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  برخورداری از فرهنگ و گنجیدن در متن یک تمدن

 ای بزرگبه خزانه« من»دیرینه و بزرگ بدان معنی است که 

هایی بزرگ دسترسی داشته باشد. تنها در «دیگری»ی های زیستهو غنی از تجربه

توان عضویت کسی را در متن تمدنی بزرگ و باشکوه که میاین حالت است 

پذیرفت. زاده شدن و زیستن در قلمروی جغرافیایی یا حتا توانایی سخن گفتن 

به زبانی دیرینه به تنهایی دلیلی کافی برای متمدن بودن یا بافرهنگ بودن افراد 

و فرهنگ نیست. اثبات تجربی این دعوی را در شمار چشمگیر مردمان بی

 اند وی ایرانمان هستند و زادهبینیم که گرداگردمان و گاه اندروننامتمدنی می

شان از آنچه که در متن این سخنگو به پارسی، اما کردارها و انتخابهای رفتاری

 تمدن تجربه شده، تاثیری نپذیرفته است.

ی تهی زیسی تجربهبرخورداری از تمدن ایرانی بدان معناست که بتوانیم درباره

جهانی بزرگان گذشته پرسش کنیم و معناهایی که گاه هزاران سال پیش در زیست

شده، و برای ما در نظامی از نمادهای فرهنگی به ارث یکسره متفاوت تجربه می

رسیده را در زمان اکنون بازسازی و بازخوانی کنیم. ایرانی بودن در این معنا 

فرآیندی است سنجیده و به نسبت  امری مادرزاد و بدیهی و ذاتی نیست، بلکه

ی هااش بر دوش منو فراز آمدن« من»دشوار و آمیخته به تأمل، که با دگردیسی 

توان خرد و اخالق فردوسی و بزرگ پیشین اشاره دارد. در این معناست که می

عقل ناصرخسرو و شور سهروردی و نبوغ پورسینا و شجاعت رازی و مهر موالنا 

ازشناخت و درونی کرد و با آن زیست. در این معنی در واقع و ژرفای بیدل را ب

ما تنها و تنها یک فرآیند ایرانی شدن داریم، و این آزمونی و نبردی است که 

آفریند، با آن روبرو ی خویش در آوردگاهی که خود میی یگانههرکس به شیوه

 خواهد شد.
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 اخبار روزهای گذشته:

 

  ان نیاک»خردادماه نشست چیستا با عنوان  پنجمعصرگاه چهارشنبه

در کانون معماران معاصر برگزار شد. در این نشست سیر تکاملی نیاکان « انسان

 ن هوشمند بررسی شد.ی انساانسان از پنج میلیون سال پیش تا ظهور گونه

  ی شناسمشترک گروه جامعهعصرگاه سه شنبه چهارم خردادماه نشست

تاریخی و گروه سیاست اجتماعی در دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست 

خنرانی نگاری سی منابع غیرنوشتاری در تاریخآبادی دربارهخانم دکتر افسانه نجم

 کردند و پس از آن ساعتی را به بحث و گفتگو با مهمانان اختصاص دادند.

 شناسی اینجا و اکنون روز یکشنبهی جامعهواپسین نشست از دوره 

( 46 خردادماه به صورت میزگرد در دانشگاه علمی کاربردی هنر )واحدنهم 

تهای مستقل ی این دوره به صورت نشسبرگزار شد. قرار بر این شد که ادامه

 کارگاهی در همان زمان و مکان برگزار شود.

 دوازدهم  عصرگاه چهارشنبه« زمان کرانمند و زروان بیکرانه»گاه کار

خرداد در کانون معماران معاصر برگزار شد. این نشست که به آموزش فنون 

مان ز ی راهبردهای آفریدنمدیریت زمان اختصاص یافته بود، با گفتاری درباره

 بیکرانه خاتمه یافت.
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  به نعصرگاه چهارش« فراز آمدن ساسانیان»نشست چیستا با موضوع

خردادماه برگزار شد. در این برنامه روند انقراض اشکانیان و رخدادهای نوزدهم 

منتهی به قدرت گرفتن اردشیر بابکان و تثبیت قدرت در دوران شاپور نخست با 

 دیدگاهی سیستمی مورد بررسی قرار گرفت.

 ی زروان که در اردیبهشت ماه موفق به انجامش ی اندیشهنشست حلقه

د. ر شی بهاران برگزای خردادماه در تاالر موسسهنشده بودیم، در نخستین جمعه

در این نشست دکتر غالمرضا آذری، دکتر مهدی تدینی، استاد محمدحسین 

ها و سروش، آقای آرش حسینیان و من سخن گفتیم. محور بحث توانمندی

های زبان پارسی برای انتقال دانشهای نو و کلیدواژگان تخصصی بود. کاستی

ه کتاب )بدکتر آذری و دکتر تدینی و آقای حسینیان که هریک شمار زیادی 

ناسی شپژوهی، و زیستشناسی ارتباطات، فاشیسمهای جامعهترتیب در زمینه

د، ی مترجم به موضوع نگریستنشناس( ترجمه کرده بودند، از زاویهتکاملی و بوم

استاد سروش که تدریس فن بیان و بالغت و زبان معیار را برای گویندگان 

غنی  یخزانهشناسی زبان پارسی و باییی زیهای ملی بر عهده دارند، دربارهرسانه

ت شناسانه به موقعیای جامعهآن برای بیان معانی نو سخنرانی کردند و من از زاویه

 زبان پارسی در میان زبانهای دیگر پرداختم.
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 رضا ام دکتر علیی الکترونیکی کتابهایم با همت دوست گرامینسخه

واعظ شوشتری در لندن انتشار یافته است. در گام نخست چهار جلد از کتابهای 

ی بخش، داریوش دادگر، اسطورههاییسری تاریخ تمدن ایرانی )کوروش ر

پلی ی یونانی، تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی( از سوی آمازون و گوگلمعجزه

تواند به صورت اپ بر تلفن همراه هم سوار شود. افزارش میمنتشر شده و نرم

 پیوند کتابها بر آمازون:

https://www.amazon.co.uk/gp/aw/d/B01GCSIA14/ref=mp

_s_a_1_1?qid=1464630444&sr=8-

1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywordsتاریخ+تمدن+ایران= 
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  پژوهی درفاشیسمکه به « ی تاریخ و جدل مورخانفلسفه»نشست 

خردادماه در تاالر بیست و یکم روز جمعه  اختصاص یافته بود، ی مازمانه

، دی خورشیی همکاری موسسهی ملی برگزار شد. این نشست نتیجهکتابخانه

ی ملی بود. در این برنامه دکتر مهدی تدینی که ی سیاووشان و کتابخانهموسسه

ی ی نظریهمترجم آثار ارنست نولته و تنها شاگرد ایرانی وی هستند، درباره

ی شناسانهی نقد روشفاشیسم او سخنرانی کردند. پس از آن من هم درباره

شناسی شدر نقد رودکتر مرتضی مردیها سپس نگاری فاشیسم سخن گفتم. تاریخ

 کردند. نگاران مارکسیست بیاناتی ایرادتاریخ

 ی و بازیِ ی بازفلسفه»ی زروان با موضوع ی اندیشهنشست حلقه

زار ی بهاران برگموسسه خردادماه در تاالربیست و هشتم عصرگاه جمعه  «فلسفه

ی دستگاه نظری حاکم بر شد. در این نشست اعضای گروه بازی زروان درباره

 های زروان و دستاوردهای این روش سخن گفتند. طراحی بازی

  قرار شد ، «اوج انسان»پس از کامیابی درخشان همایش

اندرکاران آن برنامه بنیادی فرهنگی تاسیس کنند. طی ماه گذشته دو نشست دست

اران و مشاوران گرد هم ای مرکزی از بنیانگذدر این راستا برگزار شد و هسته

جمع شدند و راهبردهای بازشناسی و صورتبندی فرهنگ و هویت ایرانی در 

ای را مورد بررسی قرار دادند. این بنیاد فرهنگی برای معرفی و سطحی فرامنطقه

سازی عناصر و ارزشهای تمدن ایرانی فعالیت خواهد کرد و فعال در جهانی

 اش قرار دارد.ی ثبت حقوقیمرحله

  جوم نتیرماه همایشی توسط انجمن بیست و ششم عصرگاه چهارشنبه

 گانه ونشان برجهای دوازده»ای با موضوع ایران برگزار شد که در آن سخنرانی

ی در این همایش سخنرانان دیگر درباره ای ایراد کردم.سخنرانی« آیین مهر

و  ه بهرام در سینما و خورشیدی شوروی، بازتاب سفر بهای فضایی روسیهبرنامه

 رصدِ تجربی گفتارهایی ایراد کردند. 
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 اخبار روزهای آینده

 ن ماه به ایتیر ی خورشید در هایم در موسسهتقویم کالسها و کارگاه

 ترتیب خواهد بود:

 ها در کانون معماران معاصر:کارگاه

  برنده و -های برندهتیرماه: کارگاه میدان و مهر: بازیدوم چهارشنبه

 مدیریت کنش متقابل

  (: مهر و 1تیرماه: کارگاه مدیریت روابط انسانی )نهم چهارشنبه

 سازی ارتباط صمیمانهبهینه

  تیرماه: کارگاه ترفندهای نوشتنبیست و سوم چهارشنبه 

  شناسی فهم خندیدن: از عصب»تیرماه: نشست چیستا؛ ام سیچهارشنبه

 «شناسی جوکخنده تا جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهچهارشنبه دوم تیرم  
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 ی شناسی جامعهها پس از به پایان بحث دربارهنشستهای یکشنبه

شناسی دگردیسی یافت. در این راستا دو نشست در تاریخی ایران، به اسطوره

ابان خیکاربردی هنر ) -تیرماه برگزار خواهد شد و مکان برگزاری دانشگاه علمی

 ( خواهد بود:جمالزاده

  ی مهرن، هفت شهر عشق و اسطورهتیرماه: هفت خواششم یکشنبه 

  یی آفرینش ایرانو بازسازی اسطورهتیرماه: مانی بیستم یکشنبه 

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

 بگیرید. ( تماس0937-2320765راگا )فرهنگی خورشید 

  ی گردشگری در اصفهان ی آخر تیرماه نشست مهمی در حوزههفته

و  زیبرگزار خواهد شد که به همراه دکتر لیلی ماحوزی، دکتر امیرحسین ماحو

ها در ی چرخش سرمشقای دربارهمهندس آرش نورآقایی در آن سخنرانی

 گردشگری و پیوند مکان و هویت ایرانی سخنرانی خواهیم کرد.
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 در پردیس پارک ملت « عین»: گروه بازی زروان و اجرای بازی 1390تابستان 
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 ما یپژوهی در زمانهی تاریخ: فاشیسمگزارش نشست فلسفه

   پژوهی در فاشیسم»خردادماه نشستبیست و یکم عصرگاه جمعه

نگی ی فرهی ملی ایران برگزار شد. این نشست را موسسهدر کتابخانه« ی مازمانه

 ی ملی برگزار کردند.ی سیاووشان با همکاری کتابخانهخورشید راگا و موسسه

ی هایی بود که خورشید و سیاووشان با موضوع فلسفهبرنامه این نشست یکی از

 های مهم میان مورخان برگزار خواهند کرد. تاریخ و جدل

 

 

 

 

 

 

د آن که موضوع نشست بسیار تخصصی بود و مخاطبانی خاص با وجو 

 شناسی و تاریخی جامعهداشت، شمار زیادی از صاحبنظران و پژوهشگران درباره

ی دوم برنامه به بحث و تبادل نظر فاشیسم در نشست حضور داشتند و در نیمه

 ها و آرای موجود در این زمینه پرداختند. ی نظریهدرباره

سخنران اصلی این برنامه دکتر مهدی تدینی بود که به طور مشروح  

شناسی ی تاریخ و روشپژوهی، فلسفهی چارچوبهای نظری فاشیسمدرباره

ولته و آثار مهم او در این زمینه سخن گفت و گزارشی از ماجرای جدل ارنست ن

مورخان را که میان هابرماس و نولته در گرفته بود، ارائه کرد. جدل مورخان 

کشمکشی نظری میان مورخان آلمانی بود که بیش از بیست سال به درازا کشید 

دکتر تدینی شاگرد و بیش از هزار مقاله و دهها کتاب در جریان آن نوشته شد. 

ای از کتابهای تخصصی ارنست نولته هستند و طی سالهای گذشته مجموعه

 د.انپژوهی و به ویژه آثار نولته را به پارسی ترجمه کردهی فاشیسمدرباره
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سخنران دوم این نشست دکتر شروین وکیلی بود که بحث خود را از  

جدل مورخان آغاز کرد و به پرسش از مفهوم عینیت در تاریخ پرداخت. او از 

ارکسیستهایی پرداخت که تاریخ و اصوال علم گرایان و نئومسویی به نقدهای چپ

دانند و تنها ارزش عملیاتی آن را در را امری برساخته و فاقد ارزش علمی می

گرایی گیرند. در سوی دیگر آرای هواداران مکتب روایتنظر می

(Narrativismرا نقل کرد که به خاطر بافت روایی شبه )یادبی و سیطره 

دانند. دکتر وکیلی از ی علم بیرون میاستعاره در متون تاریخی آنها را از دایره

ی ومدار دانشهای تجربی تاکید کرد و از سهای استعاری و قدرتیکسو بر سویه

 ای سیستمی را برجسته ساختشناسیدیگر از عینیت تاریخی دفاع کرد و روش

ی سازد و امکان داوری دربارهپذیر میهای تاریخی را رسیدگیکه گزاره

 آورد. شان را فراهم میصحت

رایانه گی نقد رویکرد چپپس از آن دکتر مرتضی مردیها سخنانی درباره 

نگاری بیان کردند. ایشان نگاه ابزاری به تاریخ و علم را که از اولویت به تاریخ

ه شود را زیربنای گفتمانی دانستند کدادن به پراکسیس مارکسیستی ناشی می

هایی از پژوهشهایی را گریز و فریبکارانه است، و نمونهزده و علمستسیا

یا یا ی تاریخ بومیان استرالپایه بودن علمی گفتمانهایی دربارهبرشمردند که بی

 دهد. های فمینیستی را به دست مینظریه
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اش توافق داشتند و موضعی که هرسه ای که هر سه سخنران دربارهنقطه 

های تاریخی بود، و پافشاری بر این کردند، تاکید بر عینیت دادهاز آن دفاع می

ها و داوری ی دانشهای دیگر امکان ارزیابی گزارهکه در تاریخ هم مثل همه

 بازانه با آناز این رو برخورد ابزاری و سیاستی صحتشان وجود دارد و درباره

 نادرست و فریبکارانه است. 

ادامه یافت و حاضران آرای  19:30نشست با پرسش و پاسخ تا ساعت  

پژوهی و دستگاههای فلسفی حاکم بر این شاخه ی نولته و فاشیسمخود را درباره

 از پژوهشهای تاریخی ابراز کردند. 

ته و شخصی نگارنده انتشار یاف گوشزد: فایل صوتی این نشست در کانال تلگرام

 در نشانی زیر در دسترس است:

https://telegram.me/sherwin_vakili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 یادداشتی فیسبوکی:

  تا جایی که من فهمیدم، بدخویی و پلشتی و رذالت در

 توانی هر کژروی اخالقی را میخیزد. در حدی که ریشهمردمان از ناتوانی بر می

های روانشناختی دنبال کرد. های شخصیتی و اختاللای از ضعفتا شبکه

نادانی است. در این بین باید به یاد داشت که ی نقص، ی مهم این شبکهپشتوانه

شوند، ی متمایز هستند. اینها به هم تبدیل و ترجمه میناتوانی و نادانی دو پدیده

توانمندی و  یاما گوهری یکسان و حد و مرزی منطبق با هم ندارند، و درباره

ه ب و قدرت نمادین برخاسته از نقش اجتماعی من هم ماجرا« من»قدرت راستین 

 همین شکل است. 

باشند، چون در  ای داشتهبه همین خاطر بسا افراد که شاید دانشی هم در زمینه

 کنند. باز به این نکته هم باید توجهی هم میای دارند، بدآن مورد سستی و پستی

کرد که ضعف شخصیتی و اختالل در سطح روانشناختی که به فرومایگی و پستی 

انجامد، لزوما با ناتوانی در سطح اجتماعی همسان نیست و چنین نیست ها می«من»

ین و نشکه هر شخصیت ناالیق و ضعیف و ناتوانی در سطح اجتماعی هم حاشیه

اقتدار باشد. اگر چنین تعادلی بین انسجام شخصیتی و اقتدار اجتماعی و بیمطرود 

، چه بسا شدشناختی منجر میبرقرار بود و ناتوانی روانشناختی به ناتوانی جامعه

بود. اما چنین نیست. در واقع کوشش جانکاه برای انباشت دنیای ما بهشت می

گی ای از جبران فروپایتر شیوهقدرت نمادین و وابسته به نهادهای اجتماعی بیش

و چروکیدگی سیستم شخصیتی است. یعنی کسانی بر ساز و کارهای انباشت 

کنند که از قدرت اصلی در درون خودشان قدرت نمادین بیشترین تمرکز را می

ایم و این چنین است که چنین شده اند. این چنین است که چنین شدهبهرهبی

 است...
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  ی ماهنگاره

 ی خورشید، جنگل دُرفک، اردوگاه قبیله1389تابستان 
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  ریچارد رورتی را در ایران بیشتر همچون شاگرد میشل

شناسند. اما فوکو و همتای او در دنیای انگلیسی زبان می

نیست. چون این فیلسوف آمریکایی این انگاره از رورتی چندان دقیق و درست 

بهره است و در مقابل شناختی فوکو بیی دانش تاریخی و جامعهاز پشتوانه

ظر مکتب از ن نگاهش در فلسفه عمیقتر و تسلطش بر این حوزه چشمگیرتر است.

ی او را با بحثهای گرایانهدیویی است و آرای عملفکری هم او در اصل شاگرد 

 فیلسوفان زبان )به ویژه کواین و سالرز( غنی ساخته است.

دهندگان نقدهایی است که نیچه بر ادامه رورتی یکی از نامدارترین 

حلیلی ی تی عصر روشنگری وارد آورده بود. تخصص آغازین او در فلسفهفلسفه

ی داشتهای جا افتادهاش از این زمینه و حمله به پیشو گسستن ناگهانی

شناسی مدرن از سویی جسورانه و نامنتظره بود و از سوی دیگر شهرتی شناخت

نامد و ه ارمغان آورد. او دیدگاه خود را پراگماتیسم نو میعالمگیر برایش ب

 داند که از نظر ساختار بادستیابی به آن را مدیون یک چرخش زبانشناسانه می

چرخش زبانی هایدگر و آرای فوکو )که او از هایدگر هم متاثر است( نزدیکی 

 دارد. 

 

 

 

 

 

، اما این دیدار مهم با سکوت و به ایران آمد 1384رورتی در سال  

 ایراد البته تا حدودی از سخنرانیی روشنفکری ایران روبرو شد. توجهی جامعهبی

ی عمیق فرضِ نادانشد، که گویا با پیشی رورتی ناشی میبسیار ابتدایی و ساده

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi556C7nqTNAhXqAcAKHfEHCB4QjRwIBw&url=http://farhangemrooz.com/news/6802/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%83%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF&psig=AFQjCNH61dVdx9L82Fuhx6sc8kbQHAke4w&ust=1465880980442121
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اش ی فلسفه تنظیم شده بود. البته رورتی در گپ و گفتهای بعدیانیان در زمینهایر

طی همین سفر به خطای خود پی برد و چند بار در گفتگوهای گوناگون آّشنایی 

 ی غربی را ستود و آن را برای خودش نامنتظره دانست. جوانان ایرانی با فلسفه

ر د ی ایرانی سخن گفت واش به اندیشهو در این دیدارها از شیفتگیا

ای ایتالیایی گفت که تنها پادزهر راستین برای بنیادگرایی مصاحبه با روزنامه

ی گرایی ایرانی اشراق و ملیاسالمی، روایت ایرانی از اسالم است که با فلسفه

گره خورده است. این نکته که دو سال پس از این دیدار در جریان شورش سال 

بود، و دو سال بعد از آن « جمهوری ایرانی»شعارهای معترضان یکی از  1388

تمرکز  «مکتب ایرانی»تبلیغات دولتی که مخالفت همین شعار دهندگان بود بر 

 دهد. یافته بود، تیزبینی او در تشخیص حال و هوای فکری ایران زمین را نشان می

طی سالهای اخیر افکار و آرای  

رورتی در ایران مورد توجه ریچارد 

ای از کتابها گرفته و مجموعه  قرار

اش به پارسی انتشار یافته است. درباره

ام، نخستین تا جایی که من دیده

ی اثری مهم از او را خشایار ترجمه

زبانان به پارسی 1382دیهیمی در سال 

 طوالنی ی مهم ومقالهعرضه کرد. او 

را ترجمه و در قالب کتابی منتشر کرد. این مقاله  «اولویت دموکراسی بر فلسفه»

و به طور خاص به  شودی سیاسی را شامل میی فلسفهآرای رورتی در حوزه

فته ناگ. ی عدالت و انصاف اختصاص یافته استدفاع از دیدگاه جان رالز درباره

کتابی  1993، در «اولویت دموکراسی...»نماند که خودِ رالز دو سال پس از انتشار 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG34PsrKTNAhXlDsAKHUBFAXMQjRwIBw&url=http://www.akkaseebook.com/common/BookDetails.aspx?ID%3D644&psig=AFQjCNGuQZJymwq2REByQh34klB813NzjA&ust=1465884872025436
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رای که متنی بسیار مهم است و با در نظر گرفتن آ« لیبرالیسم سیاسی»نوشت به نام 

اش از ناسازگاری متافیزیک فلسفی و عدالت اجتماعی را رورتی برداشت اولیه

ایانه گری عملرتی تنها سویهبسط داده است. این را هم باید در نظر داشت که رو

 ی متافیزیکی بحث او کنارهو اخالقی سخن رالز را قبول دارد و بارها از پشتوانه

 جوید.می

ی غرب به خاطر ارادتی گوید فلسفهمی« اولویت دموکراسی...»در رورتی 

که به حقیقتِ قطعی و تغییر ناپذیر دارد، سرمشق مناسبی برای صورتبندی 

از دید او دادگری و آزادی سیاسی مردمان بر اساس ساالری نیست. مردم

گیرد شهودهایی مشترک و روندهای اجرایی آزمودنی و اصالح شدنی شکل می

 گیری نظامهای فلسفی بیرون است.ی تصمیمکه یکسره از دایره

ی آرای اغلب فیلسوفان سیاسی معاصر است، با این برداشت که واژگونه

زبانی روان و آوردن مثالهایی گوناگون شرح داده شده و دیدگاه من آن است که 

رورتی در این متن به جای درستی انگشت 

گذاشته و نقدی تیزبینانه و ویرانگر را به پیوندِ 

ی مدرن و ی فلسفهبدیهی انگاشته شده

 دموکراسی وارد آورده است. 

ای که از رورتی به پارسی کتاب بعدی 

. کردبرگردانده شد هم همین مضمون را دنبال می

 ی روان و خوبنام داشت که با ترجمه« پیشامد، بازی و همبستگی»این کتاب 

 انتشار یافت.  1385جو در سال پیام یزدان

اش را پرورده و های فکریین اثر یکی از مهمترین مضمونارورتی در 

و بیرونی نیست و با جهانِ عینیِ خارجی « داده شده»آن این که حقیقت امری 

ه توان نتیجه گرفت کیرون از ما هست نمیتفاوت دارد. یعنی از این که جهانی ب

حقیقتی هم که رونوشتی دقیق از آن جهان باشد به همین ترتیب خارج از ما و 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqlfuMqKTNAhWKJMAKHaF_Ct4QjRwIBw&url=http://www.donya-e-eqtesad.com/news/695350&psig=AFQjCNGbtNH-vyUqddwpF2hVszq2datmmA&ust=1465883599963896
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ی حقیقتِ داده از دید رورتی این چسبندگی به عقیدهمستقل از ما وجود دارد. 

