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  .تاریخ اغلب سرگذشت سیستمهای اجتماعی است

 ها وهنگام خواندن تاریخ تمدنهای گوناگون معموال داده

ماعی ی اجتسازند که در الیهمان نمایان میاسناد سطحی از تحلیل را برابر چشمان

توان ی تاریخ اروپا را میشود. بخش عمدهقرار دارد و به پویایی نهادها مربوط می

شان نهادی سرگذشت نهادِ دودمانِ جنگاور و قبایل متحرک دانست که در میانه

پراتوری یا دستگاه پاپ( قرار گرفته است. به متمرکز و معموال ناتوان )دربار ام

زرگ های بهمین ترتیب تاریخ قلمرو چین و ماچین بیشتر در کشمکش قبیله

رگذشت ی سیاه نیز بیشتر سکوچگرد و قبایل یکجانشین سپری شده و تاریخ قاره

 هایی به نسبت کوچک بوده است.قبیله

ژه و ممتاز است که ایران زمین از این نظر در میان سایر تمدنها وی 

توان تشخیص داد. بر اش میسطوحی پیچیده و الیه الیه از نهادها را در تاریخ

نهادی مهم و پایدار در ایران زمین « دولت»خالف قلمرو چین و اروپا، همواره 

بوده و دینهای گوناگون نیز با نهادهای گسترده یا پنهانی خویش در این میان 

یز ها و خاندانها ند. این در حالی است که قبایل و ایلاننقشی چشمگیر ایفا کرده

 اند.در این میان همچنان حضور داشته

شاید به دلیل همین پیچیده بودن ساخت نهادها باشد که تاریخ این  

ی دیگر نیز ویژه و منحصر به فرد است. آن هم این که در سرزمین از یک سویه

ها ممکن نیست. ایران زمین «من» ایران زمین فهم تاریخ بی توجه به سرگذشت

ها اش به دست منتوان گفت تاریخشک و تردید میتنها تمدنی است که بی

هایی ذوب شده در نهادهای اجتماعی نیست که مانند ساخته شده است. منظور من

هایی ای یا همچون اسکندر نماد ارتشی باشند. بلکه از منی قبیلههچنگیز نمایند

گویم که بر اساس باورهای شخصی و خواستهای و تکرو سخن مییکتا، خودمدار 

 اند.اند و سیر تاریخ را دگرگون ساختهکردهخویش رفتار می
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ان نماید. تا حدودی بدانگیز و پر پیچ و خم میتاریخ ایران زمین شگفت 

خاطر که در کنار پویایی سطح اجتماعی و دگردیسی نهادها، نسبت به رخدادهای 

ر های یکتا نیز تاثیناختی نیز حساس بوده و از کردارهای منفرد منسطح روانش

پذیرفته است. همین عامل باعث شده که تاریخ کشورمان از نام و نشان می

انسانهای بزرگی انباشته باشد که هریک دستاورد شخصی چشمگیری را به 

 شان افزودند، و سیر تحول تاریخی کشورشان و گاه جهان را دگرگونزمانه

 ساختند. 

ی اندرکنش میان سطح اجتماعی و روانی در دیدگاه سیستمی بحث درباره 

تر بدان بپردازیم. اما زروان بسی درازدامنه است و شاید که زمانی دیگر مفصل

قصد از این نوشتار کوتاه گوشزد کردن این حقیقت بود که تاریخ ایران زمین بر 

ویایی نهادها مهر و موم نشده و خالف بسیاری از سرزمینهای دیگر در سطح پ

ی نسبت به رفتار تک تک مردمان گشوده و پاسخگوست. از این روست که چاره

ها جستجو انقراض نهادها و تباهی تاریخی روزگار ما را در نهایت باید در من

های بزرگی که شاید در این هاویه زاده و پرورده شوند را کرد و کردارهای من

 گذار از این برش تاریخی پرمخاطره دانست. باید رهیافتِ اصلیِ
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 اخبار روزهای گذشته:

 

 های کاری زیاد دوستان یک ی تیرماه به خاطر درگیرینشست اندیشه

در آدینه اول امرداد ماه برگزار شد. در این نشستِ جنجالی و پر سر   تر،دیر هفته

موضوع نقد و بررسی بود. در « ایرانیان نژادپرست هستند»صدا این گزاره که 

نشست میزبان دکتر صادق زیباکالم بودیم که طی سالهای اخیر بارها این گزاره 

 ند. به نقد این نظر گرایش داشت اند، و سه سخنران دیگر بیشتررا به کار گرفته

دکتر صادق زیباکالم نخستین سخنران بودند و بار دیگر تکرار کردند که 

به نظرشان مردم ایران نژادپرست هستند و خصلتهایی مانند بدرفتاری با کارگران 

افغان، باال بودن اعتماد به نفس ملی و برتر دانستن تمدن ایرانی بر تمدنهای دیگر 

ر شناس بحث خود را بیشتر بحقرا عالمت این صفت دانستند. دکتر محمد جواد 

آمارهایی متمرکز کردند که برابری نسبی حقوق مهاجران و مهمانان خارجی مقیم 

داد. ایران و برخورد انسانی و خوب مردم کشورمان با بیگانگان را نشان می





















د ی فردوسی دنبال کردندکتر زاگرس زند ردپای نژادپرستی را در شاهنامه

شود، در و نشان دادند که اثری از این گرایش در این متن حماسی یافت نمی

انگان استوار یگحالی که متون حماسی اغلب بر اساس برتر پنداشتن خویشتن بر ب



 5      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ای بر مفهوم نژادپرستی بود و از تعریف علمی این اند. بحث من نقدی ریشهشده

