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 «را همه دوست دارند، چون شاد و خوشایند « چی؟

و بازیگوشانه است. کلنجار رفتن با آن به جستجو در 

. ن و زیباهایی رنگیماند و پیدا کردنِ تصادفی تیلهای قدیمی میصندوقچه

دهد و هم هواداران خود را دارد، به خصوص که راه و روش نشان می« چطور؟»

تر و آدمهای جدی« چی؟»کارها کند. تازهدستی ایجاد میمهارت و فن و چیره

دهند. اما همان طور که چسبندگان به شان قرار میی زندگیرا سرلوحه« چطور؟»

ن شوند، مریداو منزوی تبدیل می در نهایت به کلکسیونرهایی سرخوش« چی؟»

وند کوش بدل شهم ممکن است به تراکتورهایی لگام گسیخته و سخت« چطور؟»

کشند بی آن که برنامه یا هدفی داشته باشند و که خاک همه جا را به توبره می

 چیز معناداری با کردارشان ساخته شود. 

خورشید درخشانی است  آن« چرا؟»ی پرگار جایی دیگر است. در این میان نقطه

کند. ای در اطرافش تبدیل میناپذیرش همه چیز را به منظومهکه با گرانش مقاومت

همواره دلپذیر نیست و همیشه هم به « چرا؟»بر خالف دوتای قبلی، رویارویی با 

زاید و گاهی سرگردانی می« چرا»شود. دستاوردی و پیشرفتی ملموس منتهی نمی

اید، نمها ارزشمند میی هرآنچه در باقی پرسشد. اما گوهرهافزایگاه آشفتگی می

جمع شده است. تنها نیرومندترین و خردمندترین کسان هستند که تاب « چرا؟»در 

اش را دارند، و آنان که چنین کنند، از بینش و قدرتی خیره شدن به نورِ کور کننده

 «چطور؟»و « چی؟»ترین رویاهای شوند که بسی فراتر از رنگینبرخوردار می

 است...
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 اخبار روزهای گذشته:

 

  الشعرای بهار: ملک»روزهای اول و دوم اردیبهشت ماه همایش بزرگ

در شهر کاشان برگزار شد. در این همایش « سه نسل در خدمت فرهنگ ایران

گروهی گزیده از نخبگان فرهنگ و ادب کشور حضور داشتند و طی دو روز بیش 

ائه هایش اری بهار و خاندانش و آثار و اندیشهی تحقیقی دربارهاز بیست مقاله

 ام.شد. گزارشی از این همایش را در این شماره از سیمرغ آورده

 

 

 

 

 شناسی ی گروه جامعهشنبه هفتم اردیبهشت ماه نشست سالیانهروز سه

ت یاعضای شورای گروه مسئولشناسی ایران برگزار شد و تاریخ در انجمن جامعه

را با دوستان و یاران خدمت در مقام مدیر گروه را به نگارنده سپردند. این گروه 

کرده بودیم و طی این سالها فراز و نشیبهای فراوانی را  تاسیس 1387سال در 

 پشت سر گذاشته بود. 

 یا « اوج انسان»ی دوم اردیبهشت ماه همایش بزرگ در هفته

«summit 30 »برگزار شد. این همایش در شهرهای  همت دوستان و یاران با

تهران، نیشابور، شیراز، اصفهان و کرمان برگزار شد و شماری چشمگیر از 

بزرگترین استادان قلمروی ادبیات و فرهنگ و نامدارترین جراحان مغز و اعصاب 

شناسان در سطحی جهانی را گرد هم جمع کرد. گزارشی کوتاه از این و عصب

 ام. ی سیمرغ آوردههمایش را در این شماره



 4      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

  24نخستین همایش مدیران سازمانهای همیار با زروان عصرگاه جمعه 

ماه در کانون معماران معاصر برگزار شد. در این نشست مدیران  اردیبهشت

کنند های مدیریتی و راهبردهای سیستمی زروان استفاده میسازمانهایی که از شیوه

اند، گرد هم آمدند و به تبادل نظر آماج کرده را« منِ پارسی»و یا بازسازی اخالق 

 ی دستاوردهایشان پرداختند.و ارائه

 

 

 

 

 

 

  المللی ی نمایشگاه بیندر آستانه« شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»کتاب

ار بود که قر« تاریخ خرد ایونی»کتاب تهران به زیور طبع آراسته شد، اما کتاب 

اش ی زمانیدر نمایشگاه عرضه شود از برنامهاز سوی انتشارات علمی و فرهنگی 

ی تاریخ عقب ماند و به نمایشگاه نرسید. این کتاب دومین جلد از مجموعه

 ی ایرانی است و احتماال طی ماه آینده به بازار کتاب وارد خواهد شد. فلسفه

نان شناسی پهلوااسطوره»که پس از « شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»کتاب 

ده، شچاپ « ی آفرینش بابلیاسطوره»، و «شناسی آسمان شبانهاسطوره» ،«ایرانی

شناسی ایرانی است که همچون پژوهشی ی اسطورهچهارمین جلد از مجموعه

 اهمرکز پخش این کتاب. کنماش میگسترده و موازی با تاریخ فلسفه دنبال

  09372320765 -روابط عمومیی خورشید راگاست: موسسه
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 ها دید نشستهای چیستا ماهی دو بار در عصرگاه چهارشنبهی جدوره

شود. در اردیبهشت ماه یک نشست از این در کانون معماران معاصر برگزار می

 نام داشت.« ی مهرفلسفه»مجموعه برگزار شد که 

 شناسی اینجا و جامعه»ها با موضوع های یکشنبهدور جدید کالس

ر برگزار شد. این دوره به تحلیل سیستمی با بسامد هر دوهفته یک با« اکنون

 پردازد.ی معاصر میی ایران در زمانهجامعه

 عصرگاه « ها و راهبردهاتله»های زروانی نخستین مجموعه از کارگاه

روزهای چهارشنبه در کانون معماران معاصر برگزار شد. در اردیبهشت دو کارگاه 

ی خالقیت و آفرینش معناها»و « ت داناییمدیری»ی از این برنامه را داشتیم که ویژه

 بود.« نو

 ی آثار و اشعار نادر نادرپور ی ادبی سیمرغ دربارهدومین نشست حلقه

 ی سیاووشان برگزار شد. ماه در دفتر موسسه اردیبهشت 27دوشنبه شامگاه 
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 اخبار روزهای آینده

 د در ماه خرداد به ی خورشیهایم در موسسهتقویم کالسها و کارگاه

 این ترتیب خواهد بود:

 «شناسی سیستمی اینجا و اکنونجامعه»ی آموزشی دوره

  خرداد 9یکشنبه : 

  خرداد: 23یکشنبه 

 «:چیستا»نشستهای 

  نیاکان انسان، شرحی تکاملی بر دگردیسی ریخت و رفتار : خرداد 5چهارشنبه

 های نخستی نیای انساندر گونه

  خرداد: فراز آمدن ساسانیان، بررسی سیستمی تاریخ انقراض  19چهارشنبه

 اشکانیان و فراز آمدن ساسانیان

  خرداد: کارگاه مدیریت زمان 12چهارشنبه 
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ی ها و دریافت اطالعات بیشتر با روابط عمومی موسسهبرای ثبت نام در این دوره

 بگیرید. ( تماس09372320765راگا )فرهنگی خورشید 

 اسی شنی گروه جامعهشنبه چهارم خردادماه نخستین برنامهعصرگاه سه

تاریخی به طور مشترک با گروه سیاست اجتماعی در دانشگاه تهران برگزار خواهد 

آبادی که استاد تاریخ جنسیت در شد. در این نشست خانم دکتر افسانه نجم

ها، خواندنی»ی عصرگاه درباره 5تا  3دانشگاه هاروارد هستند، در ساعت 

سخنرانی خواهند کرد. حضور برای « ها در نگارش تاریخها و شنیدنینوشتنی

 ی عالقمندان آزاد و رایگان است.همه

  برگزار « میدان و مهر»خردادماه نشست کارگاه  26عصرگاه چهارشنبه

ی کتاب ن نجوم در دانشگاه تهران دربارهشود و به جای آن به دعوت انجمنمی

 20-17ای خواهم داشت. نشست ساعت سخنرانی« شناسی آسمان شبانهرهاسطو»

  .شودعصرگاه برگزار می
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  تاریخ خرد »انتشارات علمی و فرهنگی کتاب قرار بر این بود که

 به چاپ برساند که چنینبرای نمایشگاه کتاب را پس از درنگی جانکاه « ایونی

ت است که گویا طلسم این کتاب شکسته و با این همه شواهدی در دس. نکرد

اعتمادی ی بیمان مایهی تاریخیطی خردادماه منتشر خواهد شد. هرچند تجربه

 «گناه طالع و جرم ستاره نیست!»شود، اما به این قولها می

ست ا« تاریخ فلسفه»ی دومین جلد از مجموعه« تاریخ خرد ایونی»کتاب 

ه گیرد کقرار می« ی افالطونیاسازی فلسفهو»و پیش از « زند گاهان»و پس از 

کامل ماجرای ت« تاریخ خرد ایونی»این کتاب اخیر را نشر ثالث منتشر خواهد کرد. 

گیرد و آرای اندیشمندان ی زبان یونانی پی میی فلسفی را در حوزهاندیشه

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

های مرسوم بازخوانی و در چارچوبی یکسره نو و متفاوت با نظریههخامنشیان 

 کند. بازتعریف می

 خردادماه در  31ی ادبی سیمرغ شامگاه دوشنبه نشست بعدی حلقه

ی روانشناسی سیاووشان برگزار خواهد شد. موضوع این نشست دفتر موسسه

ی هنگامه آشورنخستین نسل از شاگردان نیما یوشیج خواهد بود و در آن دکتر 

ی ی م. آزاد و من دربارهی منوچهر آتشی، آقای سامان اصفهانی دربارهدرباره

 اسماعیل شاهرودی سخن خواهیم گفت. 
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 1379کوهنوردی درکه، زمستان 
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 در پرسش از ستایش

 

خبر دردناک کشته شدن دختری خردسال به نام ستایش قریشی برای هر 

رای برخی غم و همدردی ایجاد کرد و آن کس که آن را شنید دردناک بود. ب

ی اخالق مردمان شد. برای برخی دیگر هم فرصتی شد تا ی تأمل دربارهمایه

گرایانه را دنبال کنند. به گمانم آنها که به ستمِ رفته ای قومشعاری بدهند یا دسیسه

اش اندیشیدند و برای پرهیز از تکرار آن به بر دختری خردسال و رنج خانواده

ی این کودک مظلوم را پاس داشتند. اندیشی خردمندانه پرداختند، خاطرههچار

آنهایی هم که از این واقعه همچون دستاویزی برای ابراز خشم و کین یا 

پراکنی بهره جستند، بر او تعرضی نو و ستمی تازه را روا داشتند. این رخداد نفرت

ل کسی ندارد، برای من گذشته از عواطف شخصی که ابرازش سودی به حا

 شوم:پرسشهایی طرح کرد که آنها را با شما شریک می

نخست: در جریان قتل ستایش با یک قاتل و یک مقتول روبرو هستیم که 

تبار و متعلق به یک هردو انسان، هردو ساکن یک شهر و هردو همزبان و هم

)مستقل  کنداند. کسی که این را به کشمکشی قومیتی تعبیر میی تمدنی بودهحوزه

نداریم( دقیقا چه معنایی  ethnicityاز این که اصوال در ایران قومیت به معنای 

را در ذهن دارد؟ منظور دشمنی قومیت فرضیِ ورامینی با قومیت فرضیِ کابلی 

است؟ یا دشمنی کل مردم کشور ایران با کل مردم کشور افغانستان؟ اگر این 

ی اقوام شود؟ این که همههیم نتیجه چه میتعبیر را به هر قاتل و مقتولی تعمیم بد

دشمن خونی قومِ خودشان هستند؟ )چون به لحاظ آماری اغلب قاتل و مقتول 

 ی یک کشور و در بسیاری از موارد خویشاوند هستند(.  زبان و تبعههم
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ه کند بدوم: کسی که با شنیدن خبر مرگ دردناک یک دختر شروع می

دادِ های ایرانی، چه درکی از رخف انداختن بین تیرهفعالیت میسیونری برای اختال

ها احتمال بروز جنایت و خشونت ها و تبلیغپیشارویمان دارد؟ این نوع تحریف

ل آمیز قاتدهد یا کاهش؟ رفتار این فرد در امتداد جنایت خشونترا افزایش می

 گیرد یا مظلومیت مقتول؟قرار می

ت چه بوده است؟ چه سهمی از سوم: الگوی واکنش مردم به این جنای

ی رخداد و پیامدهایش مربوط شود به اندیشیدن و خردورزی دربارهآنچه ابراز می

نوایی با جمع، و احیانا خودنمایی شود، و چه بخشی از آن به ابراز هیجان، هممی

توان در برابر چنین رخداد شود؟ چگونه میای سیاسی مربوط مییا دسیسه

ی خردمندانه و معطوف به خودِ رخداد را در پیش گرفت و به باری واکنشفاجعه

 دل گسست؟« من»ی اندیشید و از چسبندگی به منافع نکوهیده« ما»

 

 

 

 

 

 

 

ها چهارم: جنایتکار در این مورد نوجوانی هفده ساله بوده است. از همان

« انکودککشتار »شان را کنند و اعدامکه مخالفان اعدام ایشان را کودک قلمداد می

ده اش بوی قبلی دختری را که همسایهنامند. این نوجوان هفده ساله با نقشهمی

ی او سوءاستفاده کرده، به او تعرض کرده، او را با فریب داده، از اعتماد کودکانه

با  ی این جنایتجسدش را با اسید متالشی کرده، و درباره چاقو به قتل رسانده،

کمک خواستن از این و آن برای خالص شدن از دوستش رایزنی کرده  و با 
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کالبد قربانی خود را لو داده است. چنین کسی آشکارا نه بویی از اخالق و 

ای برخوردار بوده است. فارغ از مردانگی برده و نه حتا از عقل و هوش پایه

زدگیِ مربوط به شرایط این جنایتِ خاص، سزاوار است چنین کسی اعدام هیجان

اش در زندان با خرج شهروندانی ؟ فرض کنیم او تا پایان عمر طبیعیشود یا نه

ی قربانی هستند زندگی کند، این کار تا چه پایه اخالقی و که همدردِ خانواده

درست است؟ یعنی آیا ممکن است پرهیز از خشونتِ کشتن قاتل، خود خشونتی 

 اش محسوب شود؟مضاعف به مقتول و خانواده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کند!: یک استعمارگر اروپایی از کودکی سیاهپوست به عنوان صندلی استفاده می1862سال 
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 الشعرای بهار: چهار نسل در خدمت فرهنگ ایرانهمایش خاندان ملکگزارش 

 

خاندان »طی روزهای اول و دوم اردیبهشت ماه همایش بزرگی به نام 

برگزار شد و همزمان در شهر کاشان « بهار: چهار نسل در خدمت فرهنگ ایران

با شصت و پنجمین سالگرد درگذشت بهار، جماعتی بزرگ از نخبگان علمی و 

 الشعرا گرد آورد. ادبی کشور را در شهر اجدادی ملک

المعارف بزرگ اسالمی و با همکاری راهبری دایرهبا این همایش 

مایش ه دریغ دانشگاه کاشان به انجام رسید. دبیران افتخاری اینصمیمانه و بی

 اهلل مجتبایی، دکتر علی یونسی و آقای سیدکاظم موسویعبارت بودند از دکتر فتح

دبیر علمی همایش دکتر علی میرانصاری بود که در ضمن بار و بجنوردی، 

ی دهبرنموتور پیشبه نوعی مدیریت برگزاری همایش را نیز بر دوش داشت و 

 شد. این برنامه محسوب می

ی وجه این همایش حضور اعضای خانوادهاز ویژگیهای جالب ت

و  الشعرا(الشعرای بهار در برنامه بود. سرکار خانم چهرزاد بهار )دختر ملکملک

فرزندانشان آقای افشین معاصر و خانم شیرین معاصر در این همایش حضور 

 داشتند و خانم بهار و آقای معاصر عضو هیأت علمی همایش نیز بودند.

 

 

 

 

 

 

ه نسبت بزرگی پشتیبان این برنامه بود که اعضایش عبارت بهیأت علمی 

آموزگار، دکتر اصغر دادبه، دکتر سید جواد طباطبایی،  بودند از: خانم دکتر ژاله
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، دکتر اشرف صادقیدکتر علی اشرف صادقی، دکتر نصراهلل پورجوادی، دکتر علی

اس ر عبدکتسید صادق سجادی، دکتر ناصرالدین پروین، استاد کاوه بیات، 

دکتر ساسان فاطمی، دکتر سید حسن شهرستانی، دکتر شروین وکیلی، زراعت، 

، پور، دکتر سلمان ساکت، دکتر رضا شجریدکتر مهدی نوریان، دکتر حسین قربان

 اهلل امینیان. مهندس سیفو 

ضور را برای ح دستی زمینهبا گشاده)رئیس دانشگاه کاشان( دکتر زراعت 

های ادبیات و علوم انسانی در همایش فراهم کمیلی رشتهدانشجویان تحصیالت ت

آورده بودند و گروههای زیادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به 

شان از شهرهای گوناگون در جریان همایش مهمان دانشگاه کاشان همراه استادان

 بودند. 

ردیبهشت اندرکاران همایش بامداد روز چهارشنبه اول ااستادان و دست

المعارف بزرگ اسالمی گرد هم آمدند و به سوی ی دایرهماه در برابر دروازه

ی ظهر به کاشان رسیدند و در خانهو در ساعات بعد از  کاشان حرکت کردند

ها اسکان یافتند. پس از صرف ناهار و استراحتی کوتاه مراسم زیبا و مجلل عامری

از شد. این مراسم با سخنرانی عصرگاه آغساعت چهار گشایش گردهمایی در 

 دکتر علی یونسی، دکتر عباس زراعت، و دکتر علی میرانصاری آغاز شد. 

هار الشعرای بهای تخصصی روز نخست بر بررسی خاندان ملکسخنرانی

اگرد بازمانده اهلل مجتبایی که تنها شتمرکز یافته بود. این گفتارها با سخن دکتر فتح

اش سخن گفتند. به ی بهار و خانوادهاز شد که دربارهالشعرا هستند، آغاز ملک

های فرهنگی ایران و ی خانوادهدنبال ایشان دکتر نصراهلل پورجوادی درباره

های فرهنگی کاشان و خاندان صبوری ی خانوادهاهلل امینیان دربارهمهندس سیف

 سخن گفتند. 

تر سید د. دکآنگاه پس از تنفسی کوتاه نوبت به چهار سخنران دیگر رسی

ا( الشعری میرزا احمد صبور کاشانی )نیای مادری ملکمحمد راستگوفر درباره
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الشعرا محمد کاظم صبوری )پدر بهار( پور ملکسخن گفتند، دکتر حسین قربان

سخنرانی کردند و خانم دکتر ژاله آموزگار گفتاری غرّا در سرگذشت و سرنوشت 

( ایراد فرمودند. سخنران پایانی این مجموعه الشعرادکتر مهرداد بهار )فرزند ملک

 ی چگونگی همکاری بهارآقای دکتر ساسان فاطمی بودند که بحثی نو را درباره

ی اصول روزگارش مطرح کردند و دربارهدانان و خوانندگان همبا موسیقی

 های بهار نکاتی را گوشزد کردند.شناسی حاکم بر تصنیفزیبایی

 

 

 

 

 

ا اجرای کنسرت به نسبت مفصلی در باغ فین کاشان همراه پایان برنامه ب

که از هنرمندان کاشانی تشکیل شده بود، « گاه و بیگاه»بود که طی آن گروه 

این فضای تاریخی اجرا نمودند. پس های مشهور بهار را در ها و تصنیفسروده

های شب محفلی از آن اوقات به گپ و گفت و صرف شام گذشت و در نیمه

ی هویت ها تشکیل شد که در آن حاضران دربارهی عامریسمی در خانهغیرر

 نظر پرداختند.  ملی ایران و آسیبها و تهدیدهای رویاروی آن به بحث و تبادل

اردیبهشت( با کمی تاخیر در ساعت ده  2دومین روز همایش )پنجشنبه 

ته بود، فهایش اختصاص یاکه به بهار و سروده نشستصبح آغاز شد. در نخستین 

ی دکتر اصغر دادبه به صورتبندی مفهوم ایران در اشعار بهار پرداختند و درباره

کوشش بهار برای بزرگداشت زبان پارسی و هویت ملی ایرانیان سخنانی گفتند 

ی حاضران همراه بود. پس از وی دکتر سید حسن شهرستانی که با تشویق چندباره

ستانی گونگی عناصر داو با تاکید بر نمایش های هنری شعر بهار پرداختندبه جلوه
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. دکتر علی میرانصاری پیش بردندبحث خود را « ی زندانکارنامه»ی در منظومه

ی تجدد در شعر پارسی نظر کردند پردازی دربارهگذار نظریهبه بهار در مقام پایه

ی شعر مدرن در زبان پارسی و پیدایش نخستین دیدگاه منسجم و علمی درباره

 اسنادی به بهار مربوط دانستند. پیش کشیدن را با 

ای ی آقساخته« خزانبهار بی»پس از استراحتی کوتاه و نمایش فیلم 

دوم آغاز شد که به بهار و آثارش اختصاص داشت.  نشستحمیدرضا حسینی، 

بهار  شناسیی کتاب سبکاشرف صادقی دربارهدر این بخش نخست دکتر علی

نزد  ی شاهنامه کهی تصحیح شدهکتر مهدی نوریان به نسخهبحث کردند. آنگاه د

بهار یافت شده اشاره کردند و درستی و دقت نظر بهار در اصالح ابیات را نشان 

ند و به پرداختنگاری دادند. بعد دکتر سید صادق سجادی به تاثیر بهار در تاریخ

ردند. در ید کالتواریخ تاکطور خاص بر تصحیح بهار از تاریخ سیستان و مجمل

 ی بهار را دنبالنهایت دکتر الوند بهاری که کار دشوارِ بازیافت اشعارِ گمشده

ی بهار کنند، گزارشی از دستاوردهایشان ارائه کردند و برخی از اشعار نویافتهمی

 را برای حاضران خواندند. 

 

 

 

 

 

 

 

به دنبال ساعاتی که به صرف ناهار و آسودنی کوتاه گذشت، سومین 

شست با موضوع بهار و سیاست آغاز شد. در این بخش نخست استاد کاوه بیات ن

سخن گفتند و  1320های سیاسی بهار پس از شهریور گیریی موضعدرباره
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گسستها و پیوستهای بهار با جریانهای چپ آن روزگار را مورد تدقیق قرار دادند. 

رداختند و پاعی بهار جایگاه اجتمبعد دکتر شروین وکیلی از منظری سیستمی به 

ه این بشناختی برای مرزبندی شعر کهن از شعر نو، با معرفی شاخصهایی جامعه

ی ی بهار آغازگاه شعر نوی پارسی و شبکهگفتمانِ شاعرانهپیشنهاد رسیدند که 

 ،شودالممالک و نسیم شمال را شامل میادیبانی که بهار و دهخدا و ادیب

 . اندودهببنیانگذاران شعر نوی پارسی 

بعد از آن حاضران استراحتی کردند و چهارمین نشست برگزار شد که 

شد. آغازگر این بحث دکتر ناصرالدین ی بهار مربوط مینگارانهی روزنامهبه سویه

 ارهشماجتماعی بهار در بیش از هزار -های سیاسیی مقالهپروین بود که درباره

ند. پس از ایشان دکتر اسماعیل شمس ی که منتشر کرده، سخن گفتهایروزنامهاز 

ها های وی در روزنامهصورتبندی هویت ایرانی از دید بهار را بر اساس مقاله

شرح دادند. آنگاه نوبت به میزگرد اختتامیه رسید که در آن بزرگان مجلس )دکتر 

آموزگار، خانم چهرزاد بهار، دکتر مجتبایی، دکتر دادبه، دکتر میرانصاری، دکتر 

بندی خویش از همایش را ضمن ، دکتر سجادی و دکتر شجری( جمعصادقی

 اندرکاران اعالم کردند. سپاسگزاری از دست

ی تخصصی ادب شامگاه دومین روز همایش مراسم رونمایی از کتابخانه

 الشعرایها به انجام رسید و این کتابخانه به نام ملکی عامریمشروطه در خانه

الشعرای های موجود از دیوان ملکن کاملترین نسخهبهار نامگذاری شد. همچنی

الشعرای صبوری و میرزا احمد صبوری کاشانی به مناسبت این همایش بهار، ملک

چنین همبه زیور طبع آراسته شده بود که در همین مراسم از آنها نیز رونمایی شد. 