ی( خرد روشنگری و میراثی جدلی است که از کشمکش )و غلبه ی بیرونیشده

مذهب کلیسایی برخاسته و به دالیلی جدلی، بخشی از خطاهای نظری االهیات 

 ی روشنگری بازتولید کرده است.اسکوالستیک را در فلسفه

ای فلسفی پیشنهاد کرده و آن عبارت رورتی تعبیر بازی را همچون شیوه

ها و تصویرهای برخاسته از جهان بنگریم، بی آن که است از این که به انگاره

 ی دقیق واقعیت بیرونی قلمداد کنیم. یعنی ازو نسخه« اصل»هیچ یک از آنها را 

دید رورتی بازی عبارت است از دل کندن از شیفتگی به امرِ اصیلِ قطعی، و 

شود. ای یافت نمیشده سازگار شدن با این حقیقت که هیچ حقیقت قاطع و داده

ابت ی قطعی و ثی سنتی که دستیابی به حقیقتدر این چارچوب هدف فلسفه

یابد. یعنی شود و به آزادسازی انسان دگردیسی میشد، وا نهاده میقلمداد می

 «کند!مراقب آزادی باشید، حقیقت خودش از خودش مراقبت می»

ای که از رورتی به پارسی کتاب بعدی 

ا بود که ب« مدرنحقیقت پست»برگردانده شد، 

 1388ی دکتر محمد اصغری در سال ترجمه

ی بازار کتاب ایران شد. این کتاب چند روانه

تاه از رورتی را در بر ی کومصاحبه و مقاله

نشر با همت  1389ر مترجم این کتاب دگیرد. می

 ه از موضعیرا منتشر کرد، ک« ی ریچارد رورتینگاهی به فلسفه»علم کتاب 

جای نقد بسیار دارد، اما  اخیرکرد. کتاب میکمابیش هایدگری رورتی را روایت 

ر آرای رورتی بنویسد، بای این جسارت را داشته که شرحی همین که نویسنده

 ارجمند و ارزشمند است.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6qZy7p6TNAhWmL8AKHf5QAYcQjRwIBw&url=http://ketab.ir/modules.php?name%3DNews%26op%3Dpirbook%26bcode%3D1530425&psig=AFQjCNFVOYXhq6CS9fvi7eocSWhzFGeZyg&ust=1465883426550290
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مهمترین اما در میان آثار ریچارد رورتی، 

که خوشبختانه با همت مرتضی نوری به  یکتاب

 یفلسفه و آیینه»پارسی هم برگردانده شده، 

نام دارد. این کتاب را نشر مرکز به چاپ « طبیعت

رسانده است. برابرنهادهایی که مترجم برای برخی 

ی اروپایی برگزیده ی فلسفهاز واژگان جا افتاده

ی کتاب روان از آب در مهگیری دارد. اما روی هم رفته ترججای بحث و خرده

ای ریگیی سخن این اندیشمند را به پارسی منتقل کرده است. خردهآمده و شالوده

 خیزد که رورتیهم که به نظرم بر انتخاب برابرنهادها وارد است، از آنجا بر می

کند های فلسفی رایج در قرون وسطا اشاره میدر کتاب به طیفی وسیع از کلیدواژه

ی ها قرنها پیش از آن که از راه ترجمهای ارسطویی دارند. این کلیدواژههکه تبارنام

اند و متون ایرانی به سپهر فرهنگ اروپایی وارد شوند، در ایران زمین رایج بوده

شان پانصد سال مان دارند که قدمت برخیبرابرنهادهایی دقیق و روشن در زبان

ت. از این رو بر این باورم که برای شان بیشتر اسهای التین موازیاز کلیدواژه

برگرداندن آثار فلسفی به پارسی بازگشت به زبان فیلسوفان ایرانی )چه 

 سینا تا مالصدرا(گراها از ابنگراها از ناصرخسرو تا سهروردی و چه تازیپارسی

 ضرورت دارد. 

رورتی در این کتاب سه مفهوم پایه و بنیادی را هدف گرفته است و سه  

بخش اصلی کتاب خود را به آنها اختصاص داده است. این سه عبارتند از ذهن، 

ه، از راه دشناسایی و فلسفه. رورتی با نگاهی تیزبینانه و زبانی شوخ و سرزن

ویش بر تخیلی نقدِ خ-واسازی متون مشهور فلسفی یا برساختن داستانهایی علمی

اش آن است که ی سخنکند. چکیدهمحتوای مرسوم از این سه مفهوم را بیان می

بر  ی اروپایی نهادینه شده،جستجوی فلسفی حقیقت بدان شکلی که در اندیشه

ای در نظر گرفته ای شکل گرفته که در آن ذهن همچون آیینهاساس استعاره

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjw0pKyn6TNAhVBKsAKHZsdCiMQjRwIBw&url=http://www.xn----ymcbma1bet9i7bcgk75ltmf.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_&psig=AFQjCNEZhSRkBbMFzWDCCQPqDkM0ezEdcw&ust=1465881260718717
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وان ای ررا بازنمایی کند. رورتی با زنجیره« خودِ طبیعت»شود که قرار است می

نشاند و بیهودگی و حتا پرت فهم از استداللها حرف خود را به کرسی میو ساده

تی دهد. به عباری ذهن را نشان میبودن بخش بزرگی از بحثهای جاری در فلسفه

ابهام در ساخت هایی هستند که از دهد که این بحثها در اصل مناقشهاو نشان می

زبان برخاسته و یا از تصویری نقد ناشده و استعاری از ذهن، شناخت یا حقیقت 

 اند.مشتق شده

  



 21      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

  ایزدان مصر»پیش فیلمی به نام از اواخر زمستان سال» 

(Gods of Egypt/ 2016 )ی سینماها راه یافت به پرده

که با برخورد ناهمساز تماشاچیان و منتقدان روبرو شد. فیلم محصول مشترک 

( آن را Alexander Proyasآمریکا و استرالیاست و الکساندر پرویاس )

ی مصر است. پیشتر از های بومی اسکندریهکارگردانی کرده که خود از یونانی

(، Dark City/ 1998« )شهر تاریک»این کارگردان فیلمهای نامداری مثل 

« دانستن»( و I, Robot/ 2008« )آهنیمن: آدم»(، Crow, 1994« )کالغ»

(Knowing/ 2009 را دیده بودیم که همگی پرفروش و موفق از آب در )

تخصص او ژانر تخیلی است و در دستکاری و بازنویسی متون مشهور آمدند. 

ی کل ایزاک آسیموف است که به« آهنیمن: آدم»اش دستی گشاده دارد، که نمونه

 اش چیزی دیگر از آب در آمده. ی سینماییدر نسخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Alex_Proyas_by_Sachyn_Mital.jpg
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ی به همین شکل رونوشتی است کامال آزاد از اسطوره« ایزدان مصر» 

ی آفرینش مصری نبرد ایزدی به نام ایزیس و اوزیریس. مشهورترین اسطوره

ت، ی بیابان اسکند. سث که نمایندهاوزیریس و برادرش سِث را روایت می

کند. اما همسرِ برادرش ایزیس کشد و بدنش را تکه تکه میاوزیریس را می

 کند. در نتیجه ایزدیی او خود را بارور میگیرد و با نرههای بدن وی را بر میپاره

 ستاندشود که انتقام پدر را از سث میجنگاور به نام هوروس )شاهین( زاده می

 شود.طلبد و بر وی پیروز میمی و در انجمن خدایان او را به هماوردی

کند. با این تفاوت که پرویاس هم کمابیش همین داستان را روایت می 

، و کننده هستند که در میان مردمان زندگی میایزدان در اینجا به غولهایی شبی

جنگ اوزیریس و سث بیشتر به کودتایی نظامی شبیه است. طراحی لباسها و 

ر( های ثوهای کمیک استریپ )به ویژه کمیکها آشکارا زیر تاثیر مجلهصحنه

  نواز هستند.های ویژه پخته و چشماندازها زیبا و گیرا و جلوهشمانجام شده و چ

  

 

 

 

 

 

 

یان های خود را از می هنرپیشهپرویاس در حرکتی جالب توجه بدنه

رایی گای از یونانسپیدپوستان اروپایی انتخاب کرد. به این ترتیب نسخه

ی آب ی قدیم را احیا کرد که در آن نه تنها خدایان مصری بور و چشماسکندریه

اند. فیلم به همین خاطر به شدت مورد هستند، که اهالی بومی مصر هم چنین

رستی متهم شده بود در این ی منتقدان قرار گرفت و پرویاس که به نژادپحمله
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راستش به نظر من هم کار او بیش از آن که  مورد از مردم مصر عذرخواهی کرد.

نی ی نژاد است. یعهای تاریخی دربارهتوجهی کامل به دادهنژادپرستی باشد، بی

کس را که دلش خواسته برای هر نقشی برگزیده و کاری رسد هربیشتر به نظر می

 شناسی نداشته است. علم تاریخ و اسطورهبه کار 

ی ها مایهاما چیزی که هنگام دیدن این فیلم بیش از نژاد هنرپیشه 

اش از مصر باستان کنجکاوی من بود، تصویر ذهنی کارگردان و مخاطبان مدرن

بود. برای این که منظور خود را در این مورد دقیق توضیح بدهم، باید به چند 

ها یکی از آناند. کنم که کمابیش در همین ژانر ساخته شدهفیلم دیگر هم اشاره 

( است که آغازگاه چند فیلم دیگر در سبک ماجراهای Thor/ 2011فیلم ثور )

اش به تولید که دو شماره 300قهرمانی بود. دیگری فیلمِ بدنام و ضدایرانیِ ابر

 اش هم روشن شود. مان به باقیانبوه رسیده و چشم به راهیم که چشم

 

 

 

 

 

 

 

آید، اساطیر نوردیک و ایزدان نامش بر میهای ثور چنان که مجموعه فیلم 

با این که به رخدادی  300پردازی خود دارد. فیلم ها را در محور داستانوایکینگ

خته با تخیل لگام گسیخته درآمی -و گاه بیشتر –پردازد به همان اندازه تاریخی می

هم که روشن است. یعنی در اینجا ما با سه رده « ایزدان مصر»است، و تکلیف 

فیلم در یک سبک سر و کار داریم که تمدنهای ایرانی، مصری و اروپایی شمالی 

لی ی این فیلمها تخیکه همه کنند. با توجه به این)اسکاندیناوی( را بازنمایی می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://pop.inquirer.net/2016/02/rousing-action-and-stunning-visual-effects-in-gods-of-egypt/&psig=AFQjCNEGdcu_qkYFvuFL-xRecj7jiJ54iA&ust=1465369008644813
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 توان همچون متنیهستند و ادعای بازنمایی حقیقتِ تاریخی را ندارند، از آنها می

ی ساخت اندیشیدن و انگیز و رویاگونه بهره جست تا چیزهایی دربارهخیال

 ی این سه تمدن بیاموزیم.تماشاچیان درباره-خیالپردازی فیلمسازان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فضایی بسیار شفاف و روشن و تمیز و زیبا جریان « ایزدان مصر»فیلم  

شود، با ییابد. حتا زمانی که ستم و بیداد سث بر مصریان بازنموده ممی

هایی باشکوه و روشن و زیبا سر و کار داریم که به امر خدایی بیدادگر و صحنه

به دست مصریانِ برده شده ساخته شده است. این فضاپردازی شباهتی چشمگیر 

های ثور دارد. در آنجا هم آسگارد که دنیای ایزدان است سرزمینی به نماهای فیلم

انش همه زیبارو و ورزیده هستند و روشن و زیبا و نورانی است که ساکن

ی هایی درخشان و مجلل بر تن دارند. این بازنمایی البته نه با اقلیم پرورندهجامه

ار ها سازگی فیلمهای تغذیه کنندهاین تمدنها همخوانی دارد و نه با متنِ اسطوره

 است. 

سبز  اندازهاییبا چشم« ایزدان مصر»های زمینیِ به جز دو نمای بیابانی تمام صحنه

و به ویژه مصر باال  –و خرم و پردرخت آراسته شده است، در حالی که مصر 

سرزمینی  -گذردی داستان در آن میکه قلمرو سث است و قاعدتا بخش عمده
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ور همواره های ثبیابانی و برهوت است. به همین ترتیب فضای شهر آسگارد و فیلم

 نور سرزمین اسکاندیناوی ارتباطیآفتابی و روشن است که با اقلیم ابری و کم

 ندارد. 

 

 

 

 

 

 

شان شناسی و اساطیر مرجعهرچند برخی از عناصر به این ترتیب ارتباطی با بوم

شکوه  رندارند، اما روشن است که کارگردانان برای زیباتر ساختن نماها و تاکید ب

اند. در این میان الگویی جالب ها این زمینه را چنین طراحی کردهو ابهت منظره

ی آنچه که گفتیم را است. در این فیلم واژگونه 300بینیم و آن هم فیلم می

بینیم. یعنی ایران زمین که سرزمینی روشن و آفتابگیر و به خصوص در مراکز می

به صورت برهوتی  300نماهای فیلمهای اش سرسبز و خرم است، در تمام شهری

ی تصویرهایی که ایرانیان را نمایش غمزده و ویرانه نمایش داده شده و تقریبا همه

ی تمدن ایرانی به سازی دربارهدهد نیمه تاریک و ظلمانی است. این واژگونمی

ها، ی ایرانیکند. چهرهشود و همه جا را مسخ میپردازی محدود نمیمنظره

ند هم کنهایشان، و نوع حرکت و نقشی که در داستان ایفا میایشان، سالحلباسه

های به نسبت فراوانی با متون اساطیری و تاریخی در تعارض است و هم با داده

خواند. در واقع در میان ای در دسترس است، نمیکه در هر موزه یا کتاب تاریخی

شود به دورانی زمین مربوط میاین سه رده از فیلمها تنها آن یکی که به ایران 

دهد و جالب است که دقیقا در همین یکی است که تاریخی ارجاع می

بینیم. پارسیانی که منابع یونانی باستان هم از رنگ ای چنین شدید را میواژگونگی
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اند، به هیوالهایی تیره و مهیب و شان فراوان نشانی دادهرخسار و هم سرّ درون

پیروزیها  یاند و آنچه که منابع تاریخی یونانی دربارهیافته نیمه برهنه دگردیسی

 اند، یکسره نادیده انگاشته شدهشان گفتهمداریآرایی و نرمخویی و سیاستو رزم

 انگیز به دست آید. است تا تصویری خشن و مهیب و نفرت

این امر قابل درک است که تصویرهایی تخیلی که قرار است یکسره 

سرزمین خدایان را بازنمایی کند، از ذهن کارگردان برخاسته و زیباترین تصویر 

بنایی م ممکن را بی توجه به واقعیت بیرونی پدید آورده است. اما وقتی تصویرها

کنند و بر خالف انتظار امری پلید و زشت و تباه را نمایش تاریخی پیدا می

 شان با گواهان تاریخی دلیلی عمیقتر در کار باشد.دهند، باید برای ضدیتمی

این بخت را برای « 300»و « ثور»با « ایزدان مصر»ی فیلمی مثل مقایسه

ی آورد که به سیاست جهانیِ سینما دقیقتر بنگرد و شیوهاندیشمندان فراهم می

 بازنمایی تمدن ایرانی در کنار سایر تمدنها را با نگاهی نقادانه وارسی کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fc/Thor_poster.jpg
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 چند بیت از غزلهای محتشم کاشانی

 

  کشد مراشوق درون به سوی دری می

 کشد مراروم دگری میمن خود نمی

  ی شوق قوی کمندیاران مدد که جذبه

 کشد مرادیگر به جای پرخطری می

  از یار غم چو یک شبه ماهی به زیر کوه

 کشد مراشکل هالل مو کمری می

 

 

 

 این کار هنوز نا تمام است  این صید هنوز نیم رام است

 این نخل هنوز نو قیام است  این ماه هنوز نوطلوع است

 با آن که هنوز در نیام است   تیغش رقم حیات بزدود

 این لطف هنوز لطف عام است  لطفش به من از کسان نهان است

 

 سرمه سیاهش نگریدچشم بی  روی ناشسته چو ماهش نگرید

 هش نگریدجنبش پر کال  بر سر سرو مالیم حرکات

 انداز نگاهش نگرید غلط  نگهش با من و رویش با غیر

 عذر بدتر ز گناهش نگرید  عذرخواهی کندم بعد از قتل
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  مهر تو با این و آن یقین دارمبه ز بس که 

 به دوستی تو با کائنات کین دارم

 زمانه آخر دامن آخر زمان گرفت و هنوز

 من از تو دست تظلم در آستین دارم   

 گذشت اماهزار تیر نگاهم زد و 

 هنوز چاشنی تیر اولین دارم   

 

 

 

 

 

 

 کنمبس که همیشه در غمت فکر محال می

 کنمصل خیال میهجر تو را ز بیخودی و

 شوم بر دل ریش تا سحرشب که ملول می

 کنمکشم دفع مالل میصورت یار می

 دهداو ز کمال دلبری زیب جمال می

 کنممن ز جمال آن پری کسب کمال می

 زلف مساز پر شکن خال به رخ منه که من

 کنمخط و خال میچون دگران نه عاشقی با 

 کنم نسبت نعل توسنتمن که به مه نمی

 کنم؟نسبت تاق ابرویت کی به هالل می

 یانشیخ حدیث طوبی و سدره کشید در م

 کنممن ز میانه فکر آن تازه نهال می
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 از شعرهایم:

 

 باردمی

 باردنقشهایی قشنگ می  باردزآسمان رقص رنگ می

 باردشور تنبور رنگ می  سرو گوسان و کاج رامشگر

 بارداسب و رخ در خدنگ می  صحن گیتی گلیم شترنجی

 باردتندری آذرنگ می  شد اَپوشی سیاه سر درگم

 باردشب ز هنگامه ننگ می  در خروشْ اشتیاق جنگاور

 باردکوس و کرنای جنگ می  جوشدسیل نوحی سپید می

 باردمه ز ظلمت درنگ می   کران آمدوقت زروان بی
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 فریب

 قوم مغرور سپید  ها ملت سردبرف

 کین این طاق بلند  طبل طغیان بزدند 

 بکشند از شب زرد  وآن سحرگاه شهید 

  

 اش خفته به خونسبزى  ها مرده به برگرخنه   

 در تب انباشت جنون  ى تنگ زمینسینه 

 سر بپیچى از مرگ  باید، اى دانه، ز کین 

  

 کرد و افراشت نماد  آسمان هرچه سرود   

 هیچ جز باد نداد  خلعتش چرخ خسیس 

 چشم بر خشم گشود  اشک شب، تندر خیس 

  

 باز در بارش باد  جغد و عقاب و کالغ   

 اِستادبر فلک باز   بر کران تکیه گرفت 

 ى داغبشنود ناله  تا که میمون خرفت 

  

 ى تلخ سپهرطعنه  ى غولنشنود دیده 

 خاک آلود به چهر  عینک زشت غرور 

 خورد از خود گولمى  آدمک باز به زور 
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   غریزه ـ میل ـ نیاز ـ گرایش 

  ی شبنم )بدن، نظام شخصیتی، های پایهاصل خواست: سیستم

رو هستند و همواره در امتداد محور قلبم )قدرت، منش( همیشه با تنش روبه نهاد،

های شکنند. یعنی همواره تمام سیستملذت، بقا، معنا( تقارن رفتاری خود را می

ر خود دارند و پایه توانایی بازنمایی شکاف میان وضعیت موجود/ مطلوب را د

های رفتاری خود را برای بیشینه کردنِ قلبم در سطوح گوناگون از این رو گزینه

ی زهها بر مبنای غریکنند. به این ترتیب الگوی رفتاری بدنفراز سازماندهی می

های شخصیتی در راستای میل به لذت، کارکرد نهادهای حفظ بقا، انتخاب نظام

ها در جهت گرایش به بیشینه و پویایی منش قدرت،اجتماعی در امتداد نیاز به 

های زیستی، کردن معنا قرار دارد. غریزه، میل، نیاز و گرایش که در قالب تنش

ایی گرشوند، نشانگر همبندی میروانی، اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی صورت

می گیری عموهای پایه هستند. جهتو یکپارچگی الگوی عمومی رفتار سیستم

 شود. تم من در این امتداد، خواست نامیده میسیس

 ها به سمت ی سیستمگیری پایهطرفی: ادعای این که جهتبی

پوشی است. باور به این که غریزه ـ میل ـ نیاز چشمقلبم امری نامطلوب و قابل

اگیر، بلکه جبرهایی دست و پ ـ گرایش، رویکردهایی تکاملی و کارکردی نیستند،

و منحط هستند. طرد الگوی عادی و فراگیرِ شست تقارن در پست، خطرناک 

 های پایه، بی آن که جایگزینی نیرومند به جایش پیشنهاد شود.سیستم

  ی زاهد: حرکت در امتداد غریزه ـ میل ـ نیاز ـ گرایش امری تله

بم شود. غایتی فراتر و ناهمخوان با قلشر و پست و حیوانی و نکوهیده پنداشته می
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شود و در نتیجه سوگیری سیستمهای پایه ــ که در نهایت به سوی فرض میمهم 

گیری یادشده است ــ کژدیسه و واگرا شده و با قلبم و مبتنی بر چهار جهت

گیری طبیعی شود. بهای انکار قلبم و جهتکاری میرمزگذاری افراطی پنهان

اما در ها، گیریهای پایه، با تعقیب همان متغیرها و ارضای همان جهتسیستم

 شود.تر و ناکارآمدتر پرداخته میسطحی ساده

 ری گیراهبرد حافظ: پذیرفتن ارزش و اهمیت قلبم، و قبول جهت

های پایه به مثابه امری تکاملی و بنابراین کارآمد، بی آن که از عمومی سیستم

مام ت نگاه نقادانه نسبت به ساختار و محتوای آن فروگذار شود. تلفیق و ترکیب

 راهبردهای مربوط به قلبم، در یک نظام یگانه و منسجم.

  توان چهار متغیرِ غریزه، میل، نیاز و گرایش را روندهای آیا می

توان سازوکارهای مستقر در شکست تقارن در چهار سطح فراز دانست؟ آیا می

هر مورد را شناسایی و مدیریت کرد؟ آیا علومی بر مبنای مدیریت این 

هر یک از این مفاهیم به چه متغیرهایی در سطوح  اند؟ها پدید آمدهریگیجهت

 شوند؟فراز متصل می

  خود را در سطوح فراز  یهای چهارگانهگیریمحتوای جهت

شناسایی کنید و ببینید چه بخشی از آنها سنجیده و انتخاب شده است؟ این محتوا 

 را پاالیش و بهینه سازید. 
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 عملیات انتحاری: ارزیابیِ یک راهبرد

 11/3/1395ی ششم، سه شنبه ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

  ی جنگ ابراز اند. شالودهجنگ را به اشکال گوناگون تعریف کرده

خشونت بر دیگری و مهار ابراز خشونت دیگری است، با هدفِ دستیابی به منابعی 

نافع هست م رقابتی. به این ترتیب در یک جنگِ کالسیک همواره کشمکشی بر سر

و دست کم دو طرف حضور دارند که حاضرند برای دستیابی به منابع خشونت 

بورزند. این ابراز خشونت در حادترین حالت به کوشش برای کشتن و از میان 

 ی داغیشود و به همین خاطر جنگ در ضمن نقطهبرداشتن دیگری تبدیل می

آوری لبه در کنار فنهای غورزی و شیوهتکاملی است که راهبردهای خشونت

شود و در قالب نهادهای بالد و پیچیده میآرایی در بستر آن میها و هنر رزمسالح

 گردد. اجتماعی تثبیت می

مدار است. یعنی تا جایی که تاریخ آدمیزاد ی انسان جانوری جنگگونه

ی سطوح ی دورانهای تاریخی و همهی جوامع در همهدهد، همهنشان می

ای قفهاند و صلح و آشتی به استثنایی و ودر جنگهایی پیاپی درگیر بوده پیچیدگی

ی خشن شبیه است. در این جریان دیرپا و فراگیر از اعمال خشونتِ در این زمینه

ها و ترفندهایی دور از انتظار و شگفت نیز تکامل یافته که حساب شده، شیوه

 است.  «استشهادی»ی دیگر، نانهیکی از آنها عملیات انتحاری، یا به تعبیر مهربا

ی جوامع وجود نماید که این شکل از جنگیدن از دیرباز در همهچنین می

داشته و آزموده شده باشد. عملیات انتحاری به معنای تالش برای کشتن دشمن 

به قیمت کشته شدن خویش است. یعنی در اینجا با شکلی از جنگ سر و کار 

گیرد، که در این راه کشته شدن خود را هدف می داریم که نه تنها کشتن دیگری
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ی اشکال جنگ احتمال کشته شدن خویش وجود دارد، پذیرد. در همهرا هم می

اما در عملیات انتحاری با وضعیتی غیرعادی روبرو هستیم که در آن کشته شدن 

شود و در جریان طراحی عملیات مورد محاسبه خویش به نوعی راهبرد تبدیل می

 سازد. آمیز را بر میگیرد و گاه کانون مرکزی کردار خشونتیقرار م

 

 

 

 

 

 

 

عملیات انتحاری در نفس خود کنشی ناامیدانه و غافلگیرانه است. 

است، در حدی  ی نابرابری سهمگین نیروی دوطرفناامیدانه است، چون نشانه

ا بر فرض خود رپذیرد و پیشکه یکی از طرفها نابودی خویش را پیشاپیش می

دهد. غالگیرانه است، چون در حالت عادی جنگیدن با هدف مرگ خویش قرار می

 فرد پذیرد و این که خودِغلبه بر دیگری و دستیابی به سودی و منافعی انجام می

نماید و چیزی نیست که وعی نقض غرض میدر جریان این ماجرا از میان برود ن

 انتظارش را داشته باشیم.