ی رسید که کلمهشد و به این جا میاش شروع میمفهوم و مسیر تکامل تاریخی

تهایش شود و داللنژادپرستی در گفتمان رقیب مبهم و نادرست به کار گرفته می

 علمیِ این واژه در علوم انسانی ندارد. ربطی به معنای دقیق و روشن و 

  در عین حال قاطع نشست اندیشه در بامداد شنبه دوم بحث دوستانه و

دار با امضای خبرنگاری که انگار امرداد ماه به شکلی بسیار تحریف شده و جهت

ی ی شرق به چاپ رسید. نتیجهنامی مستعار را به کار گرفته بود، در روزنامه

 یهبحث به قدری روشن و گزارش یاد شده به قدری دور از واقع بود که روزنام

شرق پس از چند روز پوزش خواست و گزارش درست نشست را به چاپ 

های دیگر گزارش رسمی انجمن زروان را منتشر کردند و این رساند. روزنامه

ستیزان هواداری گرایان و ایرانهای کشورهای عربی که از قومباعث شد رسانه

د، برای یان بودنکنند و خواهانِ به کرسی نشستنِ صفت نژادپرست برای ایرانمی

های داخلی در این زمینه ارجاع دهند. در نتیجه نخستین بار نتوانند به رسانه

هایی مانند العربیه از سوی خودِ این گزارشهای تحریف شده و نادرست رسانه

برکتِ مرجع داخلی انتشار یافت. گزارش رسمی انجمن زروان از این نهادها و بی

 رغ خواهید خواند.بحث را در همین شماره از سیم
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 اخالق جنسی ایرانیان در عصر ساسانی»های چیستا با موضوع نشست» 

در چهارشنبه ششم و بیستم « شناسی عشق از دیدگاه لومان و گیدنزجامعه»و 

 ر کانون معماران معاصر برگزار شد. امردادماه در تاال

  امردادماه نشستی به همت انجمن صنفی  26شنبه عصرگاه سه

های راهنمایان گردشگری استان تهران برگزار شد که محورش بررسی همنشینی

تاریخی ایران و یونان بود. در این نشست من به همراه دوستانم دیمیتریس 

های مقیم ریار در این زمینه سخن گفتیم. انجمن یونانیمرادخانی و شهرام شه

 مان بودند و شبی خوب و خوش را دور هم گذراندیم.تهران هم مهمان
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  به همت پژوهشگر گرامی آقای محمد مددی به  «تاریخ عراق»کتاب

ی اراک به ی تاریخ منطقهزیور چاپ آراسته شد. آقای مددی که سالها در زمینه

و  هپژوهش و تالیف اشتغال دارند، این کتاب را با ویراستی سزاوار و مقدم

شی از بخاند. ی کار به خوبی برآمدههایی روشنگر منتشر کرده و از عهدهپانویس

ی خاندان طباطبایی فصلی دربارهدر قالب من ی «نامهنسب»ی کوچکِ رساله

ی هترین تاریخ دربارقدیمی« تاریخ عراق»تبریزی در کتاب گنجانده شده است. 

شهر اراک است که در اواخر قرن سیزدهم خورشیدی نوشته شده است. 

خان )رضا( وکیلی طباطبایی تبریزی است که میرزا محسنپدربزرگم اش نویسنده

زمانی برای ماموریتی به آن خطه رفته بود و دستاورد گردشهایش در منطقه را در 

طی سالهای گذشته از نزدیک شاهد تالشها قالب این کتاب تدوین کرده است. 

ام و امیدوارم با انتشار ی تاریخ اراک بودهی آقای مددی دربارهو مطالعات پردامنه

 هایشان این شاخه از تاریخ محلی ایران زمین را پربارتر سازند.باقی یافته

 

 

 

 

 

 

 ی انجمن زروان در عصرگاه آدینه بیست و نهم ی اندیشهنشست حلقه

مان همانپژوهی می آیندهامرداد برگزار شد. در این نشست اندیشمندان حوزه

بودند و بر محور آرمانشهر و انسان کامل بحث کردیم. سخنرانان این برنامه عبارت 

تر شهر سخن گفتند، دکی انسان تراز زمینبودند از دکتر موسی اکرمی که درباره

محسن مظاهری دمنه به مفهوم آینده در مقام محوری برای ساخت هویت اجتماعی 

پژوهی و ترابشریت ی آیندهلق دربارهپرداختند و مهندس وحید وحیدی مط
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سخنرانی کردند. سخنان من به اولویت تعریف انسان کامل بر آرمانشهر مربوط 

