاده از زیرگروه ویژه

به این ترتیب، طرد رقابتى عبارت است از منقبض شدن الگوهاى رفتارى  

ها، در اطراف شکلى خاص از منبع مورد رقابتشان. این پدیده افراد/جمعیتها/گونه

بان موجود ى رقیمنبع در میان همهآمیز را شاید بتوان به زبانى ساده، تقسیم رقابت

 دانست. شاید یک مثال به درک بهتر موضوع کمک کند.
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نند. کجمعیتى از کالغها و جغدها را در نظر بگیرید که در جنگلى زندگى مى    

کنند و به این ترتیب رقیب هردوى این پرندگان از جوندگان کوچک تغذیه مى

شان ى رقیب در تاریخ تکاملىو گونهشوند. مسیرى که این دیکدیگر محسوب مى

اند، امروزه به وضعیتى انجامیده است که نوعى تقسیم منبع در بینشان طى کرده

د و کننحاکم گشته است. به این معنا که کالغان از جوندگان روزخیز تغذیه مى

گذرانند، در حالى که جغدها درست عکس این حالت را شبها را به استراحت مى

خیز دهند و شبها که کالغها خواب هستند به شکار جوندگان شبن مىاز خود نشا

-به دو زیرگروه  -یعنى جمعیت جوندگان-پردازند. به این ترتیب منبع مى

کى ى خود از یشود و دو گونه با منحصر کردن استفادهتقسیم مى -روز/شب خیز

 شوند.ى دیگر رها مىاز این دو زیرگروه، از فشار رقابت گونه

اى مشابه را ى تنها هم نگاه کنیم، باز پدیدهاگر کمى دقیقتر به رفتار یک پرنده    

بینیم که هر جغدى براى خواهیم دید. یعنى مثال در درون یک جمعیت جغد، مى

کند. جغد مورد ى جغرافیایى خاصى شکار مىخود قلمروى دارد و در حوزه

فاده از منابع موجود در آن را به ى استکند و اجازهبحث، از قلمرو خود دفاع مى

شود دهد. در برابر وارد قلمرو پرندگان دیگر هم نمىسایر پرندگان همنوعش نمى

خرد. به این ترتیب فشار رقابتى بین دو و خطر درگیرى با ایشان را به جان نمى

رسد، و هر جانور بسته به قدرت و توانایى خود جغد به کمترین حالت ممکن مى

 کند.ى را براى شکار و جفتگیرى انتخاب، و از آن حراست مىحد و مرز

ترین اشکال طرد رقابتى را، که در محور مکان در دو مثالى که گذشت، ساده    

گرفت مورد اشاره قرار دادیم. اما باید این حقیقت را در نظر یا زمان صورت مى

یم. در واقع وانیم بازیابتتر نیز مىداشت که این پدیدار را در اشکالى بسیار پیچیده

بخش مهمى از تغییرات تکاملى جانوران، هدف دستیابى به آشیانى تخصص یافته 

کند و در نتیجه به طرد رقابتى در آن و دور از دسترس سایر رقیبان را دنبال مى

 شود.آشیان منتهى مى
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 دطرد رقابتى، رخدادى بسیار رایج در سیستمهاى تکاملى است. بیراه نخواه    

ترین ساز و کارهاى منتهى به افزایش بود اگر این پدیدهه را یکى از عمده

پیچیدگى در سیستهاى تکامل یابنده بدانیم، و آن را در روند تخصص یافتن 

 ى خود، داراى اهمیت کلیدى فرض کنیم.جانداران به آشیان ویژه

که نمودهاى طرد رقابتى، به گمان من، پدیدارى آنقدر عمومى و رایج است،      

 توانآن را در سطوح باالتر سلسله مراتب پیچیدگىِ جهان جانداران نیز مى

بازیافت. مقصودم از این سطوح باال، رخدادهایى است که در سطوح رفتارىِ 

 شود. به بیان دیگر، طرد رقابتىى داراى رفتار اجتماعى دیده مىجانوران پیچیده

به خوبى نمود دارد. کنش متقابل انسانى، در جانوران داراى رفتار اجتماعى نیز 

 اىى علوم انسانى است، در واقع شاخهى پیکرهکه موضوع مرکزى بخش عمده

تخصص یافته از دانایى است که یکى از نمودهاى این سطح از پیچیدگى رفتارى 

دهد. ممکن است یک در جهان جانداران را مورد تحلیل و کنکاش قرار مى

اش، از این آمیختگى ى مطالعهىِ عالقمند به خلوص حوزهدانشمند علوم انسان

داندش، شناختى با آنچه که قلمرو تخصصى اطالعات خود مىمفاهیم زیست

 ىناراحت شود. با وجود این که خودِ همین ناراحتى و تمایل به جدا کردن حوزه

تخصص خود از سایر چیزهاى جهان، نمودى از فرآیند طرد رقابتى در سطح 

ى ناراحتى این دانشمند فرضى ت شناسانه است، فعال بیش از این مایهشناخ

کنم، که شاید شوم و توجه خود را به موجودات اجتماعى دیگرى معطوف مىنمى

از نظرگاه شوونیستى برخى از اندیشمندان انسان محور، بیشتر از انسان نگاه 

 شناسانه را بر بتابد. زیست

 Formica ىبه بیان دقیقتر از گونه-ى معمولى چهى زیرزمینى یک مورالنه     

fusca-  را در نظر بگیرید. این النه از قلمرو جغرافیایى مشخصى تشکیل شده

ها و اى از تونلها و راهروهاى زیرزمینى و هواکشها و حجرهاست که مجموعه

گیرد. هر ناظر ى خاک اطرافش در بر مىانبارهاى زیرزمینى را، به همراه توده
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تواند به سادگى در رفتار مورچگان مقیم این النه، نمودهایى کنجککاوى، مى

 آشکار از طرد رقابتى را در سطحى سازمان یافته و منظم باز یابد.

ى دیگرى بگیریم و در نزدیکى ى غریبه را از منطقهکافى است یک مورچه 

گى رچگان با آمادى این مورچگان بیندازیم، و ببینیم که ارتشى از موى النهدهانه

کنند و از ورود رقیبان یا انگلهاى بالقوه بدان کامل قلمرو النه را نگهبانى مى

کنند. این مورچگان در واقع مشغول پاسدارى از قلمروى جغرافیایى جلوگیرى مى

شود و حد و مرز جغرافیایى مکانِ هستند که به طور قراردادى النه نامیده مى

 کند.ایشان را تعیین مىى تخصیص یافته به جامعه

اى که در سطح رفتارى و ى مورچه، با وجود آشکارگى و نمود برجستهالنه    

ى دیگرى، مفهومى قراردادى و اعتبارى است. به مشاهداتى دارد، مانند هر پدیده

این معنا که در جهان خارج پدیدار مستقل و مجزایى که بتواند با این نام مشخص 

اى وجود مجزا دانسته شود، وجود ندارد. هیچ حد و مرز عینى اششود و از زمینه

توان ى مورچه را تعیین کرد. مىندارد که بتوان بر مبناى آن قلمرو دقیق یک النه

ى تونلها و از یک سو این حد و مرز را بنابر قرارداد، تا سطح داخلى دیواره

ى فراخى محدودهاتاقکهاى داخل النه منقبض کرد، و از سوى دیگر آن را به 

فعالیت مورچگان کارگرِ غذایاب یا کارگران مدافع النه در نظر گرفت. اگر از 

ارى گهبانان پاسدن چشم مورچگان به ماجرا نگاه کنیم، قاعدتا قلمروى که از سوى

 شود را باید به عنوان النه و بخشِ متعلق به جامعه در نظر گرفت.مى
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شود، چیزى است که با مورچگانِ یک النه دیده مىآنچه که در الگوى رفتار     

 برابر است. در اینجا هم گروهى از -تر و کالنتردر سطحى پیچیده-طرد رقابتى 

بینیم که قلمرو جغرافیایى مشخصى را به عنوان جانورانِ وابسته به هم را مى

ردارى باند و براى حفظ، بهره ى تأمین، ذخیره و انباشت منابع انتخاب کردهحوزه

 اند.و پاسدارى از آن تخصص یافته

بردارى این الگوى رفتارى متکى بر طرد رقابتى، با رفتارهاى انسانىِ مربوط به بهره 

از منابع شباهت فراوان دارد، و از نگاه یک رفتارشناس کارآزموده، یکسان گرفتن 

 آن دو تقریبا بدیهى است. 

ماده/انرژى  ىوابسته به توزیع منابع اولیهجمعیتهاى انسانى نیز مانند مورچگان،     

تمرکز  -شهر یا روستا-ى جغرافیایى مشخصى در حوزه -مثل آب و خاک-

. یابندبردارى از منابع موجود در آن محیطها تخصص مىیابند و براى بهرهمى

آدمیان نیز مانند مورچگان در برابر هجوم رقیبان انسانى (مثل قبایل غارتگر) یا 

ط کنند، و در شراینى (مثل حشرات آفت) از قلمرو سکونت خود دفاع مىغیرانسا

کنند. این ماجرا در عادى به استفاده کردن از منابع داخل این قلمرو بسنده مى

ى مشخصى از منابع شود و هر فرد به حوزهداخل جوامع انسانى هم تکرار مى

ى کند و راه استفادهىاش به آن منابع دفاع مگردد و از حق دستیابىوابسته مى

 کند.دیگران از این منابع را سد مى

این فرآیند انفرادى شدن طرد رقابتى در جوامع انسانى، همان است که در نهایت  

به پیدایش نظامهاى نشانگانى/معنایى پیچیده براى تعریف و تحدید حدود 

ى زتخصیص منابع خاص به افراد و گروهاى انسانى خاص انجامیده است و چی

 را پدید آورده است، که امروز با نام مالکیت شهرت دارد.
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 شناختىتداوم توجه: مفهومى عصب

شناسى، عبارت است از تمرکز کارکردىِ سیستم توجه، از دید دانش عصب     

ى ى اطالعات، بر محرکهاى مربوط به یک پدیدهعصبىِ گیرنده و پردازنده

ها برمبناى الگوى پیوستگى لى، خود پدیدهخارجىِ ویژه. به عنوان یک قانون ک

هاى حسىِ سرچشمه گرفته از جهان خارج در دستگاه عصبى بازنمایى و نشانه

اى از شوند، به این ترتیب، مغز ما در برخورد با جهان خارج، با زمینهتعریف مى

اى از پدیدارهاى مستقل فرض شده را از محرکهاى حسى روبروست و مجموعه

کند. اگر این مغز، در برش زمانى مشخصى، فعالیت پردازشى تخراج مىدل آنها اس

گیرى خود را بر طیف خاصى از اطالعات ورودى و محرکهاى جریان و اطالعات

 گیرى یا مهار پردازشهاى خاصى منحصر کند، و به قیمت نادیدهیافته از پدیده

ى ر پدیدهاطالعات ناشى از سایر بخشهاى جهان، حجم اصلى کار خود را ب

 گوییم بر آن پدیده تمرکز کرده است. خاصى متمرکز کند، مى

ناگفته پیداست که مفهوم توجه مفهومى است که در هر دو الیه ى خودآگاه     

ام، و ناخودآگاه قابل تعریف است. چنان که در نوشتارهاى دیگرى نشان داده

هاى معنادارِ پدید آمده اىِ نشانهتوان به صورت بازنمایى چرخهخودآگاهى را مى

بدون ( 1378 -وکیلى.)افزاى نظام عصبى در نظر گرفت در جریان کارکرد هم

کاریهاى فنى این تعریف شوم، در همین حد اشاره این که بخواهم وارد ریزه

کنم که برداشت یاد شده از مفهوم خودآگاهى، این پدیدار را در چارچوب مى

کند و به ویژه بر مفهوم بازنمایى و چگونگى پویایى پردازش اطالعات تعبیر مى

گیرى الگوهاى همریخت اطالعاتى در سطوح گوناگون پردازش اطالعات شکل

 تأکید دارد.

توان در هر دو شکل در هر صورت، آنچه که آشکار است، این که توجه را مى    

 این خودآگاه یا ناخودآگاه پردازش اطالعات در مغزهاى جانوران تعریف کرد. به

ترتیب پردازشش انتخابى اطالعات در جانورى ساده مانند یک حشره، هنگامى 
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ه نامیده تواند توجکند، مىکه در فصل جفتگیرى با یک جفت بالقوه برخورد مى

ى یک مهمانى هم در سطحى شود، و شنیدن انتخابىِ صداى دوستمان در همهمه

 دیگر نمود توجه خواهد بود.

مورد مفهوم توجه وجود دارد و این کلیدواژه یکى از  شواهد فراوانى در    

 شناسى جدید را تشکیلهاى دانش روان/عصبجالبترین و پرطرفدارترین شاخه

دهد. در این متن کوتاه، قصد ندارم به بحثهاى پیچیدهه و تخصصى در این مى

 کنم که قواعد و شواهدى چند در این موردزمینه بپردازم، و به همین بسنده مى

 را بازگو کنم.

ى توجه در جانوران با نشان داده شده است که زمان تداوم و باریکى دامنه 

 در حدود تواند دست باالپیچیدگى مغز نسبت مستقیم دارد. یعنى یک شامپانزه مى

توجه کند، اما این زمان  -مثال ابزارى که در دست دارد-ء یک دقیقه به یک شى

 (.Eccles.-1992) ادامه یابد تواند تا ساعتهادر انسان مى

مثال -همچنین نشان داده شده است که بیشترین زمان توجه بر یک چیزِ جذاب  

در کودکان با سن تناسب دارد و تا سن بلوغ هرچه کودک بزرگتر  -اسباب بازى

 شود. باشد توانایى توجه بر یک موضوع را براى مدت بیشترى دارا مى

جه و تمرکز ذهنى در کودکان بیشتر از بزرگساالن نشان داده شده است که تو    

دانند است. گروهى از دانشمندان، این موضوع را یکى از دالیل این حقیقت مى

که رفتارهایى مانند خیالپردازىِ نظام یافته و طوالنى مدت، و امکان توجه 

در کودکان بسیار  -بازى یا کتاب قصهمثل اسباب-ء خودجوش به یک شى

لى کنند، وبزرگساالن است. به همین دلیل است که کودکان بازى مى رایجتر از

 بزرگساالن معموال از این کار ناتوانند.

باقى ماندن این توانایى در بزرگساالن، حالتى است که از نظر آمارى چندان  

هنجار نیست، اما به خوبى شناخته شده است. دانشمندان، هنرمندان، و 

کسانى هستند که قادرند در سنین باال براى مدت  هایى ازورزشکاران، نمونه
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طوالنى به یک پدیده توجه کنند و بر آن تمرکز ذهنى باالیى داشته باشند. حاال 

در )یا یک کنش خالق  (براى دانشمند)تواند یک پدیدار خارجى این پدیده مى

باشد. خلق یک نقاشى زیبا، همانقدر  (ورزشکار)یا یک الگوى حرکتى  (هنرمند

به توجه درازمدت و عمیق نیازمند است که کشف یک قانون علمى، و زدن یک 

 هدف با تیر و کمان یا انجام یک حرکت ژیمیناستیک براى بار نخست.

  

 تملک: پیوندگاه طرد و توجه

  

مالکیت، یکى از دشوارترین مفاهیم موجود در علوم انسانى است. تعریف     

لسفى، به دلیل نامعقول بودن ارتباط ى فکردن آن در مقام یک کلیدواژه

انگیزد. از هاى زیادى را برمىاش، دشوارىشناختى بین دارنده و دارایىهستى

سوى دیگر، اهمیت این مفهوم به عنوان معنایى مهم و بنیادى در زندگى آدمیان 

اى که به آن هاى معقول و منطقىجاى تردید ندارد و با وجود تمام نقدها و نفى

مده، ههمچنان اهمیت محورى خویش را در جوامع انسانى حفظ کرده وارد آ

است. براى واشکافى این مفهوم، تالشهاى بسیارى انجام گرفته است. از بررسى 

راى ء بء و کاردکرد آن شىى یک شىى دارندهى ارتباط روانشناسانهموشکافانه

در  روت و فقر. امااو گرفته، تا بررسى پیامدههاى اجتماعى و تاریخى آن، مثل ث

 (اى که از تدبیر منزل  )اى معنایى گستردهدرازناى تاریخ و در پهنه

ى فقرِ گیرد و کتابهایى همچون فلسفهارسطو تا اقتصاد جدید کینزى را در بر مى

ک در اى کوچگیرد، همواره نکتهى پول زیمل را زیر پوشش مىباکونین و فلسفه

افتاده است. و آن نکته این است کگه در نهایت مالکیت مورد مالکیت از قلم 

ى نماید، و الگوهایپدیدارى است که در جاندارى وابسته به منابع محیطى رخ مى

سازى درک بهتر آن تواند در زمینهمشابه در سایر جانداران نیز وجود دارد که مى

 رسان باشد. بسیار یارى
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هوم مالکیت را بشکافم و آن را تعریف در متن کنونى، سرِ آن ندارم که مف    

کنم، اما این مفهوم را در معنایى ویژه به کار خواهم گرفت تا نگرشى دقیقتر و 

روشنتر از معناى عشق را به دست دهم، و به همین دلیل هم خود را ناگزیر از 

بینم. تعریف کنونى خالى از ابهام نخاوهد بود ى تعریفى موضعى و ساده مىارائه

ر کند. از آنجا که در متنى دیگر به طوه برانگیز جلوید براى بسیارى پرسشو شا

مفصل به بحث مالکیت باز خواهم گشت، در اینجا به همین تعریف کوتاه و 

ى سخن گسسته نشود و مفهومى که آماج اصلى کنم تا رشتهخالصه بسنده مى

 این نوشتار است، از یاد نرود.