دهد که عملیات انتحاری در ایران زمین و شواهد تاریخی نشان می

ی تمدن ایرانی به یک نهاد و راهبرد سنجیده تبدیل شده باشد. برای نخستین حوزه

کار به  ی هوادار حسن صباح اینبار در قرن پنجم هجری و در میان اسماعیلیه

های دوردست و ای جنگی دگردیسی یافت. در آن دوران اسماعیلیه در قلعهشیوه

ی قهستان پناه گرفته بودند و سخت زیر فشار اتحاد ناپذیر خویش در منطقهفتح

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR74SVtKTNAhXKlxoKHRr1CuQQjRwIBw&url=http://www.dailymail.co.uk/news/article-2317792/Four-Afghan-Palestinian-Muslims-support-suicide-bombing-survey-claims.html&psig=AFQjCNHMqZmvop4i6XHNfxVLEPmgRR1Z9Q&ust=1465886828552909
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ی سرداران ترک و خالفت بغداد قرار داشتند. در سرکوبگر و ستمگر بودن اتحادیه

یِ ی سنستیز بودنِ مذهب متشرعانهادیعربیِ یاد شده و واپسگرا و آز-ترکی

دانیم که ی مورخان وجود دارد، و این را میاشعری ایشان توافقی میان همه

جو و نخبه بودند که شماری چشمگیر از اسماعیلیان در این میان اقلیتی رزم

شدند. از ناصرخسرو دانشمندان و ادیبان ایرانیِ آن دوران هوادارش محسوب می

گرفته تا ابوحاتم رازی و خواجه نصیرالدین طوسی و اخوان الصفا و ابن سینا 

اند. از سوی دیگر همگی یا خود اسماعیلی بودند و یا به آن گرایشی داشته

ارتشهای غزنوی و سلجوقی پرشمار و نیرومند بودند و ایدئولوژی سیاسی خالفت 

مابیش و کعباسی در بخش بزرگی از جمعیت ایران زمین مقبولیت و نفوذ داشت 

 های قدرت را در دست داشتند.ی جایگاههمه

در این شرایط بود که عملیات انتحاری به نوعی راهبرد جنگی جا افتاده 

ب دیدند و اغلو سنجیده تبدیل شد که جنگاورانی ویژه برای انجام آن آموزش می

آمدند. ضرورت حاکم بر این ی این وظیفه بر میبا کارآیی چشمگیری از عهده

ملیات انتحاری آن بود که فداییان در اردوگاه دشمن نفوذ کنند و خود را به ع

نزدیکی آماج خویش برسانند و این کار همواره با فریب و دروغگویی همراه بود 

 شد. از ایناش محسوب میی مرکزیو خنجر زدنِ ناغافل به حریفی ناآماده هسته

رهای جنگیدن در ایران زمین ی هنجای دیرینهرو با اخالق جوانمردی و شیوه

ناسازگار بود و به همین خاطر هم مورد حمله و نقد اندیشمندان و فقیهان قرار 

گرفت. با این همه استدالل حسن صباح و پیروانش این بود که با این شیوه می

شوند گونه از میان برداشته میای جراحیسرداران و سیاستمداران مخالف با شیوه

در ازای فدا شدن چند از جان گذشته و قتل چند دولتمرد، از  و به این ترتیب

 شود. جنگهای پردامنه و خونریزی بیشتر جلوگیری می

عملیات انتحاری پس از آن هم در ایران زمین باقی ماند، اما همواره 

ای داشت و هرگز نتوانست بر اخالق جنگی کهن ایرانیان که بر وضعیتی حاشیه
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سو و پرهیز از دروغ استوار شده بود، غلبه کند. در  هشیاری و آگاهی هر دو

دوران معاصر ترور ناموفق ناصرالدین شاه به دست بابیان و کشته شدنِ نهایی او 

توان در این رده گنجاند. با این همه ناپسند به دست میرزا رضای کرمانی را می

شرحش ای که و گناه شمردن خودکشی در فرهنگ ایرانی و ناسازگاری اخالقی

گذشت، باعث شده که شمار کل عملیات انتحاری در سراسر تاریخ ایران زمین 

 به صد تن نرسد. 

 

 

 

 

 

هرچند باید پذیرفت که خاستگاه ابداع و صورتبندی آن در مقام ترفندی  

جنگی ایران بوده، و این از آن روست که ایران در کل تاریخ دیرپایش کانون 

مهم تکامل فنون رزمی و ترفندهای جنگی بوده است. سازماندهی عملیات 

نیق شمشیر و منج انداز در کنار ابداع سوارکاری و اختراعانتحاری نیز در این چشم

گیرد. گذشته از ایران، این شیوه به ویژه در و ایجاد شهسواران زرهپوش قرار می

هند و بنگال هم هوادارانی یافت و در ابتدای قرن بیستم در میان رزمندگان استقالل 

 طلب تامیلی و بنگالی شکلی نهادینه به خود گرفته بود. 

ه اش خارج شد و باز ابتدای قرن بیستم عملیات انتحاری از بافت محلی

ای جهانی برای سازمانهای تروریست تبدیل شد. در ابتدای کار هواداران شیوه

های تندرو بودند که در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن آنارشیسم و کمونیست

 . اما به سرعت ساختکردندبیستم مخالفان خود را به بهای جان خویش ترور می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9L-ktKTNAhVHLMAKHRkAAfcQjRwIBw&url=http://www.cnn.com/2016/01/28/middleeast/yemen-violence/&psig=AFQjCNFreOvzplgjM8VAK7cY5KGW-j4Z8Q&ust=1465886868933439
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نهادی این نوع عملیات هم در سرزمینهای دیگر تکامل یافت و در جریان جنگ 

 ها در نیروی هوایی ژاپن به اوج رسید.  ی کامیکارهجهانی دوم با تشکیل رسته

پس از جنگ جهانی دوم عملیات انتحاری در سطح جهانی امری بسیاری 

ی میان پایان جنگ جهانی ی چهل سالهشد. در فاصلهنادر و کمیاب محسوب می

شمار بودند و .م میالدی این نوع عملیات در سطح جهان انگشت1980ی تا دهه

ین عملیات ل به اانگیختند. آنگاه موجی به نسبت کوچک از اقباتوجهی نیز بر نمی

.م به طور متوسط هر سال سه عملیات 1980ی برخاست. به شکلی که در دهه

.م 1990ی شد. این موج به سرعت توسعه یافت و در دههانتحاری موفق انجام می

به ماهی یک عملیات انتحاری رسید. طی سالهای بعد شمار و تلفات این عملیات 

.م 2003تا  2000ی سالهای در فاصله به شکلی نمایی افزایش یافت. طوری که

ایم، و پس از آن تا به امروز ای یک عملیات انتحاری را در سطح جهان داشتههفته

به طور متوسط روزی یک عملیات انتحاری انجام گرفته است. به این ترتیب طی 

سی و پنج سال گذشته بیش از چهار هزار و هشتصد عملیات انتحاری موفق در 

جام پذیرفته که بیش از سه هزار تایش طی ده سال گذشته رخ داده چهل کشور ان

اند که رقمی چشمگیر است است. در این عملیات چهل و پنج هزار تن کشته شده

 کند. و با تلفات جنگی کامل برابری می

 ٪4در واقع تلفات عملیات انتحاری به شکلی نامتناسب باالست. تنها 

عملیات تروریستی انتحاری هستند، اما همین نسبتِ اندک، حدود یک سومِ کل 

شوند. بر خالف تصور مرسوم، کانون اصلی تلفاتِ ناشی از تروریسم را شامل می

عملیات انتحاری  ٪90انجام عملیات انتحاری غرب و کشورهای صنعتی نیست، و 

اسرائیل و پاکستان انجام در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، 

ی این کشورهای بخشهایی از ایران زمین هستند که طی صد سال اند. همهگرفته

ال نظامی غگذشته استقالل یافته و پس از آن به شکل مستقیم یا غیرمستقیم )با اش

اند. از ی ابرقدرتهای غربی را داشتهنشاندهیا راهبردهای سیاسی( وضعیت دست
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وار این رو الگوی کلی عملیات انتحاری تا حدودی به واکنش خشن و دیوانه

 نسبت به نیروهای اشغالگر شباهت دارد.

های اخیر از سه نظر با آنچه که پیشتر از جنگ عملیات انتحاری دهه

ایم تفاوت دارد. نخست آن که در اینجا ارزش و احترام جان داشته جهانی دوم

هایی از این عملیات شود و ایدئولوژیمردم بیگناه به کلی نادیده انگاشته می

کنند که حساسیت طبیعی و اخالقی به درد و رنج دیگری را فلج پشتیبانی می

انِ دم بیگناه و رهگذری قربانیان عملیات انتحاری مرکنند. به همین خاطر بدنهمی

اند. دومین ویژگی نوظهور این عملیات آن است که در آن خبر از همه جا بودهبی

شود. تاثیر ویرانگر و پردامنه و کنترل ناشدنی مواد از مواد منفجره استفاده می

ها همان عاملی است که تلفات انسانی باال را سبب شده و احتماال منفجره و بمب

حس کردنِ اخالقِ های ایدئولوژیک برای بیولوژیک توجیههمین ابزار تکن

همدردی را ایجاب کرده است. سومین نکته آن که عملیات تروریستی یاد شده 

ن ای سازماندهی و اجرایشگیرند و شیوهانجام می -و نه دولتها –توسط سازمانها 

 به کل مدرن است. 

 

 

 

 

 

 

شک روشی کارآمد برای تولید هراس و وحشت عملیات انتحاری بی

نشین نیز عمومی است، و برای مشهور کردن گروههای کم جمعیت و حاشیه

امد آن ای که پیگسیختهیرانگر و نابودی لگامکارساز است. با این همه دستاوردِ و

است، به نفرت عمومی مردمان از کارگزارانش انجامیده است. یعنی عملیات 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://mic.com/articles/91895/intense-photos-from-baghdad-sum-up-exactly-how-bad-iraq-s-crisis-has-become&psig=AFQjCNHMqZmvop4i6XHNfxVLEPmgRR1Z9Q&ust=1465886828552909
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ران ی دوگونهانتحاری در مقام یک راهبرد جنگی به کلی از حالت دقیق و جراحی

حسن صباح بیرون آمده و به چیزی همتای جنایت سازمان یافته دگردیسی یافته 

 است. 

 

 

 

 

 

 

اری ی ما پدیدباید به این نکته تاکید کرد که عملیات انتحاری در زمانه

 های پشتیبان اینهای عمومی امروز ایدئولوژیشود. رسانهیکسره نو محسوب می

دهند. اما اگر گفتمان حاکم بر سازمانهای عملیات را با اسالم سنتی پیوند می

ستند که عناصر آن یکسره مدرن هبینیم پشتیبان این نوع عملیات را مرور کنیم، می

های مذهبی برای صورتبندی مشروعیت و تنها از نمادهای سنتی و کلیدواژه

برند. در واقع بخش مهمی از تاریخ تکامل عملیات انتحاری مدرن خویش بهره می

ارتباطی با کشورهای مسلمان ندارد. اولین استفاده از مواد منفجره برای نابود 

ر قرن هفدهم در تایوان رخ داد و مبدع آن سربازان کردن خود و حریف د

های ای بودند که باروتهای همراه خود را در تنگنای درگیری با چینیهلندی

ن گذاری انتحاری )یعنی بستی بمبکردند. اولین نمونهضداستعمارگر منفجر می

.م در نیوزلند انجام 1905بمب به بدن خود و منفجر کردن خویش( به سال 

ن شد. در واقع چنیفت و به کشمکش میان چند کشاورز مسیحی مربوط میپذیر

 11ی بیست شهریور )نماید که سازمانهای جهادی اسالمی که بعد از واقعهمی

ی این عملیات هستند، این ترفندها و ابزارها و لوازم سپتامبر( مسئول موج تازه

 اش را از این زمینه وامگیری کرده باشند. نظری

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9L-ktKTNAhVHLMAKHRkAAfcQjRwIBw&url=http://www.mb.com.ph/bombs-in-baghdad-other-iraq-attacks-kill-45/&psig=AFQjCNFreOvzplgjM8VAK7cY5KGW-j4Z8Q&ust=1465886868933439
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 شناسی آسمان شبانهاسطورهفصلی از کتاب: 

 .63-50، ص: 1292وکیلی، شروین، نشر شورآفرین، 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ترین سند تاریخی که به شکلی صریح و قطعی به صورتکهن... 

 دارد،کند و پیوندشان با گاهشماری را نیز لحاظ میفلکیِ امروزین اشاره می

وند نشانگرِ پیش «مول»نام دارد. در زبان بابلی، « آپینمول»ای بابلی است که کتیبه

توان آن را لوح ابزارِ دهد. از این رو میزدن معنا میشخم« آپین»ابزار است و 

های فلکی که دیدیم، مول عنوانی برای صورتشخم نامید. در عین حال، چنان

د. زدن معنی کری شخمتوان آن را صورت فلکی یا ستارههم هست و بنابراین می

که نام نخستین ماه بابلی هم هست و نیز آن زمانی چرااین اسمی معنادار است؛ 

 پرداختند. هایشان میکه کشاورزان به شخمِ زمین

آید که در اینجا با متنی گاهشمارانه سر و بنابراین از نام این لوح برمی

کار داریم. وجود عناصری دیرینه باعث شد تا تاریخ نگارش این متن را در 

تر دهند، اما امروز با بررسی دقیقپ.م قرار  686تا  1000های ی سالفاصله

 است به نام ای ترین بخش این مجموعه کتیبهروشن شده است که کهن
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پ.م در بابل نوشته شده  687که در سال 

ترین شده به کهناست. تاریخِ یاد

شود که پنج رونوشتِ موجود مربوط می

شود: دو نسخه از نسخه را شامل می

 نوا، یکی آشوربانیپال از نیکتابخانه

نسخه در بایگانی دولت نوبابلی دقیقاً 

پیش از ظهور کوروش بزرگ و دو نسخه 

 از کاخ سلطنتی آشور. 

متنی که امروز در دست داریم در قرن سوم پ.م نوشته شده است، اما 

اند. محتوای آن در دو لوح گنجانده شده که ناقص تر بودهمنبعش این متونِ کهن

 نیز در کنار آن وجود داشته که اکنون گم شده است. است و احتماالً لوح سومی 

ها و زمان طلوع و غروبشان را ذکر نکند و نام آستاره اشاره می 66این متن به 

صورت فلکی نیز اشاره شده است که  18یا  17کند. در این متن همچنین به می

 صورت فلکیِ امروزین به روشنی در میانشان قابل تشخیص هستند.  12

ستاره را در سه رده مرتب کرده و آنان را  66فهرستی از نخست،  لوح

به سه مسیر در آسمان مربوط دانسته است که هر یک با نام ایزدی بزرگ مشخص 

ستاره را  33که در شمال قرار دارد و « راهِ انلیل»اند از: اند. این سه عبارتشده

راهِ »گنجد و ره در آن میستا 23که در میانه است و «  راهِ آنو»شود، شامل می

 ستاره دارد.  15که در جنوب است و « اِئا

روز،  360ی دارای ستاره با تقویم ساالنه 34در این میان، زمانِ طلوع 

مربوط دانسته شده است. در این فهرست، ستارگانِ دارای طلوع همزمان، مورد 

 لکی گرد همهایشان به شکل صورتی فاند، بدون اینکه خوشهاشاره واقع شده
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ها و مسیرهای گذرشان در آسمان نیز ی زمانیِ میان طلوع این ستارهآیند. فاصله

 در لوح نخست مشخص شده است. 

 

 

 

 

 

 

ها نام برده شده است و گفته شده است در لوح دوم، از خورشید و سیاره

آید که جا برمیکنند. از همینها در راهِ ماه در آسمان حرکت میی آنکه همه

داند و گذر ستارگان را با مسیرها تقویم قمریِ بابلی هنوز ماه را سرور آسمان می

های ستارگان در این لوح آمده رانکند. مدارها و قهای ماه تنظیم میو دگرگونی

و بخشی به نسبت مفصل، به ارتباط میان بادهای گوناگون و تاثیرشان بر زمانِ 

طلوع ستارگان اختصاص یافته است. همچنین به چهار ستاره که با چهار باد و 

 اند نیز اشاره شده است. چهار جهتِ اصلی مربوط

صورت فلکی  18یا  17آپین، از این نظر اهمیت دارد که فهرستی از مول

وط ی مربگانههای فلکیِ دوازدهی صورتتردید سرچشمهدر آن قید شده و این بی

 البروجِ امروزین است. به دایره

توان با اطمینان باالیی تصویر آپین، میهای موجود در مولبر مبنای داده

دانیم که ان باستان را بازسازی کرد. بر این اساس میآسمان از دید بابلی

 بندیِ ستارگان نزد ایشان با آنچه ما داریم متفاوت بوده است. خوشه

، در «اسطرالب ب»ی ستارگانِ برگرفته از لوح در جدول مربوط به سیاهه

های بابلی را با استفاده از کتاب واندروردن به دست حد امکان، برابرنهادهای نام
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اگزیر شده نسبی است و گاه ناما باید به این نکته توجه کرد که برابریِ یاد 1ام،ادهد

نده کنیم و ی ستارگان بسی نام بابلیِ خوشههستیم برای پرهیز از اشتباه به ترجمه

امروزین بپرهیزیم. مثالً در بابلی، صورتی فلکی به ی برابرنهادی در نجومِ از ارائه

نام پرستوی بزرگ وجود داشته است که از ترکیب جنوب غربی صورت فلکی 

. شده استی اپسیلون از این صورت( ساخته میماهی با فرس اعظم )تا ستاره

یا بانوی آسمان هم از درآمیختن جنوب شرقی ماهی و بخش مرکزی « آنونیتو»

شده است. اژدها هم صورت دیگری بوده است که از ترکیب اخته میآندرومدا س

ود وج« آاودکادوه»آمده است. صورت عجیبی به نام سرطان پدید می-جبار و بتا

اند؛ چون به اش کردهداشته است که معموالً در منابع به پلنگ ـ زرافه ترجمه

                                                 

 

 .102-98: 1386. واندرودرن، 1

شده باشد. این  ماند که از ترکیب این دو جانور تشکیلای میموجودی افسانه

 ت. آمده اسصورت از ترکیب بخشی از کیکاووس و چلیپای شمالی به وجود می

ای که در الواح اسطرالبی وجود داشتند، ستاره و صورت فلکی 36در کل از میان 

ی همان سنت آپین هم آمده و معلوم است که این متن در ادامهتایشان در مول 24

 میانرودانی تدوین شده است. 

ها به دست داده شده است، ر اساس زمانی که برای طلوع این ستارهب

پ.م مربوط  1000تا  1300های توان نشان داد که رصدشان به حدود سالمی

هایی به سال خورشیدی وجود دارد، اما آپین، اشارهشده است. در متنِ مولمی

ز گانه ازدههای فلکیِ دوای آن پیشنهاد نشده است و صورتراهی برای محاسبه
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 هایها و ماهاند و به خصوص ارتباطی میان آنها متمایز نشدهمیان این انبوهِ نام

 سال برقرار نیست. 

شناسانه را های عینی و شواهدِ باستانبا این اوصاف، اگر بخواهیم داده

ترین دستاوردهای اخترشناسیِ جهان ماند که مهممعیار بگیریم، تردیدی باقی نمی

است، یا دستِ کم بایگانیِ این  بندی و تدوین شدهدر میانرودان صورتباستان 

سازد. با وجود این، های ما در این مورد را برمیی اصلیِ دادهمنطقه، خزانه

پرسشی همچنان قابل طرح است که آیا ممکن است فرهنگِ دیگری نسبت به 

ردها و همین دستاو تر بوده باشد؟ تمدنی که بهمیانرودان در این زمینه پیشرفته

انکردنِ شاید چیزهایی بیشتر نیز دست یافته باشد و با وجود این، ما به خاطر پید

 خبر مانده باشیم؟اسنادی صریح از آن بی

 برای پاسخگویی به این پرسش، دو منبع اصلی در اختیار داریم: 

ی خاستگاه نجوم است و دوم، نخست، نظرِ نویسندگان جهان باستان درباره

ی هاهای دیگری جز نجوم که از فرهنگهای مربوط به سطح پیشرفتِ دانشداده

 باستانی غیر از میانرودان در دست داریم. 

 ی زمیندر زمانی که شرحش گذشت، تنها سه فرهنگِ مهم دیگر بر کره

دستاوردهای تمدنی و سطح پیچیدگی اجتماعی با وجود داشت که از نظر 

 مقایسه بودند: میانرودان قابل

های مستقر در ایـران مرکزی تا شهر سوخته ها، ایالم و تمدنیکی از آن

ام که باید در ترکیب با و خراسان است که در نوشتارهای دیگر نشان داده

دنیِ بزرگی به نام میانرودان نگریسته شود؛ یعنی بر این باورم که واحد تم

های میانرودان، ایالم، ری و سپیدرود تا زمین وجود داشته است که فرهنگایـران

اورمیه و قفقاز، به همراه فرهنگ سیستان و بلخ و خراسان، زیرواحدهایی از آن 

بافتگیِ ساخت جمعیتی، مسیرهای هم اند. این را با توجه به درشدهمحسوب می
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توان اثبات کرد و من در نوشتارهای ی این منطقه میسیاس-تجاری و تاریخی

 ام. دیگری بدان پرداخته

ی بزرگی که برای سادگی بیشتر در اینجا با نام گذشته از پیکره

اش محسوب ی جنوب غربیکنم و میانرودان، گوشهزمین بدان اشاره میایـران

ر شان مصکه یکیاند شود، دو تمدنِ مستقل دیگر در این دوران وجود داشتهمی

 هوریِ مستقر در فالت آناتولی. است و دیگری تمدن هیتی ـ 

 

 

 

 

 

 

هایی که ما در مورد خاستگاه نجوم در دست داریم، تقریباً همگی گزارش

تند زیس. مردمی که در این قلمرو میاست های دریای مدیترانه ثبت شدهدر کرانه

دیان اند از یونانیان و یهواست، عبارت و متونشان بهتر از بقیه برای ما باقی مانده

 اند. هایی کردهکه نویسندگانی از هر دو تبار هم به خاستگاه اخترشناسی اشاره

ت. اسگزارش نویسندگان عبرانی در این مورد در تورات برای ما به یادگار مانده 

ی اول پ.م نوشته شده و در دوران ی نخست هزارهاین متن که احتماالً در نیمه

هخامنشی به شکل کنونی ویراسته شده، به صراحت میانرودان را زادگاه 

اخترشناسی دانسته است. این البته به معنای ستودن فرهنگ میانرودان نیست که 

یِ این مردم در برابر ای از غرور و سرکشبرعکس، همچون نکوهشی و نشانه

ای که اشعیای نبی هنگام ریشخندِ دوشیزهخدای یکتا قلمداد شده است. چنان

 گوید: بابلی می
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ها )اخترشناسان( را از ای، آنای کسی که از فراوانی خِرد و دانش خسته شده»

 ها که بهکنند، آنبندی میها که آسمان را درجهنپیش بخوان تا نجاتت دهند. آ

ها که در شب هالل نو، تو را از سرنوشت خبر شوند، آنان خیره میآسم

 2«دهند...می

در برابر گواهی یکپارچه و صریح متون یهودی، یونانیان در مورد 

برخی که متاخرتر بودند و  3شدند.خاستگاه اخترشناسی به دو گروه تقسیم می

زیستند، معتقد بودند این معموالً در دوران حاکمیت رومیان بر یونان و مصر می

دانش از مصر سرچشمه گرفته است. مشهورترین نویسنده از این رده دیودور 

هزار سال ستارگان را رصد  473سیسیلی است که معتقد بود مصریان به مدت 

                                                 

 

 .47، 13اشعیای نبی،  . کتاب 2
3. Barton, 1994: 9. 

 از خدایان-ی میان پتاح اند. او فاصلهنگاه داشته هایش رااند و بایگانیکرده

دانست و معتقد بود در سال می 863هزار و  48تا اسکندر را  -آفریدگار مصری

گرفت رخ داده است که همه را مصریان مه 832خورگرفت و  373این مدت 

 اند. ثبت کرده

دگان نگزارش گروه دوم، که اکثریت نویسندگان یونانی و به ویژه نویس

گیرد، آن است که بابل خاستگاه این دانش بوده است. در این را در بر می متقدم

 اند.شدهنامیده « کلدانیان»یا « مغان»گذاران این علم منابع بنیاد

که ای داشته باشند کم نبودند، چنانای که چنین عقیدهنویسندگان رومی

آمیز و پلینیِ مهتر نیز پیروی همین نظریه بودند. ایشان نیز اعدادی اغراق 4سیسرو

4. oreciC, On Divination, 1, 19; 2, 46. 
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گفت از دادند. مثالً پلینی میدر مورد قدمت رصدهای باستانی به دست می

هزار سال  490سندی خوانده است که طبق آن بابلیان به مدت « بروسوسِ بابلی»

ناگفته نماند که نویسندگانِ گروه نخست نیز به  5ه بودند.ستارگان را رصد کرد

ها آگاه و معترف بودند، اما اعتقاد داشتند که کلده در اصل یک اهمیت کلدانی

  6نشینِ مصری بوده است.کوچ

یک از نویسندگان باستانی، تمدن آناتولی یا دولتشهرهای سوریه را هیچ

اند. هر چند بخش مهمی از این نویسندگان، بومیِ این در این زمینه پیشتاز ندانسته

ه دانیم کهای این منطقه میاند. با توجه به بقایای بازمانده از تمدنمنطقه بوده

اند و بنابراین همچنان ی تولید دانش چندان درخشان نبودهن در زمینهایشا

                                                 

 

5. ycireP, Natural History, 7, 193.  

« لدانیک»یا « مغ»میانرودان را در پیشِ رو داریم، با این افزوده که اخترشناسان آن، 

وده کننده بشدند و این احتمال که شاید مصر نیز در این میان تعییننامیده می

 باشد. 