اده شد دی سهراب سپهری ترتیب نمایشگاهی از تصاویر و آثار بهار در نگارخانه

 و در نهایت مراسم با اجرای موسیقی به فرجام رسید. 
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الشعرای بهار در کاشانسخنرانان همایش ملک ی ماه:نگاره  
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  نگاریشناسی و تاریخی تاریخ: روشفلسفه»کتاب» 

یکی از کتابهای ارزشمند و سودمندی است که با گردآوری 

منتشر شده است. دکتر نوذری از  1379و برگردانِ دکتر حسینعلی نوذری به سال 

ی با انتخاب سنجیده و درستِ متنهای مهم و کلیدیِ حوزهخود را ر ابتدا کاهمان 

ی روان و شیوای آنها به زبان پارسی آغاز کرد. کتابهای علوم اجتماعی و ترجمه

ی او برای مدتی طوالن« مدرنیسممدرنیته و پستپست»و « مدرنیته و مدرنیسم»

هم « خی تاریفلسفه»ب کتا .شدها محسوب میکتابهای مرجع و پایه در این زمینه

شهرتی به قدر این کتابها به دست نیاورد، اولین مرجع روزآمد با وجود آن که 

 شد.در این زمینه محسوب می

ی کتاب از سه بخش و ده مقاله تشکیل یافته است. بخش نخست به فلسفه 

ه شود کهایی از اتکینسون،استنفورد و پومپا را شامل میپردازد و مقالهتاریخ می

نند. بخش کنویسی بحث میی تاریخ و تاریخی چارچوبهای حاکم بر فلسفهدرباره

شناسی در تاریخ اختصاص یافته و سه مقاله از لوید، شارتیه و برک دوم به روش

های گیرد. در این بخش موضوع اصلی ارتباط علم تاریخ و سایر حوزهرا در بر می

 شناسی و فلسفه است. اندیشه مثل جامعه

 

 

 

 

 

 



 20      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

م خت« نگاری معاصرمکاتب تاریخ»در نهایت کتاب به بخشی با نام 

ی ناهمگون را در شود که عنوان چندان مناسبی نیست. چون سه چهار مقالهمی

ل فوکو نگاری میشی تاریخگیرد. اولی بخشی از کتاب مارک پوستر دربارهبر می

 است که هردو در کتابهاییی انقالب ایران است و آخری مصاحبه با فوکو درباره

ای از حسینعلی نوذری را اند. در میان این دو مقالهبه طور مجزا به چاپ رسیده

 ایگری دفاع کرده است و تبارنامهخوانیم که در آن به تلویح از تاریخیمی

ه بایست از گدیس که اش به دست داده است. دیگری مقالهی تاثیرگذاریدرباره

 پردازد.  ی سرمشق حاکم بر تاریخ معاصر میههایی درباراندیشه

 متنی است به نسبت تخصصی و سنگین در بیش« ی تاریخفلسفه»کتاب 

از ششصد صفحه که با همت انتشارات طرح نو با شکل و شمایلی سزاوار و 

نست توان پیشتاز چند کتاب دیگر داشایسته به چاپ رسیده است. این کتاب را می

ه دنبال کنند و بی تاریخ مدرن را به زبان پارسی منتقل میکه مباحث جدی فلسفه

 اند. این اثر ترجمه و چاپ شده

نگاری در جهان پیشامدرن بوده و های مهم تاریخایران که یکی از کانون

های مرجع قرون میانه را پدید آورده و از دیرباز متونی در بخش بزرگی از تاریخ

د آورده فهم و صورتبندی معنای تاریخ پدی

است، طی قرن گذشته از جریان اصلی 

ی تاریخ برکنار مانده است پردازی دربارهنظریه

و این در حالی است که نویسندگانی مانند 

نایف الروضان تنها با مشارکت در بستر 

اند ردپایی )هرچند به فرهنگی غرب توانسته

نظرم نه چندان عمیق( در این زمینه از خود به 

 جای بگذارند. 
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ی تاریخ ایران زمین و بازخوانی و بازنویسی نقادانه و بازاندیشی درباره

مان وجود دارد تنها زمانی ممکن ی تاریخی سرزمینعقالنی آنچه که در اندوخته

شناسان تاریخ به دستگاه نظری روشن و استواری نگاران و جامعهشود که تاریخمی

 شانهای استدالل دربارهحلقهو چین کردن رخدادها و اسناد مجهز باشند و دست

یقی شناسی علمی و دقای مستدل و شفاف به کرسی بنشانند و از روشرا در زمینه

ی رخدادهای تاریخی )در سطح خرد( و کلیت تاریخ پردازی دربارهبرای نظریه

 تمدن ایرانی )در سطح کالن( بهره ببرند. 

مروز نگاری اه تاریخای کهای نظری و نظامهای فلسفیآشنایی با دستگاه

شناسانه بر سر های روشکند به همراه ورود به جدلغرب را پشتیبانی می

چگونگی تاریخ نوشتن ضرورتهایی هستند که تنها با انتشار کتابهایی از این دست 

 شوند. برآورده می
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  ساخته« شاه میمون»طی دو سال گذشته دو فیلم به نام 

ومی های عمحبوبیت این شخصیت اساطیری در رسانهی افزایش مشده که نشانه

در این زمینه ساخته شد « پادشاهیِ ممنوع».م فیلم مشهور 2008در نخست است. 

( 西游记之大闹天宫« )شاه میمون»یِن فیلم  دونی 2014ل در ساو بعدتر 

کنگ بود. در سال بعد از آن را ساخت که محصول مشترک سینمای چین و هنگ

西游记之大« )شاه میمون: بازگشت قهرمان»ین کارتون تیان شیائوپِنگ در چ

圣归来 شاه »( سوئی چِئانگ پوسویی 2016)( را ساخت و در سال جاری

را ساخت. پیش از این موج سینماییِ اقبال به شخصیت شاه میمون، « 2میمون 

 ایمهای تخیلی بر این محور را داشتههای کمیک و نقاشیشمار زیادی از مجله

ی سیمرغ در ترین هنرمندان این زمینه را در همین شمارهستدکه یکی از چیره

 ها معرفی خواهم کرد.بخش نقاشی

فر س»اند که ی چینی ساخته شدهتمام این فیلمها بر اساس یک اسطوره 

ی ( آن را در دهه吳承恩ای به نام وو چِنگ اِن )نام دارد و نویسنده« به باختر

اش داستان چینی است که نام نویسندهو در عمل کهنترین  نوشته است .م1570

ی حقیقی بودنِ انتساب این اثر به این نکته هم بماند که امروز درباره. دانیمرا می

 وجود دارد.  صاحبنظراناین شخص هم تردیدهایی میان 
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این داستان تخیلی ماجرای سفر راهبی بودایی به ایران شرقی را روایت 

تا به معابد بلخ و بامیان برود و متونی مقدس را که . راهب برانگیخته شده کندمی

ای و خودِ بودا نگاشته با خود به چین بیاورد. اما در راه با موجودات افسانه

کوشند جلوی ورود دهند یا میشود که او را یاری میهایی روبرو میعفریت

ان رو رشهای بودایی به چین را بگیرند، چرا که در این حالت قلمرو اقتداسوترَه

 به زوال خواهد رفت. 

یکی از مهمترین متون ادبی عصر مینگ است و « سفر به باختر»داستان  

توان تصویری به نسبت دقیق و روشن از راه ابریشم و روابط ایران از خالل آن می

و چینِ آن روزگار به دست آورد. این نکته جای دریغ دارد که امروز در ایران 

ی شناسد و نویسندگان اروپایی هم در ادامهبه درستی نمیزمین کسی این متن را 

زدایی از فرهنگ چینی به سادگی نامهای ایرانی را به هند تحریف روند ایرانی

 اند. در حالی که در اصل متن همه چیز به روشنی و صراحت قید شده است. کرده

  

 برگی از سفر به باختر 

 با نقاشی راهب بودایی:

 زانگشوان

 

 

هبی که قهرمان داستان است )شوان زانگ(، در واقع شخصیتی تاریخی را

( در قلمرو سوئی زندگی .م660-602است و در اواخر دوران ساسانی )احتماال 

دانیم که او راه کرده است. مسیر سفر او در متن به روشنی ذکر شده و میمی

فته تان امروز رهای به تورفان و قرقیزسابریشم را طی کرده و از گانسو و چینگ

و به زیارت در سغد و خوارزم و بلخ و هرات و گندارَه پرداخته است. حد نهایی 
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ی ماجراهای مهم سفر او در قلمرو سفر او نالَندَه در شمال هند بوده و تقریبا همه

ر مساف»یا « زایر هند»دهد. از این رو تفسیر امروزین که او را ایران شرقی رخ می

نند به کلی نادرست است، چرا که اصوال هند در این دوران و کقلمداد می« هند

راکنده اش سخت پنشین نبوده و مراکز دین بوداییپیش از پس از آن هرگز بودایی

ناگفته نماند یکی از شیفتگان شاه میمون، مائو رهبر خونریز  اند.رونق بودهو بی

 کرد!ش یاد میبخچین بود که همواره از این موجود همچون سرمشقی الهام

 

 

 

 

توجهی نزد دانشگاهیان موضوع بی« سفر به باختر»به همان ترتیبی که متن  

و گاه تحریف بوده، برداشتهای سینمایی از آن نیز یکسویه و تا حدودی کودکانه 

اش بوده است. توصیف نویسنده از راه ابریشم و اقوام و شهرهای سر راه

 آورد، با اینتاریخی و جدی را فراهم می ای کافی برای ساخت فیلمیدستمایه

 .انداش تاکید کردهی اساطیری و تخیلیگیران از آن تنها بر سویههمه بهره

 

 ی برگی از کهنترین نسخه

 «سفر به باختر»

 چاپ چوبی

 قرن شانزدهم .م

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Bai_Gu_Jing_at_Long_Corridor_1.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Evl53201b_pic.jpg
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گذشته از فرصتی که در این میان نادیده انگاشته شده، با این همه، 

شخصیت اصلی این چندان هم بد از آب در نیامده است.  رداشتهادستاوردِ این ب

شود و ( نامیده می孫悟空فیلمها موجودی است که در چینی سون وو کونگ )

ترجمه شده است. این موجود به احتمال زیاد زیر تاثیر « شاه میمون»اسمش به 

ید داساطیر تائویی و در جریان کشمکش دین تائو و بودا در چینِ قرون میانه پ

شود و با ایست که از دل سنگ زاده میآمده است. شاه میمون موجودی افسانه

ر امپراتور آورد و بانگیز به دست مییادگیری فنون جادویی تائویی نیرویی شگفت

ورد خشورد. اما در نهایت شکست مییشم که بر اورنگ آسمان حاکم است، برمی

 کند. و بودا او را در زیر کوهی زندانی می

شود که در جریان سفر راهب به باختر او را او با این شرط آزاد می

های بودایی یاری رساند. شاه میمون این همراهی کند و در بازگرداندن سوتره

رساند و به این ترتیب از بند نیروهای گیرد و به انجام میوظیفه را بر عهده می

ل مقدسان دین بودایی تبدی یابد و به یکی ازهای فروپایه رهایی میپلید و هوس

که انباشته از موجودات تخیلی و نیروهای « سفر به باختر»شود. در داستان می

 13500اش جادویی است، شاه میمون موجودی بسیار نیرومند دانسته شده که نیزه

تواند با آن ایزدان و موجودات آسمانی جین )حدود هشت تُن!( وزن دارد و می

هایی دراز را در تواند فاصلهموجودی پرنده است و میاو  را از پا در بیاورد.

هفتاد  تواند به صورتتوانایی تغییر شکل دارد و میزمانی اندک بپیماید. همچنین 

اش را و دو جانور دیگر در بیاید. اما نقصی در کارش هست و آن هم این که دم
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ا دارد که هر تار تواند پنهان کند! شاه میمون همچنین این توانایی عجیب رنمی

 تواند به رونوشتی از خودش تبدیل شود.موی بدنش می

نخستین ساخت سینمایی نامدار از داستان شاه میمون را هشت سال پیش  

 «پادشاهیِ ممنوع»( ساخت. او در فیلم پرطرفدار Rob Minkoffمینکوف )راب 

(The Forbidden Kingdom)  که محصول مشترک هالیوود و سینمای چین

استاد و مرشد یک بود، جکی چان و جت لی را کنار هم قرار داد و به آنها نقشِ

 جوان آمریکایی را سپرد. 

 

 

 

 

گرزِ شاه میمون را به دست او برساند. بر اساس -بایست نیزهاین جوان می

پراتور یشم موجودی مستبد و مهیب بود که شاه میمون را به نامردی این داستان ام

بود  های مبارزهشکست داده و او را به سنگ تبدیل کرده بود. فیلم پر از صحنه

ی شادمانی و بهجت و به خصوص جنگ تن به تنِ جت لی و جکی چان مایه

تان ندانی به داسخاطرِ عالقمندان به فیلمهای رزمی شد. با این همه فیلم ارتباط چ

نداشت و تنها شخصیت شاه میمون و امپراتور یشم را از آن وام « سفر به باختر»

کرد کمابیش همان اش را بازی میای که جت لی نقشستانده بود. راهب بودایی

شخصیتی بود که در فیلمهای دوران جوانی جت لی دیده بودیم و جکی چان هم 

 اش در فیلمداشت که عجیب با شخصیتنقش ایزدی فروپایه و سرگردان را 

 شبیه بود.« میمون مست»مشهور 

انجام .م 2014 در سال« سفر به باختر»نخستین اقتباس جدی از داستان 

دونی ین ساخت و  که ( بودmonkey King)شد و این فیلمِ شاه میمون 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Minkoff
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/51/ForbiddenKingdomPoster.jpg
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چیره نی . این فیلم بازیگراعالقمندان به فیلمهای شرقی استقبال خوبی از آن کردند

آرایی و طراحی صحنه و لباسی هنرمندانه داشت، اما برخی از دست و صحنه

اش هم گسیخته و نمود. خط داستانیاش کودکانه و ناجور میهای ویژهجلوه

کرد و یمتمرکز « سفر به باختر»تنها بر بخشی فرعی از داستان  سطحی بود و 

شدنِ اورنگ آسمان را شورش شاه میمون و نبردش با امپراتور یشم و تهدید 

 د. ادشرح می

 

 

 

 

 

 

که سال گذشته ساخته شد، تا « شاه میمون: بازگشت قهرمان»پویانمایی  

ترین کارتون چینی در تاریخ این پرفروش« 3-فو پانداکونگ»پیش از ساخت 

ای آراسته شده بود و های هنرمندانهشد. این فیلم با نقاشیکشور محسوب می

ها اش و نبردش با عفریتازگشت شاه میمون از زندانِ آسمانیمحور داستانش ب

 بود.

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/13/Monkey_King_Hero_is_Back_Chinese_film_poster.jpg
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است که باز با کارگردانی « 2-شاه میمون»ترین فیلم در این زنجیره تازه 

« ر به باخترسف»چئانگ پو سوئی ساخته شده و از نظر داستان وفادارترین نسخه به 

م ترین فیلساختکردیم خوشی آنچه مرور همهاست. به نظرم این فیلم در میان 

. اش در نظر گرفته استهای بیشتری را نیز در روایت داستانیکاریاست و ریزه

انتخاب درست کارگردان 

این بوده که شکل ظاهری 

شاه میمون درست همسان 

با آنچه در فیلمهای پیشین 

باقی بماند. از این رو  ،بود

پیوستگی روایت با 

های پیشین حفظ نسخه

 کند.و شاه میمون را به شخصیتی آشنا تبدیل میشود می

تند، هس« سفر به باختر»کسانی که خواهانِ آشنایی با داستان به نظرم 

خوب است به همین فیلم بنگرند. این را هم بگوییم که یک اقتباس سینمایی 

پرخرج دیگر از این متن کهنسال نیز در چین انجام شده که با نام داستان وو 

شود و بیشتر بر کشمکش نیروهای ( نامیده می西遊« )فر به باخترس»چنگ اِن، 

رانسه این فیلم را تایوان و فاهریمنی و هورایی در بافتی بودایی تاکید کرده است. 

های ساختند و شهرت چندانی به دست نیاورد. هرچند جلوه .م2014در سال 

 ارزید.اش بدک نبود و روی هم رفته به دیدن میویژه

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/23/TheMonkeyKing2.jpg


 29      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 
خورشیدی، در نقد  1294الشعرای بهار به سال شعر ملک

ی ایران در جریان جنگ جهانی نخست، که طرفانهگیری بیموضع

های شعر نو با بیتهای نابرابر و وزنهای ناهمسان محسوب در ضمن یکی از کهنترین نمونه

ر مردم داشت، ها تاثیر زیادی بشود. این شعر که در زمان خود پس از انتشار در روزنامهمی

 ی نیمایوشیج سروده شده است. هفت سال پیش از افسانه

 دخوش نطق و بیانی              ای مردم ایران همگی تند زبانید

 بگسسته عنانید       هنگام سخن گفتن برنده سنانید

 یداز بس که جبان،از بس که جفنگید         یدا«دگر هیچ ندان»ند و در وقت عمل کُ

 کردن نتوانید ،گفتن بلدید اما                                     

 

 ارباب عقولید              هنگام سخن پادشه چین و ختایید

 با رد و قبولید                  راهنمایید در فلسفه اهل کره را

 داز بس که جهولی ،از بس که فضولید                   هنگام فداکاری در زیر عبایید

 از بس چو خروس سحری هرزه درایید                             

 ای ملت هشیار!              گر روی زمین را همگی آب بگیرد

 ای مردم بیکار           دانم که شما را همگی خواب بگیرد

 بر این تن بیعار هرگز نکند کار            ور این کره را دانش و آداب بگیرد

 کی راست شود چوب اگر تاب بگیرد                             
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 ملت به شما چه     گر روی زمین پر ز جدل گشته به ما چه

 دولت به شما چه          ور موقع خذالن دول گشته به ما چه

 آقا به شما چه موال به شما چه    عالم همه پر کید و دغل گشته به ما چه

 ر بین دو کس رد و بدل گشته به ما چهو                          

 گردیم زیاده        رضه نداریم کزین جنگ عمومیما عُ

 ما باده و ساده           عز و شرف افزاید بلغاری و رومی

 کبر و مناعت جز ناز و افاده جز          ما را نبود صنعتی از شهری و بومی

 نت و ذلت و شومیفریاد از این مسک                             

 در سایه خورشید     گوییم که کیخسرو ما تاخت به کلدان

 با لشکر جاوید       گوییم که اگزرسس ما رفت به یونان

 آن یک چه برین کرد این یک چه از آن دید           گوییم که بهرام در آویخت به خاقان

 ر ایرانگر بس بود این فخر به ما وای ب                          

 جان بود به تن چه         گر کورش ما شاه جهان بود به من چه

 دندان به دهن چه            گشتاسب سر پادشهان بود به من چه
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 شاپور چنان بود بر کلب حسن چه           ور توسن شاپور جهان بود به من چه

 جانا تو چه هستی اگر آن بود به من چه                          

 کس درد ندارد                ای وای دریغا که وطن مرد ندارد

 همدرد ندارد                 رویین تنی اندر خور ناورد ندارد

 هم جمع ندارد هم فرد ندارد        در خاک وطن خصم هماورد ندارد 

 ی گریان و رخ زرد نداردجز دیده                             

 کو حس و حمیت         وری تا کی و تا چندای مفتخوران مفتخ

 بیچاره رعیت             ای رنجبران دربدری تا کی و تا چند

 کو عرق نژادی کو آن عصبیت           ای هم وطنان کینه وی تا کی و تاچند

 این مزرعه خشکید خری تا کی و تا چند                         

 هنگام مکافات              دخاکم به دهن ملت ایران همه شیرن

 پیش صف آفات                   از بهر نگهداری این خاک دلیرند

 یکباره بشویند اوراق خرافات   چون جان به لب آید همه از جان شده سیرند

 اوراق بشویند بمانند و نمیرند                                   

 در ملت آرین            ش کند این خون کیانیبامید که جن

 چون مردم ژرمن             گیرند ز سر مرد صفت تازه جوانی

 کز سطوت جمشید و ز قدرت بهمن            در ملک نگهداری و در ملک ستانی

 دارند بسی بر ورق دهر نشانی                                 
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 از شعرهایم:

 

 عقل سرخم

 هایم شکسته غربت غربهقص عقل سرخم. نشسته، خسته، خموش

 ی چربکُشت غوغای پوچْ لقمه  بانگ بالی که جبرئیل انگیخت

 

 انگیزالجوردین و آسمان  گنبدی شاد و نیلگون بودم

  آمیزسینه اسلیمی بهشت  دل پر از بانگ شاد نوشانوش

 

 دانممِهر بود و جز این نمی  مُهرهْ مارم ستونک فقرات

 ها شکسته در جانمسرستون   ردپای سکندری مهلک

  

 چیزیشد گسسته ز بی همه  خانهتار تنبور و جمع جم

 های چنگیزیکوبهغرق سم  های سرود گاهان گشتنغمه

 

 ام ز الم غافل شدچون که عین   ی قاف عقل بگشودمگره

 ..بر فراز دو قاف همدل شد  هایی که جفت بود و قشنگنقطه
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   افسوس ـ آرزو  

  در شرایط اختگی، غیابِ امر مطلوب با برساختنِ غزش بر اکنون: اصل ل

ت شود. این دو روایروایتی و تصویری از حضورِ آن در گذشته یا آینده جبران می

 هایی هنجارین هستندنامیم. این دو روایت شیوهمی آرزو و افسوسرا به ترتیب 

 ده است.اکنون مستقر شبرای کاستن از فشار تنش و نادیده انگاشتنِ غیابی که در 

  اکنون ماهیتی مشکوک و غیرقابل اعتماد دارد و جز ی مرگ اکنون: توطئه

ای بر سر راه تبدیل آینده به گذشته نیست. از این رو، غیابِ نهفته در آن و نقطه

 شده کههایی نمادین و زبانیها و روایتتنشِ ناشی از آن اصالتی ندارد. نسخه

کند و معموالً بر حضور امر مطلوب تأکید ینده بازنمایی میآن را در گذشته و آ

 تر هستند. دارد، ارزشمندتر و اصیل

  من با محروم شدن از ارتباط مستقیم و سرراست با اکنون، ی مَرشون:تله 

گزیر کند و در نتیجه ناراهی برای سازگاری با تنش و رویارویی با غیاب پیدا نمی

 برد. به گریز از تنش پناه می

   :ایستادنِ سرسختانه بر اکنون و خیره شدن به تنش و غیابی راهبرد نرسه

تنها راه رویارویی با ناتمامیت و سازگاری با تنش  است، که در بطن آن خفته

 است. 

Z  شده در مورد گذشته و آینده چه ساختارهای ادبی و زبانیِ برساخته

هایی در سطح فرهنگی و آرزو را منشتوان افسوس تفاوتی با هم دارند؟ آیا می
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های هایی مشترک در این دو رده از فرآوردهدانست؟ آیا ساختارها و مضمون

 نمادین وجود دارد؟ 

O ها را به یاد آورید. آیا پس از گریختن ی خویش از تنشگریزهای عمده

 ؟چگونه؟ چرا؟ با چه ساختاری از برابر تنش افسوس و آرزویی را تولید کردید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

  رامش ـ آرامش  

   :من ارزشی مثبت یا منفی ندارند. این رخدادهای پیرامونِ اصل آرامش

شود. به عبارت ارزش بسته به نوع برخورد من با آنها به رخدادها منسوب می

 شکند. دیگر، کنش من است که تقارن ارزشیِ حاکم بر رخدادها را می

  خو ین اموری تهدیدکننده و دشمنآفررخدادهای تنشگریزی: تنش

هستند که یا باید با آنها جنگید و یا باید به شکلی رواقی و جبرگرایانه زورمندی 

اومت ها به یکی از دو قطبِ مقو اقتدارشان را پذیرفت. بنابراین رویارویی با تنش

 انجامد.نسنجیده یا دست کشیدن از کنش می

  ی خودآگاه بودنِ این ش، بسته به درجهگریز از تن ی رامش ـ ناآرامی:تله

حاصل و روند، به پیروی از جریان رخدادهای بیرونی )رامش( یا کشمکشِ بی

 شود. مقاومت کور در برابر این رخدادها )ناآرامی( منتهی می

 آرزو

 افسوس

 فراموشی

 یادآوری

 تنش عادی

بنیادین تنش  
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  :سازگاری با تنش به بهره جستن از رخدادها برای دستیابی  راهبرد آرامش

 انجامد.به خواست می

Z  ی آرامش با جمِ رامش ـ ناآرامی چیست؟ چرا آرامش با رامش یا هرابط

ای در نظر چون جمناآرامی جفت نشده است و دو شکل از گریز را با هم هم

ی ذن ارز با مفهوم آرامش را در عرفان ایرانی یا فلسفهایم؟ برابرنهادهای همگرفته

 کدام است؟

O ید تا آن را نادیده یک تنش کوچک را در نظر بگیرید. نخست بکوش

بگیرید و از میان برش دارید، بعد بکوشید تا تحملش کنید و وجودش را بدون 

گر چون رخدادی یاریدستکاری کردنش تاب بیاورید. سپس بکوشید تا از آن هم

 هایتان استفاده کنید. و سودمند برای خواست

 

 

 

 

 

  

 تمامیت

تمامیتنا  

 حضور

 موجود غیاب

 مطلوب

 تنش

 رفع تنش

 رامش

 آرامش
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 وطنانبیهویت 

 

انگیز پناهندگانی یل پرتلفات و غماین روزها بحث مهاجران سوری و س

کنند، در صدر اخبار قرار دارد. پیشتر هم در شان به اروپا کوچ میکه از وطن

نوشتارهایی بر این نکته تاکید کرده بودم که فهم بحرانی که داعش، طالبان، 

اند، تنها زمانی ممکن القاعده یا سایر جریانهای سیاسی تندرو در منطقه آفریده

که درهم تنیدگی قلمرو تاریخی ایران زمین فهم شود، و تاریخ دو قرن شود می

 گرایانه فهم و تحلیل شود. اخیر این منطقه با نگاهی سیستمی و کل

 ی نیروهای ایرانیتنها در آن هنگام در خواهیم یافت حضور تعیین کننده

آسورستان  وی قلمردر سوریه و لبنان امری طبیعی است که از پیوند دیرپا و دیرینه

نون ی جخیزد، و تنها در این شرایط تحرک نیروهای نمایندهبا ایران زمین بر می

شان برای ویرانی نمودهای تاریخی حضور تمدن ایرانی در منطقه مذهبی و برنامه

روشن خواهد شد. این که طالبان بوداهای بامیان )یادگار شکوفایی دین بودایی 

ی موصل بندند و داعش پالمیر و هترا و موزهیدر قلمرو ساسانی( را به توپ م

برند، )نمودهای اشکانی و ساسانی بودن بافت سیاسی قدیم منطقه( را از میان می

 شود. معنایی دارد که تنها با فهم هویت تاریخی این منطقه ممکن می
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شد و اعراب آن را ای که از قدیم آسورستان یا شام خوانده میمنطقه

از سخواندند، از دیرباز میدان نبردهای سرنوشتروپاییان لوانت میسوریه و ا

ایران و روم بوده و بیش از بیست جنگ بزرگ در این منطقه میان ارتشهای اشکانی 

و ساسانی و سلجوقی و ایوبی و صفوی با مهاجمان غربی رخ داده است. تا 

وانی و زبان دی نزدیک به صد سال پیش که دولت عثمانی هنوز فرو نپاشیده بود،

اداری مردم این سامان پارسی بود و این زبان در کنار عربی یکی از زبانهای مهم 

 ای گذشتهشد. ویرانی آسورستان طی دههادبی و علمی منطقه نیز محسوب می

زدایی تاریخی از منطقه را به بخشی از زنجیره رخدادهایی است که گویا هویت

ندی ای که تنها با بازنگری در پیکربزنجیره پاکسازی جمعیتی منجر ساخته است.