 اش را به زودی منتشر خواهم کرد.شد و شکل نوشتاریمی

 

 

 

 

 

 



 

 ام در هم تلگرام تصمیم بر آن شد که دو کارکردی که پیشتر در کانال

روین ی شکتابخانه»تنیده بود، از هم تفکیک شود. از این رو ابرگروهی به نام 

 توانید به آن بپیوندید:ام که با نشانی زیر میتاسیس کرده« وکیلی

https://telegram.me/joinchat/BhnSE0BpvZHji6_L02k6cQ 

ه ریم را بهایی که در اختیار دادر این فضا همراه دوستانم کتابها و مقاله

ی ام آن است که کل کتابخانهگذاریم و تصمیم بلندپروازانهاشتراک می

ام را )که صد و پنجاه هزار کتاب دارد( را به تدریج روی این فضا الکترونیکی

نگارخانه شروین »نالی به نام همچنین کای عمومی منتشر کنم. برای استفاده

اش یام که نشانام راه انداختهبرای به اشتراک گذاشتن محتوای نگارخانه« وکیلی

 این است:

https://telegram.me/negaarkhaneSherwinVakili 

در این کانال به طور میانگین روزی سه چهار عکس یا نقاشی به اشتراک 

بر  اممنابع مطالعاتی، از این به بعد کانال شخصی با جدا شدنخواهم گذاشت. 
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ی به کار هایتلگرام تنها برای انتشار کتاب، مقاله، فایل سخنرانی، فیلم و نگاره

ام هم اش هستم. نشانی کانال تلگرامگرفته خواهد شد که خودم به نوعی آفریننده

 چنین است:دانید، چنان که می

https://telegram.me/sherwin_vakili 

 ی امرداد ماه در های موسیقی بارانا در واپسین هفتهمجموعه برنامه

که هفت شب به درازا کشید، گروههای  کاخ نیاوران برگزار شد. در این برنامه

جرای برنامه پرداختند: کامکارها، کیخسرو پورناظری، موسیقی نامداری به ا

شهرداد روحانی، کامنت و داماهی، پالت، چکناوریان و سهراب پورناظری و 

ها آنتونیو ری. در این برنامه برای نخستین بار محتوایی فرهنگی هم به کنسرت

 و خوانیی شاهنامهافزوده شده بود. در ابتدای برنامه یکی از دوستان برنامه

موالناخوانی داشت و بعد از آن من و دوست و برادرم دکتر ماحوزی دقایقی 

د. شگفتیم و پس از آن اجرای موسیقی آغاز میی تمدن ایرانی سخن میدرباره

چهار شب نخست بار انجام این سخنرانی بر دوش دکتر ماحوزی گرامی بود و 

 در سه شب بعدی من در این برنامه سخن گفتم. 
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  مشترک با همت انجمن زروان و نشست ادبی سیمرغ که به طور

ی امرداد ماه جلسه 25 در دوشنبه شود،ی روانشناسی سیاووشان برگزار میموسسه

ی خود را بر محور بررسی آثار و افکار پرویز ناتل خانلری برگزار کرد. در شبانه

ی زمانه و بافت اجتماعی دوران خانلری این نشست دکتر منصور انصاری درباره

ی کیفیت زبان و نقد اشعار وی دکتر علی اصغر بشیری درباره سخن گفت،

شناسی ادبیات دوران پهلوی دوم و تاثیر ی جامعهسخنرانی کرد و من هم درباره

 ی سخن در زبان گفتارهایی ایراد کردم. حلقه

 هایم که تا به امروز در ایران به چاپ ی داستانها و رمانمجموعه

رسیده، با همت دوست و یار دیرین دکتر علیرضا واعظ شوشتری در لندن به 

اه جنگجو، ن مجموعه کتابهای جنگجو، رشکل الکترونیکی منتشر شد. ای

شود. این کتابها به صورت سوشیانس، نفرین صندلی و دازیمدا را شامل می

نشین س عالقمندان فرنگدر دستر Applestoreو  Googleplayبر افزار نرم

 قرار دارد.
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 اخبار روزهای آینده

 ی نخست آبان ماه سال جاری با همت همایش کوروش بزرگ در نیمه

ی مشارکت علم انجمن افراز برگزار خواهد شد. پژوهشگران و استادان عالقمند به

در این برنامه تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه ارسال 

شناسی تاریخی که افتخار شناسی ایران و گروه جامعهکنند. انجمن جامعه

ی من نهاده شده هم در این برنامه همکار انجمن افراز خواهد اش بر عهدهمدیریت

 بود.

  با همت دوست گرامی آقای اکبر « شناسی آسمان شبانهاسطوره»کتاب

شود. هم ایشان پیگیری کارهای معارفی برای انتشار کاغذی در آمریکا آماده می

د و امید انی این مجموعه به زبان انگلیسی را نیز بر عهده گرفتهترجمه مربوط به

 است که این کار نیز به زودی به فرجام برسد.