وانیم دانیم تا بتبابل به قدر کافی می امروز در مورد سطح دانش در مصر و

دانیم که مصریان با وجود نبوغ در مورد این دو نظریه، داوری کنیم. می

دادند و های عمرانی از خود نشان میانگیزی که در معماری و انجام برنامهحیرت

تا ای نداشتند و حتسلطی که بر هندسه داشتند، از ریاضیات و حساب سررشته

اند. بنابراین تردیدی شناختهاریِ جا ارزشی را نیز تا دیرزمانی نمینظام عددگذ

 هایدر این نکته نیست که از دستگاه ریاضی ضروری برای مدلسازیِ چرخه

6. Diodorus, Historiae, 2, 31, 8.  
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تگیِ عجیبِ نیافاند و این توسعهبهره بودههای کیهانی بیستارگان و ثبت و فهم نظم

 کند. وجیه میاش از میانرودان را تنجوم مصری و وامگیریِ دایمی

در گفتار بعدی، سیر تحول دانش اخترشناسی در مصر را شرح خواهم 

شبهه از ای کامل و بیداد و در آنجا خواهیم دید که نجوم مصری، وامگیری

دستگاه نظریِ بابلی بوده است. بنابراین، گزارش برخی از نویسندگانِ رومی و 

سبت این تمدن ن اند، به قدمت بیشترِیونانی که مصر را زادگاه این دانش دانسته

ی شود و از این حقیقت برخاسته است که مصریان، واسطهبه ایشان مربوط می

 اند. انتقالِ بخش مهمی از این دانش به یونانیان و رومیان بوده

برانگیز به مغان و کلدانیان داریم که ی پرسشبا وجود این، همچنان یک اشاره

 باید بیشتر در موردش کاوش کنیم. 

دیدیم، تمام منابع جهان باستان به یک خاستگاه کلیدی برای  کهچنان

دهند و آن هم بابل است. بطلمیوس که مرجع دانش نجومِ جهان باستان ارجاع می

نجوم در میان یونانیان است، به صراحت دستگاه نظری خود را وامدار بابلیان 

 د. ترین اسناد در این زمینه نیز منابعی بابلی هستنداند و کهنمی
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م های پیاپی را کافی بدانیگرایانه آن است که این ارجاعیک برداشتِ ساده

های فلکی بدانیم. با وجود این، چند و به سادگی بابل را زادگاه نجوم و صورت

 ایراد در این فرض وجود دارد: 

 12تر از همه آنکه، بابلیان که قاعدتاً باید واضعان نخستین ایراد و مهم

ماهِ سالِ خورشیدی باشند، خودشان از تقویمی  12صورت فلکی و پیوندشان با 

اند. تقویمِ بابلیان تا پایانِ کار، همچنان قمری باقی ماند و خورشیدی محروم بوده

افزودند تا به ماهِ تازه را به سال می سال، یک 19های جدیدتر، هر تنها در دوران

این ترتیب ابتدای سال، بارِ دیگر در ابتدای بهار قرار گیرد. این ابداع هم در دوران 

زمامداریِ کمبوجیه و داریوش بزرگ انجام پذیرفت و با راهبری دولت پارسیان 

یان متثبیت شد. از فرهنگی که گاهشماریِ قمری دارد، بسیار بعید است که پیوند 

ی سالِ خورشیدی را دریابد و آن را گانههای دوازدهصورت فلکی و ماه 12

 ترویج کند. 

داستانیِ همگان در این مورد که بابل به عبارت دیگر، با وجود هم

ی متناقض را در دست داریم ترین زادگاه دانش نجوم بوده است، این دادهکهن

به گاهشماریِ خورشیدی در این  که سطح دانشِ فنی و کاربرد اجتماعیِ مربوط

فرهنگ، به نسبت ابتدایی بوده است و این معیار، یعنی پیچیدگی گاهشماری، 

متغیری کلیدی در تعیین سطح پیشرفتگیِ اخترشناسی در یک جامعه است؛ چراکه 

اده ی کاربردی و روزمره زها ابتدا از همین مسئلهگفتیم به تعبیری، کلِ پرسش

 شده است.

راد آن است که، رمزگذاریِ مفاهیمِ مربوط به اختران و دومین ای

و  ماند تا ابداعی اصیلهای فلکی در بابل، بیشتر به نوعی وامگیری میصورت

ی بابلی و یونانی گانههای فلکیِ دوازدهخودجوش. در گفتارهای بعدی، صورت

شان خواهم ها خواهم نهاد و به مقایسههای مشابه از سایر تمدنرا در کنار داده

 های فلکیِ بابلی وشود که در صورتپرداخت. بر مبنای این تحلیل روشن می
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مشهود  بینیم،شان، آشفتگی و عدم انسجامی شبیه به آنچه در یونان میرمزگذاری

بودنِ دستگاه صور فلکی است و نشان ی غیربومیاست. این الگو در یونان، نشانه

شده است. به همین ترتیب اساطیری که به دهد که از تمدنی دیگر وامگیری می

پاره اند، مبهم و پراکنده و پارهی بابلی منسوب شدهگانههای فلکیِ دوازدهصورت

 هستند و با هم ارتباط درونی ندارند. 

ماهی(، به طور -های فلکی )به طور خاص، بزبرخی از این صورت

ند ، اما برخی دیگر مانخالص بابلی هستند و در سنت سومرِ باستان ریشه دارند

، «یرش»، در فرهنگ میانرودان سابقه ندارد و برخی دیگر مانند «دوپیکر»و « دلو»

کند. جای بسیاری از خدایان بزرگ بابلی ی خاصی ارتباط برقرار نمیبا اسطوره

هایشان در این رمزگذاری خالی است و در مقابل، و اسطوره ـ به ویژه مردوک ـ

ر و ایزدان )مانند ایزدبانوی شاال( اشاره شده است که اهمیت به برخی از عناص

 یا قدمت چندانی ندارند. 

ک داشتن از یتوان فرض کرد که انتظارِ انسجام و یکپارچگیالبته می

دستگاه نجومی، باوری مدرن و جدید است و به گذشته قابل تعمیم نیست؛ یعنی 

-ی ستگاه نجومیِ یونانی و بابلریختگی و آشفتگیِ دهمتوان فرض کرد که درمی

نشانگرِ تکامل تدریجی و واگرا و  -که در مورد دستگاه مصری هم مصداق دارد

ی این نمادها در مراکزی متکثر و ناهمخوان است و ویژگی ذاتیِ نااندیشیده

 شود. های نظریِ جهان باستان محسوب میدستگاه

منابع و مدارک  این پنداشت به گمان من نادرست است؛ چراکه تمام

اص ی جغرافیاییِ خها اتفاقاً به یک منطقهها و روایتقولشناختی و نقل باستان

کند و بر مبنای آنچه از دانش پزشکی و ریاضی و و دوران زمانی ویژه اشاره می

ی دانیم، اتفاقاً وجود یک روایت منسجم و یکپارچهمساحیِ بابلیان و مصریان می

علمی و باورهای نظری را پشتیبانی کند، رواجی تمام داشته  هایاساطیری که داده

صورت فلکی در زمانی و توسط کس یا کسانی در کنار  12است. باالخره این 
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 تردیدهای سال مربوط شده است. بیو به صورت یک مجموعه با ماه هم نشانده

د، ته بوهای متفاوت تکامل یافها و مکانهای متفاوتِ این رمزگان در زمانبخش

ماری گاهش-اما در نهایت توسط مؤلفی با هم ترکیب و به یک مدل منسجم نجومی

 است.  تبدیل شده

کننده، به انسجام نظری و ریاضی مگر ممکن است که این مرکز تدوین

چشمگیری در ترکیب دو دانش متفاوت )نجوم و گاهشماری( دست یافته باشد؛ 

شده برایشان در ذهن برای رمزگانِ انتخاب آنکه روایتی منسجم و معنادار رابی

داشته باشد؟ مگر ممکن است آن کاهنان و دانشمندانی که در بابل باستان برای 

ادفی ایی تصبه گونه کردند،بار این مجموعه را به هم چفت و بست مینخستین

نمادهایی را به هم وصل کرده باشند و داللتی معنایی از آن را در ذهن نداشته 

تری مانند یونان، با وجود های جوانشند؟ آن هم در شرایطی که در تمدنبا

شدنِ هر شده است و به منسوببودنِ این دستگاه، چنین ضرورتی حس میبیگانه

شده انجامیده های اساطیریِ همخوان با نمادهای یادچند سرسریِ برخی از روایت

 است؟

های م از رمزگانِ صورتباید به طور حتکنم میبر این مبنا، گمان می

فلکی، انتظار انسجام و پیوستگی را داشت. باید روایتی بر این مجموعه حاکم 

ای که در سراسر سال در آسمان جایگزینِ های فلکیباشد و نمادهای صورت

ای در نظر گرفته شوند. شوند، همچون بیانِ روایتی و نمودِ اسطورهیکدیگر می

ماند که چرا صورت فلکی خرچنگ را به این جواب میوگرنه این پرسش بی

اند، در حالی که به دیرک چادر یا به درختی که بر فراز کوهی جانور تشبیه کرده

رسته باشد یا حرف المبدای یونانی شباهت بیشتری دارد. یا اینکه چرا صورت 

اند و نه به نعل اسب یا مشک آب یا فلکیِ دوپیکر را به این نماد شبیه دانسته

 زه؟کو
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ام های فلکی باید انسجاگر بپذیریم که خاستگاه رمزگذارنده بر صورت

داشته است، های آسمانی در نظر میو نظمی را در نمادهای حاکم بر این خوشه

ی فرهنگی و دینیِ بابل باستان برای توضیح آن رسیم که زمینهبه این نتیجه می

ری بابلی، ناجور و در ارتباط نماد، در پیوند با گاهشما 12کند. این کفایت نمی

 ی این ناهمخوانیکند و پذیرشِ منفعالنهبا اساطیر میانرودان، نامفهوم جلوه می

 ل باشد.کننده یا مستدآنکه قانعبندد؛ بیتنها راه را بر پژوهش و کاوش بیشتر می

 

 

 

 

 

 صورت فلکی خرچنگ )چپ( و دوپیکر )راست(

البروج با گاهشماری و اساطیر میانرودان، وجود ناهمخوانیِ میان نظم دایره

بدان معناست که احتماالً این دستگاه نظری در این قلمرو نیز درونزاد و خودجوش 

دهد که دستِ کم منابع و نبوده است. این ناهمخوانی و تعارضِ درونی، نشان می

دخیل  در پیدایش نجوم بابلی شته است،سنتی بیگانه با آنچه در میانرودان وجود دا

بوده است. کافی است به نظم تاریخی اسنادی که شرحشان گذشت و محتوایشان 

 م. شدنشان به تاییدی در این مورد دست یابیی تاریخیِ نوشتهبنگریم، تا در زمینه

تواند ردپایی باشد برای پیش از هر چیز، خودِ محتوای رمزگذاریِ ستارگان، می

های فلکی بر آسمانِ شبانه، اطالعاتی های آن. چینشِ صورتشناساییِ خاستگاه

دهد. محل قرارگیری ستارگانی ها به دست میرا در مورد زمان و مکانِ پیدایش آن

 یها در منطقهدهد که آفرینندگانِ آندهند، نشان میها را شکل میکه این صورت

اند. تنها در این عرض جغرافیایی است که زیستهی شمالی زمین میدرجه 36

پوشانند و حرکتی ی مشهور، آسمانِ شبانه را میگانههای فلکی دوازدهصورت
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های فلکی، بخشی خالی ی این صورتدهند. در میانهمنظم و ساالنه را نمایش می

کند؛ چون به خاطرحرکت وضعی که باز هم به همین ناحیه اشاره میوجود دارد 

ی خالی، زمین، اگر از این عرض جغرافیایی به آسمان بنگریم، در این ناحیه

د و کنند و بنابراین به کارِ رصستارگانی را خواهیم دید که بسیار کند حرکت می

ه شدغرافیاییِ یادهای جهان باستان، عرض جآیند. در میان تمدنگاهشماری نمی

 های شمالی میانرودان، ایالم، بلخ و ایـران مرکزی سازگار است.  با بخش

هایی از ستارگان هستند های فلکی در واقع، خوشهاز سوی دیگر، صورت

که هر یک به طور مستقل در آسمانِ شبانه مسیرهای حرکتیِ مستقلی را در 

که فرض کنیم نخستین کنند. معقول است های گوناگون دنبال میجهت

ها را نامگذاری کردند، ها و اولین اشخاصی که آناین خوشه دهندگانِتشخیص

یگر، اند. به بیان دشدنشان در کنار هم نظر داشتهبه الگویی منظم و بهینه از چیده

های خاص از ستارگان را از میان به احتمال زیاد نخستین کسانی که این خوشه

 ترین روابط و فواصل را دربه هر یک نامی دادند، نزدیک بقیه تفکیک کردند و

ی های فلکی را نیز در یک محدودهی صورتاند و همهمیانشان در نظر گرفته

 اند. خاص در مرکز گنبد آسمان دیده

ستارگان  شدنِچیده یدهد که این الگوی بهینهشواهد نجومی نشان می

کند، در حدود ان را توجیه میهای فلکی، که تشخیص و تفکیکشدر صورت

های ترین گزارشپ.م رخ نموده است. گذشته از این، یکی از کهن 2900

های فلکی از آراتوسِ یونانی بازمانده از وضعیتِ قرارگیریِ ستارگان در صورت

کند. باقی مانده است که همزمانیِ طلوع و غروبِ برخی از ستارگان را توصیف می

ن و جایگاه طلوع و غروبِ ستارگان به موقعیت ناظر بر زمین با توجه به اینکه زما

توان نشان داد که آراتوس، وضعیت ستارگان در و زمانِ مشاهده بستگی دارد، می

ی های اخترشناسانکردنِ دادهکرده، بلکه مشغول بازگودوران خود را توصیف نمی

درجه به  36پ.م در جایی در عرض جغرافیاییِ  2600بوده است که در حدود 
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  «پدیدارها»ی دهد که منظومههای جدید نشان میاند. تحلیلنگریستهآسمان می

  7ای از دانش اخترشناسی بابلی بوده است.از آراتوس، در واقع ترجمه

 هایهای مربوط به صورتدهد که نخستین دادهتمام این شواهد نشان می

 2600-2900عرض شمالی و در زمانی بین  یدرجه 36ی فلکی در محدوده

شدنِ بندیپ.م گردآوری شده است. بدیهی است که این به معنای صورت

ها و ترین دادهتوان کهنهای فلکی در این زمانِ دوردست نیست، اما میصورت

د بندی صور فلکی انجامیالی، به صورتی متوها مشاهدههایی که پس از قرنثبت

های مصر و ایـران شده، تنها تمدنرا به این دوران مربوط دانست. در زمان یاد

که دیدیم، از سومرِ این ی زمین وجود داشتند. چنانسومر بر پهنه-ایالم-شرقی

                                                 

 

7. Brown Jr., 1885: 137-138 

دهد. دوران، اسنادی در دست داریم که غیابِ مفهوم صور فلکی را نشان می

این دوران هم، چیزی نزدیک به صورت فلکی را فاقد  بازمانده از مصرِ اسناد

درجه قرار دارد.  36ی عرض است و گذشته از این، سرزمین مصر خارج از دامنه

شماری از این دانیم، چون اسنادِ نوشتاریِ انگشتدر مورد ایالم چیز زیادی نمی

ند. با وجود این، با توجه ادوران در دست داریم که بیشترشان هم خوانده نشده

مکان  های مربوط بهتوانسته است نخستین دادهبه آنچه گذشت، تنها جایی که می

 ت. ایران شرقی بوده اس-ی ایالماحتماالً مجموعه قرارگیری ستارگان را ثبت کند،

درجه، نسبت به یونان و آناتولی، جنوبی و نسبت به مصر، شمالی  36ی محدوده

ته زیسی باستانیِ موردِ نظر، در این دو منطقه نمیکنندهد رصدتردیاست و بی
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زمین در آن شمالی، دقیقاً همان است که ایـرانی درجه 36است. در واقع عرض 

این محاسبات را انجام داده، بر  یقرار گرفته است. تورستون که بخش عمده

آسمان  یهترسیم نقش همین مبنا بابل و سومرِ باستان را خاستگاه رصدِ ستارگان و

ی او تنها یک نکته باید افزوده کنندهبه برداشت قانع 8به شکل کنونی دانسته است.

شود و آن هم اینکه، بابل بر خالف تصورِ وی یک واحد تمدنی مستقل و مجزا 

ی سوم پ.م، زمین نبوده است و از همان ابتدای هزارههای ایـراناز سایر بخش

ایالم، در تماس و ارتباطی چشمگیر و استوار با -ی میانرودانتنیدهتمدنِ درهم

ی قفقاز، ایـران شرقی و ایـران مرکزی( قرار زمین )منطقههای ایـرانسایر بخش

                                                 

 

8. Thurston, 1994: 135-137.  

ی از نِ بخشگرفتداشته است. بنابراین شاهدی در دست داریم که احتمالِ ریشه

 کند. اخترشناسیِ جهان باستان در ایالم و ایران شرقی را طرح می
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های اخترشناسانه آغاز شد، تنها سومریان و ایالمیان در زمانی که گردآوری داده

ر دهند که این کاریان هم بنا بر اسنادشان نشان میاند و سوممناسب بوده در جایِ

ن ی دولتشهرهای متصل به آن، در ایـراو شبکه-اند. بنابراین تنها ایالم کردهرا نمی

 ماند.ترین امکان، باقی میبه عنوان محتمل -مرکزی و ایـران شرقی

، شود. چنانکه دیدیماسناد بابلی مربوط می بندیِشاهدِ دیگرمان، به زمان

شود، های فلکی به بابل مربوط میی مربوط به صورتماندهترین اسنادِ بازکهن

ل آغاز ها بر باباما جالب است که ثبت این اسناد، همزمان با گسترش نفوذ کاسی

شدنِ ن هفدهم و همزمان با چیرهشود. نگارش متن انوما آنو انلیل، در قرمی

ها مردمی بودند که از دانیم که کاسیها بر منطقه آغاز شده است و میکاسی

که هنوز هم نامشان بر مناطقی چنان آمدند،فالت ایران و آن سوی زاگرس می

مانند کاشان و قزوین )کَسپین( و دریای کاسپین )خزر( باقی مانده است. بنابراین 

منظم  یعنی ثبت آغاز دومین گامِ تکاملِ اخترشناسی جهان باستان؛ روشن است که

ها در یک بایگانیِ منسجم و رجوعِ مداوم به آن، همزمان با چیرگیِ فرهنگ داده

 کاسی بر بابل آغاز شده است. 

ین ی حاکم بر اهایی که به بابل هجوم بردند، دیرپاترین سلسلهکاسی

سال بر این سامان حکومت کردند.  500ش از قلمرو را پدید آوردند و برای بی

تر از ایالمیان بودند که ماندهاینان مردمی جنگاور و از نظر فرهنگی عقب

پیوندهایشان را با خویشاوندانشان در آن سوی زاگرس حفظ کرده بودند. در 

ها، ارتباط میان بابل و شوش که از دیرباز برقرار و نزدیک بود، به دوران کاسی

آمیختگیِ فرهنگی و حتا سیاسی منتهی شد. اینکه دقیقاً در زمان یادشده، نوعی در

 شود، معنادار است. علم اخترشناسی به معنای واقعی کلمه در میانرودان آغاز می

جالب است که دومین جهش در این دانش نیز در پیوند با رخدادی مشابه 

ایگانی از ب که دیدیم،نانجام پذیرفت و با مقطع تاریخی مشابهی همزمان بود. چنا

آید که میراث اخترشناسیِ سومری و بابلی تا عصر انوما آنو انلیل، چنین برمی
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نوبابلی، فاقد عناصر اصلیِ اخترشناسیِ متاخرترِ کلدانی بوده است. توجهِ این متن 

بینی متمرکز است و طالع -و نه ستارگان-بر تغییرات ماه و خورشید و آب و هوا 

شده های قدیمی یا بازی با کلمات انجام میای از ثبترجاع به سیاههبر مبنای ا

ه های جویِ مشاباست؛ یعنی اخترشناسان بابلی و آشوری در این دوران، موقعیت

اند و بسته به رخدادهایی که در گذشته تجربه را در بایگانی خود وارسی کرده

 اند. کردهمعنای شرایط آسمانیِ کنونی را استخراج می شده است،

یره بختی وی خهمچنین نگاه ایشان نیز به شاه و وضعیت سالمت و نیک

ای به معنای مرسوم، در این منابع وجود ندارند بینیِ ستارهبوده است؛ یعنی طالع

تباط تکِ مردمان ارای به اینکه موقعیتِ ستارگان با بخت و سرنوشتِ تکو اشاره

ای ها همچون واسطهواقع شاه در این کتیبهدر این منابع غایب است. در  دارد،

میان زمین و آسمان و موجودی بینابینِ مردمان و خدایان در نظر گرفته شده است 

 که به همین دلیل، حال و روزش با رخدادهای آسمانی پیوند دارد.

ای را در آسمان های فلکیها که صورتی کلدانیبینی کامالً با شیوهاین جهان

ر ساختند و دهای بدن مربوط میاند و آن را با عناصر زمینی و اندامتشخیص داده

ی انوما پرداختند، تفاوت دارد. در واقع با مقایسهبینی میعلمی به طالعنظامی شبه

ی قرون توان به روشنی دریافت که در فاصلهآنو انلیل و منابع کلدانیِ متاخر، می

ها و مادها در بابل آغاز فوذ پارسششم و پنجم پ.م؛ یعنی همان دورانی که ن

شد و تثبیت گشت، چرخشی جدی در نگاه بابلیان نسبت به ستارگان رخ داده 

است. تا پیش از این تاریخ، حتا یک سندِ اکدی در دست نداریم که به مفاهیمی 

بینی برای تمام مردمان و ارتباط میان ستارگان و های فلکی، طالعمانند صورت

ها و مادها به ها اشاره کند. تا اواسط قرن هفتم پ.م که پارسعناصر و اندام

یافتند، تنها چهار صورت فلکیِ قابل تشخیص، در تدریج در منطقه چیرگی می

نمای بابلیان وجود داشته است که به هیچ عنوان کارکرد نجومیِ دوران آسمان

م که شویروبرو میآپین ناگهان با متنِ مول ها را نداشته است. پس از آن،کلدانی
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وندی آنکه پیالبروج را داراست بیهای فلکیِ اصلیِ مربوط به دایرهتمام صورت

 وار با اساطیر مهم میانرودانی برقرار سازد. اندام

پس از این دورانِ گذار، اخترشناسی بابلی به مفاهیمی مانند صورت 

 های فلکی وو مدلی تحلیلی از اندرکنشِ صورت گاهشماریِ خورشیدی فلکی،

بابلیِ -ستارگان دست یافته است که گسستی جدی را نسبت به سنت سومری

اند دهد. این چارچوبِ نو را قاعدتاً مغان ایـرانی به همراه آوردهقدیمی نشان می

 های فلکی را باید به ایشان نسبتو به همین دلیل هم محاسبه و تشخیص صورت

 نه بابلیان.  داد،

 شدند، در قرونی دانشمندشان محسوب میای که مغان طبقهقبایل ایرانی

زیستند و از همان های شمالیِ فالت ایـران میسوم پ.م در بخش یآغازین هزاره

جا با دو موج، به ایـران شرقی و غربی مهاجرت کردند. این دقیقاً همان عرض 

فلکی باید در آن تکامل های درجه و همان زمانی است که صورت 36جغرافیایی 

 ی محدودبودنِ منشا نجوم به بابل، از این رویافته باشند. دیدگاه تورستون، درباره

پ.م  2600-2900های فلکی در نادرست است که بسیار بعید است که صورت

در بابل ابداع شده باشد، اما تا زمان ورود پارسیان به منطقه، هیچ اثری از آن در 

باقی نمانده باشد، آن هم در شرایطی که منابع نجومی بابلی وجود های بابلی کتیبه

 کند.تر پیروی میدارد و از چارچوبی متفاوت و ابتدایی
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 ایهفت گناه کبیره و و گناه نخستین: نگاهی مقایسه

 

ای اجتماعی است و بر این مبنا بر اساس جغرافیای گناه در اختهگناه برس 

ی ساختارهای نهادی و جریانهای توان دربارهیک نظام اجتماعی، تا حدودی می

 کنند، داوری کرد. اش گردش میقدرت و معنایی که در شاهرگ روابط انسانی

گناه، حسی منفی است از جنس عواطف و هیجانها که به خاطر انجام دادن کاری 

خیزد. گناه از این نظر به شرم غیرمجاز یا کوتاهی در انجام کاری ضروری بر می

نیده در نظامهای روانشناختی تشباهت دارد که حسی همگانی و فراگیر و پیش

شود. شرم نیز از درکِ آدمیان است و در همه جا کمابیش به یک شکل تجربه می

یشتر خیزد، اما بنازیبا، ناپسند یا ناکافی بودنِ خودانگاره در چشم دیگران بر می

در ارتباط است، و کمتر با کاری که انجام شده یا نشده باشد. « شکلِ بودنِ من»با 

ی مردمان دهد که شرم امری جهانی است و همهشناسانه نشان میای مردمهداده

ه شان چه وضعیتی داشتمستقل از آن که فرهنگ و نژاد و زبان و پیچیدگی جامعه

نند. دویدن کحرکتی مشابهی تجربه می -باشد، شکلی از شرم را با الگوی رفتاری

گرفتن سر، پرهیز خون به چهره و سرخ شدن صورت، خم کردن پشت و پایین 

از تماس چشمی و نگریستن به پایین و تالش برای پنهان کردن دستان یا چهره 

نمودهایی جهانی از شرم هستند که گویی مانند خشم و ترس و شادمانی در 

 تنیده داشته باشند.ی عصبی آدمیان ساختاری پیششبکه

گناه از این نظر به شرم شباهت دارد که حسی منفی است و به همان  

یان کند. اما شباهت مترتیب به نابسنده و ناخوشایند بودن خودانگاره داللت می

ی اندیشیده و وابسته به درونکاویابد. گناه بافتی این دو در همین حدود خاتمه می

 شود. شرم به موقعیتیو تأمل دارد و بر خالف شرم در غیاب دیگری نیز حس می

کند و از این رو پیچیدگی و اجتماعی و گناه به وضعیتی اخالقی اشاره می
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مدار، شان با زمینه با هم تفاوت دارد. گناه به شکلی پیچیده شده، زبانوابستگی

تزاعی از شرم شبیه است که با درونی کردن معیارهای اخالقی و اندیشیده، و ان

پایش و سنجش دایمی خویشتن بر مبنایشان گره خورده است. به همین خاطر 

مکن کند، و مگناه بر خالف شرم الگوی رفتاری مشابه و یکنواختی را ایجاد نمی

ود که باست به طیفی بسیار وسیع از واکنشها منتهی شود. فروید نخستین کسی 

تواند هیچ ارتباط منطقی و معقولی با خودِ موضوع نشان داد واکنش به گناه می

روابط  ربط ازای به کلی بیگناه نداشته باشد و همچون انفجاری هیجانی در عرصه

اش آن که ممکن است کسی به خاطر آن که انسانی خود را نشان دهد. نمونه

هیچ ارتباطی به موضوع گناهش ندارد احساس گناه دارد، در ارتباط با کسی که 

 ای نامربوط به ابراز خشونت دست یازد.مهربانی نشان دهد، یا برعکس در زمینه

گناه به این ترتیب امری آموختنی است و از این نظر با آزرم شباهت دارد  

که آن نیز مشتقی یاد گرفتنی از شرم است، با این تفاوت که در محور زمان 

ای جایگاهی پیشینی دارد و پرهیز از ارتکاب کاری ناپسند یا پذیرفتن انگاره

ت ین وضعیت پسینی اسدهد، در حالی که شرم نسبت به اناخوشایند را نشان می

 شود.ای شکل گرفت ظاهر میو بعد از آن که کاری انجام شد و انگاره

 

 

 

 

گناه از این نظر که ریشه در باورها و اعتقادهای فرهنگی دارد با شرم و 

روانشناختی هستند( تفاوت دارد. یعنی گناه بیشتر با زبان و  آزرم )که حالتهایی

متن و باورهایی آموخته شده گره خورده است. به همین خاطر موضوع گناه حالتی 

شود، یا گاه ممکن است ای به شکلی صورتبندی میجهانی ندارد و در هر جامعه

ای گناه دقیقی براصوال صورتبندی نشود. چنان که مثال در زبان ژاپنی برابرنهاد 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk9Pj3taTNAhVM2hoKHSx0DRwQjRwIBw&url=http://sheranmattson.com/shame-on-me&psig=AFQjCNGyQfzwcurrj72h-pD5CJS_d0QU7g&ust=1465887308333038
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شود صورتی اجتماعی شده و افراطی از همان نداریم و آنچه به جای آن دیده می

 شرم است. 