 انگارانه دیدید، برچسبى جامثالهایى بسیار ساده مالکیت، چنان که در قالب    

در  مندى از منابعافتاده براى طیفى وسیع از الگوهاى رفتارى وابسته به بهره

ه ام کجانوران است. عبارت جانوران را به این دلیل در این گزاره به کار گرفته

یرانه هم هوادار به کارگیرى این مفهوم در سایر جانورانِ داراى رفتار قلمروگ

اى تجربى و قابل تعریف در چارچوب هستم، و آن را بیشتر به عنوان کلیدواژه

 زکنم، تا مشکلى انتزاعى، فلسفى و بریده اشناسى زیستى تلقى مىنظرىِ جامعه

 مشاهدات تجربى.

مالکیت، ادراک درونى کنشگر از اعمالى است که با هدف تخصیص دادن     

اى از ى گستردههد. این الگوى رفتارى در دامنهدمنابع به خودش، انجام مى

ى شود شباهتشود و در تمام موارد با آنچه که در انسان یافت مىجانوران دیده مى

انه بردارى از منابع آبىِ محدودِ تابستخیره کننده دارد. الگوى وابسته به قدرتِ بهره

یایى، اى از شیرهاى درهآمیز تعیین جفت در گلى رقابتاى از بابونها، شیوهدر گله

چگونگى تضمین حق و حقوق هر فرد در برابر امکان تجاوز سایر اعضاى گله، 

آورد و از ى مرغ آالچیق که سنگها و پرهاى رنگین را گرد مىو رفتار هنرمندانه

فاع ى خود دکند و در برابر دزدان از گنجینهاستفاده مى اشآن براى تزیین النه

 رنهادهاى روشنى در میان آدمیان دارند.کند، همگى برابمى
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مالکیت در انسان، پدیدارى بسیار پیچیده است. این الگوى رفتارى به ظاهر     

ساده که در ابتدا براى تضمین بقاى گروهى از جانورانِ رقیب شکل گرفته بود و 

ه اى بداد، آنگاه که به پردازندهى برد و باختِ تکاملى را تشکیل مىشالوده

چیدگى مغز انسان به ارث رسید، به مفهومى خودآگاه تبدیل شد و مانند سایر پی

مفاهیم این چنینى، براى بازنمایى هشیارانه، برچسبى به خود پذیرفت و نامى یافت 

اى پیچیده از روابط نشانگانى و معنایى جاى گرفت، و به مالکیت و در شبکه

 تبدیل شد. 

 

 

 

 

افزا از روابط بازخوردىِ اى همچرخهبه این ترتیب، مالکیت در     

نشانگانى/معنایى جاى گرفت و همگام با نمادین شدن زنددگى انسانى، 

 تر را به عنوان متعلق خود پذیرفتتر نمادگونههاى مالکیتى هرچه انتزاعىموضوع

از غذا و -ساخت، و این چنین بود که هر منبعى که تولید لذت را ممکن مى

پذیر شد، و در قالب واحدهایى مالکیت -طالعات و دانایىسرپناه گرفته تا ا

پذیر شد و نظامى از قواعد و قراردادهاى حقوقى کمى -ریال یا دالر-قراردادى 

 ى امروزین را پدید آورد.دارانهى سرمایهرا در اطراف خود ترشح کرد، و جامعه

یخى به چه این که مفهوم مالکیت در هر نظام اجتماعى و در هر برش تار    

شکلى نمود یافته است، خارج از بحث ماست. همین توجه به مبناى 

ى ریزى ادامهشناختىِ مالکیت، و ارتباط آن با منابع و طرد رقابتى، براى پىزیست

ازم. پردکاریهاى موجود در این مفهوم نمىبحث کافى است، و بنابراین به ریزه

ه فى که در اینجا به شکلى مختصر ارائهاى تعریآگاهم که براى محکمتر کردن پایه
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ى عالقمند را به دادم، دالیل و شواهد بیشترى مورد نیاز است، و خواننده

 دهم.نوشتارهاى دیگرم در این مورد ارجاع مى

  

 اما ارتباط مالکیت با توجه چیست؟

ى اش، ساز و کارى بوده است که از سوى مغز پیچیدهتوجه، در شکل اولیه 

گرفته تا اطالعات غیرالزم و غیرضرورى را از ورد استفاده قرار مىجانداران م

 ى عمل دور کند و مواد خام اطالعاتىِ مهم را از غیرمهم تشخیص دهد.دامنه

ناگفته پیداست که این کارکرد تنها در جاندارانى امکان ظهور دارد که 

ا هم آنقدر پیچیده شده باشند که امکان درک و جذب اطالعات غیرضرورى ر

یابیم که مغزشان از پیدا کرده باشند. بنابراین توجه را تنها در جاندارانى مى

 توانیمانگارانه، مىتر شده باشد. در یک نگاه سادهى خاصى پیچیدهآستانه

هایى که تداوم اطالعات مهم براى یک جانور را به دو دسته تقسیم کنیم. داده

ه به هایى کین به منابع مربوطند، و دادهکنند و بنابرابقاى موجود را تضمین مى

ى این شانس بقا ارتباط دارند. به این ترتیب، در یک رخدادهاى کاهش دهنده

توان جانداران را داراى دو کارکرد اصلى دانست؛ نخست: نگاه تکاملى، مى

تشخیص، حفظ، و استفاده از منابع، و دوم: تشخیص، پیشگیرى و رهایى از چنگ 

 هایشان هستند.محیطى، که شکارچیان مهمترین نمونه عوامل خطرناک

هایى هستند که به استفاده ى اصلى از اطالعات مهم دادهبه این ترتیب یک رده 

این کنند. پس کارکرد توجه، به طور پیشینى با منابع، و بنابراز منابع ارتباط پیدا مى

 بردارى ارتباطبهرهبردارى از آن، و در نتیجه راهبرد تضمین این ى بهرهشیوه

ى هاى هرکس، معموال در مرکز دامنهیابد. شاید از این روست که دارایىمى

ود و شبرانگیز مىاش قرار دارد،و این قضیه در مورد مالکیتى که پرسشتوجه

 یابد.گیرد، برجستگى بیشترى مىمورد چالش رقیبى قرار مى
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داراى دستگاه عصبى پیچیده، به این ترتیب، انسان مانند سایر جانوران      

تواند توجه کند، و داشته باشد، و معموال به آنچه که دارد موجودى است که مى

 کند تا داشته باشد.کند، و توجه مىتوجه مى

  

 برش روانشناختى

در مورد ابعاد روانشناختىِ عشق چند نکته آشکار است. نخست این که در      

ى است که به صورت نوعى کنش متقابل در میان امعناى امروزین ما، عشق رابطه

گیرد. در مورد برشهایى از تاریخ و جغرافیا که در آنها این دو انسان شکل مى

واژه براى اشاره به ادراکاتى خارج از چارچوب ارتباط بین دو نفر انسان کاربرد 

وم هى کوتاهى خواهم داشت. اما فعال در این بخش مفداشته است، در آینده اشاره

ى ى ویژهعشق را در کاربرد امروزینش مورد توجه قرار خواهم داد و بر رابطه

 شود تمرکز خواهم کرد.اى که با این نام خوانده مىدو نفره

 توان تعبیر کرد؟ببینیم عشق را در سطح روانشناختى به چه شکلى مى 

شت درونىِ ى نمود رفتارى و برداتوان از دو جنبهارتباط دو انسان را مى    

هریک از دو طرف مورد بررسى قرار داد. به این ترتیب، کنش متقابل انسانى، 

ار الگوى رفت)یا بیرونى  (حاالت احساسى و عواطف)بسته به معیارهاى درونى 

تصاویرى گوناگون از ارتباط را براى ما ترسیم  (و اندرکنش فرد با دیگران

 کنند. مى

ى درونى و بیرونى ى است که در هر دو جنبهعشق، نوعى خاص ار ارتباط انسان 

 کند.ناپذیرى را نمایان مىشاخصهاى اشتباه

الگوى رفتارى کسى که عاشق شده است، با همان آدم وقتى که به این حالت     

بندى روانى خاص دچار نیست، تفاوتهایى دارد. اگر بخواهم این تفاوتها را دسته

 رسم:کنم، به فهرست زیر مى
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دهد. موضوع عاشق عالیم آشکار توجه افراطى را از خود نشان مى( 1

ى است. به این ترتیب توانای -یعنى معشوق-توجه، همواره یک عامل انسانى دیگر 

تارى، هاى رفپاسخگویى و انگیزش رفتارى عاشق نسبت به تمام محرکها و حوزه

 د. یابکاهش مىبه جز آنچه که به این عامل انسانى خاص ارتباط دارد، به شدت 

عاشق از بُعد تولیدى و کارکردى نیز دچار نوعى حالت شیدایى ( 2

که معموال ارتباطى با معشوق دارد، -هاى خاص است، یعنى در برخى از زمینه

ر برخى از کند، و دفعالیت مى -و معموال با بازده پایین-ناپذیر به شکلى خستگى

 کند.ار پایینى پیدا مىهاى رفتارى دیگر عالقه و بازده بسیحوزه

آمادگى عاشق براى انجام خطر کردن و انجام کارهاى دشوار و ( 3

یابد. تقریبا در تمام موارد این کنشها از دید عاشق در قمارگونه افزایش مى

ارتباطى مستقیم یا غیرمستقیم با معشوق قرار دارند. به این ترتیب توانایى عاشق 

به کارهاى قهرمانانه یا برعکس جنایتکارانه، و براى ایثار، فداکارى، دست زدن 

 شود.در نتیجه آسیب زدن به خودش زیاد مى

ى آمادگى عاشق براى نقض هنجارهاى اجتماعى و خروج از دامنه( 4

وجهى او تیابد. یعنى بىاش افزایش مىرفتارهاى مجازِ وابسته به نقش اجتماعى

نقشهاى  ترینق، حتى تا بنیادىهاى رفتارى بى ارتباط با معشونسبت به حوزه

 کند.اجتماعى هم رسوخ مى

 ساخت روانى کسى که عاشق شده است نیز ویژگیهاى خاص خود را دارد:    

الت شیدایى که نمود رفتارى آن را مورد اشاره قرار دادیم، در بعد ح (1

ى لذت فرد کاهش شود. یعنى آستانهعاطفى هم به روشنى دیده مى

ربط و پیش عاشق براى لذت بردن از چیزهاى بىیابد و آمادگى مى

شود. این بدان معناست زیاد مى -ى توجهشالبته در حوزه-پا افتاده 

ى مرتبط با معشوق براى عاشق که بسیارى از تجربیات عادى و ساده
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شود. این احساس دست کم در برخى به عنوان منبع لذت تلقى مى

ى نوشدگى جهان و شور و هى عاشقى با نوعى تجرباز مقاطع تجربه

ى پیرامون فرد همراه شوق خوشایند نسبت به عناصر عادى شده

 است.

ى هیجانى شدید است. آن را عشق به لحاظ روانى، نوعى تجربه (2

نه ى فرهمنداتوان به خوبى با ارتباط عاطفى موجود در یک رابطهمى

قى مقایسه کرد. در اینجا هم مرکز توجه و معیار ارزشگذارى اخال

جاى آن که بر منِ عاشق متکى شود، بر  دهد و بهتغییر مکان مى

گردد. دیگر این که من چه اش از معشوق منطبق مىتصویر ذهنى

پسندم اهمیتى ندارد. بلکه خواسته، سلیقه و باور اندیشم و چه مىمى

اوست که اهمیت دارد. حس پایبندى عاطفى و سرسپردگى موجود 

ى فرهمندانه نیز یزى است که در رابطهى عاشقانه چدر رابطه

 مشاهدپذیر است. 

عشق نوعى بار جنسى هم دارد و معموال با میل به هماورى و آمیزش  (3

جنسى پیوند خورده است. نگاه کوچکى به واژگان مربوط به عشق 

ى جنسى در زبانهاى گوناگون به خوبى ارتباط و مربوط به رابطه

 کند.ن مىمعناشناختى این دو مفهوم را روش

عشق با نوعى احساس مالکیت هم همراه است. یعنى عاشق نسبت  (4

به معشوق احساس مالیکت دارد و او را به عنوان چیزى متعلق به 

گیرد. این برداشت درونى، به بروز احساسات و خود در نظر مى

انجامد که حسادت، نفرت از رقیبان واقعى یا عواطف دیگرى مى

شود. نان یا آشکار نسبت به ایشان نیز مىگرایى پخیالى، و خشونت
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ى جداى ناپذیرش، به عبارت دیگر، عشق به دلیل احساس مالکانه

 کند.خود به خود نفرت هم تولید مى

عشق، یک راه شناخته شده و قدیمى براى غلبه بر حس تنهایى است.  (5

این حالت روانى، به دلیل ایجاد توهم یگانگى و همجوشى با معشوق، 

برد و به این ترتیب نى ناشى از درک تنهایى را از بین مىتنش روا

 تواند در مقام نوعى ساز و کار گریز براى تنشِ تنهایى عمل کند.مى

  

 یک نگاه تبارشاختى

آنچه که آشکار است، معناى عشق در جوامع سنتى و مدرن با هم تفاوت      

شق ى عارشناسى واژهتوان در تبى تکاملى مشخصى را مىدارند. همچنین خطراهه

 تصویر کرد، که سیر دگرگونى آن را در مسیر زمان نشان دهد.

یا و ى اوراسى پیکرهیعنى بخش عمده-در جوامع سنتىِ زیر تأثیر ادیان سامى  

مفهوم عشق تعریفى کمابیش یکدست  -ى گذشته،شمال آفریقا در حدود دو هزاره

زى تر از چیتر، و استعالیىمبهمتر، و همگن داشته است. مفهومى که چند شاخه

 کنیم.است که ما امروز از آن مراد مى

نخست باید به این نکته توجه داشت که در جوامع سنتىِ مورد بحث، عشق     

مفهومى جدا از ازدواج و زندگى خانوادگى بوده است. اگر از چند استثناى 

تى اجها در عصر سنموجود در ادبیات داستانى و شعرى بگذریم، مبناى اصلى ازدو

ى بین زن و مرد بوده است. در این منافع اقتصادى و تقسیم کار اجتماعى ویژه

شکل از شرکت در زندگى، آنچه که مهم است بارورى، فرمانبرى، و توانایى 

ى منزل در زن، و قدرت اجتماعى و توانایى تولید در مرد است. روابط اداره

د، اندادهکه زندگى مشترک تشکیل مىانسانى و عاطفى موجود در بین زوجى 

شده است. سنت خاص همسریابى در جوامع امرى فرعى و غیرمهم تلقى مى
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هاى زوج آینده و انتخاب و پسند آنها سنتى، که به طور عمده بر محور خانواده

ه ى جوامع سنتى ریشاستوار بوده است، بیش از آنکه در خودکامگى پدرساالرانه

ه تا جایى ک-شده است که براى زن و مرد ن حقیقت ناشى مىداشته باشد، از ای

ى هویت شریک زندگ -بارورى و توانایى تولید طرف مقابل تضمین شده باشد

 ى بین دو زوج بر مبناى تولید اقتصادىاهمیت چندانى نداشته است. وقتى رابطه

یابند که توسط ریزى شده باشد، شاخصهایى در انتخاب همسر اهمیت مىپى

یابند که شوند، و قواعدى لزوم مىهاى دو طرف بهتر تشخیص داده مىانوادهخ

 توسط همانها باید تودین و تنظیم شوند.