  به شکلی محدود و غیررسمی مسئولیت ساماندهی به برخی از

ام و به همین ی خورشید را بر عهده گرفتهکارکردها در انجمن زروان و موسسه

این  زخاطر فرصتی کمتر برای تدریس و برگزاری کالس برایم باقی مانده است. ا

ی دوم امسال به احتمال زیاد ناگزیر خواهم شد کالسهای رسمی رو در نیمه

کمتری برگزار کنم. این غیاب را با نوشتنِ متونی برای آموزش راهبردهای 

مدیریتی برخاسته از دیدگاه زروان جبران خواهم کرد. این راهبردها از چارچوب 

 و هم سازمانی کارآیی دارند. شوند و هم در سطح فردی سیستمی زروان نتیجه می

 شهریور  29ادبی سیمرغ شامگاه دوشنبه ی ی حلقهنشست ماه آینده

ی سیاووشان برقرار خواهد بود و در آن سه سخنران به بحث ماه در موسسه

 ی اشعار و آثار ادبی دکتر پرویز ناتل خانلری خواهند پرداخت. درباره
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 شهریور  26ی زروان آدینه ی اندیشهبه احتمال زیاد نشست حلقه

شناسی جنگ ایران ی جامعهبرگزار خواهد شد و در آن سخنرانان به بحث درباره

 و عراق خواهند پرداخت. 

 ی نقد و بازخوانی عرفان ی بحثهای انجمن زروان دربارهدر ادامه

ایرانی که دو نشست اندیشه را پیشتر به خود اختصاص داده بود. یک نشست 

خصوصی استادان انجمن در این زمینه طی شهریور ماه انجام خواهد شد و در 

ی انجمن خواهیم ی اندیشهنهایی در این زمینه را در حلقهپاییز یک نشست 

بندی بحث خود را پس از شش ماه تبادل نظر داشت. در این نشست استادان جمع

 بین خودشان ارائه خواهند کرد. 

  محتوای برخی از نشستهای اندیشه به تدریج به صورت نوشتاری در

قالب کتاب الکترونیکی منتشر خواهد شد. نشستهای مربوط به نقد عرفان ایرانی 

گرایی ایرانی در دستور کار این روند و همچنین نشستهای مربوط به بحث ملی

 قرار دارند. 

 و دارِ طراحی طرح بازی زروان طی قراردادی با شرکت اپسان عهده

ای از های فوتبال شده و به زودی سلسلههایی برای استادیوماجرای بازی

 های کوتاه برای مخاطبان فوتبال در سطح ملی تولید و اجرا خواهد کرد.بازی
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 گزارش نشست 

  ی زروان در تاالر ی اندیشهعصرگاه جمعه اول امرداد ماه نشست حلقه

ی فرهنگی بهاران برگزار شد. این برنامه یکی از سلسله نشستهای انجمن موسسه

نون بیش از پنج سال است به طور منظم به شکل ماهانه برگزار زروان بود که اک

شود و در هر نوبت از آن یکی از مباحث مربوط به هویت و تمدن ایرانی با می

گیرد. انجمن زروان حضور استادان و صاحبنظران مورد کنکاش و بحث قرار می

ان سازمانی مردم نهاد است که بحثهای خود را بر محور دستگاه نظری زرو

دل  برد و ازبه سوژه و نهاد( پیش میدکتر شروین وکیلی )رویکرد سیستمی 

ی زروان طی سال ی اندیشهی خورشید زاده شده است. نشستهای حلقهموسسه

 شود.ی بهاران و در مکان این موسسه برگزار میجاری با همکاری موسسه

صادق زیباکالم، دکتر در این نشست سخنرانان عبارت بودند از دکتر 

مدیریت نشست را شناس، دکتر شروین وکیلی و دکتر زاگرس زند. محمد حق

موضوع بحث هم نژادپرستی هم آقای مهندس علیرضا افشاری بر عهده داشتند. 

ی تمدن ایرانی بود و بیشتر به ارزیابی و نقد گفتارهای پیاپیِ  دکتر در حوزه

زیباکالم اختصاص داشت که طی سالهای گذشته بارها و بارها مردم ایران را به 

 نژادپرستی متهم کرده بودند.

ایشان  .آغاز شد -استاد علوم سیاسی-نشست با گفتار دکتر زیباکالم 

کردن  سخن خود را با تاکید بر این نکته آغاز کردند که اغلب نیازی به آماده

بینند، و این بار بر خالف روال همیشگی حرفهایشان خویش برای سخنرانی نمی

نی ایشان سه جزء اصلی داشت. نخست اند. سخنرارا منظم کرده و یادداشت نموده

است، و در  Racismآن که تصریح کردند منظورشان از نژادپرستی همان 

از  اینکوهش و بیمارگونه بودنِ این صفت سخنانی ایراد کردند. آنگاه مجموعه

پس  ودید ایشان بر نژادپرستی ایرانیان در دوران پیش  شواهد را برشمردند که از

ر کرد. این شواهد عبارت بود از: خودمداری و باواز انقالب اسالمی داللت می
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ایرانیان به این که مردمی مهم هستند و در سطح جهانی ارزشی دارند، اعتماد به 