 هایش را شناخت و به ساختار و کارکردش آگاه شد.توان حلقهایرانیِ هویت می

، و تفاوت «ما»های هویت اجتماعی بر مبنای شباهت میان خودانگاره

ای «هستی داشتن»ی بنا شده است. هویت شالوده« دیگران»و « ما»های خودانگاره

یدار و هدفمند در گیتی است، و همواره از دل پردازش شباهتها و منسجم و پا

نوزاد از همان ابتدای کار با تشخیص «ِ من»شود. تفاوتهاست که هویت زاده می

شوند ی جهان تفکیک میهایی که به تدریج از زمینهشباهت میان خویش و دیگری

پنداری و مذاتکند و در گذر زمان در سراسر عمر مدام با هخود را پیدا می

هاست که صفتهایی و ارزشهایی را درونی همسان پنداشتن خویشتن با دیگری

 های افراد بیگانه وکند، و با تفکیک و مرزبندی و تمایزگذاری با ویژگیمی

 دارد. بخشد و پاس میگروههای بیرونی است که آن را تداوم می

ها، ی دیگریزمینهدر « من»هویت در این معنا، ضرورتی است برای بودنِ 

ها و ارزشها و سرنوشت و همان است که به شکلی قطعی و گریزناپذیر ویژگی

مربوط « دیگران»زند و آن را از مفاهیم مشابهی که به پیوند می« ما»من را به 

ای در علوم اجتماعی یافت پرداز جدیسازد. امروز نظریهشود، متمایز میمی

گیری و تداوم هویت باهت و تفاوت در شکلشود که از این دیالکتیک شنمی
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غافل باشد و آن را انکار کند. از این روست که شعارهایی که بر مبنای انکار 

زده و سطحی و نامربوط جلوه اند، سیاستتفاوت یا شباهت در هویت بنا شده

 کنند.می

از دیرباز دو راهبرد اصلی برای پردازش شباهت و تفاوت وجود داشته 

نامیم. هویت مبتنی بر می« خون»و « خاک»مان نها را در مدل سیستمیاست که آ

اری، تباست. این هویتی است که از هم« ترطبیعی»خون کهنتر و به تعبیری 

ی جانوران شود و در همهخویشاوندی و اشتراک محتوای ژنتیکی ناشی می

 سازد. ی نظم اجتماعی را بر میاجتماعی شالوده

به شان داشته باشند، ی ژنتیکیر که اشتراکی در مادهها اگمن و دیگری

و  ترینکنند و بنیادیسادگی همچون یک سیستم تکاملی یکپارچه عمل می

رین تآورند، که در ضمن قدیمیکهنترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده را پدید می

ی نهم هست. نظم اجتماعی بخش بزرگی از جوامع انسا« ما»و پایدارترین شکل از 

 از دیرباز بر روابط خویشاوندی استوار بوده است. 
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ها و ایلها، و ها و عشیرهخاندانهای بزرگ، دودمانهای شاهانه، قبیله

های فرهمند مذهبی همه بر اساس اشتراکی زیربنایی و باستانی استوار سلسله

عنی باشد، که ی «نافیهم»ِ مشترک و به تعبیر کهن ایرانی، اند، که همانا خونشده

شناختی. در این زمینه است که تباری و خویشاوندی و ارتباط وراثتی زیستهم

ای، شاهان و فرمانروایان، و رهبران مذهبی تعیین ها برای رهبران قبیلهجانشین

شده است، و در راستای کوشش برای مدیریت این شاخص بوده که می

یافته و تعبیرهایی خویشاوندانه می ها سامانازدواجهای سیاسی و فرزندخواندگی

های دینی مانند مادر مقدس و پدر روحانی و فرزندان معنوی در سیستم

 اند. گرفتهشکل

هویتِ مبتنی بر خاک، دیرتر پدید آمده و بر شکل دیگری از شباهت 

 جهان مشترک واستوار شده است. این نوع از صورتبندی خودانگاره بر زیست

ن ی یکپارچه و همگو«ما»هایی مبتنی است که یک ی منستهی زیشباهت تجربه

صی که ترین شاخایآورند. مهمترین و پایهرا به مثابه سیستمی اجتماعی پدید می

مکانی است، که اولی زمانی و همسازد، همجهان را ممکن میاشتراک در زیست

وم و زادب شود و دومی مفهوم وطن و میهنداشتی بدیهی انگاشته میهمچون پیش

عصر را خاک و ی هویت اجتماعی افرادِ همسازد. به این ترتیب شالودهرا بر می

شناختی در تبارنامه و محتوای ژنتیکی، یا سازند. اشتراکی زیستخون بر می

شناختی در سبک زندگی و افقی مکانی که رویدادهای مهم زندگی شباهتی جامعه

 شوند. در آن تجربه می

خاک و خون دو شکل متمایز و ناسازگار از هویت را در حالت عادی 

یشه ی کشاورزانه، و به راند. خاک به زندگی یکجانشینانه، به تجربهآوردهپدید می

له سلسدواندن در مکانی خاص پیوند خورده و خصلتی شهرنشینانه، پیچیده، 

مدون  یکند. در اینجاست که تاریخ و دین و اسطوره شکلمراتبی و نویسا پیدا می

شان بدل گیرند و به متنی مستقل از راویانِ گمنامو منظم و نوشته شده به خود می
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شوند. در این شکل از رمزگذاری هویت، ویژگیهای مشترک میان ما و نقاط می

اد شود که مستقل از افرتفاوت میان ما و دیگران بر اساس متنهایی تثبیت می

لگو اند. در این اهایی خاص برنشسته«جا»خاص، بر مکان و یادمانهایی مستقر بر 

خِ ما ی معنایی تاریی دایمی و پیوسته از اندوختهپیکربندی هویت من با تغذیه

شود یابد و برهم انباشت میکه در جغرافیای مشترک ما جریان می شود،ممکن می

و تفسیرها و روایتهایی گوناگون اما مدون و سامان یافته و غیرشخصی را پدید 

 آورد.یم

اس ای که بر اسخون در مقابل وضعیتی کوچگردانه دارد. قبیله و عشیره

روابط گرم و رویارو و خانوادگی سازمان یافته، خون را مبنای هویت مشترک 

کند. هویت در این حالت امری عینی، ملموس، شخصی و جاری در قلمداد می

کل از کند. این شنمی روابط خویشاوندی است که پیوندی استوار با مکان برقرار

ه شکارچی است ک-ی همان نظم جوامع باستانی گردآورندهپیکربندی هویت ادامه

ای گسترده و متحرک در جستجوی خوراک و سرپناه طبیعت را همچون خانواده

شدند و نه به منابعی رام و گذاشتند و نه به جایی خاص پایبند میزیر پا می

 پرورده شده امیدوار. 

توان همچون کشمکش میان این دو نوع هویت فهم ریخ را میسراسر تا

کرد. تاریخ ایران و روم و چین که سه گرانیگاه بزرگ دولتهای بزرگ در جهان 

مدار دادند، رویارویی و برخورد میان قبایل کوچگردِ خونپیشامدرن را تشکیل می

 رانه به شهرهابنیاد است. قبایل همواره غارتگو شهرها و قلمروهای کشاورزِ خاک

اند. ی ارتشهای شهری بودهی سرکوبگرانهحمله کرده و همواره در تهدید حمله

نو به این ترتیب است که تاریخ چین به تعبیری کشمکش میان قبایل سکای شیونگ

ی دومی بر اولی. به همان ترتیبی که تاریخ و شهرهای چینی هان است، و غلبه

هرهای رومی و قبایل کوچگرد گُت و هون و توان برخورد دیرپای شروم را می

 تدریجی و خونبار دومی بر اولی. یسارمات دانست و غلبه
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در این زمینه، 

ایران زمین وضعیتی ویژه 

و غیرعادی دارد. ایران 

ای میانی بر زمین در نقطه

ی ژئوپلتیک زمین نقشه

قرار گرفته است. به 

همین خاطر هم در طول 

ز تاریخ بیشترین شمار ا

قبایل کوچگرد از آن 

های اند. سامیگذر کرده

های کاسی و هیتی و میتانی و بعدتر اکدی و عموری و آرامی و کلدانی، آریایی

ها ها و ترکها و هونها و هپتالیپارسی و مادی و پرنی و تخاری، و بعدتر مقدونی

عیتی و اند و ساختار جمها در موجهایی پیاپی به ایران زمین وارد شدهو مغول

اند. با این همه بر خالف چین و روم، سیاسی آن را دستخوش دگرگونی ساخته

شده کنی عنصر کوچگرد یا شهرنشین منتهی نی دیرپا و پیچیده به ریشهاین تجربه

کن است. در ایران زمین بر خالف چین شهرها بر قبایل غلبه نکرده و آنان را ریشه

قبایل ویران و غارت نشدند و هویت خود نکردند، و بر خالف روم به دست این 

انگیز و استثنایی است که از را از دست ندادند. ایران زمین جغرافیایی شگفت

 دانسته است. همان ابتدای کار فن درآمیختن کوچگردی و یکجانشینی را می

در واقع تنها قلمروی که از همان ابتدای کار تا همین امروز قبایلی درتنیده 

روستاها داشته، ایران است. نخستین دولت جهانگیر ایرانی از ترکیب با شهرها و 

ی آریایی و شهرنشینی ایالمی پدید آمد و این الگو بارها و عنصر کوچگردانه

ی بارها در تاریخ دیرپای این سرزمین تکرار شد، بی آن که به جریان یافتنِ پیوسته

 ش میان عنصر کوچگردانهناپذیر وارد کند. کشمکهویت جمعیِ ما آسیبی جبران
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و یکجانشینانه البته وجود داشته است، اما هربار به شکلی از سازش و آشتی و 

تداخل و ترکیب انجامیده، و این است آنچه که تحول تاریخی ایران زمین را به 

 نظیر و شگفت بدل ساخته است. امری بی

ش را از اامروز ایران زمین یکی از دورانهای آشوب و پراکندگی سیاسی

 پیشینهگذراند. دورانی که از نظر درازا و شدت ویرانیِ پدید آورده، بیسر می

اش هم آن است که برای نخستین بار در دوران معاصر ما با هجوم نماید. دلیلمی

ایم که دست کم از نظر فنی و یک تمدن یکجانشین یعنی غرب مدرن روبرو بوده

یش از ایران داشته است. به این ترتیب ای بعلمی سازمان یافتگی و پیچیدگی

ی نظامهای سیاسی، جنگهای ی پردامنهحدود دویست سال است که با تجزیه

زدایی و و پارسی ی استعمار کهن و نو، و زوال هویتداخلی خونین، غلبه

 کشمکشهای قومی و دینی و زبانی سر و کار داریم. 

ایران زمین به خارج  در این مدت بخش بزرگی از جمعیت قلمرو تاریخی

ی پناهندگی این بار به کلی با آنچه پیشتر از این قلمرو گریخته است و دامنه

دیدیم تفاوت دارد. چند میلیون نفر از مردم ایران زمین طی قرن گذشته به می

ی خارجی از زادگاه ی جبارانههای سیاسی سرکوبگر داخلی یا مداخلهخاطر رژیم

های اند. ارمنیعنای واقعی کلمه در کل جهان پراکنده شدهخود گریزان شده و به م

رالیا و های استهای انگلستان، صابئیهای اسکاندیناوی، پاکستانیافغانآمریکا، 

ای شوند، نمونهها که تقریبا همه جا یافت میها و کردهای ترکیه و عراقیایرانی

ت ایران زمین را از این هجرت عظیم هستند. هجرتی که حدود ده درصد جمعی

 طی قرن گذشته در سراسر جهان پراکنده ساخته است. 

باخته، گذشته از ایران که در دو قرن گذشته استقالل وطناین جمعیتِ 

سیاسی خود را حفظ کرد و مستعمره نشد، شهروندان کشورهایی نوساخته و 

از  شود واند. مردمی که شمارشان به میلیونها نفر بالغ میبندی شده بودهسرهم
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رود، و وارثان کهنترین جمعیت کل ایران زمین در دوران پیشامدرن فراتر می

شوند، هرچند بیشترشان زیر فشار ی زمین محسوب میتمدن یکجانشینانه

گرای ایشان تاریخ ایرانی و زبان نشاندگان قومسیاستهای استعماری و دست

 اند.شان را از یاد بردهپارسی نیاکان دو سه نسل پیش

 

 

 

 

 

 

رین تی تاریخی ایران زمین نشان داده که مردم این قلمرو در سختتجربه

م اند. مردترین دورانها هم قادر به بازسازی هویت خویش بودهشرایط و پراکنده

 هاییایران زمین چه هویت تاریخی خویش را به یاد داشته باشند و چه نسخه

ردی را کعربی و پانترکی و پانی پانهای سیاسسطحی و تکه پاره از ایدئولوژی

د. فنی داننپذیرفته باشند، همچنان فنِ باستانی و مهم ترکیب خاک و خون را می

کل این  یی تاریخی ایران زمین و جغرافیای یکپارچهکه تنها با ارجاع به گذشته

 اش وجود دارد. قلمرو امکان بازسازی

ی را ایرانی بداند و خاطرههر بازمانده از تمدن ایرانی، چه خویشتن 

اش را به یاد داشته باشد و چه روایتی استعماری از هویتی محلی و خُرد تاریخی

را جایگزین آن ساخته باشد، امکانِ تغییر حال از یکجانشین به کوچگرد و 

اش را دارد. این بدان خاطر است که خاک و خون در ایران زمین از واژگونه

افزا برای تعریف هویت بدل شده بود. و به اکسیری هم دیرباز پیوند خورده بود

کردنِ مهاجمان کوچگرد را  سازی و ایرانیهمین اکسیر بود که جذب و درونی
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ن ای ایشاهای فرهنگی و روایتهای قبیلهساخت و امکان ترکیب آوردهممکن می

 ساخت. ی ایرانی ممکن میرا با بافت نویسای شهرنشینانه

گذار بین این دو حالت رمزِ ماندگاری تمدن ایرانی در  این آزادی برای

و را جهای گریزپا و پناهوطنو عاملی بوده که بی ی گذشته بوده،دو و نیم هزاره

 ای از ایرانشهر راساخته که امکان تاسیس شاخهبه حامالن هویتی غنی بدل می

دید اه ابریشم را پاند. آن بازرگانان سغدی که ریافتهدر تبعیدگاه در دسترس می

دادند و آوردند، همچون آن مشایخ صوفیه که ادب پارسی را در هند رواج می

آن دانشمندان و شاعرانی که هویت ایرانی را در آناتولی و قلمرو عثمانی تثبیت 

افزایی این دو هویتِ کوچگردانه و یکجانشینانه چنین همگی با تکیه بر هم کردند،

 کردند. می

چه  مهاجران و کوچندگان و پناهندگان ایران زمینِ امروز، هوشمندترین

سوری خوانده شوند و چه با هر برچسب دیگری، تنها با این ترفند است که 

توانند هویتی ماندگار و سرافراز و پایدار برای خویش بیافرینند و از حل شدن می

ار د. این بی دوم بپرهیزندر فرهنگهای میزبان و تبدیل شدن به شهروندی درجه

ی هم شاید مانند بارهای گذشته انبوهی چنین نکنند و اندکی چنین کنند و تجربه

ماند و تاریخ تاریخی نشان داده که دستاورد همان اندکِ اثرگذار است که می

 آینده را تعیین خواهد کرد. 
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 فصلی از کتاب: 

 1389ینه، شناسی پهلوانان ایرانی، نشر پازوکیلی، شروین، اسطوره

 پور(ها از مهرداد لطفی)نقاشی

 

 سخن نخست: ضحاکگفتار چهارم؛ 

انگیزترین و پلیدترین شخصیت منفی در تردید هراسبی ،. ضحاک1 

 ی او را احاطه کردههای استعاری فراوانی که افسانهاساطیر ایرانی است. داللت

                                                 

 

 .6، 31بندهش،  1

پس از او حکومت  و پهلوانِ بزرگ و درخشانی که پیش -به همراه دو شاه است

 ی نیروهای بد و زیانکار هستند. اند، نشانگر جایگاه بزرگِ او در عرصهکرده

پسر  ،: از طرف پدر، ضحاک1ی ضحاک در بندهش به این صورت استتبارنامه

خروتاسپ، پسر زینیگاو، پسر ویرفشک، پسر تاری، پسر فرواگ، پسر سیامک 

پسر اودی، دخترِ بیک، پسر  ،است. از طرف مادر، نسب او چنین است: ضحاک

تمبیک، پسر اووخم، پسر پاورویسم، پسر دروسگانریال پسر گناک مینو. نام مادر 

د با و شایاست او در متون دیگر به صورت واتَک، آوتاک و اودَگ نیز ثبت شده 

دیوی است زیانکار که او ماده ،اودایِ ودایی همانندی داشته باشد. در بندهش

 درایی است.ی هرزهنماینده
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در اساطیر اوستایی و متون پهلوی، نامش آژیدهاک فرزند بیوراسپ است 

ن االمم و راویاتجارب یفردوسی و بیرونی و نویسنده ،چند در متون جدیدتر هر

با این وجود با  ،2اندیکی گرفته ،زید او را با بیوراسپبننامطمئنی مانند حسن

ین نام پدرش بوده است. بیور در پهلوی به شود که اتر معلوم میمرور منابع کهن

دار بوده که نامش ای گلهزادههزار است و بنابراین پدرش امیر یا بزرگی ده معنا

فرزند  ،دهد. در شاهنامه، نامش به ضحاکمعنا می "هزار اسبده  یدارنده"

اند. با این وجود لقب مرداس برگردانده شده است و تبارش را تازی دانسته

 اسپ نیز نقل شده است:بیور

  راندند چنین نام بر پهلوی   خواندند کجا بیور اسپش همی

                                                 

 

 .370-360: 1377مختاریان،  2
 .86-84شاهنامه، داستان جمشید:  3

  هزارده بود بر زبان دری   شمار کجا بیور از پهلوانی

  3نام ورا بود بیور که بردند   تامس ز اسپان تازی به زرین

 هایهایی به تبار تازی وی در متون پهلوی نیز وجود دارد، اما اسماشاره

فارسی هستند. مرداس به احتمال زیاد  ،یدهاک و بیوراسپ و احتماال مرداسآژ

البته تفاسیر دیگری نیز در  ؛دهدمعنا می "نامیرا"و است از امُرداد مشتق شده 

الدین کزازی آن را از دو بخشِ که مثال میرجاللمورد نام وی وجود دارد، چنان

ی ودایی به و داس را با داسَه مر+داس متشکل دانسته و مر را همان مار گرفته

که نادرست  4است آریاییِ هندی یکی فرض کرده معنای بومی سیاهپوست و غیر

های ایرانی رواج نداشته نماید. چون مَر به معنای مار در عصر اوستایی در زبانمی

 .1380کزازی،  4
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هایی ایرانی کاربردی نداشته و بعید است نامی که و داسه هم در قلمرو زبان

ی مرتَه )مرگ( مشتق شده باشد، به این ترتیب تجزیه سادگی از ریشهتواند به می

شود. همچنین جهانگیر کویاجی نام او را ناشی از ترکیب دو اسمِ دیائوکو و 

ه اما جدای از آنک ،که نخستین و واپسین شاه ماد بودنداست ارشتیاک دانسته 

 ت که ایرانیانشناختی بعید است، نامحتمل هم هسچنین ادغامی به لحاظ زبان

ترتیب درست شاهان ماد را به شکل امروزین در ذهن داشته باشند و  ،باستان

چنین شخصیت پلیدی را به مادها نسبت دهند که همواره در متون باستانی از 

 نامی نیک برخوردار بودند.  

                                                 

 

 .12، 9دینکرد،  5

همانندسازی همان نام آژیدهاک است که با  ،ضحاک نیز به احتمال زیاد

ی انجام گرفته است. در زبان عربی، ضحاک به معنای خندان رنگ و لعابی عرب

است و هستند چند تنی در تاریخ عرب که ضحاک نامیده شده باشند. 

اما آژیدهاک، همان  ،5است چهردادنسک، مادرش را دیوی به نام اوزاگ دانسته

صفت زشت نیز ترجمه ی ده اژدهای دارا ،یعنی؛آک( -ده-اژدهاست و آن را )اَژی

دهد و آک به خود به تنهایی مار بزرگ و اژدها معنا می ،چراکه اَژی ،اندکرده

 معنای بزه و صفتِ زشت است.
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اعراب به ایران هجوم آوردند و پس از فتح این  ،وقتی در دوران اسالمی 

کشور به دنبال راهی برای جذب اساطیر غنی مردم مغلوب بودند، ضحاک را 

مبلغانِ  ،بینیم که خودِ اعرابین در کمال تعجب میدستاویزی خوب یافتند و بنابرا

بی آنکه محتوای منفی و تباهِ او را  ،یعنی ؛تبارِ تازی این موجود تباهکار بودند

نیز  اینامهدانستند و حتی برایش نسبانکار کنند، وی را به اعراب منسوب می

. 6انددانستهلهوب حمیری بنالتواریخ او را قیسکه در مجملچنان ،جعل کردند

بعدها  ،هادر این کتاب او وزیر تهمورث و صاحب دو دختر است که یکی از آن

با فریدون ازدواج کرد و دیگری به کابل رفت و سردودمان شاهانی شد که در 

 نهایت به مهراب کابلی، پدرِ رودابه منتهی شدند و از این راه با رستم پیوند یافتند. 

                                                 

 

 .1383التواریخ، مجمل 6

 زی ضحاک در اساطیر ایرانی بسیار تکرار شدهچند این روایتِ تبار تا هر

ی ملی ایرانیان درست رسد که سخن نولدکه در کتاب حماسه، اما به نظر میاست

ز دید داند. اباشد که ضحاک را نیز از اساطیر اوستاییِ مربوط به ایران شرقی می

 که تاای بود که به تدریج در ایران غربی وامگیری شد، چناناو، ضحاک چهره

دانستند و این زادگاه در دوران دوران ساسانی شهرِ خاستگاه وی را بابل می

 اسالمی به یمن منتقل شد. 

اش و از هنگامی که فریب اهریمن داستان زندگی ضحاک از زمان جوانی 

شود. مرداس در شاهنامه را خورد و پدرش مرداس را به قتل رساند، آغاز می
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پلیدی از مجرای او نیست که به پسرش راه  مردی پاک و نیکوکار بوده است و

 یابد:می

  اندکی کش از مهر بهره نبود   یکی این پاکدل را پسر بُد مر

  7بود دلیر و سبکسار و ناپاک   بود جهانجوی را نام ضحاک

ضحاک پس از کشتن پدرش، جای او را غصب کرد و از ثروت و اقتدار 

 وی برخوردار شد.