از دالیلِ پیدایش حس گناه که در  به همین ترتیب ممکن است برخی

د ای دیگر نگریسته شونی جامعهنمایند، اگر از زاویهای بدیهی و طبیعی میجامعه

ربط و غریب جلوه کنند. در قرون وسطا خوردن ماهی در روزهای به کلی بی

داریِ مسیحیان کاری بود که حجم عظیمی از احساس گناه را برای پرهیز و روزه

ی سرزمینها آورد، در حالی که در همان روزها در بقیهباره پدید میمؤمنان شکم

کردند. به همین خوردند و حس گناه نمیشان را میمردم با خیالی آسوده ماهی

هایی ها در مقام نمونهها و آزتکترتیب گویا در جهان باستان )همچون کنعانی

 راه خدایان به دست شرقی و غربی( اگر کسی فرزندش را برای قربانی کردن در

کرد. در حالی که امروز نوادگان همان مردم سپرد، احساس گناه میکاهنان نمی

اگر کودکی را برای کشته شدن در مراسمی مذهبی به دست کسی بسپارند حس 

 گناه خواهند کرد. 

ی اش به بافت فرهنگی از این رو فرصتنسبیت حاکم بر گناه و وابستگی 

های تمدنی و بررسی الگوهای پیکربندی و ی حوزهاست گرانبها برای مقایسه

هایی که از گناهان کبیره در جوامع در آنها. به ویژه فهرست« من»گیری شکل

ون شکل گرفته در این مورد بسیار بیانگر و روشنگر است. مشهورتر از گوناگ

همه، در جهان مسیحی این هفت گناه عبارتند از آزمندی، حسد، خشم، تنبلی، 

پرخوری، شهوت جنسی و غرور که در قالب هفت دیو یا هفت جانور )به ترتیب 

س( بازنموده نگاری مسیحی: وزغ، مار، شیر، حلزون، خوک، بز و طاوودر شمایل

 اند. شدهمی

هفت گناه مسیحی به هفت گناه بزرگ بودایی شباهتی دارند و این شاید  

دین مربوط باشد. امروز تفسیر داالیی  اش نزد دو اینبه مرجع مشترک وامگیری
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گوید دعای الما از هفت گناه بودایی مهم شهرت بیشتری دارد. داالیی الما می

کند شان داللت میبه شش فضیلت و شش گناهِ مقابل« هومپَدمَهمانیاوم»مشهورِ 

خواهی، و و آن گناهان عبارتند از غرور، حسد، آرزومندی، نادانی، زیاده

قالب  هایش که دریی. این شش با گناه بزرگِ دلبستگی به زندگی و کامجوکینه

سازد. مشابه همین الگو کند، هفت گناه مهم بوداییان را بر میدیوِ مارا جلوه می

نامند دْوَرْگَه میشان را اَریشَهرا در دین هندو هم داریم. هندوان شش گناه بزرگ

، غرور و حسد. شبیه همین الگو را در و اینها عبارتند از شهوت، خشم، آز، وهم

شان از دین بینیم که به احتمال زیاد همهدین جَین و ادیان دیگر هندی نیز می

 اند. بودایی وامگیری شده

هایی زاهدانه و دنیاگریز از یک دستگاه هفت گناه مسیحی و بودایی نسخه 

های تر هستند که در ایران زمین تکامل یافته است. نخستین نشانهنظری کهنسال

شود مفهوم هفت گناه در دین بودایی به قرون دوم و اول پیش از میالد مربوط می

ل دین بودایی در ایران شرقی )خراسان و این زمانی بود که مرکز تدوین و تحو

و افغانستان و پاکستان امروزین( قرار داشت. در مسیحیت هم مفهوم هفت گناه 

اش در قرن اول و دوم میالدی در آسورستان و آناتولی تکامل یافت در شکل اولیه

توان ( می21-19، 5ی مسیحی بدان را در نامه به گاالتیان )و کهنترین اشاره

 یافت. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt44b6taTNAhUMBBoKHWEvDyMQjRwIBw&url=http://www.nomorestrangers.org/shame-and-affirmation/&psig=AFQjCNGxovwRVlp915QN2AoOEGWNyqOXNw&ust=1465887308544011
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« های شیطانیاندیشه»ی نخستین سیاهه از این دست را هم در رساله

م ن چهارخوانیم که در قری اِواگریوس پونتیکوس از اهالی آناتولی مینوشته

ا ی متنی به این مفهوم را در اوستزیسته است. در مقابل کهنترین اشارهمیالدی می

ع شک خاستگاه و مرجتر است و بیبینیم که چندین قرن از این دوران قدیمیمی

ی گناهان را )که مشترک هردوی این ادیان بوده است. در واقع شکلی از سیاهه

ش به بینیم که تاریخرا در گاهانِ زرتشت میالبته شمارشان بیش از هفت تاست( 

گردد، یعنی هزار سال از هفت گناه بودایی و قرن دوازدهم پیش از میالد باز می

 هزار و پانصد سال از هفت گناه مسیحی کهنتر است.

ی و در تایهای گناه در قالبی هفتنماید که صورتبندی خاستگاهچنین می

پیوند با دیوها هم نخستین بار در دین زرتشتی تکامل یافته باشد. زرتشتیان باستان 

تایی از نیروهای مقدس باور داشتند که از اهورامزدا و شش به گروهی هفت

 تایی مقدس هماوردِ هفت نیروی پلیدیافت. این گروه هفتشکیل میامشاسپند ت

شد که هریک گناهی را در بودند که از اهریمن و شش دیوِ نیرومند تشکیل می

رتیب شدند. به این تنامیده می« کَماله دیوان»انگیختند و روی هم رفته انسان بر می

یشی، ز بدخواهی و بداندهفت گناه بزرگ نزد زرتشتیان راستکیش عبارت بودند ا

سستی و ناتوانی، شهوتِ غیرطبیعی، خشم، تشنگی و گرسنگی که به ترتیب در 

قالب دیوهای اَکومَن، ساوول، جَهی یا وَرَن، ایندرَه یا اَئِشم، تریز و زریز  تجسد 

شوند: بهمن، اردیبهشت، یابند و هماورد و دشمنِ این فرشتگان محسوب میمی

داد و خرداد، هرچند الگوهای متنوعی از رویارویی و اسفند، شهریور، امر

 هماوردی در این میان روایت شده است. 

دار کردنِ قانون حاکم بر شهاین شش گناه با گناهِ بزرگِ ویرانگری و خد

اش اهریمن بود، و گناه وابسته به آن را طبیعت )اَشا( همراه بود که نماینده

نامیدند که یعنی در هم شکستنِ اشا. این شکلِ باستانیِ گناهان بزرگ اشموغی می

که در قالب دیوشناسی زرتشتی تثبیت شده است، بعدتر تا دوران ساسانی بارها 



 64      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

های متفاوتی از گناهان بزرگ را به دست داده ایش شده و فهرستبازبینی و ویر

شود بدخواهی، دروغگویی، آزمندی، خشم، شان معلوم میکه با جمع بستن همه

حسد، بیدادگری و آزار جانوران و گیاهان یا آلودن طبیعت در میانشان برجستگی 

 اند. بیشتری داشته

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم گناهان بزرگ هفتگانه از بافت زرتشتی به قالب  مسیر وامگیری

اش کمابیش روشن است. چون در کتاب اندرزهای سلیمان که بخشی از مسیحی

کتاب عهد عتیق است و به احتمال زیاد در ابتدای دوران هخامنشی تدوین شده، 

شش چیز است که خداوند از آن بیزار است، آری، »خوانیم که این جمله را می

تاست که نزد او اهریمنی است: نگاه غرورآمیز، زبان دروغگو، دستانِ آلوده تهف

به خون بیگناهان، قلبِ بدخواه، پای شتابنده به سوی بدکاری، شاهدی که به 

 )کتاب زبانزدها،« کند.گری میدروغ گواهی دهد و کسی که میان برادرانش فتنه

6 ،16-19.) 

شود که قالب یهودی که ها از گناهان روشن میی این سیاههبا مقایسه

نزدیکی بیشتری به بافت زرتشتی دارد، طی پنج شش قرنی که گذشته تا به گناهان 

ی مسیحی تبدیل شود، ماهیتی زاهدانه و دنیاگریز پیدا کرده و با بخشی هفتگانه

مسیحی و بودایی از این نظر از اخالق رواقیان یونانی درآمیخته است. هفت گناه 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5gMqKtqTNAhVGJcAKHYVRAwUQjRwIBw&url=http://goodmenproject.com/featured-content/healing-shame-and-fear-by-working-with-your-inner-child-fiff/&psig=AFQjCNHr1WiEcyv0dopuv5ZUE7HzP4u1dA&ust=1465887351847900
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دانند و در کل از به هم شباهت دارند که اموری طبیعی و روزمره را نادرست می

شوند. در مسیحیت پرخوری و میل مدار ناشی میستیز و ریاضتاخالقی لذت

 ی اخالق زرتشتی است کهجنسی ناپسند دانسته شده، و این کمابیش واژگونه

دارد و گرسنگی و تشنگی را گناه د و مجاز میستایمیل جنسی طبیعی را می

شمارد. به همین ترتیب در آیین بودایی هم سیر شدن )هم از نظر خوراک و می

هم از نظر جنسی( امری موهوم و فریبنده دانسته شده و میل به ارضای این میلهای 

طبیعی نوعی گناه پنداشته شده که در زبان داالی الما به شکل آرزومندی و 

 یابیم. خواهی آن را باز میدهزیا

جالب است که شکلِ ایرانی گناهان بزرگ انحراف از زندگی عادی و 

ن و به رسمیت شمردن شادمانی و لذت دهد و بر محور ستودطبیعی را نشان می

از گروه  ایقرار گرفته است. به همین خاطر است که اسفند )سپندارمذ( که فرشته

قابل کند، و در می زن و مرد را نیز نمایندگی میامشاسپندان است ارتباط صمیمانه

ی جویانهبینیم که گرسنگی و تشنگی )احتماال برای رویارویی با اخالق ریاضتمی

اند. در ادیان ایرانی به ویژه آزار دیگری مسیحی و مانوی( نوعی گناه قلمداد شده

)بدخواهی، خشم، دروغگویی( و آسیب رساندن به طبیعت است که نکوهش شده 

 و گناهی بزرگ قلمداد شده است.
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این هم جالب آن است که هم در دین بودایی و هم مسیحی غرور گناهی 

و مقدس و نیرومند شمردن « منشیبزرگ»بزرگ قلمداد شده است، در حالی که 

ه )مانند نی کی ایرانی امری پذیرفته شده و نیک است و تنها زماخویشتن در زمینه

 شود. ی جمشید شاه( به دروغگویی بینجامد گناه محسوب مینمونه

 بینیم. این روایتها ارتکابهمین الگو را در روایتهای مربوط به گناه آغازین هم می

ی دانند. در روایتهاکرداری گناهکارانه را در ازل مبنای دگرگونی تاریخ هستی می

است که در « ی درخت خِرَدخوردن از میوه»مسیحی و عبرانی این گناه آغازین 

اش کرده بود. در حالی که در منابع ایرانی ییده بود و خداوند ممنوعبهشت رو

 ی اخالقشالوده« ی شناسایی نیک و بدمیوه»مندی از برخورداری از خرد و بهره

مندی آید به خاطر بهرهشود و زرتشت که نخستین پیامبر به شمار میمحسوب می

ایرانی هم مفهوم گناه  شود. جالب آن که در منابع کهناز آن مقدس شمرده می

فاوت بینیم متنخستین را داریم، اما محتوای آن یکسره با آنچه در متون سامی می

است. در منابع ایرانی دروغ گفتن، خوردن گوشت انسان )یعنی آدمکشی( و 

کشتنِ جانورِ سودمند، یعنی گاو است که گناه آغازین است و به هبوط و تباهی 

دروغ گفتن و ادعای خدایی کردن، مشی و مشیانه با  انجامد. جمشید باهستی می

کشتن و خوردن فرزندانشان و اهریمن با کشتن کیومرث و گاو یکتاداد چنین 

 گناهی را مرتکب شدند. 

ذیرش که پ گناه حسی نیرومند و تعیین کننده در رفتارهای انسانی است 

شان و تخطی نکردن از آنها را ایجاب قوانین و مناسک اجتماعی، درونی کردن

ی فرهنگی و کند. به همین خاطر هم در هر بستر تمدنی بسته به شالودهمی

پیرامونش به شکلی تکامل یافته است. گناه از این رو به  ساختارهای اجتماعی

خوهای مردمانِ وابسته به تمدنهای  و ی خلقماند که امکانِ مقایسهسرنخی می

شان دهد و بافت تفکیک نیک از بد را در نظامهای معناییگوناگون را به دست می

  سازد.روشن می
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 ی زمان و تمرکزدرباره

 

 (برای حامد و رادمان)

 

دن حواس درآمد: کم بودنِ بازده کار، دل به کار ندادن، پرت شپیش

هنگامی که به توجه مداوم نیاز داریم، و وقت تلف کردن موقع انجام یک کار 

هایی از یک وضعیت ناخوشایند و مرسوم هستند که این روزها شکایت و نمونه

شنوم. نامتمرکز بودن و تلف قصدِ رویارویی با آن را زیاد از دوستان و یارانم می

شود به شکلی فشرده نی است که میای از تنشهای سطح رواکردن وقت نمونه

 راهبردهایی برای غلبه بر آن پیشنهاد کرد.

 

 

 

 

 

 

 بازده بودن، و مفاهیمی از اینپرتی، پریشانی خیال، کمتنش/ تله: حواس

ی یگانه در سطح روانی هستند. آن هم دست همگی نمودهایی از یک پدیده

د. است انجام شوی توجه و میدان عالقه است، بر کاری که قرار ناسازگاریِ پنجره

در حالت بهینه، سه زیرسیستم سطح روانشناختی )دستگاه شناسنده، دستگاه 

انتخابگر و دستگاه کنشگر( در هماهنگی با یکدیگر و در قالب یک کلیت یکپارچه 

نامیم. اگر دستگاه کنند. این همان حالتی است که آن را تمرکز میرفتار می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinm-iLuqTNAhXHSRoKHWNMAogQjRwIBw&url=http://www.workplaceconfidence.com/2013/07/10/time-flies-2-time-management-tips/&psig=AFQjCNHY_ymN6oNgIba54hbIZZsTML8SWQ&ust=1465888425510045
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هایی که ی اهمیت و ضرورتِ دادهبارهشناسنده از سوی دستگاه انتخابگر در

گیرد ها را بی توجهی که قرار است دادهکند، توجیه نشده باشد، پنجرهدریافت می

 ی متفاوت با آنچه مورد نیاز است، کار خواهد کرد. و پردازش کند در دایره

 

 

 

 

 

 

 

به همین ترتیب اگر دستگاه انتخابگر به درستی کردارها را پشتیبانی نکند، 

ی رفتارها به شکلی منسجم و انضباط درونی دست نخواهد داد و زنجیره

یافته به هم جوش نخواهد خورد و کارآیی چندانی نخواهد داشت. به این سامان

 گوییم، باز این دست سخن میی عوارضی اترتیب روشن است وقتی درباره

نوعی واگرایی و ناسازگاریِ دستگاه انتخابگر نسبت به دو دستگاه دیگر روبرو 

هستیم. هرگاه دستگاه انتخابگر به شکلی نیرومند و کارساز دو دستگاه دیگر را 

 پشتیبانی نکند، پریشانی خیال و حواس پرتی و اتالف وقت بروز خواهد کرد. 

میهای کتابی پرفروش و مهم دارد به نام وضعیت بهینه: میهای چیکزت

گرا نوشته شده است. ( که در سرمشق روانشناسی مثبت انسانFlow« )جریان»

او در این کتاب با شمار زیادی از کسانی که به خاطر تمرکز چشمگیر و 

های مختلف نامدار و موفق بودند، مصاحبه شان در زمینهدستاوردهای درخشان

اش همداستان بودند، آن است که ی این افراد دربارهکرده است. آنچه همه

ه آن شده کآمیزشان در شرایطی خاص و شبیه به هم تولید میتاوردهای نبوغدس

طی ی عملکردشان به شرایاند. از دید ایشان بهینهوصف کرده« جریان»را با تعبیر 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfko_yuaTNAhWDvBoKHS-ECyQQjRwIBw&url=http://www.jobhuntersbible.com/articles/view/the-pain-of-time&psig=AFQjCNGYUPCGYOaig4akDJm1CFwSM2HaFw&ust=1465888370880431
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برده است. در این شده که در آن گویی جریانِ کار آنها را با خود میمربوط می

شان بوده، احساس لذت و حالت به اصطالح شش دنگِ حواسشان متوجه کار

اند. یعنی شدهاند، و متوجه گذر زمان نمیکردهسرخوشی و قدرت و معناداری می

ب ممکن شان با بیشترین شیاند و قلبمشدهبه بیان زروانی در زمانِ بیکرانه غرقه می

یافته است. دستیابی به این اند، افزایش میبه خاطر کاری که در دست داشته

جام هر کاری بهینه است. در این وضعیت است که سطح روانی با حالت برای ان

درهم آمیختن و همگرا شدنِ کامل سه دستگاه یاد شده به صورت یک سیستم 

ت که بسیار فراتر از حال–کند و بیشترین توان خود را منسجم و هدفمند کار می

 سازد.نمایان می -روزمره و هنجارین است

مان آشکار شد، تمرکز و دستیابی به حالت غرقه شدگی لچنان که از تحلی

در جریانى کار، به دستگاه انتخابگر وابسته است. از این رو راه دستیابی به تمرکز 

شود. به همان کامل در کارها، به مدیریت میل در کنار مدیریت زمان مربوط می

ام طح امور انجی روزمره کاری جز روشن کردن سترتیبی که نورِ عادی و پراکنده

 های سطحیدهد، هشیاری و توجهِ پراکنده و سردرگم معمولی نیز جز به الیهنمی

کند. کند و دگرگونی بنیادینی در هستی ایجاد نمیو بدیهیِ چیزها رسوخ نمی

درست به همان ترتیبی که پرتوهای همدوسِ نور مانند لیزر قدرت شکافتنِ چیزها 

ای تمرکز یابد به شکلی ری نیز وقتی در نقطهکنند، توجه و هشیارا پیدا می

دهد و این همان است که قلبم را ناگهان افزایش قدرتمند شکل هستی را تغییر می

 کند.دهد و زمانی متفاوت با زمان کرانمند خطی را خلق میمی

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdqbD4uaTNAhVhP5oKHZC4Al4QjRwIBw&url=https://www.theodysseyonline.com/your-most-valuable-possession-time&psig=AFQjCNFSkWcMTuFcY56_YAXLj6kZ3Zv0jQ&ust=1465888374794329
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 د. یعنیهای خود را بر محور زمان خطی استوار نکنیریزیراهبرد: برنامه

کتاب فالن  10:30هر روز در ساعت »تان چنین بندهایی دیده نشود که در برنامه

تان برنامه«. کنمشوم و ورزش میبیدار می 5هر صبح ساعت »، «را خواهم خواند

کلی و انعطاف پذیر و محتوایی باشد. یعنی مثال بدانید که فالن کتاب را طی این 

ج بار در هفته ورزش خواهید کرد. سعی نکنید هفته خواهید خواند، یا در کل پن

کارها را به زور و پیش از فرا رسیدن اکنونِ مناسب، بر محور زمان خطی سنجاق 

 کنید.

 

 

 

 

ای از نظر اولویت کارها داشته باشید. کارهای اجباری و بندیرده

اش پدید آید و میانههایی از زمان آزاد در ضروری را طوری بچینید که حفره

خواهید انجام دهید، آنهایی را تان نکند. در میان کارهای سودمندی که میخسته

 شان است.تان در راستای انجامواقعا انتخاب کنید که دوستشان دارید و میل

کاری مجبور نکنید. فهرست کارهای  خود را در حد امکان به انجام

پیشاروی خود را همواره در ذهن داشته باشید و روزی یک بار صبح و شام 

شان را مرور کنید. در هر لحظه ببینید برای انجام چه کاری بیشترین میل و سیاهه

آمادگی را دارید. آن کاری را انجام دهید که دوستش دارید. وقتی خسته شدید، 

ن دست بکشید و به کاری دیگر بپردازید که برایش در آن لحظه بالفاصله از آ

اش که بیشترین میل را دارید. راه روشن کردنِ دستگاه انتخابگر و موتور درونی

از جنس میل است، آن است که مدتی به حال خود رهایش کنید و در عینِ مراقبت 

گاه ید که دستاش، بگذارید ساز خود را بزند. توجه داشته باشو مدیریت کردن

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz3JWBuqTNAhWLVRoKHTc6AZYQjRwIBw&url=http://thesalesblog.com/2015/11/20/if-you-have-enough-time/&psig=AFQjCNESsghCVtNRzqv9jXKZK3UrycJt6A&ust=1465888403034340
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شود و میل در حالت عادی کتمان انتخابگر مدام در شرایط عادی سرکوب می

گردد. میل و زیرسیستم انتخابگر خود را به رسمیت بشناسید و شده و انکار می

 زند. کارهایی که باید انجام دهید را برابرش بگذارید و ببینید به کدام دندان می

داند ی خاطر نداشته باشید. مغرتان خودش خوب میاضطراب و دغدغه

ترین راهِ انجام کارها چیست. بگذارید کارش را بکند و دنبالش بروید. با درست

کردن کارها را بسنجید و های بهینهاین همه هشیارانه خود را بنگرید و شیوه

چار انه گرفتار شوید یا دگرایگرایی غیرواقعی کمالبیازمایید. بی آن که در تله

 وسواس و اضطراب بشوید. 

داشتنِ خویشتنداری و انضباط درونی بدان معناست که کارهایی که 

اش را دارید را در زمان مقرر به انجام برسانید. در این مورد سختگیر باشید. برنامه

ی این کارها را خودش در راستای گام دستگاه انتخابگر را رها کنید تا بدنهاما ل

آماج کردنِ میل انجام دهد. در این میان به تنبلی و سستی میدان ندهید. 