به همین دلیل است که در جوامع سنتى، ردپاى عشق را بیشتر در داستانهاى     

بینیم که بر ارتباط عاشق و معشوق در خارج از شورآمیز و اشعار مشهورى مى

کنند. برعکس این موضوع هم مصداق و زندگى مشترک تأکید مىقالب رسمى 

هایى که مورخان به زندگى خانوادگى دارد، یعنى در متون دینى، ادبى، و اشاره

ى زناشویى بین زن و مرد دارند، معموال نشانى از این نوع و روابط جا افتاده

ترک ندگى مشبینیم. به جاى آن تأکیدى شدید را بر بعد اقتصادى زعواطف نمى

بینیم، و تحقیرها و تمایز پایگانى زنان، که بیشتر به ساخت قدرت در خانواده مى

 گردد.باز مى

ى سنتى، کارکرد اصلى زن زاییدن فرزند و به گردن در از آنجا که در جامعه    

آوردن چرخهاى جایگزینى نیروى انسانى خانواده است، اصوال امکان برقرارى 

دارى به ىِ خالص و خارج از چارچوب تولید مثل و بچهارتباط جنسى/عاطف

شود. بر این مبنا، ارتباط عادى زن و مردِ ازدواج کرده در جوامع ندرت دیده مى

که به  شده استسنتى به قدرى توسط محور اقتصاد و فرآیند تولید تعریف مى

 زمدرن به عنوان یکى ا-گزارش گیدنز، بوسیدن و نوازش همسر در دوران پیش

 رفتارهاى زناشویى در میان رعیتهاى فرانسوى و آلمانى غایب بوده است! 
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دندد شود. اینها تنها کسانى بوتنها استثنا در این میان به زنان اشراف مربوط مى    

 اند نقشى مستقل ازتوانستهشان، مىکه به خاطر حمایت مالى/اجتماعىِ خانواده

ایى ى خودشان، و نه توانیل هویت نجیبزادهکشى را ایفا کنند و به دلماشین جوجه

 ى آمیزششان داراى ارزش تلقى شوند. در تمام عصر پیش مدرن، پدیدهبارورى

ى خانواده را در جنسىِ فارغ از نیاز به باردارى و ارتباط عاطفى خارج از حوزه

بینیم، و به همین دلیل است که زنان اشراف و طبقات باالى جامعه متمرکز مى

 نیم.بیتانها و روایات مربوط به عشق را نیز تنها به همین گروه منسوب مىداس

ى به کلى متفاوت دیگر در عصر پیش مدرن، عبارت عشق را در یک زمینه    

بینیم، و آن هم مفاهیم عرفانى و دینى است. خدا در ادیان سامى، به هم رایج مى

ه همین یرفت را دارد، و بى د.ت.سوزوکى، حالتى تشخص یافته و فردیت پذگفته

دلیل هم امکان برقرارى ارتباطى از نوع کنش متقابل با او قابل تصور است. از 

نوعى  اش با ابراهیم، هموارهسخن گفتن خداوند با موسى گرفته تا ارتباط پیچیده

بینیم، و همین هم هست که به مفهوم عشق ى رویاروى و دو طرفه را مىرابطه

ست. اگر خداوند حالتى تشخص یافته دارد، همانطور که عرفانى دامن زده ا

توان دوستش هم داشت، و به این ترتیب شکلى ویژه از توان از او ترسید، مىمى

مفهوم  آید وعشق که ارتباط بین مخلوق و خالق تشخص یافته است پدیددد مى

 یاد ى جغرافیایىهاى عرفان پهنهعشق را در سراسر این دوران و در تمام شاخه

ه تر، نشتِ این عشق باى اندکى پنهانسازد. در الیهشده، استعالیى و فرازین مى

هاى خلق شده توسط وى هم شاهد هستیم، و این ها را به زیبایىخالق زیبایى

جنس را در تاریخ ادیان یاد همان است که پذیرش ضمنى عشق در میان دو هم

و -بریزى و موالنا مشهورترین، ى شمس تشده رقم زده است. پذیرشى که رابطه

 نمونه از آن است.  -تنها

هاى صورتبندى اجتماعى آنچه که در اروپاى قرن هژدهم، نخستین نشانه    

بینیم. تقریبا شکى در این اصل نیست که این شود را مىامروزه عشق خوانده مى
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 وهاى موسوم به انقالب صنعتى بازتعریف مفهوم عشق، پیامدى از دگرگونى

م ى جایگاه انسان در عالمدرنیته بوده است. دگرگونیهایى کهه به تعریف دوباره

ى انسانى را به دست داد. تصویرى که هستى انجامید و تصویرى نو از سوژه

نیان هاى آگاه و فردیت یافته را نیز از بروابط انسانى و اندرکنش بینابین این سوژه

زمینه مفهومى مانند عشق نیز تعبیرى  کرد، و در اینبه شکلى تازه تعریف مى

 یافت. دیگر مى

 

 

 

 

 

قرن هژدهم، از این نظر تاریخ مهمى بود که انقالب صنعتى، یعنى تأثیر کالن     

ى زیست انسانى و تولید و توزیع منابع در آن رخ داد، و جنبش نوزایى بر شیوه

ه آنها انجامید. هاى اجتماعى و نقشهاى متصل باىِ جایگاهبه دگردیسى ریشه

جمعیتهاى انسانى بزرگى از روستاها به شهرها مهاجرت کردند و در ساختارهاى 

تولیدى و توزیعى جدیدى به نام کارخانه مشغول به کار و زندگى شدند. 

ى حمایتگر و بزرگِ گسترده و روابط عاطفى/خویشاوندى جوامع سنتى خانواده

داد، و روابط انسانى مانند بسیارى از اى تغییر شکل هاى کوچک هستهبه خانواده

چیزهاى دیگر در روند روزافزون نمادین شدن، به فرآیندى خودآگاه، شناختنى و 

 بندى شده تغییر شکل داد. رده

یابد. فردى که برخالف در همین مقطع زمانى است که فرد انسانى، اهمیت مى    

ز نظام ود، و با جدا افتادن اتواند به تنهایى یک واحد تولیدگر تلقى شپدرانش مى

گیرى خانوادگى، ناچار است به تنهایى براى ى تصمیمریش/گیس سفیدانه
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اش تصمیم بگیرد، فردى که به زودى نظامى از دانایى در اطرافش ترشح زندگى

 . دهدشود و تصویرى علمى، فلسفى، و روانشناختى از وى را به دست مىمى

هاى فرهنگِ اروپاى عصر انقالب تمام حوزه این روند تبلور فردیت، در    

هم زندگینامه ناگهان م-شود. نوشتن زندگینامه و خودصنعتى به روشنى دیده مى

شود و رمان به عنوان سبکى از ادبیات که قهرمانش انسانى عادى است، ظهور مى

شود و حقوق براى رعایت مفهومى کند. حق رأى به مردم عادى داده مىمى

شود و جنبش شود. جنبش رمانتیسم در هنر و ادب آغاز مىالح مىبرابرى اص

 رسد.اصالح دینى در داخل کلیساى کاتولیک به ثمر مى

تردید یکى از عوامل اصلى بازتعریف فرد به شکلى که امروز شاهدش بى    

شود. زنان هستیم، به تغییر نقش زنان پس از انقالب صنعتى مربوط مى

مع سنتى که در تار و پود نظامى پیچیده از روابط قدرت دار جواکشاورز/خانه

اى متراکم از ارتباطات خانوادگى گیر افتاده بود و به صورت خویشاوندى و شبکه

نوعى انسان درجه دوم در آمده بود، با تغییر ساخت خانواده و بر عهده گرفتن 

 نقشى جدید، نوعى رهایى را تجربه کرد. 

بخشى  -بسته به موقعیت اقتصادى شوهرش-بایست زنِ شهرنشین مدرن، مى    

کم یا زیاد از وقتش را در خانه صرف کند و نقش مکمل مرد را بر عهده بگیرد. 

دارِ جدید، کدبانویى از نوع دیگر بود. خانه (کَد) دیگر از معناى زنِ خانه

ى بزرگ پرجمعیت اش خارج شده بود و دیگر مزرعه و خانهى قدیمىگسترده

گرفت، حاال خانه تا حد آپارتمانى کوچک که تنها هر یا پدر را در بر نمىپدرشو

براى زندگى سه چهار نفر جا داشت، منقبض شده بود، و زن کدبانوى این قلمرو 

 شد.جدید محسوب مى

ى بچه، و پرستار، دار، پرورش دهندهاین نقش جدید زنان، در مقام خانه    

ل داشت. زن موظف بود فرزندش را به صورت پیامدهاى خاص خود را هم به دنبا

یعنى کارگر/کارمندى مطیع تربیت کند. همچنین نیازمند بود -شهروندى نمونه 
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براى دستیابى به پایگاه دانایى مورد نیاز براى انجام این وظیفه، اطالعات و 

مفاهیمى را جذب و درونى کند که با پایگاه دانایى زن روستایى کامال متفاوت 

ه این ترتیب بود که زنان شهرنشین باسواد شدند و به زودى این توانایى بود. ب

 ىخواندن به توانایى نوشتن هم انجامید. در عصر رمانتیک شاهد رشد طبقه

دار تشکیل جدیدى از مخاطبان ادبیات هستیم که به طور عمده از زنان خانه

ى و ادبى از کار اند، و گروهى از همین زنان تولید کنندگان محصوالت فکرشده

در آمدند. شاید اغراق نباشد اگر وجود این طبقه را شرط الزم موفقیت جنبش 

 رمانتیسم بدانیم. 

 شود.و در این بستر تاریخى است که عشق نیز بازتعریف مى 

ها دیده هاى این تعریف دوباره، در آثار ادبى و هنرىِ رمانتیستنخستین نشانه    

اى را هم به انى قرون وسطایى که معموال عنصر زنانهشود. داستانهاى پهلومى

ى داستان در خود جاى داده بودند، بار دیگر مورد عنوان مکمل نقش قهرمان نرینه

گرند، اما این بار ارتباط شورانگیز پهلوان و شاهزاده خانم است که توجه قرار مى

تانهاى پرماجراى گیرد، و پدیدارى مدرن به نام عشق به داسمحور ماجرا قرار مى

شود. پدیدارى که به دلیل نقشش فعال شنوندگان و نقادان زن، کهنسال افزوده مى

خصلتى ظریف، ذهنى و زنانه یافته است. بر خالف آنچه که برخى از نویسندگان 

اند، ستم فلسفىِ جنس نرینه بر زنانِ عصر انقالب صنعتى گرا تصویر کردهزن

ى اجتماعى نو، است، و بازتعریف معانى در شالودهآنقدرها هم همه جانبه نبوده 

فرآیندى بوده است که در تعادل ظریف تمام نیروهاى فکرى مؤثر در جامعه شکل 

 ىگرفته است. طبیعى است که نقش مردان را که هنوز دارندگان بخش عمده

تر از زنان بدانیم، اما دست کم در قدرت اجتماعى بودند، در این روند برجسته

ى عشق، زنان به وضوح نقشى داى عصر رمانتیک، و در مورد کلیدواژهابت

 اند. کننده داشتهتعیین
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در عصر رمانتیک، این عشقِ بازتعریف شده، مدرن، فردیت یافته و زمینى     

ى شده، به عنوان مفهومى فراگیر رواج یافت و از حالت اشرافى و فرارونده

در دسترس و ممکن تبدیل شده بود که اى اش خارج شد. عشق به تجربهقدیمى

توانست توسط هر مخاطبى لمس شود. چنین عشقى شورآفرین، خصوصى، و مى

از شعر بایرون گرفته تا -نمود و به زودى در ادبیات رمانتیستها شکوهمند مى

ن ى مرکزى ایچنان نقش مهمى یافت که به صورت کلیدواژه -ى شلگلفلسفه

ایران، بسیارى عبارت رمانتیک را با عاشقانه هم معنا جنبش در آمد. هنوز هم در 

 گیرند و این میراثى از آن دوران است. مى

  

اى شخصى، در ابتداى عصر رمانتیک، مفهوم عشق به عنوان تجربه    

بخش، و شورانگیز، در تقابل با هنجارهاى اجتماعى سرکوبگر قرار گرفت رهایى

اجتماعى را پدید آورد. با این وجود، و نوعى طغیان بر ضد معیارهاى سلوک 

ى ى جامعه در نهایت روش سازگار شدن با این پدیدهمطابق معمول، سازواره

ها، خصلتى هنجارى جدید را آموخت و عشق نیز به عنوان محور طغیان رمانتیک

به خود گرفت. به این شکل بود که در اواخر قرن نوزدهم، عشق به مفهومى 

 خالى از شور و شر گذشته تبدیل شد.هنجار شده، ابتر و 
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 رسانه و قصه

 1392، بهار «سوشیانس»ی انتشار چاپ دوم مصاحبه با باشگاه کتاب درباره

 ( Katie Huisman -)عکسها از کاتی هویسمان

 

 چقدر در شکل گیری فرهنگ عامه نقش دارند؟س: رسانه ها 

ج: دو دوره را در نظرمی گیریم:پیشامدرن و مدرن. درپیشامدرن بدنه اصلی 

رسانه گفتگوی سینه به سینه است.بین نسل پیر و کودک که به صورت داستان 

سفیدها و ریش سفیدها می گویند.این روایتها گویی و روایت و... است که گیس

تبادل فرهنگ با همین قصه و روایتها انجام می گیرد،مردم هویت اساطیری اند؛ 

جمعی پیدا می کنند و اخالق و تاریخ منتقل می شود و بین نسل ها رد و بدل 

به بعد  20می شود اما در دوران مدرن رسانه ها دگرگون شده اندو پس از قرن 

فر به یعنی یک نکه رادیو و تلویزیون ظهورکردند انتقال افقی روایتها رایج شده 

هم نسل خود منتقل می کند.در ایران گذار به این دوران مدرن انجام نشده و 

 رسانه های مدرن ما رسانه های مردمی انتقال روایتهای داستانی نیستند.

 س: دلیل آن چیست؟

ج: تمرکز و بوروکراسی! رسانه های عمومی مدرن،خدمات ایدئولوژیک و 

 را منتقل می کنند.دولتی دارند و روایتهای خاص 

س: مطبوعات عامه پسند چگونه رفتارها و معنای مشترکی را بین مردم رواج 

 می دهند؟

ا شکل ی مردم هستند تج: مطبوعات عامیانه بیشتر انعکاس و نمایشگر سلیقه

دهنده به آن. به تعبیری، آنها با نمایش دادن و بازنمایی برآیندی از آنچه که در 

افراد  یهای شخصی و پیش پا افتادهگذرد، تجربهفراد عادی میی اِ روزمرهزندگی
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عانی عام ی مکنند. آنها بیشتر تثبیت کنندهعادی را به هنجارهای اجتماعی بدل می

های نو را ی رفتارهای افراد هستند. آنچه معناهای جدید و سلیقهو هنجار کننده

اد که روشنفکرانه یا خاص قلمد هایی هستندها و تریبوندهد، اتفاقا نشریهرواج می

 ای که سخنگوی یک مکتبای که ارگان حزبی است یا مجلهشوند. مثال نشریهمی

ای را که لزوما فراگیر هم نشده، به شود، اینها معانی تازهادبی یا هنری تلقی می

ند مخاطب توانکنند و بسته به کارآیی و جذابیتشان میشکل متمرکز ترویج می

 بکنند یا نکنند.عام پیدا 

 

 

 

 

 

س: موردی در ذهنتان هست که نشریه ای معنای خاصی را به طیف وسیعی 

 از مخاطبان القاء کرده باشد؟

ج: گل آقا نشریه ای عامه پسند و محبوب بود.به وسیله داستان،طنزو شعر که 

نقد اجتماعی درآنها بود یک سری پیامهایی را به جامعه منتقل می کرد. مثال دیگر 

ای مانند قانون است در صدر مشروطه که بسیاری از مفاهیم تازه را به وزنامهر

 ی سیاسی ایرانیان وارد کرد.فضای اندیشه

 س: مطبوعات در انتقال فرهنگ چقدرسهم دارند؟

ج: دو اتفاق در ادبیات داستانی افتاده که در نشریات ما تاثیر گذاشته 

متاثر از ترجمه است.ادبیات  است.یکی ترجمه، که زبان مدرن فارسی خیلی

داستانی ترجمه شده که از دوران مشروطه رواج پیدا کرد یک سری الگو مانند 

رمان ارائه داد.ترجمه باعث شکوفایی و غنی شدن ادبیات ما شد.اتفاق دیگر 

 متحول شدن و مدرن شدن زبان روایت در نشریات است.
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 م موفق است؟ س: متحول شدن زبان روایت، در انعکاس فرهنگ بازه

 ج: در این مورد قاطع نمی توان اظهار نظرکرد

س: گفتید ترجمه باعث غنی شدن و گسترش ادبیات داستانی شده اکنون نیز 

 با ترجمه این روند می تواند ادامه داشته باشد؟

ج: ترجمه خطری دارد و اینکه با دانستن و تسلط بر زبان هدف باز هم ممکن 

سید.با این حال شاید ترجمه کنیم و کاری خوب در است ادبیات مرجع را نشنا

بیاید اما به دلیل آنکه در زبان مرجع ادیب نیستیم؛ آنچه تولید می شود سبک تر 

 از متن اصلی خواهد بود.