  پدر بدین چاره بگرفت جای   فرومایه ضحاک بیدادگر

  8زیان بریشان ببخشید سود و   تازیان به سر برنهاد افسر

                                                 

 

 .83و 82امه، داستان جمشید: شاهن 7

آنگاه به جنگ جمشید رفت که تازه فره ایزدی را از دست داده و 

د اسیر جمشی ،پذیر گشته بود. ضحاک در نبرد بر او چیره شد و در نهایتآسیب

 ،به دو نیم شد. به این ترتیببا اره از میان  -اسپیتیور-شد و به دست برادرش

غاز اش بود آعصر زرین جمشیدی پایان یافت و دوران ظلمتی که ضحاک نماینده

 شد.

کردن بر ملکِ که ضحاک پس از غلبهاست در شاهنامه چنین آمده  

جمشیدی، فریبِ اهریمن را خورد که در قالب خوالیگری به دربار وی راه یافته 

اک ضح ،پخت. اهریمن در این قالبذیر برایش میهایی بسیار دلپبود و خوراک

 را به گناه گوشتخواری آلود:

 .119و  118شاهنامه، داستان جمشید:  8



 50      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 یک به جایخورشگر بیاورد یک ز هر گوشت از مرغ و از چارپای 

 بدان تا کند پادشا را دلیر  به خونش بپرورد بر جای شیر

 به فرمان او دل گروگان کند  چه گویدش فرمان کند سخن هر

 بدان داشتش یک زمان تندرست خستی خایه دادش نخورش زرده

 مزه یافت خواندش ورا نیکبخت  بخورد و بر او آفرین کرد سخت

 فرازکه شادان زی ای شاه گردن  سازچنین گفت ابلیس نیرنگ

 سر پرورشکزو باشدت سربه که فردات از آن گونه سازم خورش

 که فردا ز خوردن چه سازد شگفت برفت و همه شب سگالش گرفت

 بسازید و آمد دلی پرامید  ز کبک و تذرو سپید هاشرخو

                                                 

 

 .143-131شاهنامه، داستان جمشید:  9

 خرد مهر او را سپردسر کم  شه تازیان چون به نان دست برد

 گون یکسرهبیاراستش گونه  سیم روز خوان را به نان و بره

 خورش ساخت از پشت گاو جوان  به روز چهارم چو بنهاد خوان

 9نابهمان سالخورده می و مشک   بدو اندرون زعفران و گالب
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 خوردن دستضحاک نیز مانند جمشید به گناه گوشت ،به این ترتیب

یازید. وقتی هم که خواست از او قدردانی کند، این آشپزِ دروغین درخواست 

های کرد تا بر دو کتفش بوسه بزند. ضحاک این اجازه را داد و در نتیجه  از دوش

د. این بار اهریمن در قالب آزردنوی مارهایی بیرون روییدند که ضحاک را می

کردن مارها را به او آموخت. این راه عبارت پزشکی به دربار او آمد و راهِ رام

 بود از کشتن دو جوان در هر روز و خوراندن مغز ایشان به مارها. 

های خوالیگرانی که این مسئولیت را بر عهده داشتند، دو تن بودند به نام

یکوکار بودند و برای پرهیز از خونریزی بیشتر از ارمایل و گرمایل که مردانی ن

ند رهاندآوردند، یکی را از بند میهر دو جوانی را که سربازان ضحاک برایشان می

آمیختند. به این ترتیب تا زمان ظهور و مغز دیگری را با مغز گوسفند درمی

ها به چندهزار تن شده بودند و در کوهستان ،فریدون، این گروهِ از مرگ رهیده

زیستند. اینان همان کسانی بودند که بعدها قوم کرد را تشکیل صورت پنهانی می

نقشی بزرگ ایفا کردند و بخش مهمی از سپاه  ،دادند و در نبرد فریدون و ضحاک

 ی آهنگر را تشکیل دادند. کاوه

هایی که برای خدایان گوناگون داستان نبرد ضحاک و فریدون و قربانی

شِ مربوط به فریدون به طور مفصل روایت کردیم و بنابراین در دادند را در بخ

گذریم. تنها باید به ارتباط او با پهلوان گیریم و از آن میاینجا آن را دانسته می

چون گرشاسپ در زمان ضحاک برآمد و  ،ماجراجویی مانند گرشاسپ اشاره کرد

اسپ که گرشاست مده به روایتی از سرداران بزرگ او بود. در متون پهلوی چنین آ

ن شد و مورخان دورابه دستور ضحاک برای نبرد با اژدهایان و دیوان فرستاده می

اند که گرشاسپ از ابتدا با ضحاک مخالف بود و اسالمی بر این نکته تاکید کرده

هایی دشوار و در نتیجه او را به ماموریت ؛شاه ستمگر نیز از وی در هراس بود

در همه  اما گرشاسپ ،او را دریابد ،مرگ ،شاید به این ترتیبفرستاد تا مرگبار می
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شورش خود را آشکار کرد و گرشاسپ نیز به وی  ،جا پیروز بود تا آنکه فریدون

 پیوست. 

 

 

 

 

 

توان به شاهنامه در مورد پیوند ضحاک و دیوهای رویاروی گرشاسپ، می

و ه نام کُندَرهم استناد کرد. فردوسی در فصلِ مربوط به ضحاک به شخصی ب

دار ضحاک و از نزدیکان وی بود و او همان کسی است کند که خزانهاشاره می

 روهتوجهی عجیب وی روبدهد و با بیکه قیام فریدون را به ضحاک خبر می

چون ضحاک وقتی خبر قیام فریدون و کاوه را شنید، برای مدتی دراز  ،شودمی

و به است اقع شورشی بر پا نشده کرد که در وزد و فرض میخود را گول می

 اند، مهمانانی هستندگفت که شاید این جمعیتی که بر او خروج کردهکندرو می

 شتابند. که به سویش می

ناآگاهی غریب ضحاک از نفرت مردمان از وی در کنار این نکته که 

گنجورش کندرو، یا همان گندروای اوستایی است، او را به اژدهای مهیبی با 

ازد. به سنام که در دریا پنهان بود و به دست گرشاسپ اسیر شد، شبیه میهمین 

ویژه که گرشاسپ هم او را نکشت و وی را به دست مردی پارسا سپرد تا عقوبتش 

خورده به فریدون سپرده شد تا در درست همانطور که ضحاکِ شکست ؛کند

د گرشاسپ پیون دماوند اسیر گردد. به این ترتیب، ضحاک از دو سو با ماجرای

کند. از سویی باگندروا مربوط است و از سوی دیگر دلیل سفرهای برقرار می

ضحاک در قالب اساطیری مانند هراکلس نیز به این ترتیب، ی اوست. پرمخاطره

شدنِ پهلوانی بزرگ نزد شاهی ستمگر است و تعیین گنجد که محورشان مهمانمی



 53      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 آن دردسرِدفِ به قتل رساندنِ آسان و بیماموریت مرگباری از سوی این شاه با ه

 پهلوان.

 برجسته و ،خیالی ضحاک در شاهنامه نسبت به قیام مردمچند خوش هر 

ویکردی ر ،دانیم که در کل نسبت به مردمبرانگیز است، اما از منابع دیگر میبحث

که وقتی برای چنان ،هایش زبانزد مردمان بوده استمنفی داشته و خونریزی

واست تا خکرد از او زی بر ایرانیان در شهرِ بَوری )بابل( برای آناهیتا قربانی پیرو

ها را از جمعیت خالی وی را بر هفت کشور چیره نماید تا بتواند این سرزمین

 ،. این درخواست هنگامی که بر بالش و فرش زرین نشست و در برابر خود10کند

                                                 

 

 .31-28، 8یشت، آبان 10
 .21-19، 5یشت، رام 11

و بنابراین گویا یکی از  11ر شدبرسم گسترد و برای وایو قربانی داد هم تکرا

 های ضحاک، کشتار مردمان بوده باشد.کارویژه

از میان بردن جوانان و مغز  ،یعنی ؛ضحاک، گذشته از این تباهیِ بزرگ

جوانان، گناهان دیگری را نیز مرتکب شد. او نیز مانند جمشید و خواهرش نژادها 

 وادار کرد تا در برابر چشمانشرا با هم درآمیخت. به این معنا که پسر و دختری را 

 سیاهپوستان و از ،دیودر نتیجه از آمیزش مرد و ماده ؛با دیوی نر و ماده درآمیزند

 . 12هیوالهای بسیاری زاده شدند ،دیووصلت دختر و نره

ها را همچنین موجودی بود که باعث تباهی زمین شد و آب ،ضحاک 

دو کام  کاخِ او و اینکه او از هر شدنِ ارنواز و شهرناز درمحبوس کرد. زندانی

 . 3و  2، 33بندهش،  12
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جادوگری آموخته بود از دید بیشترِ  ،گرفت و به این دو دخترِ جمشیدمی

ها جلوه کرده است. در پژوهشگران همچون عمل دیوِ خشکسالی و حبس آب

بار به این نکته که ضحاک به تابستان و خشکی ارتباط شاهنامه و اوستا چندین

نپات الگوی نبرد او با جمشید با آنچه در جنگِ میان اپامداشته، اشاره شده است و 

 بینیم شباهت بسیاری دارد. ها( و اسپنجَغرَه )دیو خشکی( می) ایزد آب

ضحاک به خاطر کارهای ناپسندی که در دوران حکومتش بر زمین کرد،  

سال طول کشید  هزارنامدار است. حکومت او بر قلمرو جمشید یک روز کمتر از 

ای که ظهور کرده بود، فریدون به دادخواهی قیام واپسین روز پس از هزارهو در 

های او را ناشی از خوی و سرشتِ پلیدش کرد. بیشتر منابع کهن، زیانکاری

اند و بخش دوم را که نامش را هم به آژی و دهاک شکستهاند، چناندانسته

گوناگون به اشکالی  عیب در منابعده اند. این ترجمه کرده "عیب دهی دارنده"

که او با پنج صفت است . در چهردادنسک چنین آمده است متفاوت ذکر شده

 گری. پلید زاده شد که عبارت بودند از: آز، پلیدی، جادو، دروغ، و الابالی

که او پرستش هفت دیو را به مردم است چنین آمده  در سوتگرنسک، 

ر، خشکسالی، رنج، مستی و تحمیل کرد که عبارت بودند از: خشم، شهوت، فق

ها تقریبا با کماله دیوانِ زرتشتی یکی هستند که هفت موجود زیانکار ناداری. این

شوند. در همین کتاب به این نکته و هماوردانِ امشاسپندان و هورمزد محسوب می

اشاره شده که ضحاک تمام کارهای نیکِ جمشید را از میان برد و تاثیر دوران 

که در دوران وی است شرح داده شده  سپسزمین سترد. ایرانزرین وی را از 

گری، خودپسندی و سرپیچی از پرستش خداوند رواج یافت. در دزدی، حیله

است، از آن رو که  «عیبده »که نامش به معنی است التواریخ چنین آمده مجمل

 گرفتن و پرستشکردنِ رسم روزهرسم بد را باب کرد که در میانشان ابداع ده
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 ضحاک نه تنها شخصیتی سامی ،یک بنده هم بود! به این ترتیب  خداوند همچون

 شود. ی سامی از یکتاپرستی بازنموده میکه همچون مبلغی برای نسخه

 

 

 

 

 

 

که در فصل چنان ،ی مفهوم دهاکه تفسیر دیگری نیز وجود دارددرباره 

که از هدایای هوم  کسانی ،فریدون دیدیم، بندی در یسنا وجود دارد که در آن

شان دینیار و برزیگر و رزمنده اند به اینکه در خانهو تهدید شده ندزدند، نفریمی

. این دهاکه را استاد پورداوود شوندزاده نشوند بلکه مورَکَه و ورشنَه و دهاکَه زاده 

ای پهلوی مترادف گرفته که در ی یسنا نوشته،با واژهای که بر ترجمهدر حاشیه

ود و شخوانده می "دَخشَک کاهِنیتار"و  است همین بخش به کار رفتهتفسیر 

 است.  "ی مقدسکاهنده از نشانه"معنای آن 

ی عالمت دارنده"ی سانسکریت یسنا به صورت این عبارت در ترجمه

این واژه در جاهای  ،برگردانده شده است. در ضمن "خوردهداغ"یا  "خاص

ها به کار گرفته شده که یونِ آتورباندیگر همچون صفتی در برابر روحان

های مقدس بوده است. نتیجه آنکه دهاکه، شان حفظ نمادها و نشانهخویشکاری

 ،شکند همخورده یا کسی که تابوی نمادهای قدسی را میبه تنهایی معنای داغ

شده توسط جمشید نظم اجتماعیِ بنانهاده ،دهد. با توجه به آنکه ضحاکمعنا می

قدسِ حاکم بر روزگار زرین را بر هم زد، این لقب برایش شایسته و قواعد م

 نماید. می
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وچند بسیار دارد، چند برخورداری ضحاک از فره کیانی جای چون هر 

بسیار کوشید، شکی  ،اما در این مورد که ضحاک برای به دست آوردن این فره

ود، شنیست. در زمیادیشت وقتی داستان گسستن فره از جمشید روایت می

ماند. آخرین اطالعی که سرنوشت سومین بخش از فرهِ جمشیدی مبهم باقی می

شود در مورد این فره داریم، آن است که آماجِ نیروهایی اهریمنی و اهورایی می

دو برای به دست آوردنش شتاب دارند. صحنه با رویارویی ضحاک و ایزدِ  که هر

دیگری را تهدید  ،ین دو هماوردیک از ا رسد، در جایی که هرآذر به اوج می

کند که اگر به فره دست یازد، توسط دیگری به قتل خواهد رسید. نیروی این می

 . 13ماننددوی این حریفان از به دست آوردن فره درمی دو برابر بود و از این رو هر

                                                 

 

 .50-46، 7زمیادیشت،  13

با مرور فهرست هماوردانی که برای داشتن فره با هم درگیر شده بودند، 

یک سو وهومن، اردیبهشت و آذر قرار دارند که دو تای آخرشان  بینیم که درمی

از ایزدان کهن ایرانی و فرشتگان مهم زرتشتی هستند و وهومن نیز ابداع بزرگ 

زرتشت است که بعدها نقشش در اساطیر سامی به گابریل یا جبرئیل محول 

شم از شود. در مقابل ایشان، اکومن و خشم و ضحاک قرار دارند. اکومن و خمی

دیوهای کهن ایرانی هستند. اکومن هماوردِ وهومن است و خشم با اردیبهشت 

 ستیزد. می

نماید که درگیری این سه زوج، کشمکش سه دیو با از این رو چنین می

بینیم که ضحاک در اینجا همچون دیوی در برابر سه ایزد باشد. به این ترتیب، می
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ضحاک با خدایان و دیوان در اساطیر آذر نموده شده است. این ارتباط نزدیک 

شخصیت تاریخی متاخری نبود و اگر  ،کهن ایرانی، نشانگر آن است که ضحاک

های تاریخی بگردیم، باید به وقایع دوران هم بخواهیم دنبال ردپایش در روایت

 ها به فالت ایران مراجعه کنیم. آغازین آریایی

ی به همین بند از اوستا محدود های اهریمنپیوند ضحاک با دیوان و آفریده 

شده به دست های آفریدهشود. در وندیداد هم هنگامی که سخن از سرزمیننمی

خوانیم که اولین سرزمینی که آفریده شد، ایرانویج بود که اهورامزداست، می

کردنش اژی را در آن پدید آورد. اژی در این بند به صورت اهریمن برای ویران

یری بازنموده شده است. او اژدهایی با سه کله و شش چشم موجودی کامال اساط

                                                 

 

 .3، 2وندیداد،  14

و سه پوزه است که زورمندترین دروغی است که اهریمن برای نابودی جهان 

 . 14راستی آفرید

هایی نیکو نیز به ضحاک با این وجود، در تمام بندهای یادشده، صفت 

بند  همین ها بیشتر به قدرت وی اشاره دارد. درنسبت داده شده است. این صفت

دانسته شده  "دارای هزار چستی و چاالکی"از وندیداد که شرحش گذشت، او 

 ،یعنی؛ که 15است بینیم که صفتِ اَشِوِرچَه به او داده شدهها میاست و در یشت

گیرد در مورد بسیار دلیر. خودِ این نکته که در پایان عمر تصمیم می

از  ایر آن است که بازماندهدادگستربودنش از مردم شهادت بگیرد نیز نشانگ

ها البته با حسد و کینه های اخالقی در وی وجود داشته است. این ارزشارزش

 .57زمیادیشت،  15
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چراکه اصوال دستگیرشدنش به دست فریدون بدان دلیل بود که  ،درآمیخته بود

همسران خویش را با وی دید و نتوانست بر تعصب و خشم خویش غلبه کند و 

 ازگشت و در آنجا دستگیر شد. به این ترتیب به کاخ خویش ب

که چنان ،اش آغشته با اسطوره استپایان کار ضحاک نیز مانند زندگی 

خواستن ضحاک از مردم به در بخشِ مربوط به فریدون دیدیم، ماجرای شهادت

روزگار را بر این پادشاه ماردوش تیره  ،ی آهنگر انجامید و در نهایتقیام کاوه

دادنش او را به قتل نرساند، م اهورامزدا پس از شکستفریدون به حک ، اماساخت

اما در کوه دماوند در بندش کرد. ضحاک بر اساس اساطیر زرتشتی یکی از سه 

ست در نتیجه قرار بر آن ا ،شاهِ تباهکاری بود که توسط اهریمن نامیرا گشته بود

 که او تا پایان زمان در این کوه آویخته بماند. 

او را از بند خواهد  -یعنی پیروان دروغ-از اشموغان  در پایان زمان، یکی

اما در ابتدای کار، ضحاک از بیم فریدون تکان نخواهد خورد تا آنکه آن  ،رهاند

اشموغ به او جرات دهد و خبردارش سازد که فریدون و دودمانش از زمین 

عد ب ؛بلعدآید و ابتدا همان اشموغ را میاند. آنگاه ضحاک به حرکت درمیرفته

سوم مردم، چارپایان و گیاهان را افتد و یکهم به جان آفریدگان نیک زمین می

روند و او برد تا آنکه آب و آتش و گیاه نزد خداوند به دادخواهی میاز میان می

 کنند. را از تباهکاری ضحاک آگاه می
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دارد رانگیزد تا بانگ بنریوسنگِ نیرومند را برمی ،اهورامزدا در آن هنگام

و گرشاسپ را از خواب بیدار کند. گرشاسپ که با جادوی پری به خواب فرو 

. به این 16کوبدخیزد و سر ضحاک را با گرز فرومیدر این هنگام برمی است رفته

مدارانه و آخرالزمانی است که با اساطیر ترتیب، مرگ ضحاک امری غایت

 خورد.های مربوط به سوشیانس پیوند میبخشی و روایتنجات

 

های ی ضحاک و همخوانی وی با شخصیت. در مورد خاستگاه افسانه2 

ها و سخنان بسیاری وجود دارد. علی حصوری بر مبنای تفسیری برداشت ،تاریخی

شاهی  ،که از بند هفدهم بندهش دارد بر این باور است که ضحاک در اصل

                                                 

 

 .24-13، 71، 70یسن، زند بهمن 16

صر نظم طبقاتی عو به خاطر تالشش در راستای از میان بردن  است فرهمند بوده

جمشید، چنین بدنام شده است. این برداشت در برخی از نویسندگان معاصر که 

شکنی در تفسیر اساطیر کهن بودند، عالیقی مارکسیستی در پی نوآوری و شالوده

اش ضحاک را به خاطر هواداری ،در حدی که برخی از مشاهیر معاصر ،را دامن زد

 ودند!از سوسیالیسم و برابری طبقاتی ست

پیش از ورود به بحثِ ارتباط ضحاک با طبقات اجتماعی، باید نخست  

تاریخی  یبر این نکته تاکید کنم که فهمِ اساطیر، جز در پرتوِ توجه به پیشینه

مفاهیم و سراسرِ دورانی که آن اسطوره در ذهن مردمان حضور داشته است، 

ی شخصیتی رد رابطهخواهیم در موممکن نیست. این بدان معناست که اگر می
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ی آب حیات کنکاش کنیم، نخست مانند ضحاک با طبقات یا اسکندر با چشمه

باید به داللت معنایی این عناصر در نزد مردمی که بدان خو گرفته بودند توجه 

شناسی امروزین ی آب حیات را در پرتوِ دانش زیستوگرنه اگر چشمه ،نماییم

های سرطان و بودنش در تشخیص ژن بفهمیم و اسکندر را به خاطر پیشرو

ه پیش هزار فیزیولوژی پیری بستاییم یا درکِ مارکس از مفهوم طبقه را به چند

تعمیم دهیم، دچار خطاهایی بنیادین خواهیم شد که در این روزگار ارتکابش 

 مرسوم شده است..

ای از این خطای ی ضحاک و طبقه، نمونهدست کم در مورد رابطه  

ی پژوهش در اساطیر ایرانی رخ داده است. ایرانیان باستان سابقه در 17همزمانی

                                                 

 

17 Synchronic phallacy 

کردند که بر اساس خویشکاری مفهوم طبقه را به عنوان نظمی طبیعی ادراک می

های گوناگون اجتماعی استوار شده است. مفهوم و وظایف دینی و قدسیِ گروه

خوان نیست هم Classکاست در هند و پیشَگ در ایران، در کل با مفهوم مدرن 

ت قدر نادرسهمان ،ای مانند ضحاکو برگرفتن نتایجی مارکسیستی از اسطوره

 !18یشناساست که به رسمیت شمردن اسکندر در مقام موسس علمِ ژنتیک پیری

، "ینافهم"طبقه در نزد ایرانیان باستان، امری بود که با روابط خونی و  

ورده خپیوند می ،تن در هستیکارکردِ اجتماعی افراد و خویشکاری یا مرکزداش

اش، پیوندش با نظام آرایش امور است. مفهومی که به لحاظ کارکرد اجتماعی

لیل ی بررسی و تحشایسته ،ی انسانیقدسی و تاثیرش در سازماندهی خودانگاره

18  Genetic Gerontology 
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ی مدرن که بر محوری اقتصادی تردید این مفهوم با مضمون طبقهاما بی ،است

 .اردی مدرن مربوط است، ارتباطی ندکار در جامعهاستوار شده و به تفکیک 

توان به بحثِ عملکرد ضحاک در مورد طبقات پرداخت. با این مقدمه می 

های ینیک ،که ضحاکاست در متون پهلوی، چندین بار به این موضوع اشاره شده 

جمشید را از میان برد و دستاوردهای او را ویران کرد. با به یاد آوردن اینکه 

ترین دستاورد جمشید در قلمروی سازماندهی اجتماعی، تاسیس نظام طبقاتی مهم

ه کچنان ،ی این نظم نیز بوده استنابودکننده ،شود که ضحاکبود، معلوم می

گفتیم، این تفسیر با روایت فردوسی از فریدون که پس از چیرگی بر او نظم 

 که بیرونی نیز او را در به ویژه ؛طبقاتی را بار دیگر برقرار کرد همخوانی دارد

                                                 

 

 .224: 1923آثاالباقیه،  19

داند که هنوز تقسیم طبقاتی در میانشان تری میی جوامع کهننماینده ،آثارالباقیه

 .  19رواج نیافته بود

ی دورانی از آشوب نماید که ضحاک، نمایندهبه این ترتیب، چنین می 

نظم طبقاتی جامعه دستخوش آسیب شده و نظم و ترتیب  ،بوده که در جریان آن

های مردمان در طی آن رو به زوال رفته است. اگر بخواهیم ضحاک را با یژهکارو

شاهی تاریخی تطبیق دهیم، باید به دنبال شخصیتی انقالبی بگردیم که در راستای 

 تخریب این نظم عمل کرده باشد. 