دانند، اصرار بر این که تمدن درخشان نفس ملی و این که خود را مرکز جهان می

و کهنسالی دارند و مردم دنیا به خاطر بخشهایی از آن وامدار ایرانیان هستند، 

و اهمیت خود در چشم دیگران، تمایل به خودنمایی و نمایش دادن قدرت 

مرانی های عی نیروی نظامی و اصرار بر این که برنامهی دولتی برای توسعهبرنامه

 ح خاورمیانه یا حتا جهان اهمیت دارند و برتر هستند. کشور در سط

 

 

 

 

 

و شد ی مردم مربوط میرفتارهای تودهبخش سوم سخن ایشان به 

ر از عربها تنفکنند، محورش آن بود که ایرانیان با مهاجران افغان بدرفتاری می

شان اصرار به نابودسازی اسرائیل دارند، و نسبت به دارند، در شعارهای دولتی

ها و ی این موارد را نشانهبیگانگان نظر خوشی ندارند. در پایان ایشان همه

 پیامدهای نژادپرستی دانستند. 

ود ب -المللمتخصص روابط بین–شناس دومین سخنران دکتر محمد حق

که محور سخن خود را بر نقد ادعاهای آقای زیباکالم متمرکز کرده بودند. ایشان 

با استناد به کالم موالنا و احادیث و آیات نشان دادند که سنت کالسیک دینی و 

 شناسد و نشانی از نژادپرستی درنمیادبی ایرانیان تمایزهای نژادی را به رسمیت 

شود. آنگاه بر موارد مورد نظر دکتر زیباکالم پرداختند و بینش ایرانی یافت نمی

ی مهاجران افغان و جذب سریع و نشان دادند که شمار سه میلیون نفره

ای که در این گروه مهاجر جریان ی ایرانی و چرخش مالیشان در جامعهدریغبی
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 ی ایشان است. ایشانپذیری ایرانیان و غیاب تبعیض دربارهمهماندارد نشانگر 

داد مواردی مثل نداشتن شناسنامه همچنین آماری هم به دست دادند که نشان می

ی اتباع ایران و مهاجران خارجی یا برخوردار نبودن از امکانات درمانی درباره

وط هست به همگان مربای در این مورد کمابیش یکسان است و اگر فقر و نارسایی

د. ایشان انشود و قومیت و گروه خاصی در این زمینه مورد تبعیض قرار نگرفتهمی

ی اتباع ی منع تحصیل دربارهداد شایعههمچنین مستنداتی ارائه کردند که نشان می

رانیان ی ایخارجی و به ویژه برادران افغان به کلی نادرست است و ایشان به اندازه

 چنین حقی برخوردارند.  در کشور از

شناس و ایران–دکتر زاگرس زند  یی بر عهدهسومین سخنران

متن شاهنامه در مقام شاخصی برای ارزیابی حضور بود. ایشان به  -پژوهشاهنامه

یا غیاب نژادپرستی در ایران زمین رجوع کردند. متون حماسی از جمله شاهنامه 

شان که غرور ملی به خاطر تمرکز بر مفهوم جنگ و دلیری و نژادگی و مضمون

ایانه رگهایی نژادپرستانه یا قومها و اشارهی تمدنها با ارجاعاست، تقریبا در همه

درآمیخته هستند. با این همه دکتر زند با مثالهای فراوان نشان دادند که در شاهنامه 

به شکلی نمایان چنین طرز تفکری غایب است. ایشان به ازدواج پهلوانان ایرانی 

با زنانی با تبار عرب، تورانی و رومی اشاره کردند، این که مادرِ شاهنشاهان 

ار اغلب تباری غیرایرانی دارند تاکید کردند، و این بزرگ ایران و پهلوانان نامد

هایی مانند تورانیان و اعراب نکته را خاطرنشان کردند که توصیف اقوام و تیره

اند، همواره منصفانه، دوستانه و مهربانانه که در شاهنامه مقابل ایرانیان تصویر شده

د دکتر زنشود. میبوده است و هیچ نشانی از خوارشماری و تحقیر در آن دیده ن

ی متون حماسی ایرانی را شاخصی ارزشمند دانستند که به متن شاهنامه و بقیه

های آید و غیاب این حس در دورهکار ارزیابی میزان نژادپرستی ایرانیان می

 دهد.دیرپای تاریخی را نشان می

 



 17      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 -وهپژشناس و اسطورهجامعه–ی را دکتر شروین وکیلی چهارمین سخنران

شدند. ایشان نخست بحث ایراد کردند که به نوعی میزبان جلسه هم محسوب می

ته آغاز کردند که گویی ابهام و اغتشاشی در گفتمان را با گوشزد کردن این نک

 هبحث ایشان سآقای زیباکالم وجود دارد که به بحث و پرسشها دامن زده است. 