س: آیا ترجمه که باعث غنی شدن ادبیات داستانی ما شده؛ فرهنگی غنی را 

 نیز منتقل می کند؟

ها مانند آنچه در ت. اما برخی از فرهنگج: هر فرهنگی در نوع خود غنی اس

کری در های فی طوالنی و انباشت تجربهبینیم، به خاطر پیشینهتمدن ایرانی می

 اند. ما تا چندتری از معنا را در خود پدید آوردههای بیشتر و متراکمزبان، الیه

و  نداش را خوب می شناختدهه پیش مترجمانی داشتیم که زبان فارسی و پیشینه

ی این سنت دیرپا و غنی آفریدند هم دنبالهبنابراین آنچه در مقام ترجمه می

ی ی وام گرفته شده از زبانهای دیگر را در زمینهفرهنگی بود و هم مضمونهای تازه

کرد. این رده از مترجمان توانا و مسلط بر زبان فارسی و فارسی بازتولید می

دارند! ما انتظار داریم زبان فارسی دری بعد فرهنگ ایرانی متاسفانه رو به انقراض 

ی فرهنگی که به طور مستقیم تا پنج هزار از هزار و صد سال تحول، و با پشتوانه

هایی از معنا را با ورود مضمونهای مدرن تولید کند. سال پیش استمرار دارد، قله

به ویژه در –اینکه چنین اتفاقی هنوز نیفتاده شاید به این دلیل باشد که مترجمان 

اند در دشتهای مسطح های موجود، کوشیدهبه جای ایستادن بر قله -ی شعرحوزه

هایی ایجاد کنند. کاری که البته جالب است، اما کارگشا یا برای خودشان تپه

ای بخشی از محتوا منتقل می شود خردمندانه نیست. به هر صورت با هر ترجمه
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د می شوند، که این در جای خود خوب و ساختارهای جدیدی به زبان مقصد وار

شود که معناهای نوآمده در است. اما وقتی این انتقال درست و کامل انجام می

این  ی فرهنگ ما درست جذب شوند.بافتی از معانی پیشینی بنشینند و در شبکه

بته به شود که الکار تنها با شناسایی و تسلط بر فرهنگ و زبان خودمان ممکن می

 اش کار دشواری هم هست. یدگی و تاریخ طوالنیخاطر پیچ

 

 

 

 

 

 

 

 س: چرا منابع داخلی ما نتوانسته ما را به آن قله ای که انتظار داریم برساند؟

ج: چون سنتی هستند،مدرن نشده اند.به طور مثال داستان قصه غربت غرب 

لیک باز سهروردی بسیار زیبا، قوی،عمیق،الیه الیه، شبیه رئالیسم جادویی و سم

است.حجم کم دارد و هرچه برای داستان کوتاه انتظار داریم در آن هست.اما 

مخاطب کنونی باید شبکه معنایی وسیعی را برای فهم داستان بداند و دیگر اینکه 

باید روایت های جدید از آن تولید بشود. منابع قدیمی برای این که در فرهنگ 

و نیازهای امروز سازگار شوند. این  امروز پویا و سرزنده باشند باید با شرایط

روند بازخوانی گذشته و بازآفرینی اکنون بر مبنای آن روندی پیچیده و چندسویه 

تواند دچار اختالل شود. اختالل امروزینِ آن، چیرگی است که به راحتی می

ی ما پخش شده های مدرن در جامعهفرهنگ مدرن است که از مجرای رسانه

ز دید من یک پیکربندی نیرومند و بسیار نافذ از معناست است. فرهنگ مدرن ا

 کند و گسستیهای بومی ایجاد میکه دقیقا به همین خاطر اختاللی در فرهنگ
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 شود. دقت داشته باشید که دیدشان موجب میگاه ویرانگر را با سنتهای تاریخی

ن مدرن دکنم تمی مدرنیته ایدئولوژیک و منفی نیست. یعنی فکر نمیمن درباره

امری منحط و پلید و بد باشد. اما در ضمن، دیدی بسیار انتقادی نسبت به آن 

 ی فنیدانم که به خصوص در حوزهای معنایی میدارم، یعنی مدرنیته را شالوده

های ارتباطی و ساماندهی اجتماعی و علمی بسیار کارگشاست، اما در حوزه

ین گوشزد کردم که سخنانم با نقدهای جدی به آن وارد است. این را برای ا

دشمنان مدرنیته و هواداران بازگشت به گذشته اشتباه گرفته نشود. من فکر نمی 

د مدرنیته بینم. بایکنم بشود به گذشته بازگشت و اگر هم بشود آن را مطلوب نمی

آورد را به درستی فهم کرد و عناصر نیرومند و مفیدش و موقعیتی که فراهم می

سنت فرهنگی خودمان را به کمکش دقیقتر و بهتر شناخت و با  را جذب کرد و

ونِ ی اکنتکیه بر این خرد از هردوی این بسترهای معنایی گذشت و معنای ویژه

ی ادبیات داستانی، باید شرایط مدرن را خوب خودمان را خلق کرد. در حوزه

زمند یمی نیانظیر ادبیات ایرانی گره زد. منابع قدشناخت، و آن را با تاریخ بی

 روایت های جدید اند و منابع ترجمه شده باید مثل پازل در فرهنگ جا پیدا کنند.

 س: جای نویسندگان ما در انتقال فرهنگ کجاست؟

ج: ما ادبیات فارسی داخلی و ادبیات فارسی در تبعید داریم.ادبیات در تبعید 

م و نمی دانم که شامل داستان،خاطره و... است که تسلط کامل روی آنها ندار

چقدر فرهنگ ایران را منتقل می کند اما بعضی از آنها تنها زبانشان فارسی است 

و اگرهمان طور به زبان دیگری هم ترجمه شوند فرق چندانی نمی کند و مشخص 

نیست از کدام فرهنگ برخاسته است.اما ادبیات فارسی داخل هم که ترجمه باعث 

 شکوفایی آن شده است.

 نده های ما متاثر ازمتون ترجمه اند؟س: یعنی نویس

ج: به شدت. با این وجود خوشبختانه نسلهای اول مترجمان ما کسانی بودند 

که بر ادبیات و زبان خودشان هم تسلطی کامل داشتند و به همین دلیل هم 
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ا کردند، بارآور و زایساختارها و مضمونهای نوینی که به زبان فارسی منتقل می

 شان را بشناسند مسایل تکانویسنده هایی که سنت ادبیات بومیاز آب در آمد. ن

شان در انتقال معانی نو دهنده زیبایی را در آن می یابند و همین باعث کامیابی

 شود. مخاطب، تسلط نویسنده بر تاریخ ادبیات را می فهمد.می

س: آیا آثار ترجمه شده از موضوعات متون کهن ما نیز الهام گرفته اند 

 اینکه می گویند تم اصلی کیمیاگر از پائولو کوئیلو با یکی از داستانهای ؟مثال

 مثنوی همخوانی دارد.

موجی از توجه به ایرانیان درغرب مد شد که  20ج: در نیمه اول قرن 

مستقیما توجه به خود ایران زمین نبود؛ تصویری رازآلود و خیال انگیز از ایران 

همچنان  -البته به شکلی سیاسی با تخطئه ایران-زمین بود که امروز در سینما هم 

های گذشته به خاطر چرخش تصویر ایران و سیاسی ادامه دارد. این توجه در دهه

 اش متاسفانه کاهش یافته است.شدن

 

 

 

 

 

 

 س: شما می گویید آثار ترجمه باید با فرهنگ جامعه هدف تطبیق یابد،

 ویسنده مشابهت های وجود دارد؟این به هنر مترجم بر می گردد یا در اثر ن

ج: از طرفی به مترجم مربوط است که در زبان بیگانه به دنبال خوراک 

گردد، و از طرف دیگر به فرآیند برگردانِ متن مربوط ذهنی مطلوبِ خودش می

 یابد.یمعنایی سازمان میشود که بر محور مضامین آشنا و مشابهت هامی

 ر در مطبوعات را دارند؟س: چه داستانهایی قابلیت انتشا
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ج: وضعیت مطلوب به نظرم آن داستانی است که سواد زبانی مخاطب را 

ارتقاء بدهد. یعنی مخاطب با خواندنش چیز جدیدی در زبان کشف کند که از 

جنس آموزش و پند و اندرز نباشد بلکه کشف امر لذت بخش باشد و مخاطب 

 . به طور عموم با آن ارتباط برقرار کند

 س: داستان باید تفکرخاصی را دنبال کند؟

ی کنم بتوان برای داستان باید و نباید تعریف کرد. در میانهج: فکر نمی

نوشته  با قالبی ایدئولوژیک قرن بیستم انبوهی از داستانهای شعاری و تبلیغاتی

شدند و تجربه نشان داده که این ادبیات مصرفی کوتاه مدت دارد و ارزش معنایی 

زی ی مرکندانی ندارد. اما از طرف دیگر، داستانهایی خواندنی هستند که هستهچ

نیرومندی از معنا روایتشان را تعیین کند. خالصه به نظرم داستان نباید تفکر 

 خاصی را دنبال کند. همان که تفکر در آن وجود داشته باشد بس است!

 س: استفاده از تفکر جناحی در داستانها مطلوب است؟ 

من معتقدم شعار دادن ادبیات بد تولید می کند افراد سیاسی ای را  ج:

می شناسم که داستان نوشته اند ؛ حرف خاصی را می خواسته اند بزنند فقط 

لباس داستان تن آن کرده اند.این نوع ادبیات فرمایشی است و به نظرمن مطلوب 

 نیست.

 س: یعنی مخاطب عام ندارد؟

اطب آن تفکررا قبول نداشته لذت نمی ج: مخاطب خاص دارد و اگرمخ

برد؛ منظورم ازلذت بردن شادی آفرین بودنِ مضمون نیست. لذتِ دریافت چیز 
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ای مثل هدایت گویم. ممکن است نویسندهنو و درکِ عمیقتر پیدا کردن را می

معنایی تیره و تار را هم منتقل کند، اما برای مخاطب جذاب بنماید و حرفی برای 

 باشد.گفتن داشته 

س: بوسیله رسانه می توان معنا را منتقل کرد؛این معنا را از کجا می توان 

 گرفت و در داستان گنجاند؟

ای که قرار است داستانی را منتشر کند، در نهایت عضوی از ج: رسانه

یک سیستم بزرگ تمدنی است. یعنی هر داستانی که به زبان فارسی یا زبانهای 

د، عنصری در درون تمدن ایرانی است. هر تمدن هم شوقومیِ ایرانی منتشر می

هایی از انسان، و هایی دارد که معناهایی فلسفی، تعریفبرای خودش چهارچوب

هایی از جهانی در آن وجود دارد. ممکن است نویسنده معنایی خاص صورتبندی

را در نظر داشته باشد و بخواهد چیز مشخصی را تبلیغ کند، اما مهم است که 

ت و نفس داستان را فدای آن نکند. من االن مشغول نوشتن داستان جم هستم روای

که جلد دوم رمان سوشیانس است، در آن بر ارتباط کنش و مسئولیت اخالقی 

خورد که به طور ای بر نمیام، اما خواننده در آن به هیچ جملهمتمرکز شده

شده باشد. همه چیز ام در این مورد درونش گنجانده شعارگونه یا مستقیم ایده

باید در قالب رخدادها و جریانهای طبیعی روایت شود و مخاطب آزاد باشد تا 

 تفسیر خودش را داشته باشد.

 س: چرا نقش ادبیات در رسانه های ما کمرنگ تر از قبل شده است؟

ج: یکی اینکه تولید کنندگان مضمون، ادیب نیستند. زمانی در رادیو سعید 

ان و گویندگان را می گرفت؛ خودتان ببینید االن در رادیو، نفیسی اشتباه مجری

تلویزیون ما چه ادبیاتی استفاده می شود، دیگر اینکه مخاطب سواد کافی ندارد؛ 

رسانه ای که بچه های ما امروزه با آن سرو کار دارند غیر فارسی و بیشتر از نوع 

شما به پاورقی های ایست، پسند ماهوارهبازیهای کامپیوتری و سریالهای عامه

نشریات قدیم نگاه کنید که افرادی نظیر جمالزاده آن را می نوشتند. آن را مقایسه 
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کنید با نامه ای که چندی پیش رییس یکی از دانشگاههای کشور به مناسبت 

منسوب شدنش منتشر کرده بود. متنی کامال بی سروته و پر از اشتباه که ابتدا فکر 

 تشر شده است!کردم به عنوان شوخی من

 

 

 

 

 

 

به  س: یعنی ذائقه مخاطب تغییر کرده و قلم نویسندگان کم رنگ شده،

 نظر شما جو سیاسی چقدر اثر گذار بوده است؟

گذارد و هم از آن تاثیر ج: خیلی .جو سیاسی هم روی ادبیات تاثیر می

ت ی استخواندار قدیمی از آدمهای با سوادمان را از دسپذیرد. ما یک طبقهمی

ای به کلی نو پدید آمده که در بسیاری از موارد با ایم و به جایش طبقهداده

 نسلهای قبلی قابل مقایسه نیست.

 س: مطالب رسانه ها چقدر می تواند جنبه ادبی و هنری داشته باشد؟

 گردانان. ادیبتواند داشته باشد، اما این کار ادبیان است نه رسانهج: می

اق به فالن معنا ربط دارد و آن را در رسانه منعکس تشخیص می دهد فالن اتف

 می کند.

 س: زبان رسانه زبان بی رنگ و بویی شده است آیا این مطلوب است؟

ج: مطلوب نیست.من کسانی را می شناسم که سنت ادبی را می شناختند 

و در مطبوعات آثارشان چاپ می شد و بسیار در جذب مخاطب هم موفق 

اریم که به زبان عامیانه سخن می گویند تا به مخاطب نزدیک بودند.اکنون آثاری د



 81      پنج صد و نود وچهل و دوم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

شوند اما موفق نیستند ادبیات باید کمی از هنجارها فاصله بگیرد تا جذاب شود 

وگرنه زبان عامیانه همان است که مردم با آن هرروز حرف می زنند. هنوز هم 

زاید، شیوا فاش می ابینید که وقتی کسی در حین حرف زدن بیتی شعر به گفتهمی

کند، یا وقتی داستانی از تذکره االولیا را در رادیو پخش و سخنور جلوه می

کنند. چون مستقل از این که چقدر با کنند، مخاطبان عادی به آن توجه میمی

قالبهای نظریِ حاکم بر زبان قدیم موافق باشیم، باید بپذیریم که زبانی پرداخته و 

ها چیدن کلمات در کنار هم از طرفی این منش محتوایی غنی در آن هست، نوع

 را جذاب کرده و و از طرف دیگر باعث شده از سطح عامیانه فاصله بگیرند. 

س: ادبیاتی که درمطبوعات ماست به نوعی از این هنجار فاصله گرفته 

 پس چرا جذاب نیست؟

گیریِ زورکی و تصنعی که معموال با الهام از ادبیات کشورهای ج: فاصله

دیگر شکل گرفته، طبیعتا برای مخاطب عادی ایرانی نه معنادار است و نه جذاب. 

مداریِ بازاری برخاسته است. بخش ایست که گفتم از دل ترجمهاین همان عارضه

دهد، تالشهایی ناکام ی امروز ما را تشکیل میی آنچه ادبیات غیرعامیانهعمده

به  توجههای دیگر است. بیبرای رونوشت برداشتن از محصوالت ادبی کشور

توجه به این که گاهی مشابه معنای آن محصول در بافت تمدنیِ مرجعش، و بی

همین معنا با زبانی دقیقتر و عمیقتر در زبان خودمان بارها و بارها تولید شده 

 است.
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 س: درحوزه ادبیات در رسانه ها،باید چه جهشی صورت گیرد؟

استانی را تولید می کنند و مسلط هستند باید ج: افراد ادیب که ادبیات د

گردانند معموال با بافت ادبی ها را میبه رسانه ها بیایند. آدم هایی که امروز رسانه

 اند.قطع رابطه کرده

س: ازمقایسه مطالب داستانی رسانه های ایران با رسانه های خارجی چه 

 نتیجه ای می گیریم؟

نی و امکانهای فراوان، وضعیت در ایران ی غج: متاسفانه با وجود پیشینه

خیلی ابتدایی است و کیفیت داستان، محتوا و اقبال عمومی نیز با نشریات خارجی 

 تفاوت دارد.