در نگرش ایرانیان باستان، نظمِ طبیعی و اهوراییِ حاکم بر گیتی، جایگاهی 

گرفت که با کارویژه یا رسالت او در کس در بر می ا برای هرویژه و ورجاوند ر
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زندگی مربوط بود. این کارویژه توسط جایگیری فرد در یک قبیله یا قومیت یا 

ال که مثچنان ،یافتسازمان می ،اما در قالبِ آن ،شدی اجتماعی تعیین نمیطبقه

ان ان و مخالفشد، مدافعدر عصر ساسانی که نظم طبقاتی با سختی مراعات می

ا هاین نظم )مثل انوشیروان در برابر مزدک( به سطح برخورداری یا منزلت طبقه

اعتراض چندانی نداشتند، بلکه بیشتر به قالبِ دینی و تقدس این نظام مربوط 

آورانی مانند مزدک بودند نه مصلحانی دین ،شد. انقالبیون این دوران هممی

یه آنان که در عصر اسالمی ظهور کردند. از اجتماعی و دادخواهانی اقتصادی شب

این رو، کنش ضحاک در محو آثار جمشید و در برهم زدن نظم طبقاتی، در چشم 

شده و به همین دلیل هم دانسته می "ای ایزدیمحوکردن نشانه"ایرانیان کهن 

 ضحاک همچون دیوی در چشمشان جلوه داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخالقی و پلیدِ ضحاک در چشم ایرانیان  ضدبه عنوان شاهدی بر تصویر  

ای دیگر از شخصیت ای که جنبهتوان به موارد زیادی اشاره کرد. نمونهقدیم، می

 یای تفکربرانگیز است از گزیدهسازد، جملهضحاک را در برابر ما آشکار می

گوید که در میان تمام آفریدگان، در آنجا که اهورامزدا به زرتشت می ؛زاتسپرم
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. 20برخوردار شدند، جز ضحاک "کرداریداد فرشکرت"شان پیش از مرگ از همه

ها، اند، یکی از آنرا به اشکال گوناگون ترجمه کرده "داد فرشگردکرداری"

خواستن است. دیگری، با داد سنجیدنِ کردارهای خویش همچون زمان توبه

د، ه وجود دارفرشگرد است. معنایی نزدیک به اینکه در دستگاه نظریه نگارند

تنها موجودی است که بدون تمامیت  ،نماید که ضحاکتمامیت است. چنین می

از دنیا  توبهشود یا به قولِ موبدان زرتشتی، بیرو میهبا مرگ روب "کارهنیمه"و 

 رود. می

 

                                                 

 

 .3،24ی زاتسپرم، گزیده 20

ه هایی کحاظ تاریخی با شخصیتها، ضحاک به ل. بر مبنای این داده3

ردند، کانقالبی اجتماعی را برای دستیابی به یک نظم نوین طبقاتی رهبری می

 ترین شخصیتی که در اینارتباطی ندارد. علی حصوری معتقد است که مناسب

است که پس از برادرش کمبوجیه بر  ،فرزند کوروش بزرگ ،گنجد، بردیارده می

ار دست اندرک ،ها را بخشید و به ظاهرتمام استانتخت نشست و خراج سه سال 

ی نخبگان پارسی و تاسیس الگویی نو از نظمِ شاهنشاهی بود. کنار گذاشتنِ طبقه

ی سرداران پارسی به رهبری داریوش های او در کمتر از یک سال با توطئهبرنامه

وده مهمچون مغی دروغگو بازن ،عقیم ماند و خودش کشته شد و در تاریخ ،بزرگ

شده بود که حتی مردی نامدار و ستوده ،بردیا به خودی خود ،شد. با این وجود
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ی وی، ناگزیر شد او را در قالب مغی دروغزن داریوش برای از میان بردن خاطره

 نمایش دهد. 

حضوری بر مبنای دخالت بردیا و ضحاک در نظم اجتماعی مستقر، تالش 

خوردنشان از شاهی فرهمند و ستدو برای برهم زدن آن و شک انقالبی هر

پرشوکت )فریدون/داریوش( این دو را یک تن دانسته است. از دید نگارنده، این 

چون ساختار بردیای/گوماتای تاریخی با ضحاک  ،نادرست است ،برداشت

اساطیری ارتباطی ندارد. بردیا/گوماتا، جوانی خوشنام و محبوب بود که در پی 

بوده و به سرعت هم شکست خورده  -نه طبقاتیو -بر هم زدن نظمی سیاسی 

بنابراین هیچ ارتباطی با شاهِ زیانکار، سالخورده، منفور و مقتدری مانند  ،است

ضحاک ندارد که دوران حکومتش هزار سال به درازا کشید. در واقع در مورد 

های های محکمی در دست نداریم و تنها اشارهاصالحات مورد نظر بردیا داده

قابل اعتماد هرودوت را داریم که بیشتر رونوشتی از  های غیرو داده بیستون

تبلیغات رسمی دربار داریوش است و همان داستانِ جعل هویت بردیا به دست 

 کند که به احتمال زیاد نادرست است. مغی گوماتا نام را نقل می

توان در مورد ضحاک داشت، آن است که او را با تفسیر دیگری که می

همانند بدانیم. او نیز شاهی سالخورده و مقتدر بود  -واپسین شاه ماد-هاک آژید

زمین حکم راند و در نهایت به که برای مدتی طوالنی بر بخش مهمی از ایران

پهلوانی فرهمند و نیرومند همچون کوروش شکست یافت. او نیز مانند -دست شاه

آینده آگاهی یافت و ضحاک در زمان کودکیِ شاهِ فرهمند، رویایی دید و بر 

دستور داد تا کودک را به قتل برسانند، اما کودک )فریدون/کوروش( در جنگل 

ببالید و در نهایت او را به یاری یکی از سرداران خودش )گرشاسپ/هارپاگِ 

خوردن به قتل نرسیدند و ها پس از شکستدوی این شاه مادی( شکست داد. هر

خرین نماید که نام آن دو بدان دلیل محتمل میبه تبعید فرستاده شدند. همسانی ای

 بوده است با -اندازیعنی نیزه-وَیکَه شاه ماد که احتماال در حالت اولیه اَرشتَه
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آژیدهاک شباهت دارد و در برخی از متون به صورت مترادفی برای آن به کار 

 گرفته شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز اشکال نیست. آژیدهاک دانستن این دو نیز خالی ابا این وجود یکسان

سربازان خودش به کوروش  ،در میان مادها چندان محبوب نبود، چون در نهایت

تسلیمش کردند و هرودوت نیز به سرکوب سرداران مادی به دست وی اشاره 

کند. با این وجود نباید از یاد برد که او به مدت سه سال با توانی بسیار در می

ای سابقه ،ر مورد رقیبان و دشمنان کوروشبرابر کوروش مقاومت کرد که د

 کوروش ،شود. همچنین او تنها شاهی بود که در میدان نبرددرخشان محسوب می

 را شکست داد و حتی یکبار او را تا پاسارگاد عقب راند. 

که او را چنان ،چندان منفی و منفور نبوده است ،اش همیاد و خاطره

و به ویژه در متونی مانند تربیت کوروشِ  اندپدرزن و پدربزرگ کوروش دانسته
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. همچنین نشانی از 21اندکسنوفانس، همچون دالوری جنگاور و خردمند ستوده

اشد وکشتار روی آورده باینکه دست به اصالحاتی طبقاتی زده باشد یا به کشت

 .شوددر دست نیست. به عبارت دیگر، عنصرِ اهریمنی ضحاک در او دیده نمی

ی دیگری که در مورد ضحاک وجود دارد، وی را با برداشت تاریخ 

های خونینِ آشوریان به آذربایجان و ایالم در قرون هشتم و هفتم پ.م حمله

، معتقد است 22ی مهم این دیدگاه استداند. یوستی که نخستین نمایندهمربوط می

که برای غارت به است ی آشوریانی بوده یافتهشکل تشخص ،که ضحاک

های درونی سرزمین ایالم تاختند و گاه تا بخشکردستان ایران می آذربایجان و

 آمدند. نیز پیش می

                                                 

 

 .1342کسنوفانس،  21

 ،تگرفای تاریخی همانند میضحاک را بیشتر با دوره ،چند یوستی هر

اما امروزه گرایشی در میان برخی از نویسندگان ایرانی وجود دارد تا او را با یکی 

ای که در این مدت های تاریخیصیتاز شاهان آشوری یکی بگیرند. در میان شخ

به ایرانِ غربی تاختند، به ویژه شروکین )سارگون( دوم بیشتر مورد توجه است 

که با سپاهیانش تا کوه دماوند پیش رفت و روستاهای بسیاری را ویران کرد و 

شروکین دوم در میان  ،تردیدقبایل ایرانی گوناگونی را مطیع خود ساخت. بی

زش آمیچراکه به رفتار خشونت ،ترین گزینه در این مورد استشاهان آشوری به

 ،با ایرانیان از مجرای نوشتارهای درباریِ خودش آگاهی داریم. با این وجود

سرگذشت شروکین هیچ ارتباطی با ضحاک ندارد. او شاهی کامیاب و پیروزمند 

22 Justi, 1879. 
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یت بود که برای مدتی نه چندان طوالنی در قلمرو خود سلطنت کرد و در نها

 همچون سایر شاهان آشوری درگذشت. 

اگر بخواهیم ضحاک را به اقوام مهاجر به ایران منسوب بدانیم، یک امکان 

دیگر، آن است که وی را با قبایل مهاجم سکا یکی بگیریم. هاشم رضی در 

گاه او برای این بحث، گفتار . تکیه23ی خود بر این حدس رفته استدانشنامه

قاتی ای ابتدایی بود که تقسیم طبی جامعهید ضحاک نمایندهگوبیرونی است که می

غایب و در کوچگردانی  ،در آن هنوز ظهور نکرده بود و این ویژگی در آشوریان

دانستن ضحاک مانند سکاها حاضر است. همچنین حدس رضی به خاطر شرقی

بودنش ترجیح دارد. ارتباط این شخصیت با اسب و ترِ غربیبر احتمال سست

                                                 

 

 .1381رضی،  23

اش با رستم که پهلوانی سیستانی و سکاست نیز این وند نهایی نوادگان دختریپی

شوکت شاهی ضحاک، پیوندش با تازیان  ،کند. با این وجوداحتمال را تقویت می

باهتی وبیگاه سکاها شهای گاهزمین سلطنت کرد با تازشو اینکه هزار سال بر ایران

 های میانرودان همخوانمانند سلسلهندارد و بیشتر به دشمنی مستقر و نیرومند 

 است. 
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امکان دیگری نیز وجود دارد و آن هم این  ،. در مورد خاستگاه ضحاک4 

است که او از ابتدا موجودی اساطیری بوده است و اصل و نسبش به آدمیان و 

ذار که گفتیم، نخستین بار در کتاب اثرگگردد. این نظر چنانشاهان تاریخی بازنمی

به طور جدی مطرح شد. نولدکه با تحلیل  -ی ملی ایرانیانحماسه-ه نولدک

 ی عناصر اینترین واژگان مربوط به ضحاک، به این نتیجه رسید که همهکهن

از  ؛شودهای اوستاییِ دیگر، به ایران شرقی مربوط میروایت، مانند تمام روایت

دیو یا اژدهای نوعی  ،این رو برداشت وی این بود که ضحاک در ابتدای کار

ها بوده که بعدها با شاهان تاریخی تطبیق داده شده است. در ی آبکنندهمحبوس

ان شی جغرافیاییاین قاعده درست است که زمینه ،مورد اساطیر اوستایی در کل

بیش از رخدادهای تاریخی  ،ایران شرقی است و به عناصر اساطیریِ کهن آریایی

های بندی داستاندرست است که استخوان همچنین این هم ؛کننداشاره می

های شاهان محلی در شرق اوستایی بر مبنای رخدادهای تاریخی و درگیری

زمین استوار شده که همواره از ورای صافی اسطوره نگریسته شده و تفسیر ایران

 گشته است. 

الگوی عمومی تکامل اساطیر اوستایی به این شکل بوده که به تدریج  

ب غربی ی جنوزمین در گوشهگرفتنِ گرانیگاه اقتدار سیاسی ایرانشکل زمان باهم

ها و اساطیر اوستایی نیز به تدریج از شرق به غرب مهاجرت این سرزمین، روایت

 ،ن ترتیبد. به ایوی ایران غربی سازگار شتا با زمینه دکرد و به شکلی تفسیر ش

میه یکسان دانسته شد و روا اهامون بود ب ،چست که در ابتدای کاری چیدریاچه

های خوارزم با قفقاز و رودهایی مانند آمودریا و سیردریا با کوه ،به همین شکل

 ارس و سپیدرود یکسان دانسته شد. 

ی از ابر این مبنا باید پذیرفت که در ابتدای کار، ضحاک نیز اسطوره 

ت می که بنیاد گذاشزمین بوده است. بر همین مبنا، زادگاه وی و شهرِ مهشرق ایران

 که در بحث فریدونچنان ،را هم باید جایی در ایران شرقی دانست -یعنی بَوری-
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اش موجودی بود که گاوها و زنان را محبوس نشان دادم، ضحاک در شکل اولیه

از این رو وی را باید نیرویی نمادین  د؛رسانآلود و به قتل میکرد، به جادو میمی

ارد. سر دشمنی د -یابندکه در آب تجلی می-دینه و بارور دانست که با عناصر ما

گرفتنش در میان دیوان نامداری مانند خشم و رویارویی او با امشاسپندان و جای

 اکومن را نیز باید در همین قالب درک کرد.

ها بدان معنا نیست که بند نافِ ضحاک از با این وجود، تمام این حرف 

 ،نماید که کل عناصر اساطیریاست. در کل، چنین میآغاز گسسته از تاریخ بوده 

زمانی  ،هایی معموال محلی و گمنامای تاریخی دارند. رخدادها و شخصیتریشه

یی هامنش ؛اندهایی شدهها و منشی آفرینش روایتاند که دستمایهدر جایی بوده

بذر  ا آنتر شده و ارتباط خود را بتر و سترگفربه ،که به تدریج در طول زمان

ی بیرونی گسسته است و به تدریج چندان عام و زورآور شده که امکان اولیه

های دیگری از تاریخ و ها و رخدادهایی دیگر در برشتطبیق آن با شخصیت

 جغرافیا فراهم آمده است. 

ی بر این اساس، ضحاک را نیز باید عنصری نمادین دانست. درباره 

ن اشاره کرد که گویا ردپایش تا دوران پیش از توابودن وی در این حد میکهن

کشیده شده باشد. در وداها  -یعنی قرن هفدهم پ.م-جدایی هندیان و ایرانیان 

موجودی پلید به نام ویشوَروپَه وجود دارد که از بسیاری جهات یادآور ضحاک 

 هایی اژدهاگونه که پدرش خدایی بود با اسباست. او نیز دیوی بود با چهره

ه را اسیر کرد و ب -زا و زنانکنایه از ابرهای باران-ار و او نیز گاوهای شیرده بسی

بند کشید تا آنکه در نهایت به دست پهلوانی کشته شد. اگر به راستی ضحاک و 

ویشوروپه یکی باشند، تاریخ ضحاک را باید تا زمانی دوردست عقب کشید و 

 ده برای ما را پذیرفت. شگشتگی پیوندش با رخدادهای تاریخیِ شناختهگم
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توان نتیجه گرفت که ضحاک، مانند ها میی این بحثدر کل، از همه 

-افراسیاب با یک شخصیت تاریخی یگانه همتا نباشد، بلکه با الگویی از زندگینامه

-ها و بافتی از رخدادها پیوند داشته باشد و این چیزی است که در مورد شاه

بیشتر بدان خواهم پرداخت. ضحاک قاعدتا  ،زودی پهلوانان هم مصداق دارد و به

برای  یاموجودی اساطیری و بسیار دیرینه بوده که به تدریج به صورت نماینده

 ی تاریخی خاص درآمده است. یک دوره

ی ی داستان او که فردوسترین نویسندهدستگر و چیرهترین تدوینبزرگ

ی که به شکلاست نسبت داده  هایی را به اوبزرگ باشد، بر این مبنا ویژگی

ن زمینشاندگان خلفا بر ایرانتردیدناپذیر با دوران حاکمیت تازیان و دست

اش بر شاهی پرشوکت مانند بودن ضحاک، چیرگیسازد. تازیمشابهش می

نغز که ی ی مردم از ساسانیان پیوند داشته است و این نکتهجمشید که با خاطره

کامال با تصویر  است ی اهریمن بودهنشاندهدست خورده ومغزِ جوانان را می

 خوانیی ایرانی همی دهقانانِ فرهیختههای اموی و عباسی در طبقهذهنی خلیفه

از این رو دلیل پایداری داستان ضحاک و بازگوشدن مداومش، و ؛ دارد

آن نیست که به شاهی تاریخی اشاره  نمودنش با شرایط تاریخی گوناگون،خوانهم

کند که برعکس، بدان دلیل است که الگویی اساطیری و ساختاری کلی دارد می

اند، های تاریخی گوناگونی که متاسفانه در تاریخ ما دوام داشتهتواند با دورانو می

 تطبیق یابد.
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. اگر بخواهیم کردارها و رخدادهای مهم زندگی ضحاک را خالصه 5 

 رسیم:کنیم، به این فهرست می

ای تازی بود که فریب اهریمن را خورد و پدرش زادهبزرگ ،ضحاک 

 بیوراسپ را به قتل رساند.

 ضحاک و سپیتوره بر جمشید شوریدند و او را شکست دادند.  

ضحاک با دو دختر جمشید درآمیخت و ایشان را فریفت و با جادو آشنا  

 کرد.

ای هاهریمن در قالب آشپزی به دربار او وارد شد و برایش خوراک 

 لذیذی از گوشت فراهم آورد.

های او بوسه زند که از جای آنگاه در مقام پاداش اجازه یافت بر کتف

 ها دو مار رویید.آن

راه درمان سرکشی مارها را به او آموخت و  ،اهریمن در قالب پزشکی 

 کردند.در نتیجه هر روز مغز دو جوان را خورشِ مارها می

ل نام داشتند از هر دو جوان، یکی را نجات آشپزان او که ارمایل و گرمای 

 دادند. می

 نظم طبقاتی دوران جمشید را بر هم زد و جهان را تباه کرد. ،ضحاک 

گرشاسپ را به دنبال دیوان و اژدهایان بسیار فرستاد، با این  ،ضحاک 

 سودا که در این میان به قتل برسد.

 رساند. پدر و سرپرست و نزدیکان فریدون را به قتل ،ضحاک 

 محضر ساخت و از مردم گواهی خواست که عدل ورزیده است. ،ضحاک 

 محضر را درید و مردم را به شورش فراخواند.  ،آهنگری به نام کاوه 

 فریدون خروج کرد و کاوه و گرشاسپ به وی پیوستند.  



 72      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

اما او تا دیرزمانی باور  ،خبر شورش فریدون را به ضحاک داد ،کندرو 

 کرد.نمی

 ون بر ضحاک چیره شد و او را راند.فرید 

ین اند، خشمگضحاک وقتی خبردار شد که زنانش با فریدون درپیوسته 

شد و زمانی که برای انتقام از ایشان به کاخ خود بازگشته بود با فریدون رویاروی 

 شد و از او شکست خورد.

 فریدون به امر اهورامزدا او را در دماوند به بند کشید. 

 یراست و تا پایان زمان در دماوند در بند خواهد بود.نام ،ضحاک 

اشموغی او را از بند خواهد رهاند و خبرِ نابودی دودمان  ،در پایان زمان 

 فریدون را به وی خواهد داد.

ها و گیاهان و مردمان سوم رمهضحاک به جنبش درآمده، آن اشموغ و یک 

 را خواهد بلعید. 

زدا شکایت خواهند کرد و او به نریوسنگ گیاه و مردم و رمه به اهورام 

 دستور خواهد داد تا گرشاسپ خفته را بیدار کند.

ی بی ضحاک را به قتل خواهد رساند در حالی که تنها مرده ،گرشاسپ 

 توبه خواهد بود.
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 ی تصویر انسان آرمانیدرباره   

 14/2/1395شنبه ، سه54ی ی کرگدن، شمارهنامههفته

انی پدید ها، تصویری است که از انسان آرمی تمدنمعیار داوری درباره

ترین مردمانی است که بر این اساس آورند، و ماهیت بانفوذترین و برجستهمی

ها آنجایی است که هنگام فهمِ یک پدیده باید آورند. نقاط حدی و اوجپدید می

اساس  توان بربدان نگریست. بر همین مبنا به همان ترتیبی که هر انسانی را می

ی اش ارزیابی کرد، دربارهنقاط کارنامه ترینبزرگترین دستاوردها و درخشان

 توان به نامدارترین دانشمندانتوان چنین کرد. یعنی میتمدنها و فرهنگها نیز می

و سیاستمداران و ادیبان و شاعران و هنرمندان یک تمدن نگریست و از ایشان 

 ی آن تمدن بهره جست. همچون شاخصی برای فهم و داوری درباره

ی انسان کامل را تحلیل کرد و خیلی و تقدیس شدهتوان تصویر تمی

دریافت که در آن بافت فرهنگی چه ویژگیهایی اهمیت داشته و پیشرفت و بالیدن 

توان سیر تحول تاریخی شده است. میها مهم و کلیدی قلمداد میدر کدام زمینه

ه آیا ک ها دنبال کرد و به این پرسش اندیشیدها را در ادبیات و اسطورهابرانسان

های های نامدار و اسوهالگوی دگردیسی این مفهومِ ذهنی، با مسیر تحول شخصیت

توان به یا ندارند. میتاریخیِ زاده شده در آن فرهنگ سازگاری و توازی دارند، 

های فنی، چه این پرسش پرداخت که چه نیروهای اجتماعی، چه دگردیسی

هنری به کدام تغییرها در سیمای های فلسفی و تحوالت نهادی و کدام نوآوری

ه توان پیش رفت و پرسید کشود. از مسیری واژگونه نیز میانسان کامل منتهی می

آیا ظهور شخصیتهای تاریخی نامدار و مهم به تحولی یا چرخشی در صورتبندی 

 یا نه؟ شود،انسان آرمانی منتهی می
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گیری ای به شکلنظری توان پرسید که چه شرایط تاریخی و زیربنایمی

توان روابط میان جمشید و شخصیتهای ی جمشید انجامیده، و میاسطوره

ه توان پرسید کاش مانند سلیمان و کیکاووس و نمرود را تحلیل کرد. میهمسان

گرفته، ی جنگاوری سکا شکلی ابرپهلوانی مانند رستم بر اساس زندگینامهاسطوره

نی یا  پهلوان سورنی زیر تاثیر روایتهایی از پهلوانی ی سیستایا خودِ آن گندفرنه

توان پرسید که کوروش بزرگ به خاطر شناختن و دانستن همسان بوده است. می

بخشیِ سوشیانس زرتشتی کرداری چنین اخالقی و الهام پذیرفتن از داستان نجات

س بر ناش داشته، یا این که مضمون دادگری سوشیاو مهربانانه با رقیبان سیاسی

 اساس کردارهای این شخصیت تاریخی صورتبندی شده است. 

انسان  یتوان به نوعی دانشِ تخصصی دربارهبا ردگیری این پرسشها می

کامل دست یافت. عزیزالدین نسفی از عارفان قرون میانه کتابی زیبا دارد به 

یان ف، و در آن آرای شاعران و صو«کتاب االنسان الکامل»پارسی، که نامش هست 

ای تحلیلی و و دینمردانِ چند قرن پیش از خویش را گرد آورده است. نسخه

شناسی سیستمی یکسره از نو توان با روشانتقادی از این کتاب را امروز می

دنهای اش با تمنگاشت و نه تنها صورتبندی این مفهوم در ایران زمین، که مقایسه

 دیگر را نیز آماج کرد. 

ای و در شناخت اساطیر ه اساطیر ایران زمین عالقهای که بهر پژوهنده

تمدنهای دیگر نیز دستی داشته باشد، خیلی زود متوجه این نکته خواهد شد که 
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های ایرانی به چهار دلیل از اساطیر معاصرشان در ی تاریخی اسطورهدر هر دوره

ند یچیده هست( بسیار فلسفی و پ1اند. روایتهای ایرانی سرزمینهای دیگر متمایز بوده

( بسیار با 2شوند، ی کل هستی متصل میو به فراروایتی کالن و عقالنی درباره

( به نسبت 3شان غلبه دارد، اند و مضمون اخالقی در همهاخالق درهم تنیده شده

اند و رخدادها و موجودات جادویی در فراغت از باورهای خرافی پرداخته شده

( انسان در مرکز روایتها قرار دارد. یعنی 4و  ،و تخیلی در آن به نسبت اندک است

ه بر کند، بلکاساطیر ایرانی سرگذشت خدایان یا هیوالها یا اشباح را بازگو نمی

 سرنوشت انسان تمرکز یافته است.