را تعریف کردند و گفتند که راسیسم یا نژادپرستی ش داشت: نخست بخ

 و از یکی روشن و جا افتاده در علوم اجتماعی است نژادپرستی یک کلیدواژه

مدار و یک طیف از رفتارها تشکیل ی جامعهباور، یک تکامل تاریخی، یک شبکه

ی آدمی به لحاظ زیستی به نژادهایی گوناگون یافته است. باور به این که گونه

های اخالقی و عقالنی متفاوتی دارند، مبنای شود، و این نژادهای تواناییتقسیم می

ز مردود شده است. بر مبنای این باور، رنگ نژادپرستی است و این باور امرو

ای از قواعد حقوقی، رفتارهای پوست مهمترین عامل تعیین نژاد است و مجموعه

ید کند و نژاد سفهای اجتماعی نژادها را از هم تفکیک میآمیز، و مرزبندیتبعیض

 مدهد. دکتر وکیلی در ضمن تاریخ تکامل این مفهوپوستان برتری میرا بر رنگین

را هم به فشردگی مرور کردند و نشان دادند که مفهوم نژاد و نژادپرستی در قرن 

اروپای التین )اسپانیا و پرتغال( پدیدار ی جدید در شانزدهم به دنبال کشف قاره

تان به صحنه و رواج تجارت برده شد، در قرن هفدهم و هجدهم با ورود انگلس

ای تثبیت شده به خود گرفت و در قرن صورتبندیدر قلمرو آنگلوساکسون 
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ای علمی دگردیسی یافت و به خصوص از به نظریهدر آلمان و انگلستان نوزدهم 

آرای داروین بسیار تاثیر پذیرفت. از دید دکتر وکیلی اصوال مفهوم نژاد امری 

ای گفتمانی است که برای تسلط اروپاییان مدار است و فرآوردهگی و قدرتساخت

ی مرکزی ایدئولوژی اروپاییان در بر سایر مردم دنیا طراحی شده است و هسته

رده کداری و کشتار بومیان را توجیه میشده و بردهعصر استعمار محسوب می

جسته و گریخته از هایی ابتدایی و است. دکتر وکیلی اشاره کردند که رگه

د، اما مفهوم شوگیر به ویژه مصریان یافت مینژادپرستی در تمدنهای باستانی برده

و وابسته به  ، متأخرنژاد و نژادپرستی در معنای امروزین خود امری اروپایی

 داری و استعمار است که تعریف مشخصی دارد. برده

کتر زیباکالم اختصاص داشت. بخش دوم سخنان ایشان به نقد آرای د

گوید دکتر وکیلی به صراحت گفتند که اصوال آنچه دکتر زیباکالم از آن سخن می

 کنند که همگیربطی به نژادپرستی ندارد. ایشان به اموری پراکنده اشاره می

ماهیتی روانشناختی و نه اجتماعی دارند و هیچ کدامشان هم ارتباطی با نژادپرستی 

ند. برخی از این صفتها مانند غرور، خودبرتربینی، و خودنمایی کنبرقرار نمی

ناپسند هستند و برخی دیگر مانند خودآگاهی تاریخی، میل به عظمت، اعتماد به 

گرایانه خیلی هم پسندیده و نفس و داشتن مناعت طبع و هویت تندرست ملی

ی روشن چرا دکتر زیباکالم از یک کلمهی این که بنابراین مسئلهارجمند هستند. 

ط ربشناسی برای اشاره به طیفی از امور پراکنده و بیو شفاف در علم جامعه

 کند جای پرسش دارد. استفاده می

سومین بخش سخن دکتر وکیلی به تبارشناسی گفتمان دکتر زیباکالم 

 آمیزشد. مفهوم نژادپرستی نوعی انگ و برچسب ناخوشایند و توهینمربوط می

ستیزان به هواداران هویت ملی ایران های گذشته از سوی ایراناست که طی دهه

منسوب شده است. هویتی ملی که نه در اسناد و مدارک گذشته و نه در رفتار 

هم آن که ی منکتهتوان یافت. اش نمیکنونی ایرانیان نشانی از نژادپرستی درباره
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های اند اغلب به ایدئولوژیبردهایران ستیزانی که چنین برچسبی را به کار می