تان کاری را با تمام وجود انجام کوشانه در هر لحظه از ساعتهای بیداریسخت

 ا انتخاب کند. کم کم خواهیدگر نوع آن کار ربدهید. اما بگذارید دستگاه انتخاب

دید که دستگاه انتخابگرتان نیرومند خواهد شد و ضرورتها را بهتر درک خواهد 

اید هایتان هم بتر خواهد شد. به همان شکلی که برنامههایتان همراهکرد و با برنامه

تان هماهنگ شود، یعنی باید در حد امکان از تحمیل کارکردهای ناضروری با میل

 واسته بدان پرهیز کرد. یا ناخ
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 های تخیلینقاشی

جوان ( نقاش Jose Daniel Cabrera Peñaخوزه دانیل کابرِرا پِنا )

اسپانیایی است که نقاشی سنتی را رنگ و روغن را بدون رفتن به دانشگاه نزد 

( روی آورده است. CGخود فرا گرفته و بعد از آن به کشیدن نقاشی در رایانه )

ی انهگرایدر سبکِ واقعمعموال شناسانه دارد و آثارش مضمونی تاریخی و اسطوره

 استادان کالسیک اجرا شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 76      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 «های منشنظریه»چند برگ از کتاب 

 (.117-107/ ص: 1389شورآفرین/ )

 

 شناسى منشگفتار دوم: بافت

 

زیستى داشته باشد. تواند همواضح است که عقل و هوش با هر جسمى نمى

طور که ماهى ها در دریاى نمک. همانکند، یا ابرتواند در اثیر زندگى درخت نمى

شود، وجود و نمو تواند در مزرعه زندگى کند و خون در سنگ جارى نمىنمى

 هر چیزى را مکانى مشخص و معین است. 

   لوکرسیوس

 

 

ها، به آن معناست که ساختار و کارکردشان را شناسانه به منشرویکرد بافت

 ای فراز تحلیل کنیم. براى سادگى بیشتر، هرالیهنظام چهار در سطوح گوناگونِ

 .دهیمیک از این سطوح را به طور جداگانه مورد بررسى قرار مى

  

 شناختىسطح زیست. 1

  

دگى مراتب پیچیى زیرین و زبرین سلسلهالیه چنان که گذشت، تنها در دو الف(

هاى تمزیرین به سیسبینیم. سطح هایى همانندساز را مىاجتماعى است که سیستم

ک ى یشود که جمعیت پایهای مربوط مىهاى زندهى جامعه و بدنزیستىِ سازنده

را  DNA هایى از جنسدهند. این سطح همانندسازاجتماع انسانى را تشکیل مى

ى بقا ندهکنو تضمین کنندههاى تکثیرهایى از دستگاهگیرد، که در غالفدر بر مى
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ى توان بدن یک جانداران را به منزلهاند. با نگاهى افراطى، مىگیرى شدهقالب

را بر عهده  ژنتیکى رمزگانِن کپی کردى در نظر گرفت که وظیفه تکثیریدستگاه 

به هنگام پاسخ دادن به پرسشِ  9دارد. این همان نگرشى است که ساموئل باتلر

بدیهى است که تخم »این بود:  اتخاذ کرد. پاسخ او« اول مرغ بود یا تخم مرغ؟»

 .«مرغ. مگر مرغ چیزى غیر از دستگاه تکثیر تخم مرغ است؟

ن مند هستند، همیشناسى عالقهبرخى از نویسندگان، به ویژه آنانى که به مم

ین از چن ماشینِ مماند. کتاب مشهورِ دیدگاه را به عناصر فرهنگى هم تعمیم داده

انگارد که زده مىاختیار و جنهایى بىا بردهکند و آدمیان ردیدگاهى دفاع مى

                                                 

 

9 relici leueci 

 شان هدراند و عمر خود را در راه تکثیر کردنها مسخ شدهای از ممتوسط شبکه

 . 10دهندمى

 

 

 

 

 

ها از عنصر فرهنگى داریم، با این تصویر بدبینانه ى منشتصویرى که در نظریه

ى اوجى در رسد که جوامع انسانى، نقطهمتفاوت است. چنین به نظر مى

10 Blackmore, 1996. 



 78      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ى ما باشند، که در آنها دو الیه از هاى پیچیده بر سیارهسازماندهى سیستم

باالیى  ىین، که زیربناى الیهى زیرى پایهاند. الیههمانندسازها با هم ترکیب شده

هایى زنده سر و کار در آن با بدن .دهد، سطح زیستى استرا هم تشکیل مى

 اى بغرنج را براىکوشند و برنامهشان مىداریم که در راستاى بقاى خود و ژنوم

  .کنندهاى اطالعات ژنومىِ خود اجرا مىبیشینه کردن نسخه

خالف آنچه برخى ادعا  ناختى، برشبه رسمیت پذیرفتن این سطح زیست

گ ى یادشده به قدرى پیچیده و سترشود. برنامهاند، به جبرانگارى منتهى نمىکرده

که  ندااست، و نقاط تقارنى پدیدآمده بر فضاى حالت آن چنان متراکم و انبوه

ا بهای پیچیده سیستمبخشند. رفتار این چشمگیری را به آن میآزادى  یهدرج

مقایسه نیست. ساخت های ساده قابلپذیر و جبرى نظامعینت پویاییِ

 - و به طور خاص ساخت دستگاه عصبى انسان -شناختى بدن جانداران زیست

چنان پیچیده شده که عمالً رفتارى خودمختار و آزادانه را برایش به ارمغان آورده 

 اىجاز و حوزههاى ماى از انتخاباست. بدیهى است که این آزادىِ رفتار در دامنه

 همین امکانِ ،پذیر ممکن است. ولى مگر آزادىمعلوم از فضاى حالتِ دسترسى

 ست؟نیهاى در دسترس انتخاب از میان گزینه

شود. در این سطح مى دیدهسطح فرهنگى در همانندسازها دیگری از ى الیه

 اند که از نظر ساختار و رفتارهایى همانندساز قابل مشاهدهاز پیچیدگى، سیستم

اوکینز ى دهاى زیستى هستند. به همین دلیل هم استعارهتر از سازوارهبسیار ساده
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 11در چارچوبى از دانش زیست مصنوعىِ قوى ،ها، تنهادر مورد زنده بودن مم

ها ش. سادگى مننی نیستهاى نظرى دیگر پذیرفتقالبو در  تعریف استقابل

گیر است که برخى از صفت انگل براى قدر چشمشان، آننسبت به حامالن زنده

ى شناساند. این رویکرد به ویژه در ممبندى عناصر فرهنگى استفاده کردهرده

هایى عناصر فرهنگى به عنوان انگل هاهنیرومند است و در بسیارى از مقال

 ،ومان هم. ل12انددر نظر گرفته شده - اىهاى رایانهشبیه به ویروس -افزارى نرم

                                                 

 

11(AL) Artifitial Life : هاى هاى پیچیده است كه از دادهى سیستمرشته از نظریهاى میانشاخه

 كند.ه مىزنده استفادهاى تكاملىِ شبهسازی سیستمشناسى، علوم رایانه، و ریاضى براى مدلزیست

تولیدشده هاى در این علم دو گرایش نظرى وجود دارد: هواداران زندگى مصنوعىِ قوى، سازواره

زنده  -افزارى دارنداى خصلتى نرمهاى رایانهكه معموالً مثل ویروس -شان را هایدر آزمایشگاه

، نویسدمى - تضاد اجتماعى -گاه که در مورد نوع خاصى از عناصر فرهنگى آن

 .13دهدگونه را به آنها نسبت مىکند و رفتارى انگلها مانند مىآنها را با انگل

راى عناصر فرهنگى درست نیست. اگر بخواهیم ى انگل بدر واقع، کاربرد واژه

ى اى چنین فراخ به کار بگیریم، باید بخش عمدهعبارت انگل را در دامنه

هاى تمیافتگى سیسگونه بدانیم. چرا که سازمانرخدادهاى زیستى دیگر را هم انگل

ى هها به زمینپیچیده با وابسته شدن برخى از کارکردهاى بعضى از سیستم

ن ى این امر، بدهاى دیگر همراه بوده است. یک مثال برجستهسیستم عملکردى

كنند؛ هواداران زندگى مصنوعى ضعیف این موجودات را تنها نوعى مدل براى بررسى فرض مى

نوعى قوى مور از هواداران زندگى مصدانند. داوكینز، كوهن و بلكى واقعى مىهاى زندهسیستم

 هستند.
12 Dawkins, 1993 (A). 
13 Luhmann, 1995: 350- 380. 
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هایى به نام میتوکندرى وجود هاى بدن ما، اندامکخود ماست. در تک تک سلول

ل اند. اگر بخواهیم آنها را هم انگیافتهشکل دارند که در واقع نوعى باکترى تغییر

هم  ى انگل باد گونهبدانیم، پس کل موجودات پرسلولى چیزى جز ترکیب چن

ستى ها به سطح زیى منشنیستند. با وجود این، آنچه راست است، وابستگى الیه

ها بر روى فضاى حالت است. این به آن معناست که فضاى حالت پویایى منش

شود و امکان تخطى از حدود آن را ندارد. هیچ شناختى آدمیان سوار مىزیست

ارهاى زیستى الزم براى تولید و حس کردنش تواند شعرى بگوید که ابزکس نمى

 .وجود نداشته باشند

واقع آنچه در ارتباط دو سطح زیستى و فرهنگى مصداق دارد همیارى و در 

چون ها، همانندسازهایى هستند که همى انگلى. منشزیستى است، نه رابطههم

ان با ى ایشدهند، و سازگارها، بخت بقاى میزبانان خود را افزایش مىمیتوکندرى

دهند. آنچه با نام انسان گیر افزایش مىتحوالت محیطى را به شکلى چشم

ى هویت روانىِ کنندههاى تعریفاى از منشدر حضور شبکه ،شناسیم، تنهامى

 .یابدشناختىِ سطح زیرین مفهوم مىماشین زیست

و دتداخل است که از برهم افتادن و هایی و روانی الیهاجتماعى سطوح س پ 

 اى از ارتباطات. در هر الیه، شبکهاندپدید آمده هاهمانندسازحاوی ى متفاوتِ الیه

هاى بینیم، و پویایى خودمختارِ خاصِ سیستمدرونى را در میان همانندسازها مى

 ایخودزاینده و خودارجاع را. اندرکنش این دو سطح فرازین و فرودین، شالوده

 را ممکن - اجتماعى و روانى -یگر پیچیدگى گیرى دو سطح دست که شکلا

 .سازدمى

  

 ارتباطی ،شان با دستگاه عصبى، به هیچ عنوانها، با وجود ارتباطب( منش

بى، . سطح نورونى و عصکنندبرقرار نمییک به یک با عناصر نورونى سرراست و 

وان تمىها نجا نشانى از منشاى متفاوت از پیچیدگى است و در آنالیه ،در واقع
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شناختى، اثرى از نهادهاى اجتماعى و طور که در سطح زیستهمان .یافت

ها، به دو ها و نورونوجود ندارد. به عبارت دیگر، منشنمادین هاى متقابل کنش

ک چیز تعلق دارند. یمراتبی و دو مقیاسِ متمایزِ پیچیدگی سلسلهسطح متفاوت 

نمایى در آن ى درشتو با یک درجهفراگیر و عام وجود دارد، که در یک مقیاس 

 .ها راتوان دید، و در یک مقیاس دیگر منشها را مىنورون

ى عصبى سوار اند که بر روى شبکهاى پویا و خودبسندهها شبکهمنش

تى ى این سیستم زیسدهندهشوند، اما ارتباط یک به یکى با واحدهاى تشکیلمى

گانه به دیگرى را ی« من»یافته از مغز نتقالکنند. بنابراین آنچه منش ابرقرار نمى

ى عصبى یا الگوى شلیک فالن نورون خاص نیست، سازد جایگاهش بر شبکهمى

 .کندکه معناى مشترکى است که در این دو مغز تولید مى

توان گفت، آن است که مغز ها بر مغز مىتنها چیزى که در مورد جایگاه منش

مکانى را در ارتباط با هم شکل  -زمانى یافتگیها شکلى از تخصصو منش

د، شواند. این به آن معناست که وقتى صحبت از منشى مانند موسیقى مىداده

ى رمزگذارى آن در ناحیه توانیم ادعا کنیم که محل پردازش و رمزگشایى/مى

ها نورون وجود ونى راست مخ است. اما در همین ناحیه میلیکرهگیجگاهى نیم

 دارى یک منشگفتن با دقتى بیشتر در مورد محل حفظ و نگه دارند و سخن

 .خاص ناممکن است

، ها در مغزشناسى منشجغرافیا و مکانحاکم بر با وجود عدم قطعیت بزرگ 

ها چیزهاى در مورد زیرواحدهاى کارکردى دستگاه عصبى و ارتباط آن با منش

اى را مدیون زمینهها ظهور واقعى خود توان گفت. گفتیم که منشبیشترى مى

ها شسازد. سیستمى که منعصبى هستند که تداوم و اثرشان بر رفتار را ممکن مى

  .شوند، حافظه نام دارددر آن ذخیره مى

 اند، تنها برخىى متفاوت را از هم تمیز دادهشناسان چندین نوع حافظهعصب 

 .ها تخصص یافته استاز انواع آن است که براى نگهدارى منش
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ى شود. حافظهتقسیم مى 15و پنهان 14افظه، به طور کلى به دو نوع آشکارح

. این گیرددر بر میى اطالعات را نگهدارنده پنهان، خود چهار رده از کارکردهاى

                                                 

 

14 declarative 
15 non- declarative 

شدن. تمام  ، و حساس16یابىکارکردها عبارتند از شرطى شدن، خوگیرى، مهارت

 «نشدن»بندی آن هم صورتحافظه یک ویژگى مشترک دارند و نمودهای این 

 معنایى است. اطالعاتِ -های نشانگانىشان در قالب نظاماطالعات درونى

شود و تنها در در سطح خودآگاه بازنمایى نمى ،شده در این نوع حافظهنگهدارى

ز ای ای گستردهبه همراه دامنهها وارهسطح رفتارى و حرکتى کاربرد دارد. منش

 شوند. ذخیره مىبخش ین در ا های رفتاریمهارت

ی بندناپذیرى و صورتى پنهان، با وجود بیاندر حافظهانباشته اطالعات 

شان در سطح زبانى، زمینه را براى بسیارى از رفتارهاى عمومى فرد فراهم نشدن

ى هکنند. حافظها را تعیین مىگیرى فرد در مورد بسیارى از منشآورند و جهتمى

16 priming 
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ى عملِ اطالعات بر فضاى حالت رفتارى فرد است نخستین الیه ،پنهان، در واقع

سازد. ناپذیر مىهایى از فضاى حالت را مسدود و دسترسىى خود بخشو به نوبه

هاى فضاى حالت در چنین فردى هاى وابسته به این بخشبدیهى است که منش

هىِ دنظر جاى هم از ،ى پنهان راشوند. بنابراین حافظهناپذیر و نامفهوم مىجذب

گیرش بر فضاى حالت ى چشمکنندهى اثر محدودها و هم از جنبهوارهمنش

 .دانست کنندهباید مهم و تعیین ،هامنش

شود و در قالب ى آشکار، همان است که در سطح خودآگاه فهمیده مىحافظه

شود. این حافظه خود به دو بخشِ بندی مىصورت ییمعنا -یهای نشانگاننظام

 شود، که به ترتیب وقایع و حقایق را در خود نگهتقسیم مى 18و معنایى 17ادوارى

                                                 

 

17 episodic 

ى فرد و ردپاى نامههاى مربوط به زندگیدانسته ،ى ادوارىدارند. حافظهمى

اش همیشگى هایهشده را با بازتفسیرهاى مداوم و حذف و اضافرخدادهاى تجربه

بینى فرد ى جهاندهندهتشکیل هاىمنش ،ى معنایىحافظه .دهددر خود جاى مى

توان به یکى از این دو دسته تقسیم کرد. ها را مىگیرد. تمام منشرا در بر مى

که اند داللت دارند، یا آنها یا بر چیزهایى که در گذشته تجربه شدهمنش

رسانند. تمام آنچه را به انجام مى من دیگرى/ ى معنایى به عناصر جهان/هایارجاع

شده در هاى ذخیرهشناسى آمد به منشنوان علم، اخالق و زیبایىعزیر در 

 .شودى معنایى مربوط مىحافظه

18 semantic 
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ر کنند و یکدیگها در ارتباط نزدیک با یکدیگر عمل مىاین دو شاخه از منش

ى ادوارى به طور هاى حافظهنمایند. منشرا با بازخوردهاى مداومى تغذیه مى

هاى معنایى هم کند، و منشرا تأیید یا رد مىهاى معنایى مداوم اعتبار منش

اش را با بازتفسیرهاى همیشگى نامهبرداشت ذهنى فرد از خودش و عناصر زندگی

شان در ى حفظ شدنها بر حسب شیوهبندى منشاین تقسیم .کنندبه روز مى

ى تکمیلى است، و آن هم چگونگى تبدیل شدن دستگاه عصبى، نیازمند یک نکته

 .عناصر اطالعاتى به یکدیگر استاین 

و س شوند. از یکهاى ادوارى و معنایى، با روندى ساده به هم تبدیل مىنشم

اى از رفتارها و رخدادهایى شده توسط فرد در زمینهها و معانى درکتمام دانسته

گیرد، و از سوى دیگر تمام کند جاى مىش تجربه مىاکه در جریان زیستن

یژه این و به و -شناختى در سه سطح دانایى، اخالقى و زیبایىتجربیات فرد نیز 

شوند و معناهایى بر آنها حمل تفسیر مى - مربوط است« من»ى اخیر که به حوزه

ى ادوارى و معنایى در کار داد و ستد دایم هاحافظه ،شود. به این ترتیبمى

ى از حوزه اى راهاى منسجم و یکپارچهاطالعات هستند و همواره بازنمایى

 نامه و هستىهاى مربوط به زندگیمنش پس،کنند. شان در خود ایجاد مىهمسایه

شان پدید کنند و برابرنهادهاى خود را در سیستمِ رویارویبا هم تداخل مى

 .آورندمى

. چنان شودى آشکار محدود نمىدیل عناصر اطالعاتى حافظه به سطح حافظهتب

کرار ها با تتوانند به هم تبدیل شوند. منشمىهم ها هوارها و منشکه گفتیم، منش

شده شان در قالب یک عادت، به مهارت و امور شرطىفراوان، و نهادینه شدن

ه فرد یابند. هنگامى کهایى فاقد معنا تغییر شکل مىوارهشوند و به منشتبدیل مى

ک منشِ خودآگاه دهد و یآموزد چنین اتفاقى رخ مىپیانو زدن یا شنا کردن را مى

به دنبال نهادینه شدن در ساخت رفتارىِ فرد، معناى  - قواعد شنا یا پیانو زدن -

هایى که در کارآیى خود دچار وارهدهند. از سوى دیگر، منشخود را از دست مى
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های اختالل شوند و نیازمند پردازش مجدد باشند، در سطح خودآگاه و نظام

ى شیوه شوند. وقتىه این ترتیب به منش تبدیل مىشوند و بنمادین بازنمایى مى

شود، ا مىزبرایش مسأله - که تا آن هنگام تابع مد بوده -لباس پوشیدن یک نفر 

گیرد، چنین اتفاقى رخ یا امرى بدیهى مانند نوع تغذیه مورد پرسش قرار مى

 .دهدمى

ها و شها آشکار است، عامل اصلى در تبدیل منطور که از این مثال همان

هایى وارههاست. منشزدایى شدن منشمسأله زا یاها به یکدیگر مسألهوارهمنش

ر و مسید شونیابند و منش مىشوند به سطح خودآگاه ارتقا مىزا مىکه مسأله

 .کنندنما و بدون مسأله طى مىعکس را اطالعاتِ بدیهى

جاندار، همواره  سیستم .ها، به تعبیرى، یک سپر بالى تکاملى هستندپ( منش

ست که عبارت است از سازگار شدن با محیطى ا درگیر چالشى جدى

اش، فرصتى براى خطا شونده. جاندار براى کنار آمدن با جهان پیرامونىدگرگون

بینى رفتار جهان در برش زمانىِ پیشاروى سیستم، هر کردن ندارد. به هنگام پیش

ن ى درونى آاشى روندهاى خودزایندهتواند مرگبار باشد و به فروپاشتباهى مى

 .بینجامد

اده، هاى تکاملىِ سهاى زنده با برساختن سپهرى اطالعاتى از سیستمیستمس

ایش اند. با پیدروند مبارزه با آشوب محیط را به سطح عناصر ذهنى تحویل کرده

ى محیط و درونِ هایى اطالعاتى براى حدس زدن در مورد آیندهها، کوانتوممنش

اند. با این حیله، دیگر نیازى به آن نیست که خودِ سیستم درگیر سیستم ابداع شده

هاى محیطى، و آزمون و خطاهاى مرگبار سابقش شود. رویارویى با دگرگونی

برساختن تصویرى منسجم و قانونمند از محیط بیرونى، به جاى آن که در کل 

ساز و کارهایش تعمیم دهد، سیستم زنده نهادینه شود و پیامدهاى خطا را به کل 

اى یهمتمرکز شده و ال - یعنى دستگاه عصبى -یافته در جایگاهى ویژه و تخصص

توانند به جاى ها را پدید آورده است که در صورت خطا کردن، مىاز منش
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عىِ ها، انتخاب طبیى تکاملىِ منشبا پیدایش الیه ،جاندار منقرض شوند. در واقع

گام به تعویق افتاده است. راهکارهاى سیستم براى بقا  حاکم بر جانداران یک

ها آزموده شوند و تنها در صورت موفقیت به کل بار در سطح منش توانند یکمى

تصویر  ها وباورها، عقاید، اندیشه. و به طور عینی اجرا شوند سیستم تعمیم یابند

ه موفق هایى است کى آزمونذهنى فرد از جهان، دیگرى، و خویشتن نتیجه

 .اندبوده

ها را در آدمى ممکن ى منشکه تکامل الیه 19هایىرانهنیروها و ت( یکى از 

ست ا 20هاپستانداران به نام نخستی اى ازى زندگى خاص ردهساخته است، شیوه

 .که آدم هم به آن تعلق دارد

                                                 

 

19 instincts 
20 Primata 

در میان جانورشناسان شهرت  ،هاى عالى، به دلیل داشتن مغزى بزرگنخستی

در میان جانوران  - و به ویژه انسان -ها ى نسبى وزن مغز نخستىاندازهدارند. 

جود های بسیارى وبیشینه است. در مورد دالیل پیدایش چنین مغز بزرگى نظریه

 .21انددارد که برخى از آنها در نوشتارهاى دیگر نگارنده ذکر شده

 

 

 

 

 

 .1389وكیلى،  21 
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ها ستىزندگى نخ ىحقیقتى که در این مورد پذیرفته شده است، به نقش شیوه

هاى شود. انسان جاندارى است که دشواریدر پیچیده شدن مغزشان مربوط مى

زیادى را در تاریخ تکاملش از سر گذرانده است. خوى شکارگرى براى جانورى 

بهره است، بى - مانند دندان و چنگال -هاى طبیعى مانند انسان که از سالح

ى همین راهکارِ واپسین را برگزیده است ى آدمآخرین راهکار براى بقاست. گونه

آورانه و هاى فنتر شدن توانمندیو در نتیجه فشارى تکاملى در راستاى پیچیده

 ارتباطى را به جان خریده است. 