س: یکی از نقش های رسانه جنبه سرگرمی و آموزش است، چقدر از 

 ادبیات برای ایفای این نقش استفاده شده است؟

غ ایدئولوژیک بوده است. به ندرت هایش معموال در حد تبلیهج: استفاد

و نه  –دارِ چیزی ام که آموزشِ جدی و پشتوانههایی دیدهو تک و توک نمونه

ای بوده باشد. جالب آن که همواره محور تولید محصولی رسانه -تبلیغ مسلکی

هم با اقبال عمومی روبرو شده و تاثیر گذاشته است. این یعنی که مخاطبان ما 

 اشکالی اگر هست، در خودِ تولید کنندگان است... ایرادی ندارند،
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 ی هوماسطوره

 .126-106، ص: 1394شناسی ایزدان ایرانی، نشر شورآفرین، وکیلی، شروین، اسطوره

 

توان شکلی بسیار تغییر یافته و پیراسته شده از خدای . بهرام را می1

ست که تمام ایزدان کهن هند و خشمگینِ باد و توفان دانست. اما این بدان معنا نی

اند. شدهی زرتشتی دستخوش چنین تغییر بنیادینی میایرانی هنگام بازیافت در زمینه

شود. هوم بهترین مثال نقض در این مورد، به ایزدی گیاهی به نام هوم مربوط می

ترین و ارجمندترین خدایان ایران باستان است. ایزدی بسیار دیرپا که یکی از کهن

توان دنبال کرد. هوم در زبان ترین متون ودایی تا به امروز میپایش را از قدیمیرد

در اوستایی و سومَه  (amuahپهلوی و فارسی دری، شکلی تغییر یافته از هَئومَه )

(सोम در سانسکریت است. این کلمه از بنِ هند و اروپاییِ هَوْ/ سَوْ و مصدر هندو )

دهد. احتماالً معنا می« فشردن و له کردن»ق شده که ( مشتsauma*« )سَئومَه»ایرانی 

در زبان پیشا هند و اروپایی بوده است. از همین ریشه  -sewh*اصلی آن  یریشه

های دیگر اروپایی مشتق شده است. و سایر همتاهایش در زبان sonی انگلیسی کلمه

 «تازه زاده شده»و « بیرون فشرده شده»بوده که به  suhnu*ی این کلمه شکل اولیه

 دهد. معنا می

آید که از همان هوم به روشنی با نیروهای گیاهی پیوند دارد و از نامش بر می

ا اش رابتدا آیینی در موردش وجود داشته که طی آن گیاهی را ساییده و عصاره

تر در مورد شکلِ هند و ایرانی های کهناند. دادهکشیدهبا فشردن از آن بیرون می

زد را طبق معمول باید در ادبیات ودایی جستجو کرد. در منابع هندی این ای
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ی مقدس وجود دارد: هوم برای جاودانگی روان و خوانیم که دو نوع نوشابهمی

آمریتا برای جاودانگی بدن. بنابراین روشن است که هوم در ابتدای کار گیاهی 

شده ی روح دانسته میی جاودانگاش کاربردی آیینی داشته و مایهبوده که عصاره

 است. 

 یاند. دور کنندهی مرگ نامیدهشکن، و دور کنندهدر متون ایرانی هوم را دشمن

شود که با لقبِ ودایی سومَه با همین معنا نامیده می« دورَئوشَه»مرگ در اوستایی 

یکی است. این بدان معناست که در اساطیر کهن هند و ایرانی، هوم را نیرویی 

ر کند. هوم دآورش، عمر را نیز زیاد مید که عالوه بر تأثیر سرخوشیدانستنمی

اوستا با القابی رنگارنگ توصیف شده که نیاز به شرح و بسط دارند. صفات او 

                                                 

 

 . 16، بند 9، هات . یسنه6

شود و از سوی دیگر به کردار از سویی به خرد و دانش و مکاشفه مربوط می

تر تر و ناملموسفارتشیان و جنگاوران شباهت دارد. هرچند این دومی بسیار خفی

 است. 

ی ی نخست، موجودی مقدس است که به الهام و مکاشفهاو در مرتبه

گاری( ی اشه )پرهیزیعنی پرورنده« وَزَهاَشَه»ی پیامبران ارتباط دارد. او پیشگویانه

است. یعنی مردمان را به راه راست و تعادل آرمانی نیروهای طبیعی )اشه( 

، و بنابراین وجودش 6آفریده و راست آفریده نیز هستکند. او خوب راهنمایی می

شود. به این ترتیب او را باید موجودی دانست شکلی از تجلی اشه محسوب می

 که عمیقا با آیین زرتشتی و ارزش مرکزی آن که اشه باشد پیوند خورده است. 



 85      پنج صد و نود وچهل و دوم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

. در این مورد هوم به راستی چه گیاهی بوده، توافقی در میان 2

ها پیش ماهیت اصلی این گیاه را گران وجود ندارد. هندیان باستان مدتپژوهش

از یاد برده بودند و به همین دلیل هم در سرودهای دینی خود بارها بابت این که 

                                                 

 

7. Wasson, 1968.  

نند، از کبه جای سومه از گیاهان جایگزین برای پیشکش به خدایان استفاده می

ه یز گیاهِ هوم اصلی از یادها رفتاند. در میان زرتشتیان نشان پوزش خواستهایزدان

 خورد. است و ابهام مشابهی در سنن امروزین پیروان این کیش به چشم می

 Amanitaزای آمانیتا )یکی از نامزدهای اولیه برای هوم، قارچِ توهم

muscarinaهای سیبری همچنان برای اجرای ( بود که تا دوران معاصر شمن

های رویش هوم اما توصیف محل 7کردند.اده میمراسم و ایجاد خلسه از آن استف

دانیم، سازگار نیست. نهمین مانداالی در اوستا و وداها با آنچه از قارچ آمانیتا می

یاه خوانیم که این گریگ ودا به ستایش سومه اختصاص یافته است. در اینجا می

 به روییدن ایروید. همچنین اشارهی شاریاناوات میهای سرسبز دریاچهدر کرانه
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این گیاه در کوه وجود دارد. سومه در این اشعار با صفت سبز ستوده شده و 

 هایی زرد یا سبز دانسته شده است.ای برافراشته و برگدارای ساقه

که  8ی نرم و پرگوشت و زرینطبق توصیف اوستا هوم گیاهی بوده با شاخه

اشته ی این گیاه انبست. شاخهروییده اها میها و ژرفای درهبر فراز ستیغ کوهستان

به جاهایی اشاره شده که امروز برای  و در یسنه 9ای سرمست کننده بودهاز شیره

ما ناشناخته هستند، اما زمانی اقلیم طبیعی رویش، و بنابراین مراکز گردآوری هوم 

همراه  تَه، بهگونَه، و تهیگاه کوه کوسروپَاند: ستیغ البرز، پرتگاه ویشَپَته، سپیتبوده

سئنَه و ستَروسارَه از جاهایی هستند که این گیاه در آنجا زیاد های اوپائریکوه

  10شده است.یافت می

                                                 

 

 . یسنه، هات 9، بند 16. 8
 . یسنه، هات 10، بند 12. 9

 

Ephedra distachya Amanita muscarina Euphorbia 

 

وصیف همخوانِ وداها و اوستا از محیط رویش این گیاه، با اقلیم مناسب برای ت

 Ephedra majorچند گونه از اِفِدرا ) ( وEuphorbia griffighiiفرفیون )

ی این سازگار است. همه Ephedra distachya)11و  Ephedra sinicaو 

 . یسنه، هات10، بند 11. 10
11. MacKenzie, 2002: 137. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ephedra_sinica
http://en.wikipedia.org/wiki/Ephedra_distachya
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ی گیاهان دارای اثر روانگردان خفیف هستند. در میان این دو، به ظاهر افدرا گزینه

بهتری برای برابری با این گیاه اساطیری باشد. افدرا را در ایران ریش بز و اُرمَک 

نامند. اما نام آن در غرب افغانستان همچنان هوم باقی مانده است و در گویش می

شود. همچنین نامیده می« خوم»ی زبان سغدی است، زماندهیغنابی هم که تنها با

گرای یزدی در دست است، سنت شواهدی که از قرن نوزدهم میالدی از زرتشتیانِ

ین اند و همکردهدهد که ایشان از گیاه اِفِدْرا برای مراسم خود استفاده مینشان می

توان به نسبت نابراین میب 12فرستادند.های هندی هم میگیاه را برای مراسم پارسی

 مطمئن بود که هومِ باستانی همان افدرا بوده است. 

ی کوچکی است که در حالت تناوری بین نیم تا یک افدرا یا ریش بز درختچه

                                                 

 

12. Aitchison, 1888. 

روید و در اطراف تهران و بر فراز ها مییابد. در بلندای کوهمتر و نیم ارتفاع می

های بلند در میان ت که بر جایگاهتوان آن را یافهای کوهستانی نیز میصخره

ها روییده و شباهت عجیبی به توصیف اوستایی از هوم باستانی دارد. سنگ

ی د. شیرهماننهایی به نسبت گوشتالود دارد که در تمام سال سرسبز باقی میساقه

ها جاری است، همان است که برای ساختن پراهوم مورد زردی که در این شاخه

 روید، همواره وحشیها میگرفته است. هوم بر بلندای سر صخرهاستفاده قرار می

هایش با وجود آبدار ی آن شناسایی نشده است. شاخهشده است، و شکل اهلی

های دور در آیین سوزند و به همین دلیل هم احتماالً در زمانبودن به راحتی می

الغ ز رسیدن و ببرافروختن و نگهداری آتش کاربرد داشته است. گیاه هوم پس ا
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شوند و این همان است که هوم هایش زرد میدهد و شاخهشدن تغییر رنگ می

 زرین خوانده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

13. ephedrine 

شوند، حاوی آلکالوئیدی است هایی از گیاه افدرا که در ایران یافت میگونه

که مصرف آن باعث برانگیختگی و هشیاری، باال رفتن ضربان  13به نام اِفِدرین

های باال رفتن فشار خون، افزایش سرعت سوخت و ساز و گشاد شدن لوله قلب،

کند بدنش گرم و اش حس میدر نتیجه مصرف کننده 14شود.هوایی شش می

تر شده، ی اشیای پیرامونش تیزتر و دقیقبرافروخته شده، ادراک و حواسش درباره

ارد، ها دتامینکشد. روی هم رفته تأثیر آن شباهتی به آمفتر نفس میو راحت

 هرچند مسیرهای تأثیر این دو ماده بر مدارهای عصبی یکسان نیست.

دهد دلیلِ تقدس گیاه هوم و تأثیر شواهد زیادی در دست است که نشان می

جادوییِ منسوب به آن، وجود همین مواد محرک در آن بوده و احتماالً 

14. Abourashed et al., 2003: 703–712. 
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و کرده است. از این ریبرانگیختگی و دلیری جنگاوران را در میدان نبرد افزون م

که نیبرگ آن را شمنی  -های ابتدایی اقوام هند و ایرانی باید میان هوم و آیین

پیوندی وجود داشته باشد. گوشزدی کوتاه در این مورد آن که نیبرگ  -نامیده

ان هایی از پرستندگها و انجمنمعتقد است که زرتشت دین خود را در برابر جرگه

پدید آورد که خصلتی رازورز داشتند و بر اساس قالبی خدایان کهن آریایی 

 15شدند.شمنی سازماندهی می

گردانِ سومه ای وجود دارد که تأثیر رواندر نهمین مانداالی ریگ ودا اشاره

شود. ی مشابهی در داستان نبرد ایندره و واال دیده میاشاره 16دهد.را نشان می

و  به جنگِ دشمن مهیبش سومه نوشید آنجا که گفته شده ایندره پیش از شتافتن

                                                 

 

 . 1359. نیبرگ، 15

 .48، 8ریگ ودا، . 16

زیر تأثیر نشئگی آن مرزهای روشنایی را گسترش داد و دو پای واال را از هم 

 18خوانیم:همچنین در ریگ ودا می 17درید.

a ápāma sómam amŕtā abhūmâganma jyótir ávidāma devân 

c kíṃ nūnám asmân kṛṇavad árātiḥ kím u dhūrtír amṛta 

mártyasya 

ایم که آورده ایم. ما نوری را به دستایم و جاودانه شدهما سومه نوشیده»

 خدایان آن را کشف کردند.

اکنون بدخواهیِ دشمنان چه زیانی به ما خواهد رساند؟ ای نامیرا، چیست آن خیانت 

 «مردمان میرا؟

 .7، 14، 8ریگ ودا، . 17
 . 3، 84، 8ریگ ودا، . 18
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دهد که هوم ایزدی بوده که در قالب گیاهی با توصیف اوستایی نیز نشان می

یافته است. چون بارها و بارها به سرخوشی ناشی از یر روانگردان تجلی میتأث

ی برساخته شده از خوانیم که نوشابهدر هوم یشت می 19هوم اشاره شده است.

واند خهوم بهترین آشامیدنی برای روان است و سرخوشی برخاسته از آن را فرامی

کند، باعث ها کمک میماریاین نوشابه به درمان بی 20تا بر دیو دروغ چیره شود.

و نوشیدن کمترین مقدار از آن  21شوددلیری، بالندگی، و قدرتمند شدن تن می

های هنری زیر تأثیر نوشیدن آن بروز الهام 22برای کشتن هزار دیو بس است.

کند و آن را اند که هنر را خلق میکنند، و از این رو آن را خدای هنر دانستهمی

                                                 

 

 . 19، بند 10، هات . یسنه19
 . 16و17، بندهای 9، هات یسنه. 20
 . 17، بند9، هات . یسنه21

  23نشاند.یبر سر ستیغ البرز م

نوردد. خواه به های طبقاتی را در میهوم در ضمن ایزدی است که تفاوت

ی هوم را به توانگر و ی مراسمش که در آن نوشابهجویانهخاطر خصلت برابری

اند، و خواه برای تأثیر وجدآورش که به یکسان دادهتهیدست به یک اندازه می

ه است. به هر صورت، در بندی بحث شدشامل حال تنگدستان و بلندپایگان می

-خوانیم که هوم بزرگی را یکسان به درویش و توانگر میبرانگیز از اوستا می

 24بخشد.

ا خوانیم که هوم بکه به هوم یشت شهرت یافته است، می در بخشی از یسنه

 .6، بند 10، هات . یسنه22
 .10، بند 10، هات یسنه. 23
 . 13، بند 10، هات یسنه. 24
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ها خشم خونین ی میهای دیگر )مَذَه( تفاوت دارد. چون همهها و میتمام شراب

دهند، اما نوشیدن هوم تنها رامش و اشه پدید خوار راه میبه بدن شرابدرفش را 

توان دریافت که اثر به این ترتیب می 25شود.آورد و باعث سبکی روان میمی

هومِ رقیق شده بر دستگاه عصبی پاراسمپاتوتونیک بوده است و نوعی سستی و 

با این وجود  کرده است.مانند را ایجاد میرخوت و سرخوشی آرام و خواب

توانسته به تحرک و فعالیت منتهی شود. چون ی غلیظ آن مینوشیدن عصاره

 اند و چنین گفته شده کهافزودن بر دلیری را نیز از نتایج نوشیدن آن دانسته

ها هم همه با ی هوم نباید مانند گاودرفش خود را جنبش در آورد، و ایننوشنده

نماید، که در مقادیر کم سرخوشی ا سازگار میی گیاه افدرتأثیر افدرین در شیره

                                                 

 

 . 8، بند 10، هات یسنه. 25

ت کند. در هوم یشو شادابی و تحرک و در مقدار بیشتر آرامش و سکون ایجاد می

اش را طوری مدیریت کند نوشد باید سرخوشیچنین آمده که کسی که هوم می

بنابراین احتماالً شکلی کهن از  26دل به پیش رود و ورزیده به در آید.که زنده

کردند و مانند م هوم وجود داشته که نوشندگان در آن جست و خیز میمراس

 اند. رقصیدهپرچمی در باد می

-هوم و مراسم آن در دین زرتشتی در برابر نوشیدنی محرک دیگری قرار می

جای  ترینگرفت که به احتمال زیاد شرابِ انگوری بوده است. چون در برجسته

اند، که پلید است ا در برابر می )مِذَه( قرار دادهگاهان که به هوم اشاره شده، آن ر

دهند و کوان زیر تأثیرش به پادشاهی و کرپنان با نوشاندن آن مردم را فریب می

 . 14-10، بندهای 10، هات . یسنه26
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ها و خشم اگر این بند را در کار ارتباط می 27آورند.رسان روی میبد و آسیب

ت در شرسیم که آنچه زرتخونین درفش در هوم یشت بگذاریم، به این نتیجه می

نکوهش کرده، همان شرابِ دارای الکل بوده است. چرا که الکل  گاهان و یسنه

کند و از سوی دیگر ی مؤثری است که قدرت تشخیص و ادراک را مختل میماده

زند. و در آن هنگام نوشیدنی به ابراز خشم و کشمکش میان افراد نیز دامن می

م که چنین تأثیری را به جا بگذارد. ایمهم روانگردانی را جز شراب الکلی نداشته

ی اوستایی است. اما ای از همان مذهی امروزین می بازماندهناگفته نماند که واژه

کرده است و طیفی وسیع از در آن روزگار تنها به شراب الکلی اشاره نمی

گرفته است. از این رو در همسانی می با شراب انگوری ها را در بر مینوشیدنی

                                                 

 

 .10، بند 48گاهان، هات . 27

ت کرد و شواهدی مانند تأثیر و رواجش را بیشتر در نظر گرفت تا شباهت باید دق

 زبانی را. 