ر تعلق خاطعرب( ترک و پان)مثل نگرش پانی آشکارا نژادپرست گرایانهقوم

ی پ اند و هم درکردهفکنی میهم ویژگی خود را بروناند و به این ترتیب داشته

خن اند. دکتر وکیلی سبنیاد خویش بودهمغشوش کردن فضای مفهومی ادعاهای بی

ق ی نژاد و نژادپرستی تعریفی دقیبندی به پایان برد که کلمهخود را با این جمع

خبر از کارکرد و روشن دارد، که دکتر زیباکالم آن را نادرست و گویا بی

رایان گهای قومپردازیسفانه با دروغگیرد، و این کارکرد متااش به کار میاصلی

 راستاست.  ستیزان همو ایران

 انپس از آن حدود نیم ساعت وقت استراحت اعالم شد که طی آن حاضر

که شمارشان از صد و سی نفر افزونتر بود به گپ و گفت با هم پرداختند و با 

ی دوم برنامه به بحث و تبادل نظر با حاضران ای خوردند. نیمههم چای و شیرینی

ترین حرفها را زدند. نخست آقای اختصاص داشت. سه تن در این میان شاخص

هایی تاکید مرور کردند و بر اشاره الدینی که گفتمان دکتر زیباکالم راساالر سیف

ی تقویت این جریان شده گرایانه همتا بوده و مایهداشتند که با شعارهای قوم

است. پس از ایشان آقای احسان هوشمند سخن گفتند و نظرشان این بود که 

ی اش و وفاقی که دربارهی علمیاستفاده از لفظ نژادپرستی بی توجه به زمینه

 ی غیاب یک چارچوب علمی و دانشگاهی است. دارد، نشانه اش وجودمضمون
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ی اقوام است، تاکید کردند آقای هوشمند که از پژوهشگران نامدار عرصه

کنند و با آن ناسازگار یید نمیها و مستندات ادعاهای آقای زیباکالم را تاکه داده

ای علمی و معتبر در تایید هستند و از ایشان خواستند تا سند و مدرک و داده

ادعاهایشان ارائه کنند. در نهایت آقای دکتر مهدی پورنامدار بر این نکته تاکید 

سانه ی نژادپرستی به امری روانشنای آقای زیباکالم از کلمهکردند که گویا استفاده

 دهد و از این رو بهتر است در همین زمینه با کلماتی دقیقتر ابراز شود.جاع میار

 

 

 

 

 

 

دکتر زیباکالم در پاسخ به منتقدان در عمل گفتارهای نخستین خود را 

که هیچکس در طول تاریخ خود را نژادپرست چند بار تکرار کردند و گفتند 

فایده است، چون هیچکس در آن ندانسته و تعریف علمی و دقیق از این کلمه بی

قرار نخواهد گرفت. بعد هم باز تاکید کردند که که ایرانیان از دید ایشان 

هردار اصفهان شو بیانی کمابیش تند و پرگزند نژادپرست هستند و با هیجان بسیار 

منع کرده، مورد حمله قرار ها را از رفتن به کوه صفه به خاطر این که افغانرا 

ای وضع شده نین قاعدهدادند. کمی بعدتر معلوم شد دلیل این که در اصفهان چ

آن بوده که گروهی از برادران افغان در سالگرد سقوط اصفهان به دست اشرف 

ه ها در کوافغان و نابودی دولتن صفوی و کشتار مردم اصفهان به دست افغان

وچک ی کو اشاره به این نکته !اندکردهصفه مراسم جشن و پایکوبی برگزار می

 در سخن دکتر زیباکالم مغفول مانده بود. 
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دکتر وکیلی پاسخگویی به دکتر زیباکالم را بر عهده گرفتند و تاکید 

کردند که مفهوم دقیق و علمی نژادپرستی دست بر قضا هم جامع است و هم 

د دارمانع. یعنی تعریفی روشن و دقیق دارد و شاخصهایی معلوم و مشخص هم 

دهد. ایشان گنجاند و برخی را بیرون از آن قرار میکه برخی را در این جرگه می

تکرار کردند که نژادپرستی به طور روشن و آشکار در همه جای دنیا عبارت 

است از اعمال تبعیض و ستم بر اساس باور به تفاوت میان نژادها و برتر شمردن 

کالم عبیر را هم بر خالف سخن دکتر زیبانژاد سفید بر نژادهای رنگین پوست. این ت

کیلی نامند. دکتر وپذیرند و بر این مبنا خود را نژادپرست میها میخودِ نژادپرست

ی آلمانی ابتدای قرن نوزدهم هم یاد کردند که در کتاب از ویلهلم مار نویسنده

عبارت نژادپرستی را  .م(1830ی )چاپ شده در دههخود در حمله به یهودیان 

ر بر خالف دعوی دکتاش به کار گرفته بود و برای نخستین بار در معنای مدرن

زیباکالم خود را نژادپرست خوانده بود. دکتر وکیلی در ضمن به این نکته اشاره 

نژاد کردند که دست کم در این نکته تردیدی نیست که برادران افغان و ایرانیان هم

ی بحث نژادپرستی مثال زدن از ارتباط میان این دو کشور که هستند و در میانه

تبار دارند، قدری ریخت و همزبان و هماند و مردمی هما شدهبه تازگی از هم جد

  نماید.انگیز میشگفت
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نوبت به طرح پرسشها و گفتگو با مهمانان رسید. بیشتر مهمانان پس از آن 