های ارتباطى این فشار، از سویى با افزایش حجم مغز و پدید آوردن نظام

املى ى تکدایش الیهزایشى، زمینه را براى پی -اى مثل زبان گشتارىپیچیده

ها هموار ساخته است، و از سوى دیگر منجر به حذف جدیدى به نام منش

تنبل  جانورانى مانند. آساتر گشته استهاى تنى شایع در گونهرفتارهاى تنبالنه

و پاندا، به دلیل زیستن در محیطى مساعد و انباشته از منابع غذایى، نیاز چندانى 

بدنى ندارند. دستگاه عصبى این موجودات به شکلى  به تحرک و فعالیت ذهنى و

د و حرکت باقى بماننهاى طوالنى بىتوانند براى مدتتکامل یافته است که مى

 .نیروى خود را به هدر ندهند

ها و جوندگان، که با شرایطى نامساعد در مقابل، موجوداتى مانند نخستى

له سازش یافته است، این اند و مغزشان براى فعالیت و حل مسأرو بودهروبه

اند. براى این موجودات، خودِ فرآیند ى رفتارشان را از دست دادههاى تنبالنهبخش

ا شان رزاست و بنابراین ناچارند به طور معمول ساعات بیدارىزیستن مسأله

نادرى  هاىشمارِ مربوط به زیستن کنند. انسان یکى از نمونهصرف حل مسائل بی

بیعىِ هاى طى غلبه بر بومى فعالیت عصبى و در سایهشتوانهاست که با این پ

. ى این امر، روشن استاطرافش، زمانى براى بیکارى به دست آورده است. نتیجه

مغزى که براى حل مسأله تخصص پیدا کرده، در غیاب مسائل واقعى، مسائلى 
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 عالیتراند و آن را دستاویز فاى را به کانون توجه خویش مىفرعى و حاشیه

 .سازدپردازشى خویش مى

ى فراگیر از چنین رفتارى، که در بسیارى از جانوران شایع است، بازى انمونه

ا کند و این را باید باست. انسان تنها موجودى است که پس از بلوغ هم بازى مى

اى مانند تفکر فلسفى، ابداعات علمى، تراشانهجویانه و مشکلرفتارهاى مسأله

هنرى و... در یک رده قرار داد. این دست اندازىِ تصادفى و هاى آفرینش

ذهن، همان است که حالت هاى متروک و غیرحیاتى فضاى سرخوشانه به بخش

ى ى سپهر فرهنگى را ممکن ساخته و جوامع انسانى را تا پایهکنندهپیچیدگى خیره

 .امروزینش بغرنج نموده است

ر دا باید مدیون تکامل مغزى دانست که ها رمنش به این ترتیب، پیدایش بوم 

 .هیاهوی فشارهای تکاملی، مجالی برای تنبلی نداشته است
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 «سوشیانس»بخشی از رمان 

 (1390)چاپ دوم، شورآفرین، 

 

سوشیانس برای مدتی دراز بدون این که از سرعت خود بکاهد، پیش 

م کم شد، و کرفتند بیشتر میجلوتر میتاخت. تردید و سرکشی اسبش هر چه 

ایستاد به ضرب پاشنه شد هر از چند گاهی اسب را که بر جای خود میناچار می

اسب هراس  یو مهمیز به رفتن ترغیب کند. چنان درگیر چیره شدن بر اراده

اش بود که دیگر توجهی به اطرافش نداشت. یکی دوبار به فکر افتاد که ممکن زده

در دل تاریکی در گوشه و کنار دشت سرگردان باشد، اما با یادآوری است رخش 

، بر رودگفت رخش شبها برای استراحت به شهر مردگان میسخن سروش که می

ای فرا رسید که اسبش دیگر حاضر نبود قدم از این تردید غلبه  کرد. آخر لحظه

س تی سوشیانکرد راه رفته را بازگردد. وققدم بردارد و با سرسختی سعی می

اش را کشید و کوشید جهت حرکتش را عوض کند، اسبش بر روی دو پا دهنه

ای کشید و رم کرد. چنان که سوشیانس تعادلش را از بلند شد و هراسان شیهه

تازد دست داد و بر زمین افتاد. وقتی برخاست شبح اسب را دید که چهار نعل می

 شود.و در اعماق تاریکی دشت ناپدید می

سوشیانس پریشان به اطرافش نگریست. بدون اسب، ممکن بود هرگز 

نتواند به شهر مردگان برسد. دیگر راهنمایی برای تشخیص جهت شرق نداشت و 

صبح همینطور در دشت سرگردان بماند و اسیرِ  یبعید نبود تا زمان دمیدن سپیده

س دوخته بود، حدیوها شود. در حالی که با این فکرها به سیاهی پیرامونش چشم 

کرد چیزی به چشمش خورده است. به پیشارویش خیره شد، و با حیرت دریافت 

 های شهر مردگان ایستاده است. دروازه یکه در آستانه
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بیند. چنان به دیدن عظمت شهر، چنان بود که ابتدا فکر کرد سراب می

 تانیافقِ خسیس عادت کرده بود که  وقتی عظمت دیوارهای باس یخط ساده

پیشارویش را  یکنند. منظرهشهر را از دوردید، گمان کرد چشمانش اشتباه می

ر. گویی ای رقیقتشد به سادگی توصیف کرد. سیاهی غلیظی بود در دل سیاهینمی

ای از تاریکی مطلق را بر بومی سیاه نقش کرده باشند. بخشی عظیم از منظره

وطه خورده در ظلمت محض، از تیرگی مقابل چشمانش مانند هیوالی عظیمی، غ

تاریک اطرافش بیرون زده بود و مانند منبت کاری عظیمی در دل آبنوسی  یزمینه

 کرد.سیاه، خودنمایی می

 

 

 

 

 های این تاریکی مهیب، شهر رامی توانست در زوایای برجستگی

تشخیص دهد. بیش از صد قدم با آن فاصله نداشت. دیوارهای شهر چنان بلند و 

درازای برج و بارویش چنان زیاد بود که کل افق را پوشانده بود. مانند بختکی 

این حجم  یدشت تاریک هوار شده باشد. در میانه یسیاه بود که بر سینه

که با فضای خالی  ایعظیمی دهان گشوده بود. حفره یآور، حفرهترس

ود. اطرافش متمایز ب ینامحسوسی انباشته شده بود از ظلمت توپر و یکپارچه

رفت، زمین پیش رفت. هر چه پیشتر می یهای هرزه و سوختهسوشیانس بر علف

های شد، تا آنکه در نزدیکی دیوارتر و کمتر میپوشش گیاهان زیر پایش تُنُک

 های پوک و سست تبدیل گشت. پوشیده از شوره شهر مردگان، به خاکی عقیم و

آور دیوارهایی نادیدنی بر های خفقاندر نزدیکی شهر، آنجا که سایه

ا هر خاست. بکرد، مهی سبک از زمین بر میبرهوت شورِ زیر پایش سنگینی می

 یشد. به شکلی که در آستانهداشت، مه غلیظتر و متراکمتر میقدمی که بر می
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انگیزی تبدیل شد که بر زمین گسترده شده سپید وهم یشهر، به پرده هایدروازه

 نوری بود که در ظلمت محض یو تا زانویش را در بر گرفته بود. این تنها بارقه

های عظیمی یافت که شد. سوشیانس خود را در برابر دروازهاطرافش دیده می

د و معلوم نبود چرا خورچهار طاق گشوده شده بودند. هیچ جنبشی به چشم نمی

نوازانه گشوده مانده است. درخشش خفیفی که از های شهر چنین مهماندروازه

محو و مبهمی از  ییافت و منظرهخاست، در درون دروازه شدت میمه بر می

ساخت. در های عظیم را در برابر چشمانش نمودار میدیوارهای خیس و کنگره

ان شهر مردگ یث کرد. تمام آنچه را که دربارهدروازه برای یک لحظه مک یآستانه

ت اش را در مشاش را کشید و قبضهشنیده بود، در ذهن مرور کرد. شمشیر خمیده

ور شهر مردگان عب یهایی استوار از آستانهفشرد، نفسی عمیق کشید، و با گام

 کرد. 

های شهر از تیرگی مهیب و کور با شگفتی دریافت که درون دروازه

گوشه  خاست،  بهبیرون حصار خبری نیست. نور خفیفی که از مه بر می ینندهک

ر تکرد. درون شهر مردگان، از دشتی که درنوردیده بود، روشنو کنار نشت می

نمود. در همان چند گام نخستین، احساس کرد مغلوبِ عظمت باستانی شهر می

نمود که بی اختیار می اطرافش چنان ساکن و خموده یکهنسال شده است. منظره

های بزرگ و سنگی شهر، کرد. ساختماناش را ذهن تداعی میمرگ و قطعیت تیره

مه آشکار بودند. یکبار که مه در برابر بادی مرموز عقب نشینی کرد،  یاز میانه

ده های عظیم خاکستری رنگی پوشیده شتوانست ببیند که کف شهر از سنگفرش

ای بزرگ تبدیل ر که گویا قرنها پیش به جادهاست. سطحی سخت و استوا

وشه ای در گیافته است. هیچ جنبندهدشت سرسبز امتداد می یشده، و در میانهمی

باد توهم صداهایی ناله مانند را در گوش  یشد. اما صدای زوزهو کنار دیده نمی



 92      پنج صد و نود وچهل و چهارم/ تیرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 خورد وآورد. مه، مانند رقاصی اثیری در چنگ این باد پیچ و تاب میپدید می

 آورد. هایی هراس انگیز را پدید میمنظره

های ذهنی تحریک شده دید به خیالبافیسوشیانس ابتدا آنچه را که می

شد مه پدیدار می یهایی که از میانهرفت، منظرهنسبت داد. اما هرچه پیشتر می

با هم بار، از پهلوانانی که های خشونتنمود. صحنهتر میتر و روشنشفاف

های مغرور و زیبا داد که با سپاهی از اهورا یجنگیدند، جای خود را به رژهمی

شدند و به جانب جنگی بزرگ جمعیتی ناپیدا بدرقه می یشادمانه یهلهله

ا پهلوانان ر یباد سر و صدای خنده و شادمانی مردمان و نعره یشتافتند. زوزهمی

آورد اهی گردابی از مه را در برابرش پدید میآمیخت و هر از چند گدر هم می

هایی جدید را در برابرش آشکار برد و چیزپیشین را از میان می یکه منظره

 های خونبار و مهیب رسید. ساخت. آنگاه نوبت به منظرهمی

ایی آسهای غولدخترانی نورس را دید که در چنگال دیو یدرهم شکسته یپیکره

زدند. اشموغان سر زنجیر اسیرانی از اهوراها را در دست گرفته دست و پا می

ا هایی بهای بسیاری از کلهبردند، و منارههای شهر پیش میبودند و در خیابان

های مردانه و شجاع در گوشه و کنار بر افراشته شده بود. حاال با هر تندبادی چهره

مادران در گوشش  یو ضجهدردناک کودکان  یوزید، صدای نعرهکه می

 پیچید. می

فشرد و باالپوشش از های لرزانش میدر حالی که شمشیرش را در مشت

ه کرد. آنچه کعرقی سرد خیس شده بود، با ترسی گزنده دست و پنجه نرم می

بایست قاعدتا پا به فرار بگذارد و خود را از دید چنان وحشتناک بود که میمی

گونه بیرون بیندازد. با این وجود، به فکرِ آنچه کابوس یاخانههای این تماشدیوار

هایی لرزان پیش رفت. باد مه را از پیش جست در آویخت و با قدمکه می

تر را در برابرش ترسیم  هایی به مراتب ترسناکرُفت و چشم اندازهایش میگام
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د که دیوان با اره خونین اعدام مردی نژاده و خوش چهره را دی یکرد. صحنهمی

 یاشموغان را در زمینه یخوشحاالنه یاز میان به دو نیمش کردند، و همهمه

ر های این کابوس مهیب، بامیان صحنه یسوختند، شنید. در وقفههایی که میشهر

ی روی هابرد و در حالی که یک دستش را بر نقش اژددیگر به فکر رخش پناه می

د بار به گرفت. چناش را باال می، با دست دیگر شمشیر افراشتهبازویش نهاده بود

شدند حمله کرد، اما شمشیرش خشمگین دیوانی که از میان مه پدیدار می یچهره

ای دیگر ساخت. با خونینی را جایگزین منظره یمه را درید و منظره یتنها پرده

 اش بر گردنشپیشانیوجود سرمای غریبی که بر همه جا سیطره داشت، عرق از 

 ریخت.فرو می

 یتوانست پیکرهآور، میالی این چشم اندازهای هراسگهگاه از البه

ی هاینمود که شهر  قرنشهر را هم  ببیند. چنین می یکهنسال و در هم شکسته

بسیار به حال خود وانهاده شده باشد، با این وجود آثار جنگی باستانی در گوشه 

ود. دیوارها ترک خورده و فرسوده بود و گهگاه بقایای پیکانی و کنار هویدا ب

د، از ها فرو رفته بومفرغین یا تبرزینی آهنین که بر چارچوب درها یا قرنیز خانه

هایی را که از میان درخشید. چنین به نظرش آمد که بسیاری از چیزمیان مه می

 داده است. هایی بسیار دور در همین شهر رخ دید، در زمانمه می

پیمود، مسیری پر پیچ و خم و طوالنی بود که خیابانی که در آن راه می

هایی آکنده از تاریکی در اطرافش خانه یهای ویرانههای نیمه شکسته و پنجرهدر

هایی سنگی از گوشه و کنار به زیر زمین یا طبقاتی باالتر چیده شده بودند. پله

 بردند.هایی ناشناخته راه میکشیدند و به مکانگردن می
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سوشیانس خیابان سرپوشیده را تا آخر طی کرد و به میدان اصلی شهر 

چاهی عظیم را در وسط میدان  یرسید. مه برای دقایقی برطرف شد و دهانه

اشباحی که در مه پناه گرفته بودند، همچنان از گوشه و  یآشکار کرد. همهمه

ه پیش جانب چا هایی کمی استوارتر بهرسید. سوشیانس با قدمکنار به گوش می

رفت  و نگاهی به داخل آن انداخت. جریان هوای سردی از دل چاه به بیرون 

وزید. ظلمتی که ژرفای چاه را انباشته بود چنان متراکم و غلیظ بود که می

 رد. کچشمانش خیلی زود به هیچِ عظیمی که آن پایین خفته بود، برخورد می

رسید اسبی که در یسوشیانس به اطراف خود نگریست. به نظر نم

جستجویش بود در اینجا باشد. اگر اسبی در آن اطراف بود، صدای کوبش 

فهمید چرا سروش نشانی اینجا شد. نمیهایش بر سنگفرشها از دور شنیده میسم

را به عنوان آخرین پناهگاه اسب سرگردان داده بود. احساس ناامیدی کرد. یعنی 

گذاشته باشد؟ یعنی تمام آنچه که در شهر ممکن بود بیهوده به این شهر پای 

مردگان وجود داشت، اوهامی بود که در مهی ظلمانی پنهان شده بود و به کار 

بود، ای چرند میآمد؟ اگر همه چیز افسانهترساندن رهگذران زودباور می

راه خود را پیاده طی کند. اسبش گریخته بود و بعید نبود که  یبایست بقیهمی

 ه امید یافتنش در آن اطراف کمین کرده باشند.اشموغان ب

اش احساس یاس وجودش را فرا گرفت. اوهام شهر مردگان هم عصبی

آمیز گرفت. اگر خطری در اینجا نهفته بود، کرده بود. ناگهان تصمیمی جنون

وزید کم زور شده داد مردانه با آن روبرو شود. بادی که در میدان میترجیح می

ت که بار دیگر بر پیرامونش چیره شود. مهی که بیم داشت رفبود و مه می

اش کند. پس تصمیم خود را گرفت. های نهفته در آن دیر یا زود دیوانهکابوس

شنود؟ آهای... کسی صدای مرا نمی"سرش را به داخل چاه فرو کرد و فریاد زد: 

 "من برای یافتن اسبم به اینجا آمده ام... آهااای.
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 یها فرو خفت. پژواک صدایش در زمینهاها و زمزمهناگهان تمام صد

سکوت پیرامونش چنان بلند و تکان دهنده بود که خودش را هم از جا پراند. 

چاه خارج شد و در گوشه و کنار شهر  یصدایش با تکرارهایی پیاپی از دهانه

 "خواهی؟جوان، چه می"صدایی از پشت سرش برخاست: آنگاه مرده پیچید. 

 یشمشیرش را بلند کرد وحشت زده برگشت. انتظار نداشت به این زودی نتیجه

 فریادش را ببیند.

ترین موجودی که تا آن هنگام دیده بود، برخورد پشت سرش، با عجیب

ی بر سیاه یالغر، که خرقهکرد. مردی بود میانسال، با قد بلند و بدن عضالنی و 

 اش پیدا بود وتن داشت. موهای بلند زرین و ریش مجعدش از زیر باشلق خرقه

درخشید. موها و ریشش به در نور مشعل درخشانی که در دست داشت، می

هایش غریبتر بود، بدنش مانست. اما آنچه که از موهایی از طالی خام میرشته

بدنش که از میان خرقه آشکار بود، همچون تندیسی هایی از پوست بود. آن بخش

ای براق بود که درخشید. چشمانش دو سطح نقرهاز آهن خام با جالیی فلزی می

شد. سوشیانس با حیرت به او نگریست. انگار اثری از مردمک در آن دیده نمی

 تندیسی فلزی جان گرفته و در برابرش ایستاده باشد.

راشته در دست سوشیانس نترسیده بود، با صدای مرد که گویا از شمشیرِ اف

 خواهی؟ برای چهبا تو هستم جوان، پرسیدم چه می“پرطنین و غریبش گفت: 

 "ای؟آرامش ما را به هم زده

سوشیانس با شنیدن صدای نیرومند مرد ناگهان حس کرد به جهان واقعی 

. ، رسته استهای خونباری که دیده بودمنظره یبازگشته و از اثر فلج کننده

خواستم ای مرد آهنین، مرا ببخش. نمی"شمشیرش را پایین آورد و گفت: 

گردم و نشانی اینجا را به من مزاحمتی برایت ایجاد کنم. به دنبال اسبی می

 "اند.داده
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ل ای به دنبانامت چیست؟ چطور جرات کرده"مرد با کج خلقی پرسید: 

های ای که از استخوانشهر را ندیدههای اسبت به اینجا بیایی؟ مگر خیابان

 "رهگذران پوشیده شده است؟

من سوشیانس نام دارم. اهورایی که حاکم ایرانویج “سوشیانس گفت: 

بود، نشانی اینجا را به من داد و گفت اسبی که در جستجویم سرگردان است را 

 "در اینجا خواهم یافت.

ید. مرد با لحنی مالیمتر گونِ مرد درخشای در چشمان آیینهای نقرهشعله

زدم. قرنهاست که کسی در این شهر مانند تو سوشیانس؟ باید حدس می“گفت: 

  "فریاد نزده بود. فرزند، به شهر ما خوش آمدی.

 "..سپاسگذارم.“سوشیانس که از تغییر حالت مرد جا خورده بود، گفت: 

تاد. مه به راه افمیدان  یمرد به سوشیانس پشت کرد و به سوی خیابانی در گوشه

د از شد. بعنشست و ناپدید میمانند رویایی بی هنگام، در نور مشعلش عقب می

ه، چاه ایستاد یچند قدم برگشت و چون دید سوشیانس همانطور حیران در کناره

 "دنبال من بیا.“گفت: 

 

 

 

 

 

 

سوشیانس او را دنبال کرد. مرد از مسیری بسیار پیچاپیچ عبور کرد. مه 

رفت و تاریکی چسبناکی که بار دیگر بر همه جا حاکم شده به تدریج از میان می

شد که اطرافش را درست ببیند. اما غرایب بسیاری در سر بود، مانع از آن می

اسکلت زرهپوش بر  راهش دید. تاالری وسیع بود که در گوشه و کنارش صدها
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پا ایستاده بودند. انگار که در هنگام نگهبانی از تاالری از یاد رفته بر جای خود 

 گونِ جانورانیهایی تاریک که چشمان درخشان و گربهخشک شده باشند. دخمه 

 هایی خمیده که به قعر زمینهایش به بیرون خیره شده بود، و پلکاناز میان سایه

 رسید.های جانکاهی از انتهایش به گوش میای نالهرفت و صدفرو می

های مرد فلزی جان گرفته باشد، به تدریج شهر مردگان، انگار که با گام

اسبان و گام زدن مردمان  یآمد. کم کم صدای مبهم شیههبه حرکت و غوغا در می

های مبهمی در گوشه و کنار به چشم خاست و جنبشدر کوچه و خیابانها بر می

. رفت، همچنان به راه خود میخورد. مرد بدون این که به این چیزها توجه کندمی

ای فراموش شده چتر ای گذشت که بر کوچهاز کنار درخت کهنسال و خمیده

هایی های سپید و ریز پر بود، از اتاقهای واژگونش شکوفهافکنده بود و از شاخه

های چوبی قدیمی بود و برق اشیای زرین تو در تو گذشت که پر از صندوقچه

گ از درونشان پیدا بود. سوشیانس که از این شلوغی تدریجی های رنگارنو گوهر

مرد  یفشرد و سایه به سایهجا خورده بود، شمشیرش را در انگشتان منقبضش می

 آهنین پیش رفت.

 هاییشد، فروغ شمعها و مشعلهمچنان که هوا تاریکتر و تاریکتر می 

ه تا دمی پیش در گشت. شهر خالی از سکنه کهم از گوشه و کنار نمایان می

ژرفای کابوسی آشفته فرو رفته بود، حاال پر جنب و جوش و شلوغ به نظر 

های گذشتند و از ورای پنجرهها میهایی مشعل به دست از بامرسید. سایهمی

از  اش رایابیشد. سوشیانس که حس جهتهایی دیده میسوزشکسته نور پیه

 ای آغشته بهی کوتاه عبور کرد و به کوچهدست داده بود، هنگامی که مرد از در

 نور مهتاب وارد شد، حس کرد به مکانی آشنا گام نهاده است. 

غریبترین چیزی که در کوچه وجود داشت، قرص ماهی بزرگ بود که 

کرد.  سوشیانس با شگفتی به ماهِ درخشان و ستارگان بر آسمان کوچه سنگینی می

ای را در خواب دیده بود، و هر چنین صحنهبیشمار باالی سرش خیره شد. بارها 
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اش کرده بود. هرگز نتوانسته بود هنگام بیداری ماه بار هنگام بیدار شدن فراموش

کردند در ذهن مجسم کند. و خورشیدی را که شاعران و خنیاگران توصیف می

ای محروم کرده بود، و شوم ابر خاکستری او را از چنین منظره  یهمواره پرده

 شد. ، در غیرمنتظره ترین شرایط، با آسمانی مهتابی و ستاره باران روبرو میحاال

ای دید که عرق سردی به بدنش با حیرت به اطراف نگریست، و ناگهان صحنه

نشاند و موها را بر پوستش راست کرد. دستی که شمعی در دست داشت، از 

صاحب دست  یهای بر چهرای بیرون آمد، و نور شمع برای لحظهپشت پنجره

 فرو افتاد. سوشیانس فریادی کوتاه کشید، و شمشیرش را بر زمین انداخت. 

سوشیانس به دنبال درِ آن خانه گشت، و دری ندید، پس خیز برداشت تا 

به پنجره بیاویزد و از آن باال برود. ولی صدای مرد فلزی او را بر جای خود 

روی اگر به نزدش ب“ک گفت: خشک کرد. مرد به سویش برگشت و با لحنی غمنا

 "برای همیشه در این شهر خواهی ماند.

  "او همسر من است.“سوشیانس با صدایی که برای خودش هم غریبه بود، گفت: 

حوادث روزهای اخیر، چنان نفس گیر بود که وقت نکرده بود به غم فراق میدان 

کرد در می دید، حسزیبایش را در فروغ شمع می یبدهد، اما حاال که چهره

 های دلپذیر شناور شده است.دریایی از دلتنگی و خاطره

ای گمان کردم کسی هستی برای لحظه“مرد با همان لحن غمزده گفت: 

برد. کشم. اگر به نزد او بروی، جهان تو را از یاد میکه مدتهاست انتظارش را می

  "همچنان که تو جهان را از یاد خواهی برد.

طر به خا“بر سر دوراهی مانده بود، زیر لب گفت:  سوشیانس که همچنان

ین جویم که بخونخواهی از اوست که تن به این سفر داده ام. انتقام کسانی را می

  "اند.من و او فاصله انداخته
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توانی همسرت شوند. میها پر میفاصله یدر این شهر همه“مرد گفت: 

باشی، و بگذاری تا اشناویز برای  را، و مادرت را برای همیشه در کنار خود داشته

  "از میان رفتنِ ناجی دروغین دیگری را بازگو کند. یرهگذران دیگر نیز قصه

سوشیانس بر جای خود فرو ماند. چهره دوست داشتنی همسرش از چارچوب 

ود اش روان بپنجره به او خیره شد، نور شمع بر اشکی که مانند مروارید بر گونه

سرد که ناگهان وزید، سو سو زد. هنگامی که بار دیگر نور  رقصید، و در بادی

ها، شد. از میان سایهدیگری در کنار همسرش دیده می یشمع پایدار شد، چهره

 نگریست.مادرش را بازشناخت که با اشتیاق به او می یخطوط چهره

 

 

 

 

خواهی به ساکنان این می"مرد بار دیگر به سخن در آمد: تصمیم بگیر. 

داری؟ ای پایشهر بپیوندی و جهان بیرون را از یاد ببری؟ یا در قصدی که داشته

من و آژیدهاک رها کنی و تا ابد خواهی مردمان و اهوراها را در چنگال اکومی

کنند، دریغِ به همراه نوآمدگان دیگری که همچون تو عزیزانشان را انتخاب می

ای دیگر بیهوده در خواهی بگذاری اسبت تا هزارهاین لحظه را بخوری؟ می

 "آخورش بیقراری کند؟

سوشیانس چشمانش را بست تا از ریزش اشکی که چشمخانش را پر 

های یری کند. وقتی چشم گشود، به ماه بزرگی که از البالی خانهکرده بود جلوگ

کرد نگریست، و مدتی به آن خیره ماند. آنگاه خم دو سوی کوچه نورافشانی می

 یشد و شمشیرش را از زمین برداشت. آن را در غالف جای داد و رو به پنجره

ر دیگر وقتی باخانه کرد و پیش تنها کسانی که دوستشان داشت، سر فرود آورد. 

هایشان دید که به نور شمع افزوده به ایشان نگریست، فروغ لبخندی را بر چهره
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ی فرسوده اهای پشت سرشان فرو رفتند و پنجرهشده بود. آن دو به تدریج در سایه

آمیز را بر جای نهادند. سوشیانس به راه افتاد و گفت: و غرقه در مهتابی بهت

 "برویم.“

 یداشت. پس از عبور از کوچهتر گام بر میبار سبکبال مرد آهنین، این

ای دری چوبی گذشت و به حیاط به نسبت بزرگِ خانه یزده، از آستانهمهتاب

زد و مرغ و خروسها در تاریکی روستایی وارد شد.  بزی سپید در حیاط پرسه می

ی به تدری دیگر گذشت و سوشیانس وق یپستویی خفته بودند. مرد از آستانه

 مشعل پیه سوزهای یدنبالش رفت، خود را در اتاقی بزرگ یافت. مرد با شعله

روی رف پنجره را یک به یک روشن کرد. اتاق کم کم در نور شکل گرفت. 