 ترین وبه همین خاطر مفهوم انسان کامل در ایران زمین یکی از پیچیده

 ور از واقع نیست اگر بگوییم که درترین تصویرها را پدید آورده است. دپرداخته

های تاریخ پیشامدرن، در هر برش زمانی در قیاس با سایر فرهنگها سراسر هزاره

در  توان یافت.ی این مفهوم را در ایران زمین میترین الگوی ذهنی دربارهپیچیده

 نایران زمین با انبوهی از پهلوانان و جنگاوران و قدیسان و هنرمندان و ماجراجویا

ی انبوهی از و پارسایانِ تخیلی و اساطیری سر و کار داریم که شانه به شانه

اند. گواهی بر سرداران و شاهان و دینمردان و هنرگران و عارفانِ تاریخی ایستاده

و تاریخ این که آن شخصیتهای تخیلی سخت تاریخی  ارتباط تنگاتنگ اسطوره

 اند.آمیخته شده طورهنمایند و این اشخاص تاریخی بسیار با اسمی

ای ای چشمگیر و پیچیدگیانسانهای آرمانی هرچند در ایران زمین پیشینه

ردیدی اند. تای قرار گرفتهانگیز دارند، امروز در موقعیتی فرودست و حاشیهحیرت

نیست که اگر مضمونها و ویژگیهای اصلیِ انسان آرمانی را در درازنای تاریخ 

ی مرکزی نوآوری در این زمینه خواهیم یافت. با این ستهتحلیل کنیم، ایران را ه

ی مدرن به تدریج در مغرب آورانههمه طی سه قرن گذشته موجی نو از تمدن فن

اند. زمین تکامل یافته که امروز فراگیر شده و ایرانیان در تاسیس آن نقشی نداشته

های نو و ناپذیر تمدن مدرن است که رسانهگستر و مقاومتاین موج جهان
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ی خامی که برای این ی روایت کردنِ اساطیر را رقم زده و مادهساختهای تازه

کار مورد استفاده قرار داده، روایتها و اساطیر بومی اروپایی بوده که در نهایت 

مسیحی دارند. در نتیجه در برش زمانی امروزین ما با تاریخی دیرپا -ماهیتی رومی

کامل در ایران زمین روبرو هستیم، که اغلب همچنان و غنی از تکامل مفهوم انسان 

هایی سنتی محدود مانده است، و در مقابل آن روایتهایی نو و در چنبر رسانه

بینیم که ریشه در خاک جوان و روایتهای نوپای مدرن از همین مفهوم را می

ادی ی اقتصهای پردازش مکرر فرهنگی و تولید فزایندهاروپایی دارد، اما در چرخه

 وارد شده و از راه صنعت مدرن فرهنگ خصلتی جهانی پیدا کرده است.

ها ی نامدار از این ابرانسانبرای روشن شدن دعوی، خوب است دو نمونه

را با هم مقایسه کنیم. در ایرانِ امروز هر کودکی )امیدواریم که!( دست کم اسم 

نسانی داند. یکی ابرارا میرستم را شنیده باشد، اما تردیدی نداریم که نام سوپرمن 

است ایرانی که از نظر تاریخی به شخصیتی در ابتدای عصر اشکانی، یعنی حدود 

شود و روایتهایش را به همین سبک و سیاقی که دو هزار سال پیش مربوط می

ی مانند یابیم. کتاب عظیمبینیم، در ادبیات و هنر عصر ساسانی نیز باز میامروز می

شخصیت او سروده شده و شماری از نامدارترین و بانفوذترین  شاهنامه بر محور

اندیشمندان تاریخ اندیشه )از فردوسی و بیرونی بگیرید تا سهروردی و موالنا( 

ی فرهیخته با رستم و روایتهایش و اند. امروز نیز طبقهاش سخن گفتهدرباره

ابهای چنان کتی اصلی انتقال ماجرای رستم همسرنوشتش آشنا هستند. اما رسانه

 حجیم و زبانی سنجیده و فخیم است که شاید همگان آن را در نیابند.
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ای تخیلی و خالقانه که یک طراح در مقابل سوپرمن را داریم، آفریده

مجالت کمیک استریپ حدود هشتاد سال پیش آن را پدید آورد. از آن هنگام به 

شعری  ی سوپرمناسیم که دربارهشنبعد فیلسوف، ادیب، دانشمند یا عارفی را نمی

های ای پرداخته باشد. با این همه انبوهی از فرآوردهسروده یا کتابی نوشته یا نظریه

ای که این نماد اند و چرخش مالیفرهنگی و غیرفرهنگی بر محور او پدید آمده

ی زند. دشوار است در سراسر کرهکند، سر به فلک میروایی هرساله تولید می

ه شهری بروید که دست کم گروهی از مردمش فیلم سوپرمن، نقاشی و زمین ب

استریپ سوپرمن را ندیده باشند. عروسک سوپرمن، به عکس سوپرمن، یا کمیک

توان یافت همراه کیف و کفش و کاله و عکس برگردان سوپرمن را همه جا می

لیون )یا میی او ساخته نشود و چند ده و سالی نیست که کارتون یا فیلمی درباره

 گاه چند صد میلیون( تماشاچی نداشته باشد.

سنج و خرد نقدپسندی آشکار است که در ایران زمین بر هر چشم نکته

سوپرمن طی پنجاه سال گذشته گام به گام پیشروی کرده و رستم قدم به قدم 

ا از ی فرهنگ لزومی یک اسطوره بر رقیب در عرصهعقب نشسته است. این غلبه

کند. هرچند جذابتر بودن و بودنِ سوپرمن حکایت نمی« معنادارتر»ا ی« بهتر»

تخیلیِ -دهد. سوپرمن با وجود بافت علمیاش را نشان میروزآمد بودن

های او عبارتند از ای جادویی دارد. تواناییاش، در واقع زندگینامهداستان

کردن  ن و ذوبتنی در برابر آسیب سالحها، پرواز کردن بی وسیله، سوزاندرویین

آمیز. تمام این عناصر چیزها با خیره نگریستن، و زورمندیِ باورنکردنی و اغراق

ماهیتی جادویی دارند و دقیقا همان چیزهایی هستند که در اساطیر قدیمی اروپایی 

اند. سوپرمن در واقع تناسخی است از همان پهلوانان قدیم یونانی. پیشینه داشته

ماند، و پرواز کردن و زورمندی و خطاناپذیری یاو کمابیش به پرسئوس م

ی همان است، با همان فاصله از عقالنیت و همان سطح از هایش ادامهضربت
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ها را به هدایای خدایان جادوپرستی. با این تفاوت که پرسئوس این توانایی

ای دیگر، در گوناگون مدیون بود و سوپرمن آن را از عالم الهوت )یعنی سیاره

 ت آسمانها( به ارث برده است. ملکو

با وجود تاکید بر 

تخیلی داستان  های علمیسویه

ها ارتباطی با سوپرمن، این توانایی

ی مستقیم علم مدرن ندارند و ادامه

همان روایتهای باستانی محسوب 

اش این که بنا به شوند. نمونهمی

علم مدرن، سازگار با آنچه از 

از  قرنها پیش در ایران نیز بخشی

شده، دانش عمومی محسوب می

ای به چشم همراه است که از اجسام سرچشمه گرفته است. دیدن با ورود اشعه

در اروپا این نکته تا عصر نوزایی به درستی دانسته نبود و نویسندگان اروپایی 

ی تصور نادرستی که افالطون داشت، اعتقاد اغلب تا سه چهار قرن پیش در ادامه

اش به اجسام همراه ای از چشم و برخورد کردنبا خروج اشعه داشتند که دیدن

ی خرافات باقی ماند در ایران زمین تنها در دایره« دیدن»است. این شیوه از فهمِ 

سازد. این که ی مفهومیِ نظر زدن و چشم زدن را بر میو همان است که شالوده

ی منهدم کند، دنباله تواند اجسام راشود و میای خارج میاز چشم سوپرمن اشعه

 مستقیم همین تصویر از دیدن است که هیچ ارتباطی با علمِ دیدنِ مدرن ندارد. 

تر تر و غیرخرافیها او را امروزیاگر به رستم بنگریم، از خیلی جنبه

خواهیم دید. رستم انسانی تمام عیار است. هیچ توانایی جادویی و غیرعادی به 

آمیز بنماید. م در حدی نیست که نامعقول و اغراقاش ندارد و آن هجز زورمندی

ی عمومی اساطیر پهلوانان، به کشمکش کردار رستم و سوپرمن بر اساس قاعده
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هدید را ت« ی خودیقبیله»و « دوستان»با دشمنی استوار شده که امنیت و بقای 

کنند. اما بر خالف سوپرمن که با موجوداتی عجیب و غریب و به قدر خودش می

 آویزد کهشود، رستم با پهلوانانی همسان با خویش در میمعقول گالویز مینا

شان انسان هستند، و آنهایی هم که نیستند دیوهایی هستند که شباهتی تقریبا همه

ان نشینای از جنگلتوان آنها را قبیلهچشمگیر به انسان دارند، در حدی که می

 مازندرانِ باستان در نظر گرفت. 

های درونی، معیارهای اخالقی، فراز و فرودهای داستانی، و یزهاگر به انگ

پیچیدگی روابط با انسانهای دیگر و همچنین ارتباط پهلوان با خودش بنگریم، به 

است.  تر از سوپرمنایتر و چندالیهیابیم که رستم بسیار پیچیدهروشنی در می

 و روایتی تکرارها گذرا و سطحی است و گفتمان اارتباط سوپرمن با دیگری

لوحانه است که احترام به قانون مدنی و رعایت قواعد شونده و به نسبت ساده

کند. رستم در مقابل شخصیتی است که تمام قوانین را کنار شهر مدرن را تبلیغ می

گذارد و تنها بر اساس قوانینی درونزاد و خودبنیاد کردار خود را انتخاب می

توان پهلوانی اخالقی به معنای حقیقی کلمه م را میکند. از این روست که رستمی

ه کند و نبه حساب آورد، در حالی که سوپرمن، که نه گوش دشتبان را از جا می

آورد، از عمق اخالقی و فلسفی به کلی تهی پسرش را در نبرد از پای در می

 پسندند و وقتی بالیدند واست. به همین سبب است که کودکان سوپرمن را می

 آورند.تر باشند، به رستم روی میاز سطحی فرهیخته« اگر»سن و سالی یافتند، 

ی ایرانی در آن زمانی پیشتاز و نیرومند و بانفوذ بود که کودکانش جامعه

شد شدند و ربا تصویری پیچیده و اثرگذار و نیرومند از انسان کامل پرورده می

ار داستان رستم را آموخته باشند، ای که کودکانش از ابتدای ککردند. در جامعهمی

دشوار بتوان دروغ گفت، دزدی کرد، الفِ گزاف زد، و ریا ورزید. شاید به این 

ای از این دست برقرار و تاثیرگذار های فرهنگیخاطر است که تا وقتی سرنمون
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های یگیر نداشت و بیمارهای شخصیتی وضعیتی چنین همهبودند، این فرومایگی

 خاست. شان بر نمیزین هم از دلاجتماعی امرو

اما باید امروز این نکته را دریافت که رستم از فضای تخیل کودکانه به 

نشینی کرده و بخشی از آنچه به هنگام ی فرهیختگان عقبقلمرو اندیشه

شود، کمابیش همان است که چند گیری شخصیت نزد نوباوگان تجربه میشکل

شد. عالج این درد تنها زمانی ممکن فهم می ای خرافیهزار سال پیش در جامعه

هم گرد رستم را دریابیم. کلید فشود که دلیل پیشروی سوپرمن و سبب عقبمی

ای که بر ی خردکنندهآورانهاین ماجرا، همانا فهم مدرنیته است و برتری فن

هایی که پیامهای خویش را با فرهنگهای سنتی دارد، و کارآمدی و چاالکی رسانه

کند. سوپرمن به این خاطر امروز اهمیتی جهانگیر پیدا کرده که مخابره میآن 

ی تخیلیِ یک هنرمند گمنام، امروز یک هنرِ پاپِ فراگیر، و گذشته از یک آفریده

های یک صنعت فرهنگیِ پولساز هم هست. تردیدی نیست که مکیده شدنِ اسطوره

ا بخشهایی از معنای آن ر گ،ی تکثیر مکانیکی فرهنپیچیده و معنادار در زمینه

سازد. اما شاید زمان آن رسیده زداید و بخشهایی دیگر را تخت و سطحی میمی

از  هایی که پسهایی رقیب با سوپرمن از رستم پدید آید. نسخهباشد که نسخه

ی سینما و پویانمایی و کمیک استریپ و بازی، های مدرنِ برسازندهگذر از صافی

ده و نرم و سطحی شده باشد، اما چه بسا که همچنان در این امری سرراست و سا

هایی از آن معنای دیرینه و کارگشا را در خود حمل کند وضعیت نمادها و رگه

و راه را بر آشنایی بعدیِ نوباوگان با اصل متن هموار سازد. شاید در آن هنگام 

خود را به سوپرمنی جذاب و زیبا و رنگین که چندان معنایی هم ندارد، جای 

نواز دهد، که بخشی از میراث معنایی خود را رستمی به همین اندازه زیبا و چشم

 حفظ کرده است. 
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 راز اعظم

 21/2/1395، سه شنبه 55ی ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

ی ما چنان شده که باید از رگبار خبرهای مهیب و دردناک در زمانه 

ی و پلیدی و خشونت بیم داشت. یکی از حسی و خو گرفتن مردمان به زشتبی

ی خشم و ناراحتی بسیاری شده، داستان اخباری که طی روزهای اخیر مایه

انگیز زنی است به نام اعظم که به همراه دو دختر خردسالش به مدت بیست غم

شده است. این خبر را و یک روز زندانی شوهرش بوده و به دست او شکنجه می

ی دیگری گذاشت که چندی پیش منتشر شد و ناراحت کنندهباید در امتداد خبر 

ی بستری در یک آسایشگاه خصوصی به دست ماندهاز شکنجه شدن بیماران عقب

رسناکی های تتوان فیلمکرد. به این موارد میشان حکایت میپرستاران و نگهبانان

ش را افزود که دولت اسالمی عراق و شام )داعش( از زجرکش کردن مخالفان

کند. آنچه که در تمام این موارد مشترک است، شکلی از رفتار است و منتشر می

 د.شوای برای ابراز خشونت که اغلب سادیسم یا دیگرآزاری خوانده میانگیزه

ی سادیسم در اواخر قرن هجدهم بر اساس آثار ادبی مارکی دو ساد کلمه 

صر در پارسی به فرانسوی به این طرز رفتار منسوب شد و در دوران معا

ی .م( اشرافزاده1814-1740دیگرآزاری ترجمه شده است. مارکی دو ساد )

ای بود که در حدود زمان انقالب کبیر فرانسه به خاطر اعمال خشونت بر فروپایه

 اش بر همین موضوع پایزنان روسپی شهرتی داشت و چون در داستانهای تخیلی

ار دادن دیگران را در بافتی جنسی روایت فشرد و زوایا و جوانب رنگینی از آزمی

کرد، شهرتی یافت و نامش بر این حال و هوا حک شد. کمابیش همزمان با او می
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ر ی این حالت را دی واژگونهی دیگری به نام لئوپولد زاخر مازوخ سویهنویسنده

آثارش حکایت کرد و این بار بر میل به آزار دیدن و خوار شدن تاکید کرد. به 

ترتیب بود که نام او نیز در متون روانشناسانه به یادگار باقی ماند و جفتِ  این

مازوخیسم / سادیسم تعریف شد و در زبان ما به خودآزاری/ دیگرآزاری  

 برگردانده شد. 

 

 

 

 

 

 

 

دهد که رفتارهای سادومازوخیستی از ابتدای شواهد تاریخی نشان می 

هم به رواج این  شناسانههای مردمو دادهاند کار در جوامع انسانی وجود داشته

دهد. یعنی میلِ غریب به آزار دادن دیگری نوع رفتارها در تمام جوامع گواهی می

ترِ آزار دیدن از دیگری انگار در تمام دورانها در تمام جوامع وجود یا میلِ غریب

هم  یداشته است. بر مبنای همین میل آیینهای جمعی و مناسک اجتماعی گوناگون

تکامل یافته است که زجرکش کردنِ محکومان در مألعام یا زخم زدن بر خود 

 هایی از آن است. در جریان مراسم مذهبی نمونه

ه به تنیدی نظامهای روانی گرایشی طبیعی و پیشدانیم که همهاین را می 

دانیم که حسی عمومی و دهند و باز این را هم میسوی لذت از خود نشان می

( در آدمیان وجود دارد که به همین empathyیر به نام همدلی و همدردی )فراگ

ی شود شادمانی و خنده از کسترتیب از تباری تکاملی برخوردار است و باعث می

به کسی سرایت کند و درد و رنج دیگری همچون شکلی از مالیم از رنجِ خویشتن 
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تر دست شادمانی و لذتی بیش تجربه شود. بر این مبنا این که مردمان بکوشند تا به

. اما نمایدیابند و دیگران را نیز از آن برخوردار کنند، امری طبیعی و بدیهی می

این که چطور ممکن است کسی از رنج دیگری لذت ببرد یا رنج خود را بپسندد، 

کند. به ویژه وقتی دریابیم که این ای جلوه میدر نگاه نخست همچون ناسازه

ری امری فراگیر و عمومی است و به حالتی بیمارگونه و حس خود/ دیگرآزا

 شود.استثنایی در جمعیتی کوچک از مردمان محدود نمی

سه ».م با 1905ی سادومازوخیسم در پردازی علمی مدرن دربارهنظزیه 

به قلم فروید آغاز شد. پیش از این تاریخ ریشارد فون « ی جنسیتمقاله درباره

« رنجوری جنسیروان».م در کتاب مهمش 1886کرافت اِبینگ در سال 

(Psychopathia Sexualis)  تعبیر سادیسم و مازوخیسم را برای توصیف این

نوع از رفتارها به کار گرفته بود و بر این نکته تاکید کرده بود که عنصر اصلی 

ی سلطه و کنترل کردن است و نه خودِ آزارگرانه با دیگری، مقوله-در ارتباط خود

ی مهم اشاره کرد که رفتار به این نکته« سه مقاله»رنج. فروید در  درد و

یابند و از این دیگرآزارگرانه و خودآزارگرانه اغلب همزمان در یک تن نمود می

رو تعبیر سادومازوخیسم را وضع کرد. او این حدس را هم مطرح کرد که همگان 

 ی داشته باشند و در اینتا حدودی برای نمایش این نوع رفتارها استعداد و آمادگ

عمومی پنداشتنِ سادومازوخیسم چندان پیش رفت که بخشی از مراحل رشد 

روانی نوزادان را سادیک نامید، چرا که با میل به گاز گرفتن و دریدن پیوند 

بر ارتباط « خورد!ای کتک میبچه»ی مهم خورده است. فروید بعدتر در مقاله

های جنسی را با آن مرکز کرد و خیالپردازیدیگرآزارانه ت-تخیل با میل خود

مربوط دانست. او مانند کرافت ابینگ معتقد بود سرشت مردان با دیگرآزاری و 

ذات زنان با خودآزاری سازگاری دارد و از این رو بروز هریک از این حاالت 

دید. فروید و روانکاوان دیگر در کل معتقد در جنس مخالف را بیمارگونه می

اش و محرومیت از عشق و دیده انگاشته شدن کودک از سوی والدینبودند نا
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محبت خانوادگی عامل اصلی منحرف شدن جریان لیبیدو و بروز حالتهای 

 سادومازوخیستی است. 

 

 

 

 

 

 

 

دیگرآزارانه مورد -ی رفتارهای خوددر روزگار ما مدل کالسیک درباره 

دهد که های جدید نشان میهای سختی قرار گرفته است. از یک سو دادهحمله

شد دارد و حتا در رفتار سادومازوخیستی شیوعی بیش از آنچه که گمان می

میمونهای عالی مانند شامپانزه هم نمودهایی از این رفتار دیده شده است. پیمایش 

مشهور کینزی نشان داد که حتا خواندن داستانهایی با محتوای سادومازوخیستی 

ردان به لحاظ جنسی تحریک کننده است و این فراتر از م ٪22زنان و  ٪12برای 

 میزانی است که از یک عارضه یا انحراف روانی انتظار داریم.

های گذشته جنبشهایی اجتماعی را داریم که بر از سوی دیگر طی دهه

یستی از ارتباط سادومازوخ« داوطلبانه»زیان بودنِ شکلی مالیم و فراگیر بودن و بی

دید  ورزند. ازو با بیمارگون شمرده شدنِ این رفتارها مخالفت می کنندتاکید می

نویسندگانی که سخنگوی این جریان هستند، رفتار خودآزارانه و دیگرآزارانه 

شکلی از اندرکنش جنسی صریح یا پنهانِ میان من و دیگری است که با تبادل 

قدرت و سلطه  ای پیچیده ازلذت همراه است. اما داد و ستد این لذت در شبکه

شود و با تعویق و رنج همراه است. هرچند چون هردو طرف بر سر تعریف می

 شود. آن توافق دارند امری غیراخالقی یا زیانمند یا ناسالم قلمداد نمی
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ای در درون اردوی های تجدیدنظرطلبانهدر کنار این برداشتها، دیدگاه

ین میان به ژیل دلوز تعلق دارد روانکاوان را هم داریم. مشهورترین دیدگاه در ا

.م( با فرض مرکزی فروید 1967« )سردمزاجی و سنگدلی»که در نوشتار مهمش 

مخالفت کرد و گفت که سادیسم و مازوخیسم دو طرز رفتار به کلی متفاوت 

ها و ساز و کارهایی به کلی یابند، اما خاستگاههستند که در یک فرد ظهور می

تاکید داشت و مشروط « قرارداد»و حالت مازوخیستی بر ناهمسان دارند. از دید ا

م کرد. در حالی که سادیسشدن لذت بر اساس قواعد منسوب به دیگری را بیان می

داد. استوار بود و اعمال سلطه بر دیگری را مورد تاکید قرار می« قانون»بر رکنِ 

شد ناشی می( super-ego( و فرامن )id)از دید دلوز مازوخیسم از اتحاد نهاد 

( ego) ی منهمراه بود. در مقابل سادیسم حاصلِ غلبه« من»و با انحالل کامل 

گذار و جایگزینی برای فرامن بر ی قانونبر نهاد و فرامن بود و من را به مرتبه

 کشید. می

سم ی سادومازوخییکی از بحثهایی که از همان ابتدای قرن بیستم درباره 

ه ی رفتارهایی کرحمی بود. دربارهت با خشونت و بیمطرح شد، ارتباط این حال

های ترسناکش باز ی اعظم سر زده یا آنچه که داعش در فیلماز شوهر دیوانه

ی نمایاند، با خشونت و سنگدلی عریان روبرو هستیم. اما این که پشتوانهمی

 دیگرآزاری است یا نه، جای بحث وجود-روانشناختی این رفتارها به راستی خود

دارد. یکی از نخستین نویسندگانی که در این زمینه به طرح مسئله پرداخت، هنری 

.م( بحث کرد که 1933« )روانشناسی جنسیت»هاوالک اِلیس بود. او در کتاب 

سادومازوخیسم با سنگدلی و خشونت عادی تفاوت دارد و وضعیت روانی پیچیده 

پی دستیابی به لذت  و خاصی است که از مجرای تولید رنجِ مدیریت شده در

است. این خط اندیشه تا حدودی در آثار نویسندگانی مانند سارتر بازتاب یافته 

از سوی  دانند واست که مازوخیسم را کوششی برای تثبیت نگاه دیگری بر من می

کنند. ی من بر دیگری تفسیر میی نگاه و انگارهدیگر سادیسم را همچون سلطه
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ر راستای انحالل خودآگاهی و دست کشیدن از دید سارتر خودآزاری د

گرفت و دیگرآزاری همچون مکملی برای آن ی آزاد قرار میبازیگوشانه از اراده

کرد که بر عکس فرو کاستنِ دیگری بر یک شیء و مسلط شدن بر آن جلوه می

 گرفت. را هدف می

 خالصه آن که رفتار سادومازوخیستی امری پیچیده و الیه الیه است که 

توان آن را به شرّ اخالقی یا بیماری روانی فرو کاست. چنین به سادگی نمی

آزارانه، چندین و چند عامل با هم ترکیب دیگری-نماید که در حالت خودمی

شک ی مرکزی این رفتار بیشوند و طیفی متنوع از رفتارها را پدید آورند. هسته

تواند با لذتِ ( است، که میگره خوردنِ رنجِ دیگری با لذتِ من )در دیگرآزار

برخاسته از رنجِ من در اثر لذت دیگری )نزد خودآزار( گره بخورد و در این 

 نمایددیگرآزاری پایدار را نتیجه دهد. چنین می -ی خودآزاریحالت یک رابطه

 شوند و قراردادهاکه وضعیتِ دوقطبیِ یاد شده که افراد داوطلبانه بدان وارد می

کنند، چندان زیانمند نباشد و کنش متقابل در اندرونش وضع میو قواعدی برای 

 ترین الگو هم محسوب شود.رایج

 

 

 

 

 

 

رنج استوار شده، یک -ی مرکزی که بر جفت لذتدر کنار این هسته 

شک در ی بزرگ و نیرومند از جنس قدرت و سلطه را هم داریم که بیگوشته

نماید یین کننده است. یعنی چنین میدیگرآزارانه تع-دادن به ارتباط خود شکل

که در این ارتباط متغیرهای مرکزی سطح روانی )لذت و رنج( با متغیرهای مرکزی 



 87      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

سطح اجتماعی )قدرت و سلطه( جوش بخورند و با هم ادغام شوند. به این 

ارز ترتیب کسب لذت از حضور دیگری با اعمال قدرت بر بدن دیگری هم

و رنج در بدن دیگری که در ذات خود صورتی از  شود و کنترل جریان لذتمی

تر، جایگزین لذتِ خامِ تر و اجتماعیقدرت است، همچون صورتی پیچیده

دیگرآزارانه با زبان -ی خودگردد. تاکید دلوز بر این که رابطهروانشناسانه می

 یدتوان دریافت و تایکند را در همین جا میپیوند دارد و گفتمانی ویژه تولید می

 کرد.