آور همان شراب انگوری بوده باشد، اگر حدس من درست باشد و می خشم

 های گیاهی روانگران روبرو هستیم. یکیما با دو سنت ایرانی استفاده از نوشیدنی

 شود، و دیگری شرابمربوط می بخششکه به هوم و تأثیر هشیار کننده و الهام

ویژه در آیین مهرپرستی رواج داشته و به خاطر تأثیرش بر دلیری انگوری که به

شده است. زرتشت ی ارتشتار و جنگاوران مربوط میو پرخاشگری با طبقه

آور را نکوهش کرده آشکارا سنت اول را بر دومی ترجیح داده و شرابِ خشم

 است. 
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از قدمت و گستردگی ادیان شمنی را بپذیریم و شکل . اگر توصیف نیبرگ 3

غالبِ دین در میان قبایل هند و ایرانی باستانی را چنین در نظر بگیریم، به این 

ترین ایزدانی بوده که آداب و مراسم رسیم که هوم یکی از کهننتیجه می

ان شود که برهمناش همچنان باقی مانده است. از متن وداها روشن میرازورزانه

کردند و پس از ی هوم را با کوبیدن گیاه توسط سنگ خارج میهندی شیره

تند آمیخی آن را با شیر گاو در میگذراندنش از پشم گوسفند، شکلِ صاف شده

نوشیدند. مغان ایرانی نیز این گیاه را گردآوری کرده و طی مراسمی کوبیده و می

پرستش تمام خدایان اهمیتی  ساختند که در مراسمای مقدس میو با آن نوشابه

ای که قدمتش به دوران درهم بافتگی اقوام ایرانی و بسیار داشته است. نوشابه

                                                 

 

 . ۴۷3: 1، ج.1356پورداوود،  .28

رسد و در وداها هم از آن با نام سومَه یاد شده است. در ایران این هندی می

 28اند و در اوستا بارها این نام همراه با هوم آمده است.نامیدهنوشابه را پراهوم می

ی کهن و همگرا داشته است که در ایش هوم به ظاهر چندین شاخهآیین نی

یی هااند. آنچه که آشکار است، هوم در ظرفقالب دین زرتشتی با هم متحد شده

هاون به همین دلیل ظرفی  29شده است.سنگی یا آهنین به نام هاون کوبیده می

را که هندیان گردد. چمقدس و مهم بوده که قدمتش به عصر هند و ایرانی باز می

 د. دادننیز همین ظرف را با همین نام برای کوبیدن سومه مورد استفاده قرار می

آغاز کوبیدن هوم، همواره با شکلی از آبدست همراه بوده است. چون برگزار 

ی هوم بایست دستان خود و هاون را برای دریافت شیرهی مراسم میکننده

 . 2، بند 22، هات . یسنه29
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از آیین وضو در ادیان ایرانی به مراسم در واقع به ظاهر نخستین شکل  30بشوید.

ا ب»شده است. مغان پس از پاکیزه کردن خود و ابزارشان، هوم را هوم مربوط می

شده، با آبی ی آن را که خارج میاند، و شیرهکوبیدهدر هاون می 31«نیروی مردانه

کردند. از خواندن اوستا چنین بر که پیشاپیش در هاون ریخته بودند مخلوط می

هایی جنسی بر مراسم کوبیدن هوم سیطره داشته و پریستارِ آید که انگار استعارهمی

ی هاون و خودِ هاون کرده نماد مردانگی بوده و دستهمردی که این کار را می

ی شدند که در نهایت بذرِ حیات یعنی شیرهنمادهایی نرینه و مادینه محسوب می

نهادن هوم در هاون اصولی داشته و سازند. هوم را در کوبش خود پدیدار می

اند. از هوم کردهبخش زیرین و زبرین آن بر معناهای رمزی متفاوتی داللت می

                                                 

 

 . 5آفرینگان، رپیثوین، بند . 30
 . 2، بند 10، هات یسنه. 31

های باالیی هاون گذاشته، و آبی را ها را در بخشآید که شاخهیشت چنین بر می

گذاشتند و این دو را ی هاون میکه قرار بود شیره را دریافت کند در قعر کاسه

  32کردند.ای مکانی درک میدوقطبیهمچون 

ی هوم را دریافت کرده بود، از اینجا به بعد مایعی مقدس آبی که شیره

اِپتا را نیز با آن مخلوط شد. گاه هنگام کوبیدن گیاهی به نام هذانَهمحسوب می

ریختند و احتماالً با گذراندنش از چند بعد آن را از هاون به تشت می 33کردند.می

کردند. چون در هوم یشت به منتقل کردن هوم از تشت صافش می تشت دیگر

 . 2، بند 10، هات یسنه. 32
 . 1، بند 22، هات یسنه. 33
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در آیین زرتشتی، نیایش هوم بر اساس  34سیمین به تشت زرین اشاره رفته است.

سنت پیامبرِ ایرانی، با تاکید بر تقدس زبان و کالم و به شکلی موقرانه و 

اره رفته نکته اش گرفته است. در اوستا بارها و بارها به اینخویشتندارانه انجام می

که مراسم هوم را باید با گستردن برسم، با درآمیختن هوم و شیر، و با برخواندن 

کالم مقدس )منثره( با بانگ بلند همراه کرد. همچنین تأکید شده که باید هنگام 

ها آمیخته با خرد ابراز شوند. به این ترتیب شکلی از آیین هوم مراسم هوم سخن

اش با آب، در آمیختن آن فتن هوم در هاون و آمیختن شیرهوجود داشته که با کو

 با شیر، و خواندن دعا و گستردن برسم همراه بوده است. 

شده در شکل گیاهی و خام در انبارها انباشت و برای مراسم ذخیره هوم را می

                                                 

 

 . 17، بند 10، هات یسنه. 34

اند. با این وجود، هومِ فشرده شده و آماده کرد، و متولی این کار ظاهرا زنان بوده

شده و حتا قابلیت نگهداری نداشته است. این مایع مقدس محسوب می شده

ست به بایتوانسته از تقدس آن کم کند. با این وجود میبرخورد با مردار نیز نمی

، هوم و اسب و گاو کسانی را که از سرعت آن را مصرف کرد. در بندی از یسنه

رد اسب جا در موی نابهستفادهکنند. این اها به نادرست استفاده کنند، نفرین میآن

مورد اسب و رها نکردنش در چراگاه، خوردنِ زیادی و عبارت است از بستنِ بی

ی گوشت و شیر گاو و نبخشیدنش به دیگران، و نگهداری هوم بعد از حریصانه

 35«.ارزانهمچون دزدی مرگ»فشردنش، 

ر وقتی دهوم از سوی دیگر به مراسم تطهیر و پاکیزگی نیز مربوط است. 

 .3تا  1، بندهای 11، هات یسنه. 35
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از هوم در  36روند.ها در زمانی کوتاه از میان میای وارد شود، تمام آلودگیخانه

نش شود. از دیرباز کمراسم تطهیرِ بعد از به قتل رساندن کافران نیز استفاده می

کشتن انسان، حتا اگر کافر و دشمن باشد، عملی خطرناک و زیانبار و تابو 

هایی های دیرینه روشهم در تمام تمدن شده است. به همین دلیلمحسوب می

رساند، و حتا برای پاک کردن جالدی که به دالیل دینی کسی را به قتل می

ین شده است. در ایران زمجنگاوران و قربانی کنندگان حیوانات، به کار گرفته می

 یبینیم که کشندههوم این نقش را بر عهده داشته است. چنان که در وندیداد می

ی قاتل سگ آبی باید بعد از قتل دشمنان اهورامزدا عمل غ و عقوبت کنندهاشمو

 37تطهیر را با مراسم هوم به جا آورند.

                                                 

 

 .7، بند 10، هات . یسنه36
 . 55و  54، 10، 13، و فرگرد 56و  55، 3، 9د، فرگرد . وندیدا37

تواند به آسیب دیدن آن منتهی شود. مثالً با این وجود آلوده شدن خانه نیز می

اگر انسانی یا سگی در خانه بمیرد و بنابراین دیو نَسو به درون خانمان رخنه کند، 

د هوم و هاون و سایر ابزارهای مربوط به پرستش آن را از خانه خارج کرد و بای

پس از طی شدن زمان مقرر برای پاک کردن منزل )نه روز در زمستان و یک ماه 

هوم در آن هنگام که کوبیده شده و برای پیشکش  38در تابستان(، بدان بازگرداند.

 ای یارایت و هیچ آلودگیناپذیر اسکردن به خدایان آماده شده باشد، شکست

ی آن به ی تازه چیده شدهخدشه وارد کردن بر نیرویش را ندارد. اما اگر شاخه

مردار برخورد کند، باید به قدر چهار انگشت از آن را برید و در خانه به خاک 

دهد که تلقی امروزین در این مورد که ی وندیداد، نشان میهمین اشاره 39سپرد.

 . 41-39، بندهای 7، 5. وندیداد، فرگرد 38
 . 43و  42، 4، 6. وندیداد، فرگرد 39
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ر تی فرفیون کوچکفیون بوده است، نادرست است. چون شاخهاین گیاه همان فر

اش چندان بلند نیست که بعد از قطع کردن چهار هاست و شاخهاز این حرف

 اش به دردی بخورد. انگشت از محل تماس آن با مردار، بقیه

آیین فشردن و ساییدن هوم و رمزگان به کار گرفته شده برای آن، احتماالً 

شود. از توصیف می از نمادهای دینیِ امروزین محسوب میخاستگاه بخش مه

آید که خودِ گیاه هوم با زنان، ماه و سرسبزی و جاودانگی زندگی اوستا بر می

. در اندی اصلی هوم بودهگیاهی پیوند داشته و به همین دلیل هم زنان گردآورنده

 ونی که به آلتعین حال، کوبیدن آن کاری مردانه بوده و انگار برخورد دسته ها

ده کرای جنسی را در ذهن متبادر میی نرم گیاه، استعارهماند، با بدنهنرینه می

نیروی »ی حیات بخش هوم از بدنش، زیر فشار است. طوری که خروج شیره

ی هوم، به خروج پشتاب یا ریخته شدنِ خون قربانی مغانِ کوبنده« یمردانه

وبیدن هوم از سویی به ازدواج مقدس مانده است. به عبارت دیگر آیین کمی

ی دسته هاون( و نیروی مردان و نرّهی جانوری )قدرت بازوی مغنیروی نرینه

 و از سوی دیگر به کنششبیه بوده،  تهی(میان ی گیاهی )گیاه هوم و هاونِمادینه

 شده است. پهلوان مانند می -قربانی شدنِ گاو توسط ایزد

های گمان من پیوندگاهی است که در آن آییناز این روست که هوم به 

دارانه با هم گره مدار و زنانه و مراسم قربانی خونین رمهی گیاهکشاورزانه

خورند. احتماالً ترکیب این دو رمزگان و دستیابی به تصویری فراگیر و همگرا می

 خود جانوری از زمانِ -دارانه و گیاهیرمه -های کشاورزانه از رمزپردازی

زرتشت شروع شده و در دوران هخامنشیان و بازسازی مراسم دینی زرتشتیان 

 زیر تأثیر ایزدانِ تازه وارد، ادامه یافته است. 

ی هاون، های متقابل معنایی را داریم: هاون و دستهدر مراسم هوم، این جفت

فتِ ی آن، و جی گیاه و مردانِ سایندهی هوم، زنانِ گردآورندهگیاه هوم و شیره

ی غاییِ مرگ و زندگی. روشن است که زنان و هاون و گیاه هوم، و مردان و دسته
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 یاند و دستاورد همکاری ایشان، که نوشابهی هوم با هم ارتباط داشتههاون و شیره

بخش هوم باشد، همچون نمادی برای تداوم زندگی و جاودانگی قلمداد حیات

آمیزش زن و مرد،  یزند در نتیجهشده است. درست همان طور که زایش فرمی

 نیرومندترین افسون برای مغلوب کردن مرگ است. 

احتماالً همین رمزپردازی به کار گرفته شده در آیین هوم باعث شده تا اسباب 

و لوازم کوبیدن هوم تا این حد در ایران زمین ارجمند دانسته شوند. در آیین 

بلندی برخوردارند که هیزم و سیخکِ  زرتشتی هاون و دسته هاون از همان جایگاه

ترین گوید که مهمآتش، چنان که زرتشت در جایی به اهریمن می یهم زننده

، و چه بسا که گرز، این 40های مغانه عبارت است از هاون و تشت و منثرهسالح

                                                 

 

 . 9، 1، 19وندیداد، فرگرد . 40

 ای جنگی شده ازهای پهلوانی ایرانی، بازماندهی آریایی در داستانسالح دیرینه

ی هاون باشد. این را تا حدودی با مرور سنن مربوط به هوم در اوستا ستههمین د

 توان دریافت.می
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رایی، آورِ میتبا وجود هواداری زرتشت از هوم و برافراشتنش در برابر میِ خشم

به ظاهر در ابتدای کار پیوندی میان این دو برقرار بوده است. چنان که مهر در 

مهر همچنین چندین بار به عنوان  41تاره آذین را نیاز کرد.پای کوه البرز هومِ س

و چه بسا  42نخستین هاونَن، یعنی اولین کسی که هوم را کوبید، معرفی شده است

اخت تر ستوان گستردهزنی را میی گمانهاند. دایرهدانستهکه هاون را اختراع او می

انند جمشید و فریدون و جامِ مشهور مهری را که در پادشاه مهرپرستِ مشهوری م

-ی جامو کیخسرو به جام جم تبدیل شده است، در اصل نوعی صورت اولیه

هاون دانست. یعنی ظرفی که برای آماده ساختن و پیشکش کردن و نوشیدن 

آشامیدنی مقدس کاربرد داشته است و بعدها در آیین هوم به هاون و در آیین 

                                                 

 

 . 90، بند 23مهر یشت، كرده . 41

 مهر به جام تبدیل شده است.

ترین و دیرپاترین اهمیت دارد که یکی از مشتقاتش به کهنهاون از آن رو 

های کهن اعتقاد داشتند که مراسم نمادِ آیینی در جهان تبدیل شده است. آریایی

فشردن هوم باید در بامداد انجام شود. در آیین زرتشتی این سنت پا برجا ماند، 

بانگاه وجود های دیگر و حتا شهرچند منعی برای انجام مراسم هوم در ساعت

شود و چند ساعتی ندارد. اما نخستین پاس از روز که از طلوع خورشید آغاز می

دهد. معنی می« زمانِ هاون»شده است، و یابد، هاونگاه نامیده میبعد ادامه می

ه دادند کموبدان و اشونان در این هنگام آیین نیایش صبحگاهی خود را انجام می

آتش، و کوبیدن هوم در آب، یعنی نیایش آب و آتش عبارت بود از دادن هیزم به 

 .90، بند23. مهریشت، كرده 42
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های کهن بودند. همزمانیِ این مراسم با ترین عناصر در چشم آریاییکه مقدس

 دهد. ی دیگری است که پیوند میان مهر و هوم را نشان میطلوع خورشید نیز نشانه

در  نتوای دیگری در تایید مینویی بودن ماهیت هاون و اهمیت آن را مینشانه

در این  43نام دارد.« داروی خرسندی»پهلوی بسیار جالبی خواند که  یرساله

ی کوتاه، ترکیب دارویی مینویی آورده شده که در شرایط سختی و رساله

ی ساختن سازد. شیوهخرسندی و شادمانی را برای مردمان ممکن می دشواری،

با وزنِ هرکدام  –نما زارههایی گاین دارو آن است که مفاهیمی انتزاعی و اندیشه

اگر این نکنم، چه »ها عبارتند از: باید گرد آورده شوند. این اندیشه -یک دانگ

نگاه و... آ« از امروز تا فردا شاید بهتر شود»، «از این بدتر هم شاید بشود»، «کنم

                                                 

 

 .153: 1382. عریان، 43

 «دسته هاونِ نیایش»ریخت و با « هاونِ شکیبایی»ها را در باید تمام این اندیشه

یم که بینبیخت و هر بامداد دو قاشق از آن خورد! می« پرنیان توکل»ید و به کوب

ت اند و مراسمِ درسدر این متنِ چشمگیر، هاون و دسته هاون ماهیتی مینویی یافته

سایند، انجام کردنِ دارویی در عالم معنا، با ابزارهایی مانند آنچه هوم را بدان می

 پذیرفته است. 