اتاقی ساده بود با کف پوشی حصیری که دیوارهایش را با گچ سپید کرده بودند 

مرد بر  داد.آن را تشکیل میهایی قدیمی تنها اثاث و یک قالی آبی رنگ و پشتی

  "فرزند، بنشین.“قالی نشست و به سوشیانس گفت: 

اش را از تن درآورد. سوشیانس روبروی او نشست. مرد فلزی خرقه

 پیراهن و شلوار سپیدی در زیر آن بر تن داشت.

کرد، ای صورتش را با حیرت نگاه میهای فلزی و پوست نقرهسوشیانس که بازو

 "مرد آهنین، تو کیستی؟ای "پرسید: 

من گیومرد “های مجعد و زرینش لبخندی زد و گفت: مرد از میان ریش

 "هستم. نخستین انسان و نخستین شهریارِ سرزمین خونیراس.

تی یعنی تو همان کسی هس“سوشیانس با شگفتی به او خیره شد و گفت: 

د دیوها و شود؟ تو آن کسی بودی که با جآدمیان خوانده می یکه پدر همه

اهوراها و اشموغان پیمان بستی و حق پادشاهی بر زمین را در ازای عمر کوتاه 

 "به آدمیان منحصرکردی؟
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شما آدمیان هستم.  یآری، فرزند، من پدر همه“گیومرد خندید و گفت: 

ن زری یتمام آدمیان از زاد و ولد فرزندان من، مَشی و مَشیانَه پدید آمده اند. نطفه

  "ه بقای آدمیان را در جهان ممکن ساخت.من بود ک

ا انسانی از ماند تاما پیکرت به تندیسی آهنین بیشتر می“سوشیانس گفت: 

 "گوشت و خون.

 

 

 

 

 

 

در آن روزگارانِ دور، در آن هنگام که گیتی تازه پدید “گیومرد گفت: 

یم، چیزها شکل دیگری داشت. آن آمده بود و ما چهار برادر تازه  زاده شده بود

نمود، و جد ای هزار سر میبرادرم که جد دیوهاست، همچون جانور درنده

اشموغان موجودی پلید همچون زالو بود. برادر بزرگترم، که پدربزرگ تمام 

  "ای همچون ابر و پیکری همچون آسمان داشت.اهوراهاست، رخساره

 "آنها چه شده اند؟"سوشیانس پرسید: 

 "کنیم.هر چهار تنِ ما در این شهر زندگی می“ومرد گفت: گی

  "و اینجا کجاست؟"سوشیانس پرسید: 

نامند. هزاران ای، اینجا را شهر مردگان میچنان که شنیده“گیومرد گفت: 

سال پیش، اینجا شهری آباد و زیبا بود. تا این که تیرگی بر جهان حاکم شد و 

ام کردند. از آن روزی که جم بزرگ را در اشموغان ساکنان این شهر را قتل ع

این شهر  اعدام کردند، اینجا به گذرگاهی تبدیل شده است که مردگان پیش از 
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در  مردگان یگیرند. تا وقتی که خاطرهپیوستن به عدم تا مدتی در آن قرار می

ذهن عزیزانشان زنده باشد، روانشان در اینجا مهمان ماست. پس از آن، در آسمانها 

گردند. هرچند هیچ اند، باز میشوند و به عدمی که از آن زاده شدهحل می

کنند تا ابد در اینجا خواهند کدامشان از این موضوع خبر ندارند و همگان فکر می

 "ماند.

و از این روست که تو در مدتی چنین طوالنی در این “سوشیانس گفت: 

ها همواره تو را به یاد هزاره ای؟ یعنی چون فرزندانت در طول اینشهر مقیم شده

 "داشته اند، تا این هنگام دوام آورده ای؟

نا ای رو به فمن چیزی بیش از خاطره“گیومرد ابرو در هم کشید و گفت: 

 "نمایم؟بینی که همچون زندگان میام، مگر نمیهستم. من نمرده

. نمودنداما مادر و همسر من نیز چنین می“سوشیانس یکه خورد و گفت: 

 "دانند که مهردروج تو را کشته است.همگان می

 "نام آن خیانتکارِ پلید را جلوی من نیاور.“گیومرد خشماگین گفت: 

تواند اینگونه باشد. من در این نه، نمی“آنگاه به فکر فرو رفت و گفت: 

ای از یادها رفته و این شهر را به ام که پس از هزارهشهر میزبان اهوراهایی بوده

 "توانم باور کنم که مرده باشم.ام. نمیاند. من زندهنیستی ترک کردهمقصد 

 "ساکنان این شهر همین است؟ یمگر نه این که ویژگی همه“سوشیانس گفت: 

ور سوزها خیره شد. نپیه یگیومرد هیچ نگفت و با چشمان بی مردمکش به شعله

ای کوچک شعله شد و مانندگون چشمانش منعکس میزرد آنها بر سطح آیینه

 درخشید.می

دید گیومرد را ناراحت کرده، سعی کرد حرف را عوض سوشیانس که می

پیوستم، مانند ایشان مرده محسوب اگر من به عزیزانم می“کند. پس گفت: 

 "شدم؟می
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ه آری. رهگذرانی ک“گیومرد از این تغییر موضوع استقبال کرد و گفت: 

اند. اشموغان و آدمیانی که به بسیار اندکجرات کنند به این شهر گام گذارند، 

گذرند، خیلی ها میهای باقی مانده در این شهر از دروازهطمع دزدیدن گنجینه

شوند و در چاهی که دیدی های گیتی دیوانه میپلیدی یزود در برخورد با خاطره

که د شونافتند. تنها کسانی از موهبت دیدار با عزیزانشان برخوردار میفرو می

مانند تو به سودای یافتن اسبی راهوار یا شنیدن اندرزی ارزشمند پا به این شهر 

گذارند. آنها هم معموال انتقامجویانی هستند که به دنبال راهی برای تسکین خشم 

شوند، گردند. پس وقتی با گم شدگانشان روبرو میناشی از دوری عزیزانشان می

شوند. تا وقتی که در اینجا ماندگار میدهند و برای همیشه اختیار از کف می

 ایشان را از یاد ببرند. یدیگران نیز خاطره

ای پدر بزرگی که نامت را " سوشیانس به فکر فرو رفت. آنگاه گفت:

ها شنیده بودم. شاید من هم به اندرزی این چنین نیازمند باشم. همواره در افسانه

تقام از اکومن را دلیل زنده ماندنم تا زمانی که به این شهر رسیدم،  کشیدن ان

دانستم. به دنبال راهی بودم تا خشمی را که گفتی مرهم گذارم. اما وقتی با می

عزیزانم روبرو شدم، دیدم انگار چیزی بیشتر و بزرگتر را از کل این ماجرا دنبال 

ام. هنگامی که در کوچه دودلِ ماندن و رفتن بودم، در چشم عزیزانم کردهمی

دم که از ماندنم خرسند نخواهند شد. انگار حتی ایشان نیز چیزی بیش از خوان

  "انتقامجویی را از من انتظار داشتند.

دانستند که با ماندنت به مردگان خواهی آری. آنها نیز می“گیومرد گفت: 

خود را  یسنتی ایشان آن است که با دیدن وابستگانشان، چهره یپیوست. وظیفه

طلبند، ند. به این ترتیب جویندگان انتقام از آنها که آرمانی واالتر را میبه آنها بنمای

آورند، اما همه ساکنان این شهر این وظیفه را به جا می یشوند. همهتمیز داده می

کنند که عزیزِ انتقامجویشان از این شهر زنده بیرون برود و در ته قلبشان آرزو می

 "در سرنوشت ایشان سهیم نشود.
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 "ما خواهیم مرد. یاما در نهایت همه“شیانس گفت: سو

 "اش مهم است. آری، اما چرا و چگونه“گیومرد با کمی دلخوری گفت: 

و من که به بهای ماندن نزد عزیزانم نمردم، چگونه به این دو “سوشیانس گفت: 

   "پرسش جواب دهم؟

تی. ستو ناجی ه“گونش به او خیره شد و گفت: گیومرد با چشمان جیوه

تر وجود دارد. تو جمِ بزرگ را از برای زیستن و مردن تو دالیلی بس بزرگ

اش بیدار خواهی کرد. نسل آدمیان را از زوال و اهوراها را خواب سه هزار ساله

 "از پراکندگی نجات خواهی داد و نبرد واپسین را آغاز خواهی نمود.

گویند جم به خواب فرو رفته همگان می“سوشیانس به فکر فرو رفت و گفت: 

است و نمرده. اما خوابی که سه هزار سال طول بکشد به مرگ بسیار شبیه است، 

  "به من بگو پدربزرگِ همگان، آیا امکان ندارد جم را در اینجا بیابم؟

 "نه، جم اینجا نیست.“گیومرد گفت: 

 "چرا نیست؟ مگر او هم نباید به اینجا بیاید؟“سوشیانس امیدوارانه گفت: 

او پس از آن که به تیر بوشاسپ دراز دست گرفتار آمد، “گیومرد گفت:  

ه دانستند ببرای مدتی کوتاه در اینجا ماند. گروهی او را خفته و برخی مرده می

ا آن نمود. تفته میهمین دلیل هم وضعیتش معلوم نبود، گرچه همچون پیکری خ

 اشکه آژیدهاک افسونگر او را یافت و دستور داد تا با اره از میان به دو نیمه

کنند. این کاری بود که اکومن دیو در همین شهر انجام داد و از همین روست 

سپاه  شمارهای بیهایش با وحشت خونریزیکه این شهر چنین نفرین شده و سایه

نفرین جم چنان سنگین بود که حتی دیوان و اشموغانی اند. ظلمت آغشته شده

که برای فتح این شهر تلفات بسیار داده بودند، پس از دو نیمه شدن جم از اینجا 

گریختند و شهر را برای مردگان باقی گذاشتند. پس از این حادثه، جم از میان ما 

 "ناپدید شد.

 "یعنی اکنون جم اینجا نیست؟“سوشیانس گفت: 
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به عبارتی او هرگز در اینجا نبوده است. هنگامی که او را “گفت: گیومرد 

به اینجا آوردند، پیکری خفته و سرد شده بود و پس از آن که خون درخشانش 

بر خاک ریخت،  حتی از آن پیکر هم اثری باقی نماند.  تنها کسی که پس از 

یا نیامد. گو مرگ در این شهر بیدار نشد، او بود، و نریوسنگ که هرگز به اینجا

  "اش گرفتار شده باشد.سنگی یروان شجاعش در پوسته

 "اگر جم  در اینجا نیست، پس کجاست؟"سوشیانس پرسید: 

  "گویا به جهان زیرین رفته باشد.“گیومرد با افسوس گفت: 

جهان زیرین؟ اینجا همان جایی است که مردگان "سوشیانس پرسید: 

 "روند؟پس از فراموش شدن می

نه، پسرم . مردگان در حالت عادی پس از “رد اخم کرد و گفت: گیوم

 یپیوندند و در گنبد بلورینِ خُماگِن، در آنجا که قلهفراموش شدن به عدم می

شوند. جهان زیرین، سپهر حل می یپیوندد، در پهنهدایتی به طاق آسمان می

ل که به دلی زمین است. جایگاه کسانی است یترین نقطهترین و مهیبمخوف

های محکمشان به زندگی، پس از مرگ به های وحشتناکشان، یا دلبستگیکردار

شوند. جم به آنجا رفته و تو باید یابند و در همین جهان گرفتار میعدم راه نمی

جنوبی خونیراس، به سرزمین فردرفش بروی.  یبرای بیدار کردنش به نیمه

رین راه دارند در آن نقطه قرار دارند. باید بخت جهان زی یهایی که به دهانهغار

ام کسی با پای خودش به جهان خود را در آنجا آزمایش کنی، هرچند نشنیده

 "زیرین وارد شود.

اگر جایی چنین مخوف است، چه دلیلی دارد که به “سوشیانس گفت: 

 "آنجا بروم.

ر یدابرای این که اگر چنین نکنی، تباهی در جهان پا“گیومرد گفت: 

 "خواهد ماند.
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تباهی یا نجاتِ جهانی که خالی از عزیزانم باشد چه “سوشیانس گفت: 

اهمیتی دارد؟ در آخرِ کار همگان خواهند مرد و همه چیز با هرچیز دیگر همتا 

 "خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

این اشتباهی است که اهورایان و دیوها در “گیومرد لبخندی زد و گفت: 

دتی کردند درازای عمر و منخستین روز پیدایش گیتی مرتکب شدند. آنان فکر می

سازد. آنها هم مانند تو آورند زندگی شان را ارزشمند میکه در هستی دوام می

د، چیزی که ارزش ای که به مرگ و نیستی ختم شوکردند در زندگیفکر می

 "جنگیدن را داشته باشد، وجود نخواهد داشت.

آیا در این باور خویش بر حق نبودند؟ مگر نه این "سوشیانس پرسید: 

 "زنند؟هایی سه هزارساله در جهان پرسه میکه هنوز اهورایان و دیو

کردند. دیوها در دژهای تارکشان و اهوراها آنان اشتباه می“گیومرد گفت: 

گذرانند. همگان انتظار آمدن شان به بیهودگی روزگار میهای دور افتادهشهدر بی

کشند که نبرد واپسین را آغاز کند و معنای از دست رفته انسانی کوتاه عمر را می

ه پاید. همای نمیرا به جهان باز گرداند. فرشگرد نیز مانند عمر آدمیان جز لحظه

گیدن به خاطر آن، کاری است که تنها از دانند که معنا دادن به گیتی، و جنمی

هر ای چندان کوتاه و به ظامیرد، زندگیآید. انسانی که میانسانی کوتاه عمر بر می

شود بر سر آن قمار کند. بهای این قمار معناست. بی ارزش دارد که حاضر می
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 اگر ببرد، خود و جهان پیرامون خویش را با نبردی که آغاز کرده معنادار خواهد

کرد، و اگر ببازد، مانند اشموغان در بیهودگی اهوراها و دیوها شریک خواهد 

  "شد.

اشموغان هم مانند آدمیان عمری کوتاه دارند، چرا آنها “سوشیانس گفت: 

 ای از این دستاند؟ آیا آنها هم به افسانهبزرگ را بر عهده نگرفته یاین وظیفه

 "ن نبردی بزرگ را آغاز خواهد کرد؟ای از نژاد اشموغاباور دارند؟ که ناجی

اشموغان؟ آنها تنها یک تفاوت با ما دارند. از جنگیدن به “گیومرد گفت: 

کنی من چطور موفق شدم برادران دیو و اهورای خاطر معنا ناتوان هستند. فکر می

خود را راضی کنم تا حق پادشاهی بر جهان را آدمیزادگان واگذار کنند؟ آنها 

ا و دیوها به یکنواختی مرگبار دانستند که راهی جز این ندارند. سلطنت اهوراهمی

شد، که حتی برای خودشان هم تحمل ناپذیر بود. حضور آوری منتهی میو مالل

هایی که چشمداشت زیادی از عمر کوتاهشان آدمیانی در این میانه الزم بود. آدم

 "هایشان جهان را به جنب و جوش بیندازند.داشته باشند و با سرکشی و جستجو

پس از این روست که اهوراها چنین ناامیدانه “ر فرو رفت و گفت: سوشیانس به فک

 "اند و چشم به راه ظهور ناجی هستند؟در گوشه و کنار پنهان شده

 گیومرد سرش را به عالمت تایید تکان داد. 

اما آدمیان هم همواره در پی زندگی “سوشیانس به فکر فرو رفت و گفت: 

او هم مانند دیوها و اهوراها از زمان نبرد اند. آژیدهاک را ببین. جاوید بوده

نخستین تا به حال زنده مانده است. اشناویز پنجه سنگی هم چنین بود. او هم به 

 "خاطر عمر جاویدان تن به خیانت داده، و از این کار خود هم راضی بود.

کسانی که به خاطر عمر دراز تن به “گیومرد ابرو در هم کشید و گفت: 

اند. آری، حتی اهوراها و دیوها هم از مرگ دادند بسیار بودهخیانت و فریب 

گردند تا در میدان نبرد رویین تن و هایی میپرهیزند و به دنبال راهمی
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سرانجام است. طبیعت های آنها نابخردانه و بیناپذیر شوند. اما تالششکست

مه را خواهد ماند. همانطور که به همه جان داده، جان هوامدار کسی باقی نمی

ستاند. دیوها و اهوراها دیرتر، و آدمیان و اشموغان زودتر در چنگال او گرفتار 

شوند. اما هیچ یک راه گریزی ندارند. حتی دیوها و اهوراها هم دیر یا زود، می

و ورن  آیند. اشناویزگر طبیعت یا شمشیر حریفانشان از پای در میبه دست حیله

 "اند.های تاریکی شدهتسلیم نیروو مهردروج به امیدی واهی 

کرد که فرزند جم است. آیا راستی، اشناویز ادعا می“سوشیانس گفت: 

 "این حرف راست است؟

 "آری، جم پدرِ هر سه تن بود.“گیومرد گفت: 

 "هر سه تن؟"سوشیانس پرسید: 

آری. اشناویز بزرگترین پسر جم، و مهردروج کوچکترین “گیومرد گفت: 

فرزندش بود. ورن که از یک برادر کوچکتر و از دیگری بزرگتر بود، تنها دختر 

جم بود. او هم مانند اشناویز در اولین روزِ نبرد نخستین فریب آژیدهاک را خورد 

 "و به سپاه او پیوست.

ویز را به یاد آورد و کوشید خطوط اشنا یسوشیانس در ذهن چهره

رخسار ورن بر همه چیز سایه افکند.  یورن را در آن بیابد. اما خاطره یچهره

  "و مهر دروج چه شد؟"پرسید: 

دوست ندارم از این موجود منفور سخنی بگویم. بگذار “گیومرد گفت: 

 "از او بگذریم.

چ فته، برای دقایقی هیسوشیانس که دید گیومرد سکوت کرده و به فکر فرو ر

ی ای گیومرد کهنسال. پس تو معتقد"نگفت. اما پس از مدتی تاب نیاورد و گفت: 

 "ای هستم؟که من آن ناجی افسانه

انم ددانم. تنها میمن نمی“های تلخش بیرون آمد و گفت: گیومرد از خیال

شهر مردگان های که در پایان هر هزاره فوج فوج از مدعیان این لقب از دروازه
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شوند. و شوند و همواره جز شماری اندک از آنها از این شهر خارج نمیوارد می

 "شود بر رخش بنشیند.هربار تنها یک تن است که موفق می

 "پس رخش در اینجاست؟“سوشیانس گفت: 

آری. هنگامی که در آخرین روزِ نبرد نخستین جم به تیر “گیومرد گفت: 

ن این توس ی، دیوها که تاخت و تاز سرافرازانهبوشاسپ از اسب سرنگون شد

جادویی را در میدان نبرد دیده بودند، سخت کوشیدند تا او را برای سرورشان 

هایی بسیار که در آژیدهاک به دام اندازند. اما رخش تن به اسارت نداد و با تیر

های پیکان ناش فرو رفته بود، از میدان نبرد گریخت. دیوها هنگام نبرد نخستیگرده

آلودند. از خویش را با آب دهان مار بزرگ که تازه از خواب بیدار شده بود می

این رو بود که زهر او درخون رخش به جریان افتاد و او را به موجودی نیم مرده 

و نیم زنده تبدیل کرد. از آن هنگام، رخش در این شهر ساکن شد و تا زمانی که 

 "یکوکار از یادها نرود، همچنان در اینجا خواهد ماند.داستان نبرد نخستین و جمِ ن

ژ های گنگ دگشتم که مرا به مرزاما من به دنبال اسبی می“سوشیانس گفت: 

د توانکند چگونه میمردمان زندگی می یبرساند. اسبی مرده که تنها در خاطره

 "چنین کند؟

که جانشین  او کامال نمرده است. هنوز آنقدر زنده است“گیومرد گفت: 

راستین جم را در سفر پرماجرایش همراهی کند. اما تنها به آن ناجی راستین 

 "سواری خواهد داد.

 "از کجا معلوم که من آن ناجی باشم؟"سوشیانس پرسید: 

 "بازوی راستت را به من نشان بده.“گیومرد گفت: 

بازوی  و سوشیانس ابتدا تعجب کرد، اما زود به یاد واپسین سخنان مادرش افتاد

اش را نشان داد. گیومرد به طرفش خم شد و نگین بازوبند را به دقت وارسی برهنه

 "رخش به تو خدمت خواهد کرد.“کرد. آنگاه گفت: 
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آدمیان، به من بگو دراین بازوبند  یای جد بزرگ همه"سوشیانس گفت: 

 "دانند جز من؟چه رازی نهفته است که همه می

راز این بازوبند و نگینِ اژدها نشانی که بر آن “گیومرد خندید و گفت: 

اند، باید به دست خودت گشوده شود. مگر نه آن که به دنبال پدرت نشانده

 "گردی؟ شاید وقتی او را یافتی برایت از این راز سخن بگوید.می

پرسشی دیگر برایم باقی مانده است. چنین گفتی که “سوشیانس گفت: 

نهند و هربار تنها یک ن نجات بخشی به این شهر گام میدر پایان هر هزاره مدعیا

 خواهی بگوییشود سوار بر رخش از این شهر خارج شود. یعنی میتن موفق می

 "اند؟های دیگری هم بودهپیش از من نجات بخش

آری، هزاران هزار تن تا به حال با این نام و با این آرمان “گیومرد گفت: 

و در هر هزاره تنها یک تن، که بازوبندی همچون این  اند،به این شهر وارد شده

 "را بر دست داشته، سوار بر رخش از اینجا خارج شده است.

یعنی دو ناجی پیشین هم به دنبال پدرانشان “سوشیانس گفت: 

  "گشتند؟می

 شباهت میان تو با ایشان بیشتر از این“گیومرد لبخند مرموزی زد و گفت: 

جستند خواهی بدانی، آری، آنها هم پدرشان را میگر میحرفها بوده است. اما ا

 "و مانند تو رو به سوی خاور داشتند.

چه بر سرشان آمد؟ اگر به راستی بر زین رخش "سوشیانس پرسید: 

 "های تاریکی را شکست دهند؟نشستند، چرا نتوانستند نیرو

 مکنهای کهن وجود ندارد. ناجی مهیچ قطعیتی در قصه“گیومرد گفت: 

ای گزیند پیروز شود یا شکست بخورد. دو ناجی برگزیدهاست در نبردی که بر می

پیش از این شهر گذر کردند، مردانی دالور و جسور بودند.  یکه در دو هزاره

یکی از ایشان اسفندیارِ رویین تن بود، پهلوانی که نبرد را به خاطر اصرارش در 

ومند و شد، مردی بسیار نیرنامیده میچشم نبستن بر هستی باخت. دیگری رستم 
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لی ترسید. هر دو خیهم نمی -حتی قوانین حاکم بر اهوراها-بیباک که از هیچ چیز 

ای رو به نابودی به این جا بازگشتند، و هر بار رخش نیز، زود به صورت خاطره

که بار دیگر سوار خویش را از دست داده بود، تنها و سرگردان به اینجا برگشت 

  "ای دیگر چشم انتظارِ ناجی بعدی باشد.تا هزاره

 

 

 

 

 

 

م دانمن هنوز تردید دارم که ناجی باشم، و هنوز نمی“سوشیانس گفت: 

به راستی هدفم چیست. مبارزه با کل نیروهای تاریکی  خواستی است که هنوز 

نماید. جهان با ظلمتی که بر آن چیره شده، برایم دور از دسترس و نشدنی می

تر از آن که بتوانم درکش کنم وجود داشته است. راستش را برای زمانی طوالنی

جویی از اکومن را عجیب گذشتم، کینه یبخواهی، تا زمانی که از آن که کوچه

 "دانستم.بزرگترین هدفم می

گذرد گوش فرا بده. اگر به به آنچه که در درونت می“یومرد گفت: گ

مهتابی  یاشناویز یا کوچه یجو بودی، تسلیم وسوسهراستی چنین ناامید یا کینه

 "خواهی؟شدی. با خودت راستگو باش و ببین در اعماق قلبت چه میمی

هایی خواهم به سوی خاور بتازم و به گنگ دژ برسم. پرسشمی“فت: سوشیانس گ

دارم که شاید با یافتن پدرم بتوانم پاسخی برایشان بیابم. شاید دیدن او مرا از 

سردرگمی نجات دهد. شاید او بتواند بگوید که من به راستی کیستم. شخصیتی 

شی خواه یا نجات بخجویی خوددر یک داستان باستانی، یا موجودی مستقل. کینه

 "که قرار است ایزدی زخمی را از خواب بیدار کند.
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 رخسار و کردار اردشیر بابکان نگاره: 
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 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

کنم، می شی کوچکی برای دوستانم منتشربه عنوان هدیه ایست کهنشریهسیمرغ 

تانِ چرا که دوس .بفرستندشان دوستاندوستانم آن را برای شوم اگر شادمان میو 

آن است که سیمرغ ترین راه دریافت آساندوستان من، دوستان من هم هستند. 

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )در کانال

( نیز منتشر www.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به کنم. لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان دربارهمی

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili بفرستید . 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
mailto:sherwinvakili@yahoo.com