به لحاظ آماری رفتارهای خودآزارانه یا دیگرآزارانه اغلب به خاطر همین  

دوسویه بودن و قراردادهای دوجانبه با خشونت و درندگی زیادی همراه نیستند 

و ماهیتی به نسبت مالیم دارند. اما باید به این نکته نگریست که در برخی از 

و میلِ یک خودآزار است که بر  ای در کار نیستموارد اصوال ارتباط دوسویه

شود. در واقع میل به لذت بردن از رنج میل تحمیل میگناه و بیای بیدیگری

ی مرکزی شرّ اخالقی است و دیگری در غیابِ توافق با دیگری، احتماال هسته

ل شود. یعنی میی همین ارتباط سادومازوخیستی جدا میهمچون ترکشی از بدنه

ستیابی به لذت در حضور رنج دیگری، آنگاه که با نادیده به سلطه و خواستِ د

اش همراه باشد، به انگاشتن دیگری و بسته شدنِ نگاهِ خودآزار بر خویشتن

سازد. ی رفتار ستمگرانه را بر میدهد و شالودهخشونت و درندگی میدان می

یل مخوردنِ گوشت امری طبیعی و رایج و نه چندان زیانمند است، اما وقتی این 

به خوردن گوشت انسان زنده تغییر جهت دهد، کرداری مهیب و آدمخوارانه را 

 کند. ایجاد می

نماید که ارتباط سادومازوخیسم با خشونت و ستم چیزی از چنین می 

 ی مرکزی تعادل و مهار خشونت در رفتار دیگرآزارانههمین جنس باشد. هسته

ی و درک لذت و رنج اوست. همدلی و همدردی و توانایی نگریستن به دیگر

سازد، و بازیهای همین عامل است که دریافت لذت از رنج دیگری را ممکن می



 88      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

سازد. اگر عاملی این ی لذت و رنج میان من و دیگری را ممکن میپیچیده

ی نگاه منِ آزارگر بیرون براند، همدردی را از میان بردارد و دیگری را از دایره

اش را در ماجرای اعظم و شوهرش کند که نمونهیآمیز بروز مستمی خشونت

 بینیم.می

نشاند، برد و سنگدلی را به جای آن میآنچه همدردی را از میان می 

ه ی جنایتکاران بزرگ تاریخی کتواند عواملی متفاوت باشد. با مرور زندگینامهمی

عوامل  شود کهدادند، روشن میی نمایانی از خود نشان میرفتار دیگرآزارانه

تواند بخشی از ماجرا باشد، اما بر خالف تربیتی و اختالل در رشد روانی می

توان به آن فرو کاست. در ماجرای آن نگهبانان دیدگاه فروید، کل داستان را نمی

د، انگار اندادهی بیگناه را آزار میماندهصفتی که بیماران عقبو پرستاران شیطان

زدایی نسبت به رنج دیگری را رقم زده که حساسیتعاملی اجتماعی در کار بوده 

ین ی شوهر اعظم او ستم را به امری عادی و پذیرفتنی تبدیل کرده است. درباره

ا آید، گویا بدانیم که به مواد مخدر معتاد بوده و چنان که از گزارشها بر میرا می

 . تحالت پارانوئید شدیدی به خاطر مصرف شیشه دست به گریبان بوده اس

 

 

 

 

 

 

تعادل ظریف میان من و دیگری و درهم گره خوردنِ جریانهای لذت و 

آورد و با هم لذت بردن و با رنج در این دو است که ارتباط انسانی را پدید می

سازد. نظام اجتماعی بر مبنای نشت کردن شادمانی هم رنج کشیدن را ممکن می

تری از این های پیچیدهو آزردگی از کسی به کسی ممکن شده است، و الیه
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هایی از رنج و لذت را در بستری از لذت توانند به وجود بیایند و هستهارتباط می

دار و رنج بپوشانند یا برویانند، بی آن که آن همدردی و همدلی بنیادین را خدشه

را مختل نمایند. گزارشهایی که این روزها « دیدنِ دیگری»کنند و ارتباط انسانی و 

دهد که این تعادل ظریف به شود، نشان میپیش فاش و عیان شنیده می بیش از

ایی زده یا همنوای روانگردان یا گفتمانی سیاستتواند با تاثیر مادهسادگی می

ای نااندیشیده درهم بشکند و سنگدلی و نابینایی نسبت به دیگری و اجتماعی

وناگون امد آن در سطوح گگسسته شدن ارتباط انسانی را به دنبال داشته باشد. پی

به قدر کافی نمایان و زشت و زننده است و نیاز به شرح و توصیف چندانی 

ی اعظم پدید کند و دیوی را در خانوادهندارد. جایی شیشه بر مغزی اثر می

توان به ای از همکاران را در آسایشگاه افراد کمآورد، در جایی دیگر شبکهمی

ی کند، و در جایی دیگر به سیاست رسمگر تبدیل میای جنایتکار و شکنجهدسته

دن ندی»شود. خط مشترک میان این همه، آفرین بدل میدولتی خونریز و وحشت

، و تحمیل ارتباطی آزارگرانه به «نادیده انگاشتن رنج دیگری»، «دیگری

 ایست که خواهان آن نیست. دیگری
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 های تخیلینقاشی

چینی با استعداد و جوانی است که بیشتر هنر  فِنگ هوا ژونگ نقاش

نواز خویش را برای بازنمایی اساطیر چینی صرف کرده است. او به تلفیقی چشم

کاری چینی دست یافته است از تصویرسازی مدرن اروپایی و نگارگری پر ریزه

ه سفر ب»هایش از میمون شاه بر مبنای کتاب توان در نقاشیاش را میکه نمونه

  بازجست.« رباخت
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 ، «فارابی»بخشی از رمان 

 .1387، بهار نوشته شده به سفارش بنیاد فارابی برای ساخت سریال

 بخش هفتم: گور یزدگرد

 

کت کردند. با عجله بار و محمد و یوسف دوان دوان به سمت خانه حر

ای برای سفر کردن جور ی خود را بستند. و هنوز در این مورد که چه بهانهبنه

کنند، به نتیجه نرسیده بودند که سر و صدایی برخاست و حکیم مروزی را دیدند 

آید. حکیم مروزی، وقتی دید دارند که با شادمانی به سوی اتاقشان پیش می

خوب،خوب، پس شما هم خبر  "ای کرد و گفت:ند، خندهبندهایشان را میبقچه

 "اید؟را شنیده

 "محمد و یوسف که از دیدن او غافلگیر شده بودند، با دستپاچگی گفتند:

 "خبر؟

آری، خبرش در کل شهر پیچیده، همه از شما  "حکیم مروزی گفت:

 "کنند. این افتخار بزرگی است.صحبت می

پدر جان، کدام خبر را  "گفت:محمد که جانش به لبش رسیده بود 

 "گویی؟می

این را که امیر اسماعیل شما را به بخارا فرا خوانده تا به  "حکیم گفت:

 "درباریانش بپیوندید. چه خبری از این مهمتر؟
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ای زیر نیم کاسه است. از یوسف با شنیدن این حرف حدس زد که کاسه

 "یگر...اوهوم، آه، بله. دربار، بخارا، بله د "این رو گفت:

عجله کنید. بارهایتان را زودتر ببندید. فرهاد با اسبانی  "حکیم گفت:

سلطنتی دم در خانه منتظرتان است. زین و برگ اسبها چندان گرانبهاست که 

 اند و دارندگویی برای سرداری بزرگ فرستاده شده باشند. اهل محل جمع شده

 "شنوند. زودتر بیایید.از فرهاد ماجرا را می

زده شده بودند، و یوسف که از زیرکی و طراری فرهاد شگفت محمد

سریعتر کار کردند و در چشم بر هم زدنی بار سفر خود را بستند. بعد بقچه به 

دست به در خانه رفتند و در آنجا با فرهاد روبرو شدند که با لباس رسمی و زره 

ه مرصع را  بو سالح کامل براسبی نژاده نشسته بود و دو اسب با زین و لگام 

د، آه، آمدی "همراه داشت. فرهاد با دیدن آنها دستی به سبیلش کشید و گفت:

ی هآوازدانستمزود باشید که در انتظار گذاشتنِ امیران شایسته نیست. نمی

 یگویند امیر اسماعیل در میانهسرودهای زیبای محمد تا بخارا هم رفته است. می

گیرد. زود باش راه ام مرتب سراغت را میبزمی تو را طلب کرده و از آن هنگ

 "ی روشنی در انتظارت است.بیفت که آینده

لحن فرهاد به قدری جدی بود که محمد و یوسف برای چند دقیقه 

باورشان شد که به راستی از سوی امیر سامانی به نزدشان آمده و دستور دارد 

را  اشچشمک رندانه ایشان را به بخارا ببرد. اما وقتی بر اسبها سوار شدند و

ی زد، کسدیدند، خیالشان راحت شد که فردِ معتمدی که مار مرزبان حرفش را می

 جز همین فرهاد نبوده است. 

ای که محمد را همچون پسر خداحافظی با حکیم مروزی و اهل خانواده

های مرو خود پرورده بودند، به سرعت گذشت، و سه یار تاخت کنان در کوچه
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ی ابراز لطف های شهر خارج شدند، در حالی که شایعهاز دروازهپیش رفتند و 

 گشت.ی محمد همه جا دهان به دهان میامیر اسماعیل و قریحه

اش را تا موقعی که از فرهاد همان حالت جدی و رسمی و مودبانه

های مرو خارج شدند حفظ کرد. چندان که خود محمد و یوسف گاه به دروازه

کردند که نکند به راستی دوستشان در حال اجرای و شک میافتادند اشتباه می

ای درباری باشد. با این وجود، پس از آن که برای پاسی تاختند و برجها و وظیفه

ی مرو را در پشت سر خویش جا گذاشتند، رفتار فرهاد تغییر کرد و بار منظره

 یافتند.  شناختند را در برابرشانای که میدیگر همان سردار جوان و صمیمی

ایل ای میان ایشان و مرو حفرهاد به پشت سرش نگریست و وقتی دید تپه

-خوب، دوستان، باید هرچه سریعتر به  دهکده "شده، سرعتش را کم کرد و گفت:

توانیم لباس خود را عوض ها قرار دارد. آنجا میای برویم که در همین نزدیکی

رویم، همه ما را به یاد خواهند می کنیم. با این یال و کوپال و خلعتی که داریم

 "آورد و تعقیب کردنمان آسان خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

دانی چه کسانی فرهاد، در جریان موضوع هستی؟ می "محمد گفت:

 "کنند؟مان میتعقیب



 96      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

در حدی که مار مرزبان بتواند در نیم ساعتی توجیهم کند،  "فرهاد گفت:

اک کند و گروهی خطرنری تهدیدتان میدانم. به دنبالم فرستاد و گفت که خطمی

قصد کشتنتان را دارند. پرسید حاضرم با شما تا نیشابور بروم یا نه، و در مورد 

دهم ماجرا را از کتابی هم که نزد شما امانت است، چیزهایی گفت. ترجیح می

 "خودتان بشنوم.

بزرگواری کردید که با ما همراه شدید. با حضور دالوری  "یوسف گفت:

 "ل شما، از درگیری با گروه اژدها ترسی نداریم.مث

-پذیرفتم. اگر چشم زخمی به شما میبدیهی بود که می "فرهاد گفت:

ی ابخشیدم. به هر حال، بهتر است کاری کنیم تا درگیریرسید، هرگز خود را نمی

پیش نیاید. مار مرزبان فقط به طور مختصر گفت که دشمنان ناشناسی که ما را 

 "اهند کرد، بسیار خطرناک هستند و اصال نباید دست کمشان گرفت.تعقیب خو

ای رسیده بودند و محمد متوجه شد که در این هنگام به باالی تپه

همین دهکده را  "ی سرسبزی از آنسو آشکار شده است. گفت:دورنمای دهکده

 "گفتی؟می

ن ام است و با ایآری، اینجا زادگاه من است، ملک پدری "فرهاد گفت:

مان در اینجا کنند. به هر حال، در خانهوجود جز گروهی رعیت در آن زندگی نمی

رد گبه قدر کافی رخت و پالس خواهیم یافت تا خود را به شکل سربازانی دوره

 "در بیاوریم.

 "گرد؟سرباز دوره "یوسف گفت:

آری، ظاهرمان در قالب گروهی نجیب زاده با زین مرصع  "فرهاد گفت:

مردم را خواهد کرد. کسانی که دنبال شما هستند، احتماال فریب جلب توجه 

خواهند خورد و ابتدا در مسیر بخارا به دنبالمان خواهند گشت. اما وقتی ما را در 
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 اند،ه به ما از آنجا رد نشدهآن سو نیابند، و از مردم بشنوند که گروهی شبی

گرد را داشته مزدور دورهایم. اگر ظاهر سربازهای فهمند چه کلکی سوار کردهمی

کنیم. اسبهایمان به قدری چاالک و جنگی است باشیم، توجه کسی را جلب نمی

 "ماند.که به مرکب تاجران یا جویندگان دانش نمی

-توضیح فرهاد همه را قانع کرد، به این ترتیب هر سه با سرعت تا دهکده

ردش با مرد هندی و ای که مورد نظر او بود تاختند. در راه، محمد جریان برخو

قاتالن او را با آب و تاب تعریف کرد و یوسف هم روایت را از قول خود با 

دار شرح داد. فرهاد که حاال دیگر کامال از ماجرای کتاب شاخ و برگهایی خنده

مرموز با خبر شده بود، با نزدیک شدن به دهکده حواس خود را جمعِ انتخاب 

گذشت و احتمال برخوردشان ها میه از میان بیشهمسیر کرد. او راهی را بلد بود ک

کرد. در نهایت هم آنها را در بیشه جا گذاشت و خودش با مردم روستا را کم می

ی اربابی بزرگی رفت که به تنهایی برای آوردن لباس و رخت اضافی به خانه

ی اماند تا خانهبرج و بارویش از دور آشکار بود و بیشتر به دژی بزرگ می

 ستایی. رو

فرهاد پس از مدتی کوتاه بازگشت و این خبرِ خوب را آورد که با هیج 

کس جز مباشرِ قابل اعتمادشان برخورد نکرده و بنابراین اطمینان دارد که کسی 

از حضورشان در آنجا با خبر نخواهد شد. به همراه خود دو دست لباس رنگ و 

 یه ترک زین خود دو مجموعهی سربازی را با زرهی چرمی آورده بود. برو رفته

کامل از زین افزار جنگی سواران را نیز بسته بود. وقتی محمد و یوسف لباسهای 

 خود را عوض کردند، دقیقا به دو سربازِ آس و پاسِ ولگرد شبیه شده بودند. 

فرهاد و محمد و یوسف در این هیات تازه بر اسبهایشان سوار شدند. اما 

غرب و جنوب را در پیش بگیرد و به سمت شاهراه محمد به جای آن که مسیر 
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نیشابور پیش برود، رکاب کشید و به سمت شمال حرکت کرد. فرهاد او را صدا 

 "ای؟روی؟ راه راه گم کردهآهای، محمد، کجا می "زد و گفت:

ام که در کتاب نشانی جام جم وجود نه، اما متقاعد شده "محمد گفت:

ی سزاوارتر از خودمان تا آن را بیابیم؟ مار مرزبان دارد، و اگر چنین است، چه کس

م. اگفت من به خاطر برخورد با مرد هندی به عنوان حامل کتاب برگزیده شدهمی

 "اگر این طور باشد، خودم هم باید جام را بیابم.

 "خواهی جام را پیدا کنی؟اما چطور می "یوسف گفت:

گفت مرد ن میحدسی دارم. یادت هست که مار مرزبا"محمد گفت:

گفت بابا کوهزاد کسی بوده هندی برای دیدار با کسی از شهر خارج شده؟ می

توانسته او را در خواندن کتاب یاری کند. بد نیست به نزد او برویم. ممکن که می

است مرد هندی پیش از کشته شدن او را دیده باشد و به این ترتیب اطالعی در 

مان بخورد. اگر هم در راه رفت به او حمله مورد کتاب داشته باشد که به درد

کرده باشند و مجال دیدار با او را نیافته باشد، باز این امکان را داریم که کتاب 

    "داند؟گویند او تمام زبانهای دنیا را میرا به او نشان دهیم. مگر نه این که می

سانی کخواهی چنین کنی باید بشتابیم. دیر یا زود اگر می "فرهاد گفت:

خواهند  ایم و دنبالمانفهمند از مسیر بخارا پیش نرفتهکه در تعقیبمان هستند می

 "گشت.

بسیار خوب، پس بشتابیم. من کوهی را که بابا کوهزاد در  "محمد گفت:

 "ی چندانی ندارد.شناسم. تا اینجا فاصلهکند میآن زندگی می

در  بیشتر از پیش به حرکتبا این حرف، همه اسبانشان را هی کردند و باسرعتی 

ی کوهی رسیدند که کوره راهی آمدند. پس از گذشتِ زمانی کوتاه، به دامنه

ه از شد. هر سباریک خطی کج و معوج را بر آن کشیده بود و به باالیش ختم می
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سرعت خود تاختند و با احتیاطی بیشتر در کوره راه کوهستانی پیش رفتند. به 

ای رهی صخباالی کوه رسیدند. در این منطقه دیواره این ترتیب، ساعتی بعد به

هایی بزرگ پوشیده شده بود. در یکی از آنها، بابا کوهزاد زندگی کوه از حفره

گفتند سرد و گرم روزگار را بسیار کرد. مردی سالخورده و تارک دنیا، که میمی

 ین وجود، درچشیده و زمانی از دولتمردان و سروران با نفوذ مرو بوده است. با ا

آن زمانی که تازه آل سامان به قدرت رسیده بودند و دست اندرکارِ تاسیس دولتی 

مستقل بودند، پسرش در نبردی کشته شد. پس از آن، بابا کوهزاد از مردم کناره 

گرفت و در کوه ساکن شد. با این وجود، مردم برایش احترام زیادی قایل بودند 

رفتند. روستاییان اطراف ای خیرش به نزدش میو برای مشورت با او یا طلب دع

دانستد. بابا کوهزاد به ندرت از کوه پایین هم بردن غذا برایش را کاری نیک می

 گذراند. آمد و معموال با همین خوراکهای نذری مردم روزگار میمی

محمد که پیش از این چند بار برای دیدار با او به این کوه آمده بود، راه  

ود. او افسار اسبش را به درختی که در فضای فراخِ روبروی غارها قرار را بلد ب

داشت، گره زد و دوان دوان به سمت غارها رفت. دوستانش نیز چنین کردند و 

 دنبالش رفتند. 

ا، بابا باب "ی یکی از غارها ایستاد و با صدای بلند گفت:محمد در آستانه

 "کوهزاد، من هستم محمد، کاری داشتم.

پاسخی به گوش نرسید. محمد با ادب و احتیاط به داخل غار سرکی  اما 

کشید و بعد گویی چیزی غیرعادی دیده باشد، با عجله به درون دوید. فرهاد و 

غار  ییوسف به هم نگاهی انداختند و به سرعت دنبالش دویدند. وقتی از آستانه

کند.  درون غار عادتای ایستادند تا چشمانشان به تاریکی انگذشتند، برای دقیقه

آنگاه محمد را دیدند که روی زمین خم شده است. وقتی به نزدش رفتند، دیدند 
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ی اباالی سر پیرمردی زانو زده است. پیرمرد، موها و ریش بلند سپید و ژولیده

داشت و لباسی زمخت و ساده از کرباس سپید بر تن داشت. مانند راهبان بودایی 

شد. آثار ضرب و شتم بر چهره دور گردنش دیده میهای درشت تسبیحی با دانه

یرون اند، در پی بو بدنش نمایان بود و معلوم بود کسانی که او را به قتل رسانده

 اند.کشیدن اطالعاتی از او بوده

 

 

 

 

 "شناخت، با خشم گفت:محمد که گویی بابا کوهزاد را از نزدیک می 

 "آزار چنین کرده باشد؟یتوانسته با این پیرمرد بکدام حیوانی می

برخیز برویم، او مرده  "ی او گذاشت و گفت:فرهاد دستش را روی شانه 

 "است و پاسخی از او نخواهی شنید.

اید شاید، ش "محمد با چشمانی کاوشگر به اطراف غار نگریست و گفت: 

 "هم پاسخی بیابیم. لختی درنگ کنید.

ود، پا پیش گذاشت تا یوسف که از سر رسیدن گروه اژدها هراسان ب 

گردد، دید محمد دنبال رد پایی میمحمد را به حرکت وا دارد. اما فرهاد که می

ی او گذاشت و بر جای خود نگهش داشت. محمد برای دستش را روی سینه

دقایقی در اطراف جسد پیرمرد راه رفت و گوشه و کنار راه جستجو کرد. آنگاه 

کوهزاد مردی بسیار باهوش بود. قاعدتا مرد  بابا "گویی با خود حرف بزند گفت:
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هندی تا اینجا آمده و بعد از اینجا به مرو بازگشته و در راه مورد حمله قرار 

گرفته. اگر چنین باشد، بابا کوهزاد او را دیده و کتاب را نگاه کرده و به چیزهایی 

مین بال هاند از او حرف بکشند، به دنپی برده. کسانی که اینجا آمده و کوشیده

اند. با شناختی که من از او اند. برای همین او را زجرکش کردهگشتهچیزها می

دارم، مطمئنم سرسختی زیادی به خرج داده. معلوم است پیرمرد حرفی نزده، 

دید. با این وجود مرگش را نزدیک دیده و حدس وگرنه این قدر آسیب نمی

ی اینجا بازگردد. پس باید نشانهزده مرد هندی یا کسی دیگر از سوی او به امی

 "تواند باشد؟در جایی گذاشته باشد. ولی این برگه چه می

و هدف شروع کردند به جستجفرهاد و یوسف هم با شنیدن این توضیح بی 

ی محقر و ناچیز درون غار همه شکسته و خرد شده در اطراف. اسباب و اثاثیه

 همچون آخرین پیام از خود باقی بود و در این آشفتگی یافتن چیزی که پیرمرد

گذاشته باشد، بسیار دشوار بود. همه برای دقایقی در درون غار جستجو کردند. 

یوسف بادقت لباس پیرمرد را جستجو کرد، اما چیزی نیافت. کرباسی که بابا 

کوهزاد به بر کشیده بود حتی جیبی هم نداشت که بخواهد چیزی را در آن جای 

، گشتی او دنبال چیزی مین در اطراف بدن در هم شکستهدهد. یوسف که همچنا

ی ناگهان توجهش به چیزی جلب شد. با کمی زحمت انگشتان در هم فشرده

 "چقدر عجیب، درون مشتش پر از آرد است. "مشت کوهزاد را باز کرد، و گفت:

گفت. فرهاد و محمد با شنیدن این حرف به او نزدیک شدند. راست می 

شد. فرهاد به گوشه و کنار ی پیرمرد یک کف دست آرد دیده میدر مشت تکیده

از این انبانِ آرد آن را برداشته. شاید درونش چیزی  "نگاهی انداخت و گفت:

 "باشد.

ای روی زمین قرار داشت، ی کوچکی از آرد که در گوشهفرهاد به کیسه 

ین بل از او چندست برد و درونش را کاوید، اما چیزی نیافت. گویی دیگران هم ق
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کرده بودند، چون انبان با شمشیر یا جسم تیز دیگری سوراخ سوراخ شده بود. 

، بیا فرهاد "محمد اما به انبان آرد توجهی نکرد، و به فکر فرو رفت. بعد گفت:

برویم. درون انبان چیزی نخواهی یافت. باید هرچه سریعتر حرکت کنیم. کلید 

پیرمرد از مشت زدن به آردها این بوده. آسیاب، رمز در آسیابی نهفته است. منظور 

 "چیزی در یک آسیاب خواهیم یافت.

اما در اطراف مرو صدها آسیاب وجود دارد، جستجوی  "یوسف گفت: 

 "کشد.ی آنها روزها طول میهمه

محمد و فرهاد و یوسف با سرعت از غار خارج شدند و از کوره راه  

دانستم که مرد از اولش می "توضیح داد: کوهستانی پایین آمدند. در راه محمد

هندی بی دلیل به مرو نیامده. او احتماال سرنخی یافته بوده که آن را به مار مرزبان 

نگفته. چرا باید کسی که در جستجوی جام است از هند به مرو بیاید؟ خواندن 

 ی خوبی نیست. در بخارا و بلخ و غرنه هم دانشمندان زیادی هستندکتاب بهانه

خوانند. مرد هندی به دلیل آن به اینجا آمده که امیدوار که خطهای باستانی را می

 "بوده جام را در همین حوالی پیدا کند.

ت، معقول اس"فرهاد، با  رسیدن به زمین هموار روی اسبش پرید و گفت: 

کنی جام را در خارج شهر و در اما کجا؟ مرو شهری بزرگ است. چرا فکر می

 "اند؟ن کردهآسیابی پنها

گفت که بر مبنای آن جام مار مرزبان از داستانی سخن می "محمد گفت: 

ی پیروزی سپاه ایرانی ی شاهنشاه ایران بوده و برای همین هم مایهجم در خزانه

ی اعراب به کشورمان جام ناپدید شد. اما گفت کمی پیش از حملهشده. میمی

د؟ توانسته ناپدید شده باشخوب، کجا می مدتی بعد باز ردپایی از آن را یافتند.
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ی شاه ایران بوده باشد، باید آن را در اطراف مرو اگر به راستی جام در بار و بنه

 "جستجو کرد، در آسیابی در اطراف مرو...