دن هوم در هاون فعالیتی عضالنی و پر جنب و جوش بود از سوی دیگر، کوبی

که  داندو هرکس که امروز نیز آبگوشتی یا حلیمی را در هاون کوفته باشد، می

این کار با ایجاد سر و صدای بسیار همراه است. از این رو در سنت زرتشتی 

صدای کوفته شدنِ هاون مقدس دانسته شده است و صدایی دلکش است که 
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م، به دخواند. گویا رسم کوبیدن هوم در سپیدهان را به بیدار شدن فرا میخوابزدگ

بانِ کوی زرتشتی به شکلی از فراخواندنِ بیداری از سوی هومتدریج در زمینه

شده است. به هر اشون، و چه بسا فراز خواندنِ خورشید برای طلوع محسوب می

ستایش بهرام با زنگ، این ی بلند آن است که در آیین حال، همین هاون و دسته

سازِ کهنِ سومری ترکیب شد و ناقوس را پدید آورد. هاون اگر به شکلی واژگونه 

اش با طنابی بگذرانیم، به زنگی اش را از میانهاز جایی آویخته شود و دسته

شود که جنباندن آن دسته به برخاستن صدایی شبیه پیکر و سنگین همانند میغول

کنم اشاره به هاونِ آهنین، شود. در واقع گمان میمنتهی می به کوبیده شدن هوم

کرده است، وگرنه هاون به دلیل بیشتر این شکل از ناقوسِ اولیه را آماج می

ده شکند، از دیرباز از سنگ ساخته میکارکردی که دارد و فشاری که تحمل می

ی کلفت نیاز ااست و حتا امروز نیز چنین است و هاونِ فلزی به قطر و دیواره

 ازد. سدارد که آن را در کمیابی فلز دوران باستان، ظرفی بیش از حد گرانبها می

دهد هایی داریم که نشان میدر بهرام یشت و جاهایی دیگر از اوستا، اشاره

اش مشتق شده بوده و به خصوص در آیین ناقوس خیلی زود از هاون و دسته

ی های بهرام، این هاونِ آویختهپرستشگاه این ایزد رواج داشته است. چنان که در

ی آسا گشته از زنگ و زنگولهمتصل به دسته هاون، که شکلی دگرگون شده و غول

ین شد و ای روز نواخته میگانههای پنجسومریان و ایالمیان باستان بود، در گاه

همان است که امروز ناقوس نام گرفته است. حدود پانصد سال پس از نخستین 

های اوستایی به این سازِ دینی، مسیحیان آن را وام گرفتند و امروز آن را ارهاش

 کنند. همچون نماد معابد خویش معرفی می
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ی آن است. هوم دشوار و زورورزانه بودنِ کوبیدن هوم، نشانگر ماهیت مردانه

 یاز سویی با گیاهان و زنان و جاودانگیِ نهفته در زایشِ نیروهای سرسبز طبیع

گره خورده بود، و از سوی دیگر با آیین قربانی کردنِ این گیاه و کوفتن و 

ساییدنش همراه بود که کنشی مردانه است. احتماالً از این روست که خودِ هوم 

اش بود، ارتباط داشته است. همراه داشتن های جنگاوری که مهر نمایندهبا آیین

، 44ساختابر زخم دشمنان ایمن میای از هوم در هنگام جنگ بدن را در برشاخه

های ایرانی را در برابر کینه و خشم دشمنان پاسداری و هوم همچون مهر سرزمین

یرد گکند و قدرتِ پا، زورمندی دست، سوی چشم و تیزی گوش کسانی را میمی

در همین بندها، او  45که به خانمان و روستا و شهر و کشور ایرانی هجوم برند.

                                                 

 

 .57 ، بند18بهرام یشت، كرده . 44

ی مهر است، با داللتی ورز )اَکتَه( خوانده شده که صفتی ویژههمچون مهر کین

 منفی در گاهان. 

 رسمِ کوبیدن هوماند. آید که مهر و هوم شباهتی با هم داشتهاز همین جا بر می

های مهرپرسانه دارد. موبدی که با شباهتی بسیار به مراسم قربانی گاو در آیین

ست آمیز و زورمندانه دشد، به کنشی خشونتکاش را بیرون میساییدن گیاه شیره

جانوران شباهت دارد. قربانگری که گاو را با  ییازیده است که به قربانی کننده

کند و ی هوم، موجودی را زخمی میآورد، مانند مغِ کوبندهخنجر از پا در می

در  .ی حیاتِ نهفته در آن دست یابدکند تا به عصارهدرد و نابود میپیکری را می

هوم است که در آوندهای گیاه پنهان  یبخش شیرهمراسمِ هوم، این اکسیر زندگی

 . 28، بند 9، هات یسنه. 45
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و در مراسم قربانی گاو )مثالً در مراسم مهرپرستانه( خونِ گاو است که از  شده،

ریزد. مراسم قربانی گاو نیز به رویارویی دو نیروی زنانه و هایش بیرون میرگ

ی گیتی( شباهت دارد. در اینجا هم مایعی مایندهن شیرنما و گاوِ مردانه )مهرِ

 شود که برای پاک کردنِ گیتی، بارور کردنِبخش و تطهیر کننده رها میجان

و نیرومند ساختن قربانگر کاربرد دارد. تفاوت در اینجاست که در مراسم  خاک،

 طی گیاهی سر و کار داریم که بیشتر به روان و قلمرو مینو مربوهوم با شیره

شود که مانند پشتاب مردانه بر است. ولی در قربانی گاو خون جانوری ریخته می

کند و بنابراین بیشتر با گیتی و جسم و تن پیوند ریزد و آن را بارور میزمین می

های ها و مغشمن یدارد. شاید به همین دلیل هم بتوان قربانی هوم را بیشتر ویژه

ی خهکم در نسدر برابر قربانی گاو که دست وابسته به قلمرو مینویی دانست،

وان تاش به ارتشتاران و جنگاوران مربوط بوده است. از این رو میمهرپرستانه

فرض کرد که مراسم قربانی گاو و ساییدن هوم دو شکل از یک آیین هستند که 

 اند. ی متفاوت اجتماعی در قبایل آریایی کهن رواج داشتهدر دو طبقه

 کوچگرد و جنگاورِ این ایزدِ آشکارا با مهرپرستی و پیروانِ زرتشت، که

مراسم قربانی گاو و کشتن جانوران را ممنوع ساخت،  گر سرِ سازش نداشت،قربان

جانداران  و قاعدتا هم او بود که مراسمِ کوبیدن هوم را که از خشونت و آزارِ

 آیین کوبیدن هوم، های مثبت گاهان بهدورتر است، جایگزین آن ساخت. اشاره

دهد ی اهریمنی بودنِ قربانی گاو نشان میاش دربارهو تأکید صریح و نفی کننده

های قربانی رایج در دوران خود را با استفاده از کوشیده یکی از سنتکه او می

ینیم که بدیگری از میدان به در کند. اگر به سیر تحول ادیان ایرانی بنگریم، می

های کشتن جانوران که به شکلی کل موفق بوده است. آیین تدبیر زرتشت در

 سکا و سرمت باقی مانده بود، خشن و خونین همچنان در میان قبایل مهرپرستِ

 کن شد و جای خود را به مراسم کوبیدن هوم داد. در ایران زمین ریشه

ین از ا توان قربانی گاو و هوم را با هم مقایسه کرد، وای دیگر نیز میاز زاویه
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های یابیم. در ایران باستان و بسیاری از تمدنای مشابه دست میراه نیز به نتیجه

کهن دیگر، دو الگوی اصلی از مراسم قربانی وجود داشته است. یکی از این 

 شده، وویژه مواد آمیخته با آب مربوط میمراسم به پیشکش کردن مایع و به

والً گوشت یا اعضای بدن قربانی دیگری پیشکش کردن خوراکی جامد و معم

بوده است. این دو تقریبا با قربانی گیاهی و جانوری مترادف هستند. در ایران 

ی اوستایی و زوهرِ پهلوی نشان زمین قربانی مایع را با واژگانی مانند زَئوثرَه

 اند. نامیدهاند. در مقابل، قربانی جامد و جانوری را میزدَه میدادهمی

شود که این گیاه های مربوط به آیین هوم در اوستا معلوم میخشبا مرور ب

های زوهر بوده است. یعنی هوم عنصری مقدس بوده که آبِ پیشکش محور آیین

کرده و به این شکل ارتباط میان آسمان و زمین را شده به ایزدان را تقدیس می

سمانی بود، آب آمیخت و چون ایزدی آساخته است. هوم با آب در میبرقرار می

برد. درست و دعاهای خوانده شده بر آن را به آسمان و نزد خدایان باال می

زاند سوهمانطور که آتش، که محور اصلی مراسم میزده بود، گوشت قربانی را می

 فرستاد تا غذای خدایان شود. و بو و دود آن را به هوا می

 

 

 

 

 

میزده ترجیح داد و کوشید زرتشت یکی از کسانی بود که سنت زوهر را بر 

تا پیشکش کردن مایع و خواندن دعا را جایگزین کشتن جانوران و مراسم خونین 

آن کند. او برای پرهیز از کشتار جانوران به هنگام مراسم دینی، در مراسم میزده 

نیز دست برد و سوزاندن بخور را همراه با خواندن میثره بر سوزاندن گوشت 

ند کبینیم که هوم در مقابل آب، نقشی را ایفا میر گاهان میقربانی برتری داد. د
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یعنی همانطور که هیزم آتش را تغذیه کرده و  46همانند هیزم در برابر آتش.

-شود، هوم نیز چنین میهمچون پیشکشی مقدماتی به این ایزدِ ملموس تلقی می

ر برابر د شود. پسکند. با این تفاوت که این بار آب است که به هوم پیشکش می

ی هوم/ خون گاو، و زن/ مرد، با این های متضاد معناییِ گیاه/ جانور، شیرهجفت

ی گیاه/ های جدید هم سر و کار داریم: قربانی مایع/ قربانی جامد، عصارهجفت

 گوشت قربانی، و آب/ آتش به عنوان حامل قربانی برای خدایان. 

های متضاد معنایی در زمانی دهند که تمام این جفتشواهد موجود نشان می

پرداخت، وجود داشته است. هرچند احتماالً هرگز که زرتشت دین خویش را می

 -ریستنگبه آن شکلی که زرتشت بدان می –به شکلی صریح و سازمان یافته 

                                                 

 

 . 26و  21، 2، بندهای 7، و هات 18، بند 6، هات 1، بند 4، هات 3، بند 8، هات یسنه. 46

انده ی مفهومیِ سازگار گنجمورد بررسی و دستکاری قرار نگرفته و در یک پیکره

 نشده باشد. 

ه هایی کی هوم در اوستا به کار رفته، و دفعهد بارهایی که واژهشمارش تعدا

هد که دبه این آیین و عناصری زرتشتی مانند برسم و منثره اشاره شده، نشان می

هایی تکراری روبرو هستیم. این تاکید از سویی در اینجا با تاکیدی آشکار و اشاره

یکدست و جا افتاده و نشانگر آن است که آیین هوم در دیدن زرتشت بافتی 

شده، و از سوی دیگر تقدیس شده داشته و کجروی از آن مجاز شمرده نمی

های دیگری هم برای پرستش هوم وجود داشته که توان حدس زد که سنتمی

 ها بوده است. این تکرار به معنای طرد آن
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نماید که در دوران ظهور زرتشت چندین سنت برای بر همین مبنا چنین می

ترین دلیل در این مورد آن است که سنت ایش هوم جاری بوده باشد. محکمست

ی ایرانی تفاوت دارد. در هند منثره در مراسم هندویی ستایش این گیاه با نمونه

ای دارد و گاه غایب است و کند، برسم تنها موقعیتی حاشیهنقش مهمی ایفا نمی

شود. در ایران زمین می هوم به شکل خالص و بدون آمیخته شدن با شیر مصرف

های دیگری از این آیین وجود داشته است. چنان که گفتیم، تردید نسخهنیز بی

ها که در اوستا نیز طرد شده، جنبیدن و رقصیدن زیر تأثیر یکی از این سنت

شود آور هوم بوده است. وجود این رقیبان کهنسال از آنجا معلوم میسرخوشی

بر اساس آیین اشه تاکید زیادی شده، و معلوم است  که در اوستا بر فشردن هوم

                                                 

 

 . 3تا  1، بندهای 9ویسپرد، . 47
 .5و 4، بندهای 11، هات یسنه. 48

  47اشکال دیگری از این فشردن نیز ممکن و شناخته شده بوده است.

بینیم که در آن به انجام های کهن را در بندی از هوم یشت میردپای این آیین

قربانی جانوری برای هوم اشاره شده، و این که باید دو آرواره و زبان و چشم 

در کنار شیری  همچنین در بندی از یسنه 48انی را به هوم پیشکش کرد.چپ قرب

وشی گوشت خ»ی آن بوده، از که پیشکش شدنش به هوم معادل آمیختنش با شیره

این در  49سخن رفته است که به قربانی جانوری در این آیین اشاره دارد.« دهنده

ده آغازین پسندیحالی است که قربانی جانوری برای خدایان در آیین زرتشتی 

 ند. کتر اشاره میکهنای از سنتی ی یگانه به بازماندهنیست و آشکارا این اشاره

زرتشتی کوبیدن هوم همراه با آب از آزمون -ی ایرانی اما در نهایت نسخه

 . 6و  1، بندهای 24، هات یسنه. 49
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انتخاب طبیعی سربلند بیرون آمد و بر سایر رقیبان پیروز شد. زرتشت البته عناصر 

اش هوم را پذیرفت و درونی ساخت، و نوآوری عمدهنمادین اصلی مربوط به 

مدارانه کردنش بود و چیرگی سکوت و آرامشی موقرانه در مورد این آیین، زبان

آور ناشی بر هیجان و جنب و جوشی که احتماالً از نوشیدن مایعی سرخوش

شده است. هوم به تدریج به آیینی عمومی برای نیایش تمام خدایان تبدیل می

ها نیز مرتب به برگزاری مراسم هوم با برسم و منثره و شیر ان که در یشتشد، چن

در آبان یشت، آنگاه که قرار است اهورامزدا و زرتشت برای  50خوریم.بر می

ایزدبانوی کهنسال و نیرومندی مانند آناهیتا قربانی کنند و نماز گزارند، از سنت 

ه را با هوم و شیر و برسم و منثرگردند و او ارتشتاری مرسوم در آبان یشت بر می

                                                 

 

 . 10و خرداد یشت،  18اردیبهشت یشت، . 50

  51نمایند.نیایش می

 

 

 

 

 

 

توان نمادی از ایزدان گیاهیِ باستانی دانست که با جاودانگی و . هوم را می5

وند ی نهفته در آیین قربانی پیسرزندگی طبیعت و نیروهای زاینده و بارور سازنده

 . 104، بند 24ی ، كرده17، بند 5ی ، كرده9، بند 1ی ، كرده. آبان یشت51
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ن هندی و ایرانی های مربوط به هوم و سومه در متون کهاند. روایتداشته

تر از ارتباط میان این خویشکاری هوم، و سایر ایزدان هند و ایرانی تصویری دقیق

 دهد. را به دست می

در اساطیر هندی سومَه به شیر و گاو و ماه، یعنی عناصری که همچون زن 

د خوانیم که این ایزشوند. در داستان وَهدیارگَه میبخش هستند مربوط میزندگی

اش به فرزندان، گاوی را آفرید. اما این گاو به دست ی انتقال جاودانگیبه سودا

ی جاودانگی بود توسط باد مکیده ی او، که مایهوایو )ایزد باد( کشته شد و سومَه

شد و به ماه منتقل شد، که زخمی شده بود و به همین دلیل در طول یک ماه 

ن سومه را خورد و به این شد. ماه به امر شیوا ایمرتب از مقدارش کاسته می

ترتیب عمر دوباره یافت و این یکی از اساطیری است که تغییر شکل ماه را 

 دهد. توضیح می

ی هندی دیگری در همین زمینه هست که آن نیز به سومه مربوط اسطوره

شود. بر مبنای این داستان سومَه ایزد ماه بود که چهار دختر داشت و یکی از می

یه بیشتر دوست داشت. سه خواهر او از روی حسادت به دَکشَه یا ها را از بقآن

همان پرجاپتی شکایت بردند و این ایزد نیرومند به ماه حمله برد. به همین دلیل 

هم ماه بیمار و زخمی شد و محکوم شد تا هر بیست و هشت روز تغییر شکل 

ی نور دارنده»مشهور شد، که « سیتاماریچی»یابد. بعد از این رخداد، سومه به 

 اش است. دهد و نشانگر بیماریمعنا می« سرد

دهد ارتباط میان هوم و ماه در ادبیات اوستایی نیز باقی مانده است و نشان می

ی گیاهی، و ماه که نماد که از همان آغاز ارتباطی میان نیروهای زاینده و جاودانه

ر متون پهلوی و مانوی های باز مانده داست، برقرار بوده است. اشاره زنانگی

ی به دلیل شباهتش با شاخ گاو، و پیوندش با عادت ماهانه دهد که ماه،نشان می

رات زاینده )گاو( و تغیی زنان، پلی ارتباطی بوده که پیوند میان زنانگی، گیتیِ

کرده است. مانویان معتقد بودند پر و خالی شدنِ آسمانی منظم )ماه( را برقرار می
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ز گرد آمدن تدریجی روان و نورِ زندگی درگذشتگان در جامِ ماه است ماه ناشی ا