 "چرا؟ چه ربطی به آسیاب دارد؟ "یوسف گفت: 

ای؟ یزدگرد سوم که آخرین شاه ساسانی فراموش کرده "محمد گفت: 

، با گروهی برگزیده از سوارانش از تازیان گریخت و به مرو پناه آورد. اما بود

شهربان مرو با ترکان دست به یکی کرد و اسواران کم شمارِ او را محاصره کرد. 

 "شهسواران با دالوری جنگیدند و شاه را فراری دادند. داستان را به یاد آوردید؟

دانیم. ان را همه میآری، داست "فرهاد به فکر فرو رفت و گفت: 

شهسواران هفتاد تن بودند، یکی از آنها پدر بزرگ پدربزرگ من بود و بعد از آن 

که در واپسین نبردش اسیر شد، مدتی را در اسارت حاکم مرو گذراند. بعد از 

ی امور از هم گسیخت، به مرورود یکی دو سال که اعراب مرو را گرفتند و شیرازه

 "آید.. نسب ما از همین جا میرفت و در آنجا ساکن شد

دانند. هفتاد سوار برای یک روز آری، داستان را همه می "یوسف گفت: 

تمام جنگیدند و راه را بر سپاه دشمن بستند تا یزدگرد بتواند بگریزد. اما او را در 

آسیابی در اطراف مرو کشتند. آسیابانی به تاج زرین و لباسهای گرانبهایش طمع 

 "در زمانی که خوابیده بود به قتل رساند.کرد و او را 

کنی جام هم در اختیار او بوده و در همان آهان، فکر می "فرهاد گفت: 

 "آسیاب باقی مانده است؟

بعید نیست. شاید کتاب اطالعاتی در این مورد را در خود  "محمد گفت: 

 ا بهداشته باشد. به هر صورت، چیزی در مورد مرو وجود داشته که مرد هندی ر
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کرده است. همه چیز اینجا کشانده، و بابا کوهزاد مسلما به آسیابی اشاره می

 "شود.اینطوری با هم جفت و جور می

اما چطور باید آن آسیاب را یافت؟ همان طور که یوسف  "فرهاد گفت: 

 "گفت، در اطراف مرو صدها آسیاب هست.

 

 

 

 

 

م. آسیابی خرابه بگردیآسیابهای سالم نه، باید به دنبال  "محمد گفت: 

جایی که به سیصد سال پیش مربوط باشد، االن باید ویرانه شده باشد. باید آسیابی 

خرابه را بیابیم که روایتی عامیانه در مورد مرگ یزدگرد در آنجا وجود داشته 

 "باشد.

فرهاد ناگهان لگام اسبش را کشید و ایستاد. بعد چون دو همراهش او را  

ویی گصبر کنید ببینم، من فکر کنم بدانم این آسیاب که می "فت:کنند، گنگاه می

 "کجاست.

 "کجاست؟"محمد با اشتیاق پرسید: 

اب گویند قبال آسییک جایی هست به اسم گورِ شاه، که می "فرهاد گفت: 

 ینامیدند. به زبان محلی یعنی مقبرهبوده است. قدیمها آنجا را آسیاب گورشا می

گویی، وقتی بچه بودم، پیرزنان همین ین جایی است که میشاه، شاید منظور هم
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گفتند مکانی نفرین شده گفتند. میهای زیادی میدهی که دیدی در موردش قصه

زند و از نوادگان دشمنانش انتقام است و  روح شاهی کهنسال در آنجا پرسه می

ر را دگویند شبها صدایی ترسند و میگیرد. به خصوص تازیان از آنجا میمی

 "دهد.شنوند که آنها را به مرگ و بدبختی نوید میتاریکی می

یعنی این همان جایی است که یزدگرد کشته "یوسف با ناباوری گفت: 

 "شده است؟

بعید نیست. به هر صورت، این تنها سرنخی است که  "محمد گفت: 

یم. یرگزنیم و بعد راه خود را به سمت نیشابور پی میداریم. سری به آنجا می

وقتی آبها از آسیاب افتاد و قاتالن مرد هندی ردمان را گم کردند، وقت خواهیم 

 "داشت تا به اینجا بازگردیم و آسیابهای قدیمی را یکایک بررسی کنیم.

از این سو بیایید. جایی که آسیاب  "فرهاد به سمتی تاخت و گفت: 

ی است که حرفش را گورشا نام دارد اینسو است. تقریبا مطمئنم این همان جای

ه این های محل بزدی. من وقتی یک بار بچه بودم برای اثبات شجاعتم به بچهمی

دانند، سو آمدم. مکانی خالی از سکنه است و چون مردم ماندن در آنجا را شوم می

به برهوتی تبدیل شده است که فقط جانوران وحشی در آن سکونت دارند. یادم 

یی خرابه رفتم، اما خوب، آنجا شباهتی به آسیاب های دیوارهاهست تا نزدیکی

 گویند آسیاب، در حالی کهنداشت. همیشه برایم مسئله بود که چرا به اینجا می

 "کند.کسی در اینجا گندم آرد نمی

. شناخت پیش رفتندسه سوار پا به پای هم به سوی مکانی که فرهاد می 

ی ر آن قرار داشت، فاصلهجای مورد نظرش با کوهی که غارِ بابا کوهزاد د

ر و تتاختند، به تدریج زمین مسطحچندانی نداشت. همان طور که به بدان سو می

ک تر شد. تا آن که به بستر رودی خشعلفها و گیاهانی که بر آن رسته بودند انبوه
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شد. فرهاد در اینجا هایش دیده میشده رسیدند که هنوز نیزاری بزرگ در کناره

کرد مسیر را به یاد بیاورد. پس کمی در جهات گویی سعی میکمی مکث کرد، 

مختلف دور زد و باالخره راهی را برگزید و به آنسو تاخت. محمد و یوسف هم 

او را دنبال کردند. دیدن بستر رود خشک شده همه را متقاعد کرده بود که 

ابراین بنای نه چندان دور در اینجا رودی وجود داشته باشد و بایست در گذشتهمی

 ی آن معقول بود. ساخته شدن آسیابی در کناره

ت. گذشرفت، مستقیم از میان نیزار میمسیری که فرهاد در آن پیش می 

ها به قدری انبوه شد که گذرِ اسبها از آن پس از آن که کمی جلوتر رفتند، نی

تشان کناممکن بود. پس به ناچار اسبها را همانجا گذاشتند و با پای پیاده به حر

ادامه دادند. فرهاد، آشکارا راه را گم کرده بود و تنها با تکیه به قضا و قدر در 

ی از ارفت. تمام اطرافشان را دیوارهمسیری که درست فرض کرده بود پیش می

ای برای یافتن راه در این های قطور و بلند پوشانده بود و معلوم بود نشانهنی

 توان یافت.ازدحام نمی

وجود، بخت یارشان بود. نیزار باالخره تمام شد و به زمینی صاف با این  

آمدند، با خروج از نیزار به و خالی از گیاه رسید. محمد و یوسف که عقبتر می

ی این زمین خالی ایستاده بود. فرهاد در فکر فرو فرهاد خوردند که در حاشیه

ید دوستانش هم کرد. وقتی داش را مرور میرفته بود و گویی خاطرات کودکی

-اینجاست. آسیاب گورشا اسمی است که روی اینجا گذاشته "اند، گفت:آمده

 "اند.

رویارویشان، به قدر یک میدان اسب دوانی خالی بود. گیاهان تنک و کج  

و معوجی بر زمین رسته بود و علفهای هرزی همه جا را پوشانده بود، اما بخش 

ه ی این زمین بی ساختمانی ویرانه در میانهی زمین از گیاه خالی بود. بقایاعمده
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خورد. تنها دیوارهایی خشتی از آن باقی مانده بود و تازه آن هم تا نیمه چشم می

اد بنا شد تشخیص ددر زمین فرو رفته بود. این بقایا به قدری ناچیز بود که نمی

 اش آسیاب بوده یا چیزی دیگر. در زمان آبادانی

ی ما گویی، در خانوادههمان جایی باشد که می این باید "فرهاد گفت: 

ی کشته شدن یزدگرد است. داستانی سینه به سینه نقل شده است که درباره

ابان گویند آسیدانی که، روایتهای متفاوتی از  این ماجرا وجود دارد. بعضی میمی

 ربرای دستیابی به تاج مرصع و زین افزار جواهرنشان شاه او را کشت. برخی دیگ

گویند آسیابان موفق نشد و یزدگرد هنگام دفاع از خود او را کشت و لباسهای می

گویند یزدگرد لباسهایش را بر خود را بر تن او کرد و گریخت. برخی دیگر می

ردند کتن او کرد و خود را در قالب آسیابان جا زد و به تازیانی که او را تعقیب می

ای هم گرفت! به هر صورت، اسوارانی که از گفت که شاه را کشته از آنها جایزه

هفتاد دالورِ همراه یزدگرد باقی مانده بودند، اعتقاد داشتند شاه در آسیابی در  مرو 

هایی در میان مردم شکل گرفت. کشته شده است. با این وجود خیلی زود شایعه

 "گفتند آسیابان همان شاه است و خود را در این هیات استتار کرده.برخی می

 کردند، نگفته بودند آندر داستانی که برایت تعریف می "محمد گفت: 

 "آسیاب دقیقا کجاست؟

دانستند. اما حاال که به نه، فقط آن را در اطراف مرو می "فرهاد گفت: 

اینجا آمدیم، حتم دارم مقصود همین جا بوده. ویرانی اینجا با داستانی که در 

 "انی دارد.گویند همخوسرانجامِ آسیاب می مورد

 "گویند؟مگر در مورد سرانجام آن آسیاب چه می "یوسف گفت: 

گویند بعد از ناپدید شدنِ یزدگرد، مردم در آسیابی که می "فرهاد گفت: 

شدند و بازگشتنش را انتظار آخرین بار او رادر آنجا دیده بودند جمع می

ی مردی روستایگفتند آسیابان خودِ شاه است و در ظاهر کشیدند. برخی میمی
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شناخت، پنهان شده است. هرچند جد من که شاه را از نزدیک دیده بود می

گفت که او شاه نیست، اما این شایعه همچنان در میان مردم قوت داشت. تا می

اند تهگفتند اعراب او را کشاش کشتند. میآن که شبی آسیابان را با اعضای خانواده

 اطرافش جلوگیری کنند. تا از شکل گیری قیامی مردمی در 

بعد هم که او کشته شد و آسیابش بی صاحب ماند تا مدتها مردم به اینجا 

کردند. چاهی هم در این آمدند و برای سوگواری یزدگرد مراسمی را برپا میمی

گفتند یزدگرد به درونش گریخته و روزی همراه با حوالی وجود داشت که می

اش از درون آن بیرون خواهد آمد. شته شدهبهرام ورجاوند و سایر اسوارانِ ک

گفتند بر گور یزدگرد روییده و مردم برای حاجت گرفتن درختی هم بود که می

دریج کردند به تبستند. مراسمی که مردم محلی در اینجا برگزار میبه آن دخیل می

چنان رونق گرفت که در زمان معاویه آن را ممنوع کردند. بعد هم چون دیدند 

کند، یک دسته سرباز به اینجا فرستادند و آسیاب را به این منع توجهی نمیکسی 

ویران کردند و درخت را بریدند و بر خاکش نمک و شوره پاشیدند تا گیاهی در 

  "گویند.آن رشد نکند. این داستانی است که در مورد آسیابِ مرو می

. بعد محمد زانو زد و دستش را بر خاک کشید و کمی از آن را چشید

ت. زار اسخواند. خاک اینجا شورهحق با توست، این داستان با اینجا می "گفت:

زاری به این شکل نداریم. قاعدتا اینجا را با در حالی که در این حوالی شوره

اند و از آن موقع به بعد اینجا این شکلی چند خروار نمک و شوره برهوت کرده

در اینجا کشته شده و روحش در انتظار  متروک مانده است. این داستان که شاهی

 "زند هم باید یادگار همان دوران باشد.انتقامگیری در اطراف پرسه می

خوب، حاال ما در این ویرانه باید  "فرهاد به اطراف نگاه کرد و گفت: 

 اند و دردنبال چه بگردیم؟ آسیاب را بیش از دویست سال پیش خراب کرده

 "لی نیامده.همین حدود کسی به این حوا
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راستش امید چندانی ندارم  "محمد به سمت بنای خرابه رفت و گفت:

چیزی پیدا کنیم، اما بیا نگاهی به اطراف بیندازیم. شاید ردپایی در این اطراف 

 "دانی جسد یزدگرد چه شد؟باقی مانده باشد. نمی

مین در هاگر به راستی اینجا همان آسیاب باشد، باید او را  "فرهاد گفت: 

گویند آسیابان پسری داشته که از کردار پدرش حوالی دفن کرده باشند. می

شرمگین بوده. وقتی پدرش ماجرای کشته شدن یزدگرد را به عربها گفت و 

اش را گرفت، جسد شاه را به آنها تحویل داد. آنها هم قصد داشتند جسد جایزه

ای برای عصیان و ناآرامی مردم نهرا بسوزانند تا آرامگاهی از او باقی نماند و بها

نشود. اما پسر آسیابان به کمک چند تن از دوستانش جسد شاه را دزدید و آن را 

در نزدیکی آسیابی که در آن کشته شده بود به خاک سپرد. در واقع همین نکته 

ی مردم فکر کنند او موجودی که جسد شاه ناپدید شده بود، باعث شد تا بقیه

 "و به پای خود رفته و روزی باز خواهد گشت. فراطبیعی بوده

به این ترتیب، باید گورِ یزدگرد جایی در این حوالی  "یوسف گفت: 

باشد. اگر حرف مردم را جدی بگیریم، باید فرض کنیم زمانی جای گورش را با 

 "گذاری کرده بودند.درختی نشانه

 "کارند.آری، بعید نیست، هنوز هم بر گورها درخت می "فرهاد گفت: 
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اند. حتی امروز هم بوده اما در آن دوران مردم زرتشتی "محمد گفت: 

ده گویند خاک را آلوکنند. میپس از سیصد سال زرتشتیان جنازه را در خاک نمی

 "اند؟کند. پس چطور در آن هنگام چنین کردهمی

شاید آسیابان و پسرش زرتشتی نبوده باشند؟ شاید ترسا  "یوسف گفت: 

اند؟ مسیحیان در کل از شاهان ساسانی اند و اصال به همین دلیل شاه را کشتهبوده

 "دل خوشی نداشتند.

شاید، به هر صورت تنها سرنخ ما یافتن بقایای درخت  "فرهاد گفت: 

است. اگر واقعا داستانی که تعریف کردم راست باشد، باید به دنبال درختی 

ربهایی که درخت را بریدند، قاعدتا تنه اند. عبگردیم که آن را بریده و سوزانده

ای از آن رشد کند و به سوزانند، وگرنه ممکن است باز جوانهی آن را میو ریشه

 "روایتهای عامیانه دامن بزند.

کامال درست است. در ضمن، تا بخواهد داستانی عامیانه  "محمد گفت: 

ی النی باید سپراز این جنس به مناسک و مراسمی مردمی تبدیل شود، زمانی طو

توان فرض کرد که دست کم پنجاه شصت سالی بین مرگ شود. بنابراین می

ی ختهی سویزدگرد و ویران شدن گورش فاصله بوده. یعنی باید به دنبال ریشه

 "درختی پنجاه ساله بگردیم.

زدند، درون چهاردیواری باقی مانده در همان حالی که این حرفها را می 

د و چون چیزی جز ویرانی و خاک و خاشاک نیافتند، از آنجا از آسیاب را گشتن

خارج شدند. آنگاه هر سه در اطراف پراکنده شدند و به جستجوی درختی 

ی گور یزدگرد باشد. تا آن که ناگهان یوسف بانگ توانست نشانهپرداختند که می

-یمآهای، بیایید اینجا، شاید همین درختی باشد که دنبالش  "برداشت و گفت:

 "گردیم.
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داد جمع شدند. به راستی هم در آنجا همه در جایی که یوسف نشان می  

ی درخت را انداخته بودند و شد. تنهی درخت تنومندی دیده میبقایای تنه

ته هایش شسبقایایش سوخته بود. با این وجود گذر زمان خاک را از اطراف ریشه

ش ای بریده و سوختهزیر کندهی تنومند درخت که از بود و بخشهایی از ریشه

داد که روزی سروی تنومند در اینجا وجود داشته است. بیرون زده بود نشان می

هر سه به هم نگاهی کردند، و به جستجو بر خاک پرداختند. خاک در آن اطراف 

کامال نابارور بود و هیچ گیاهی بر آن نرسته بود. گویی شوره و نمک خاک در 

 جاها بوده باشد. اینجا بیش از سایر 

ان بسیار خوب، بختمان را امتح "فرهاد شمشیرش را از نیام کشید و گفت: 

کنیم و اگر چیزی نیافتیم به سمت نیشابور کنیم، به قدر سه وجب زمین را میمی

 "رویم. وقتی برایمان نمانده است.می

ی دور بقایای درخت بر زمین با شنیدن این حرف، همه در  سه گوشه

د، ی محمزدند و شروع کردند به کندن زمین با شمشیرهایشان. به توصیهزانو 

نخست در خطی عمود بر درخت زمین را کندند، و بعد در خطی خمیده نسبت 

ند و دادبه آن، درخت را دور زدند. به این ترتیب بیشترین سطح را پوشش می

ار عرق از چه خوردند. سپس، هنگامی کهاگر گوری در آن پایین بود، بدان بر می

دند، شستون بدن همه روان شده بود و کم کم همه از دستیابی به نتیجه ناامید می

شمشیر محمد به چیزی سخت برخورد. محمد شمشیرش را کنارگذاشت و با 

وک ی بیابانی پدست شروع کرد به کندن خاک، که به خاطر شوره زدن مثل ماسه

بی را زیر انگشتانش حس کرد، ای چوو سبک بود. وقتی انگشتان محمد تخته

 "کنم پیدایش کردم.بیایید، بیایید. فکر می "بانگ برداشت و گفت:

یوسف و فرهاد شتابان به نزدیک رفتند و هر سه نفس نفس زنان کندن 

ای که محمد یافته بود کنار زدند. را ادامه دادند. تا آن که خاک را در اطراف تخته
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چوبی ساده و قدیمی روبرو بودند. تابوت  شکی وجود نداشت که با یک تابوت

ی چوب بلوط ساخته بودند، و آشکار بود های کرم خورده و فرسودهرا با تخته

که به شکلی سرهم بندی شده و عجوالنه ساخته شده و در خاک نهاده شده است. 

فرهاد که نسبت به آن دو نفر دیگر زورمندتر و درشت اندامتر بود، هیجان زده 

ها فرو کرد و بعد از کمی زورورزی، نجرش را در شکاف بین تختهی ختیغه

ی در تابوت با صدای خشکی شکست و از توانست در تابوت را بگشاید. تخته

جای خود بیرون آمد. هر سه کمک کردند و تخته را برداشتند، و در زیر آن با 

 ای غریب روبرو شدند.منظره

ا ش از او به جا نمانده بود، امدرون تابوت، جسدی خفته بود. اسکلتی بی

اش مردی بلندباال و شد تشخیص داد که در زمان زندگیبا توجه به همان هم می

ی زمین اش به خاطر شورهدرشت اندام بوده است. مو و ریش بلند و فر خورده

شد، که هنوز بقایای گوهرهایی سپید شده بود. بر سرش سربندی چرمی دیده می

شد. در وسط پیشانی سربند جای نگینی درشت خالی بود و ریز بر آن دیده می

اند. جسد لباس کامل و معلوم بود آن را قبل از خاکسپاری از جا کنده و برده

فاخری بر تن داشت، که به خاطر خشکی زمین و نمکِ آن تقریبا سالم مانده بود. 

انش تکمربندی با خطوط ظریف و غالف شمشیری بسیار بلند بر کمر داشت و دس

 اش جمع کرده بودند و شمشیر را زیر دستانش گذاشته بودند. را روی سینه

این  "فرهاد با دیدن جسد روی زمین نشست و کرنشی کرد و گفت:

 "یزدگرد است. رهبر شهسوارانی که جد من نیز یکی از ایشان بود.
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ل اآمیزِ فرهاد، با دست در تابوت دنبمحمد اما، بی توجه به حالت احترام

گشت. او حتی ستش را به زیر جسد هم برد و مطمئن شد که چیزی را چیزی می

فهمم. در اینجا که اثری از جام به نمی "اند. آنگاه گفت:زیر بدن مرده نگذاشته

 "خورد.چشم نمی

 "ای در اینجا باشد که ما را به جام برساند؟شاید نشانه "یوسف گفت:

مه جا را به دقت کاویدند. اما از هر بار دیگر بر تابوت خم شدند و ه

سویی به خاطر قدمت زیاد جسد و از سوی دیگر به خاطر دقت و مالیمتی که 

دادند، مدتی طوالنی سپری شد تا مطمئن شوند در در لمس کردن آن به خرج می

 اطراف تابوت جایی مخفی وجود ندارد. 

بطی به ر شاید اشتباه کرده باشیم. شاید اصال ردپای جام "یوسف گفت:

 "این گور نداشته باشد.

حتی اگر هم این طور باشد، این کار بزرگی بود که گور  "فرهاد گفت:

 دارم. این افتخاریزدگرد را پیدا کردیم. به عنوان جایزه، من شمشیر او را بر می

 "بزرگی برای خاندان ماست که شمشیرش در دستان ما به کار گرفته شود.

ی جسد را از روی حتیاط دستان اسکلت شدهفرهاد این را گفت و با ا

شمشیر کنار زد. شمشیر بسیار بلند و پهن بود و با وجود زمان بسیاری که بر آن 

هایش برنده بود. محمد وقتی دوستش گذشته بود، پوالدش هنوز درخشان و لبه

  "صبر کن. اینجا را ببین. "دستان جسد را از هم گشود، گفت:

د و با احتیاطِ بسیار، انگشتری را که در محمد روی دست جسد خم ش

گ ای داشت که سنای نقرهدست راست جسد دیده بود بیرون آورد. انگشتر حلقه

سبز درخشانی را بر آن نشانده بودند. روی سنگ، نقش دو نیم دایره که پشت به 

 شد. هم داده بودند و نماد جامی را ساخته بودند، به روشنی دیده می
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 "بینید؟ یزدگرد به جام ارتباط داشته است.می "محمد گفت:

فرهاد در حالی که روی تابوت خم شده بود تا غالف شمشیر را هم 

 "هد؟داما چه ارتباطی؟ این عالمت روی انگشتر چه معنایی می "بگشاید گفت:

دانم. شاید او نگهبان جام نمی"محمد انگشتر را در دست کرد و گفت:

 "این. بوده باشد، یا چیزی شبیه به

بینید، ب "کشید، گفت:یوسف که در کنار دوستانش روی تابوت سرک می

شاید اینطور غارت کردن گور یزدگرد درست نباشد. مگر یادتان رفته؟ مردم 

 "گیرد.گویند روح او از دشمنانش انتقام میمی

 

 

 

 

 

 

 

 آری، "فرهاد غالف را به کمر بست و شمشیر را در آن جای داد و گفت:

-دوستانش هستیم. من فرزند همان کسانی هستم که با دشمنانش می ولی ما

جنگیدند. حاال هم این شمشیر را برای نابود کردن همان دشمنان به کار خواهم 

 "گرفت.
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ای برای جام ی شایستهکنم جویندهمن هم فکر می "محمد هم گفت:

ما اجل یروز شود، اگشته تا بتواند بر مهاجمان پباشم. شاید او هم به دنبال جام می

 "مهلتش نداده.

امیدوارم  "یوسف که همچنان از لمس کردن جسد ابا داشت گفت:

 "مان را نگیرد.نحوست این کارتان دامن

 اش مالِخیزد. همهنگران نباش، نحوست از مردگان بر نمی "فرهاد گفت:

 "زندگان است!

ع اره به وضایم. بیایید گور را دوببه قدر کافی دیر کرده "محمد گفت:

 "اولش برگردانیم و برویم.

به این ترتیب هر سه بار دیگر جسد را در تابوتش مرتب کردند و لباسها 

را بر تنش آراستند و در تابوت را نهادند و با دست روی آن را بار دیگر خاک 

ریختند. سپس، در حالی که انگشتر و شمشیر یزدگرد سوم را در اختیار داشتند، 

جایی بازگشتند که اسبانشان را جا گذاشته بودند. آنگاه همگی به دوان دوان به 

 سوی نیشابور پیش تاختند.

 

  



 116      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 دیگرای زاویه از انقالب اسالمی ایراننگاره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 118      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119      پنج صد و نود وچهل و سوم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غی دریافت سیمرگوشزدی درباره

 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 آساندوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. 

( https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

( نیز www.soshians.irام )عضو شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به کنم. لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان دربارهمنتشر 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
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