و رهانده شدنشان به سوی اقلیم نور، که از مسیر کهکشان راه شیری به انجام 

 رسد. می

گویند که این پر و خالی شدن به گرد تر پهلوی و هندی میهای کهنروایت

د و شونکه دچار تناسخ میشود آمدنِ تدریجیِ نیروی حیاتی مردمانی مربوط می

گردد. در این روایت نورِ روان مردگان در ماه شان بار دیگر به زمین باز میروان

. سازِ ایزدان استی جاودانشود که نوشابهجمع شده، و به سومه یا هوم تبدیل می

 یبارد و سرچشمهاین مایع نورانی همان است که به صورت باران بر زمین می

ی حیات بخش )پشتاب مردان و شیر زنان( نیز هست. و همین است هاسایر مایع

                                                 

 

 . 6، بند 11، هات یسنه. 52

های قربانی باستانی به صورت خون و گمیز گاو باقی مانده است. دو که در آیین

ه که ب -نماد گیتی-مایع نیروبخش و پاک کننده و مقدسِ برآمده از بدن گاو 

انوری و ت جشده است و حیاترتیب با شیر زنان و پشتاب مردان برابر فرض می

 بخشیده است. گیاهی را استمرار می

پس روشن است که ارتباطی میان هوم و آمیزش جنسی و زایشِ ناشی از آن 

ها که در آن به طبقات اجتماعی کهن برقرار بوده است. بندی مشهوری از یسنه

ایرانی اشاره شده و تمامیت آن مقدس دانسته شده، درست بعد از این بند قرار 

اش آتوربان و ارتشتار ی یشت بدزدد، در خانهآن کسی که از قربانی ویژه»دارد: 

ن ی کهبلکه برابرنهادهای منفی و اهریمنی این سه طبقه 52،«و برزیگر زاده نشود



 110      پنج صد و نود وچهل و دوم/ اردیبهشت هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 بینیم که ازآید. مشابه این بند را در مورد زن نابکاری میآریایی به وجود می

فرزندی آتوربان و نیکو نخواهد پیشکشی مربوط به هوم بدزدد و بخورد. او نیز 

در مقابل هوم به دختران اشون شوهرانی دلخواه و پسرانی نامدار و  53داشت.

شود که روزگاری قربانی جانوری برای بنابراین معلوم می 54بخشد.پرهیزگار می

تن داش« دارطبقه»دار شدن و فرزند سالم و هوم رواج داشته و حریم آن نیز به بچه

ده. این دزدی از پیشکش هوم، که ابتدا خصلتی خوراکی داشته، در خورپیوند می

دینان ختم شده است، نهایت به حرمت نوشیدن از مایع هوم برای اشموغان و بی

  55بینیم.چنان که در متنی متأخر مانند وندیداد می

سازد، و از یاد نبریم که مراسم هوم این خط و ربط، هوم را با آناهیتا شبیه می

                                                 

 

 .15، بند 10، هات یسنه. 53
 . 22، بند 9، هات یسنه. 54

ش ی اصلی مراسم نیایش زرتشتی، با پیشکنیز پیوند داشته است. دو شاخه با آب

کردنِ هیزم به آتش و هوم به آب همراه است. به این ترتیب دو ایزدِ بزرگِ باستانی 

مکن یابد که بقایشان را مآریاییان، که عبارتند از آذر و آناهیتا به غذایی دست می

ده که به خاطر خصلتِ همیشه سبز و تأثیر سازد. هوم در ابتدای کار گیاهی بومی

-آورش، حاوی اکسیر تندرستی و جاودانگی دانسته میکننده و سرخوشیدرمان

توان همتای پیشکش کردنِ هیزم به شده است. از این رو آمیختن آن با آب را می

آتش دانست. هردو موادی مقدس و گیاهی هستند که بقای عنصری قدسی و 

 سازند. می فرازمرتبه را ممکن

از این رو، حدس من آن است که هوم در ابتدای کار و در روزگاران بسیار 

 . 12، 1، 18وندیداد، فرگرد . 55
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 ها در میان اقوام آریاییدور، عنصری بوده در آیین پرستش ایزدبانوی بزرگ آب

که بعدها در ایران به آناهیتا تبدیل شده است. این عنصر قاعدتا اساطیر خاص 

تجلی یافتنش در قالب گیاهی مشخص،  خود را داشته و به خاطر ملموس بودن و

هایی را در اطراف خود پدید آورده و به ایزدی مستقل تبدیل به تدریج روایت

ی اشده است. چه بسا که اصوالً ورود این عنصر به آیین آناهیتا نیز خود بازمانده

تر و ناشناخته باشد که تنها بر تقدس این گیاه متمرکز بوده و بعدها کهناز سنتی 

 به آب و جاودانگی و امور مینویی مربوط شده است. 

های مربوط به یکی از نکات جالب در مورد آیین هوم، آن است که روایت

ت اند. هوم یشبنیانگذاران این آیین در دل دین زرتشتی باقی مانده و حفظ شده

شود، و با سخنان هوم که زرتشت را از با رویارویی زرتشت و هوم آغاز می

ن کسی دهد. بنا بر گفتار هوم، نخستین پرستندگان و پریستارانش خبر مینخستی

که او را ستود، ویونگان بود، دومی آبتین از نسل جمشید، و سومی اترت بود. 

چهارمین کس، پوروشسپ سپیتمان پدر زرتشت بود که به گمان من بعدها به این 

 . گذاران باستانی افزوده شده استی بنیانفهرست سه نفره

 

 

 

 

 

 

 

وان تارتباط هوم با فرزندان دلیر و نامدار داشتن را به خوبی در این بندها می

هایی گوناگون آیین گوید که این چهار تن در زماندید. هوم به زرتشت می

پرستش او را تأسیس کرده و پاس داشتند، از این رو هوم به ایشان فرزندانی 
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آبتین پدر فریدون، و اترت پدر گرشاسپ  نامدار اهدا کرد. ویونگان پدر جمشید،

و اورواخشیه بودند، که همگی پهلوانانی بزرگ و در دو مورد نخست، شاهانی 

پوروشسپ نیز با پیروی از همین سنت فرزند  56شدند.آرمانی محسوب می

ا کوشند تبه این ترتیب این بندها آشکارا می 57نامداری به نام زرتشت پیدا کرد.

نند. اش، با آیین زرتشتی تلفیق کگانهتش هوم را با قهرمانان سهترِ پرسسنت کهن

این تلفیق تا جایی پیش رفت که هوم خود یکی از مؤسسان دین زرتشتی دانسته 

شد. در حدی که ابراهیم پورداوود در شرح خود از گاهان او را پیامبری مربوط 

با بندی از هوم یشت  دلیل او برای این ادعا، 58به دوران پیشازرتشتی دانسته است.

                                                 

 

 .1386سن، كریستن 56

 .2، بند 9، هات یسنه. 57
 . 3۵۲: 2، ج.1356. پورداوود، 58

و  شود که کشتی بستشود که در آن هوم نخستین کسی دانسته میتقویت می

 59ها نگهبانی کرد.منثره را بر ستیغ کوه

کند. در روایتی که های حماسی نیز نقشی ایفا میهوم همچنین در داستان

وپرست که هایی از آن باقی است، هوم بر شاهی دیامروز از یادها رفته، اما اشاره

-های اساطیری میدر داستان 60شود.آتوربانان را از کشورش رانده بود، چیره می

بینیم که شخصیتی به نام هوم است که پس از قربانی کردن نزد آناهیتا، بر 

تون آورد. در مشود و او را دستگیر کرده و به نزد کیخسرو میافراسیاب چیره می

دیندار، که هوادار ایرانیان است و جویای  جدیدتر گویی هوم مردی است دالور و

 .26بند ، 9، هات . یسنه59
 . 24، بند 9، هات یسنه. 60
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دهد این شخص همان ای وجود دارد که نشان میکین سیاوش. اما در اوستا اشاره

هوم در بندی از درواسپ یشت همان  61ایزدِ هوم است و نه موجودی انسانی.

رو آورد و او را به کیخسپهلوانی دانسته شده که افراسیاب را در نهایت از پا در می

کند. این داستان در شاهنامه به این صورت در آمده که مردی زاهد و سلیم میت

پرهیزگار به نام هوم که در ضمن دالوری رزمجو هم هست، افراسیاب را در 

کند. اما در درواسپ یشت که اصل این روایت دهد و اسیر مینبردی شکست می

زیبای زرین توصیف  بخش، شهریارِخوانیم، هوم با لقبِ نوشیدنیِ درمانرا می

 62شده و معلوم است که منظور همان ایزدِ هوم است.

این نکته را باید به یاد داشت که افراسیاب در اوستا و تا حدودی در شاهنامه 

                                                 

 

 . 7، بند 11، هات . یسنه61

ی آب، و بنابراین دشمنِ باروری و جاودانگی نماد نیروهای پلیدِ حبس کننده

دارد که ورتره در وداها  زندگی گیاهی است. یعنی تقریبا همان نقشی را بر عهده

انی شود، همان ایزدِ پهلوکند. بنابراین هومی که بر افراسیاب چیره میایفایش می

های بارور کند و آباست که مانند بهرام/ مهر بر نیروهای هوادار دروغ غلبه می

سازد و به این ترتیب جاودانگی و ی هوم( را رها میکننده )باران/ آناهیتا/ شیره

گرداند. ناگفته نماند که بنیانگذاران اساطیری آیین هوم را به گیتی باز می زندگی

ها تقابلی دارند. چون ضحاک هم، که ارنواز و ی آبنیز با عفریتِ در بند کننده

گیرد، به افراسیاب شباهت دارد که حبس شهرناز دختران جمشید را به اسیری می

هوم، ارتباطی استوار با وی برقرار  هاست. فرزندانِ آورندگان آیینی آبکننده

 . 18و  17، بندهای 4 یشت، كردهدرواسپ. 62
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شود جنگد و کشته میکنند. چون جمشید پسر ویونگان کسی است که با او میمی

گیرد. کند و وی را به اسارت میو فریدون پسر آبتین در نهایت بر ضحاک غلبه می

تر از همه گندروه( و دشمنی زرتشت با دروغ نبرد گرشاسپ با دیوهای آبی )مهم

یره ی همین زنجتواند دنبالهی آن دانسته شده( میک نیرومندترین جلوه)که ضحا

ن ای سرافراز از پهلوانابنابراین در میان پرستندگان هوم با رده 63ها باشد.از تداعی

ی زنان/ سر و کار داریم که با تجلیِ کهنِ دروغ در قالب دیوِ محبوس کننده

 اند.ها ستیزه داشتهآب

یبا و حماسی وجود دارد که در آن از هوم خواسته شده در هوم یشت بندی ز

تا زره و سالح برگیرد و زیناوند شود تا با دشمنان راه راست بجنگد. او در سه 

                                                 

 

 .38-5: 1376سركاراتی،  63

 . 32-10، بندهای 9، هات . یسنه64

بند پیاپی به نبرد با اژدهای زهرآلود و راهزن نابکار و خونخوار، شاه ستمکار و 

بر در برابر ای که منشش همچون ابرد، و روسپیاشموغی که دین را از میان می

وند شباد آشفته است، برانگیخته شده است. این هر سه بدان دلیل دشمن دانسته می

این اشاره به تن و بدن در جاهای دیگری  64«برند.تنِ مرد اشون را از بین می»که 

های هوم به پریستارانش، مواردی مانند شود، در میان بخششهم دیده می

که  65شوندر نبرد، کامروایی و دلیری دیده میتندرستی، عمر طوالنی، پیروزی د

با بدن ارتباط دارند. او همچنان همچون مهر کسی است که زور و نیروی جنگیدن 

همچنین در بندی از هوم یشت  66کند.را به شهسواران و سلحشوران اهدا می

ش ام را به تو پیشکتن خوب بالیده»گوید: خوانیم که نیایشگرِ این ایزد میمی

 . 19، بند 9، هات یسنه. 65
 . 22، بند 9، هات . یسنه66
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 67«نم.کمی

تقدس هوم بهتر از هرجای دیگر در عنصری گیتیانه یعنی گیاهی کوهستانی 

ر یابد. چنان که دنمود یافته است و از آنجا نیز به زمین و کوه و ابر تعمیم می

، نخست ستیغ کوهی که هوم بر آن روییده، و ابر و بارانی که بندی زیبا از یسنه

 بعد این ستایش تعمیم یافته و به خاکی کهاند. کنند، ستوده شدهآن را سیراب می

ها را در بر گرفته نیز نشت کوه بر آن استوار شده و سرزمین و کشوری که کوه

او همچنین نیرویی است که فراوانی و پیروزی را برای گیتی به  68کرده است.

 69آورد و ستودنش با عزمِ آبادان کردنِ جهان همراه است.ارمغان می

                                                 

 

 .10، بند 11و هات 14، بند 10، هات یسنه. 67
 . 4-2، بندهای 10، هات نه. یس68
 . 20، بند 10، هات . یسنه69
 .64، بند 8، كرده 54، بند 7، كرده 13، بند 1زمیاد یشت، كرده . 70

اط هوم با جهان مینویی نیز بدیهی است. چنان که گفتیم، او از سوی دیگر ارتب

نماد خرد و الهام است که امری مینویی است. در زمیاد یشت بارها او را نگهبان 

او با منثره و سخن ارتباط دارد و خواندن دعا باعث رویش  70اند.فر کیانی دانسته

دادن پاکی و  های او،خوانیم که از دهشدر هوم یشت می 71شود.گیاهش می

ارتباط او با  72آموزد.ها را میفرزانگی به کسی است که به دلخواه خویش نسک

ترین عنصر مینویی نیز محکم و نیرومند است. او کسی است که با خرد، ستوده

ت و نیاز استکیه بر نیروی خویش شهریاری کامرواست، چرا که از پرسیدن بی

از این رو عجیب نیست که در میان  73داند.تمام سخنان راست را پیشاپیش می

 . 6و  5، بندهای 10، هات . یسنه71
 . 22، بند 9، هات یسنه. 72
 .25، بند 9، هات یسنه. 73
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 74ود.شنیز یافته می« بهترین زندگی بر اساس اشه»هایش مواردی همچون بخشش

پیش از بقیه از گرگ، راهزن »شود تا همچنین در هوم یشت از او درخواست می

سرخوشی ناشی از هوم نیز به حالتی  75«و دزد بوی بریم و حضورشان را بشناسیم.

شن آگاهی و روشده است که با این پیشای روانی مربوط میسیمینویی و دگردی

ما هوم را به روان »بینی همانند است. در بندی چشمگیر از ویسپرد، آمده که 

ی همچون دریافت کننده« روانِ من»و این اشاره به  76«.کنیمخویش پیشکش می

 د خدایان و ی فهرستی از موجودات آسمانی و قدسی مانننیایش و نماز، در ادامه

 فرشتگان قرار گرفته است.

به این ترتیب روشن است که هوم گذشته از ارتباطش با روان و جهان مینویی، 

                                                 

 

 . 19، بند 9، هات یسنه. 74
 . 21، بند 9، هات یسنه. 75

کرده است و این درست همان نقشی را در حفظ تن و جسم مردمان نیز ایفا می

 شود. مهر نیزجایی است که با مهر، متولی اصلی ارتباط تن و روان مربوط می

ر ایست که دبا گیتی و هم با مینو در ارتباط است و این کارویژهمانند هوم هم 

شود و در نگرش زرتشتی به اهورامزدا اختصاص میان ایزدان به ندرت دیده می

 یافته است. 

  

 . 1، 11سپرد، وی. 76
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 های تخیلینقاشی

 ( نقاشی آلمانی است Marcos Weissمارکوس وایس )

 اندازهای جنگی که به خاطر به تصویر کشیدن چشم

 و پرداختن به جنگاوران فضایی شهرت دارد.  تخیلی
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 نقش و نگارها در هنر ساسانینگاره: 
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 ی ردیافت سیمرغگدشزدی ردباره

 شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

را که چ .بفرستندشان دوستاندوستانم آن را برای شوم اگر شادمان میکنم، و می

ن آسیمرغ ترین راه دریافت آسانمن، دوستان من هم هستند. دوستانِ دوستان 

( https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

نیز  (www.soshians.irام )آن را بر تارنمای شخصید. هرچند عضو شوی

برایم به را  ی سیمرغتان دربارها و پیشنهادهاینقده ،بازخوردهالطفا کنم. منتشر می

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili بفرستید . 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
mailto:sherwinvakili@yahoo.com