ی بحثِ جاری پرداختند و چند تنی هم پرسشهایی های خود دربارهبه ابراز دیدگاه

عتراض برخی ا داشتند که سخنرانان به آنها پاسخ گفتند. دکتر زیباکالم در پاسخ به

ا دانستند بار دیگر ایرانیان راز حاضران که گفتارشان را از نظر علمی نادرست می

نژادپرست خواندند و باز با برشمردن صفتهای ناپسند ایرانیان از جمله خودخواهی 

طلبی اینها را نمود نژادپرستی دانستند، دکتر وکیلی در پاسخ و سودجویی و جاه

ه در متون اوستایی و پهلوی قدیم اشاره به خودی و به پرسشی شرح دادند ک

ت خانوادگی و خویشاوندی هایی مانند چهر و تخمه و نژاد داللدیگری و کلیدواژه

ش ی گرایارتباطی نداشته است. دکتر زند هم درباره raceداشته و به مفهوم مدرن 

ر هایی در برابگرایی سخن گفتند و هردو را نسخهوطنی و پیوند آن با قومجهان

با  8:20ت گرایش به هویت ملی ایرانی دانستند. در نهایت نشست در ساع

 شناس به پایان رسید.بندی و سخنان دکتر حقجمع
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  یادداشت فیسبوکی:

 اند؟ها واقعا با مطالعه بیگانهآیا ایرانی

 

 ها ایرانی»ایم که مان این حرفهای روشنفکرانه را شنیدهاحتماال همه

اصال اهل کتاب خواندن  هاایرانی»، یا «کنندفقط یک دقیقه در روز مطالعه می

ی این جمالت همیشه ایرانی است و همیشه هم منظورش از بیان گوینده« نیستند.

این جمله بیان تلویحی یا تصریحیِ کتابخوان بودنِ خودش است. چرا؟ چون 

 ی ارتقایفالن حضرت آقا رکورد سه دقیقه مطالعه در روز را ثبت کرده و مایه

 آن هم به میزان سه برابرِ میانگین جامعه! ، سطح مطالعه در کشور شده است

، یا «ها نژادپرست هستندایرانی»ای از همان حرفهاست که این هم نمونه

ها و سرخپوستان ها و عرباش را از یونانیاند، همهها که تمدن نداشتهایرانی»

العه ی مطی سرانهاز یک طرف هیچ آمار دقیق و روشنی درباره«. اند!آفریقا گرفته

ی در کشور نداریم و از طرف دیگر کافی است به شمار بیش از چهار میلیون نفره

درصد کل جمعیت!( و این حقیقت که هرکدامشان هر ترم  5/5دانشجویان ایران )

خوانند نگاه کنیم تا دریابیم که دست کم موقع امتحانها سیصد صفحه جزوه می

ی اجباری اساس است. یعنی اگر فقط مطالعهاین آمارها به کلی پرت و بی

شان را های باریکدانشجویان ایرانی در شب امتحان تازه آن هم از روی جزوه

ی حدود سه دقیقه در روز برای کل جمعیت کشور در نظر بگیریم، به سرانه

 رسیم! می

مان عالوه بر دانشجویان، حدود چهار میلیون نفر بماند که کشور

آموز دارد و دست بر قضا بر خالف عقاید آموخته و سیزده میلیون دانشدانش

تحصیل »تنها بر همین اساس ایرانیان از « پنداران-بیسائو-یگینه-خود»خرافاتیِ 

 ترین ملل روی زمین هستند. فقط اگر شبهای امتحان این جماعت را حساب«کرده
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شور ی قطعی برای کل جمعیت کی نیم ساعتهبینیم که یک سرانهو کتاب کنیم می

 گیرد!دستمان را می

حاال کیفیت این تحصیل و محتوایش بماند، که ربطی به این آمار کمی 

یمار. البته است و سیستم تولید کتاب البته بندارد. کیفیت تحصیل البته افتضاح 

های رنگارنگ همه جا را آلوده و البته که بوی گند استیالی سیاسی و ایدئولوژی

را  بینیم که ملتهایی را می«انتلکتوئل»که در گوشه و کنار استادان محمودی و 

کنند. اما مهم اینجاست که در به نخواندن کتاب و بهداشت فکری سفارش می

شان ی مطالعهآموز داریم که سرانهین فضای آشفته باز این همه دانشجو و دانشا

بیش از این حرفهاست. کافی است به حجم کتابهای الکترونیکی و متنهای 

شود نگاه کنید و آن را با فضاهای ای که در تلگرام و فیسبوک رد و بدل میجدی

ی یفتهنید که ایرانیان هنوز شمجازی مشابه در کشورهای دیگر مقایسه کنید تا ببی

ی جهل و خرافه وضعشان در این ی سیطرهکتاب و مطالعه هستند و در این زمانه

ر باید که بسیار بهتشاید و میتواند و میزمینه آنقدرها هم بد نیست. هرچند می

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برای اعالم این که ابرگروهی باین حرفها البته دستاویزی بود و بهانه

ت ام. دلیلش هم آن اسدر تلگرام تاسیس کرده« ی شروین وکیلیکتابخانه»اسم 
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قط ام را فام کانال تلگرامکه حجم کارهای خودم از حدی گذشته و تصمیم گرفته

برای انتشار کارهای خودم اختصاص بدهم. به همین خاطر از دیشب گروهی 

  :یگران، در این نشانیهای ددرست کردم برای گذاشتن کتاب و عکس و سخنرانی

https://telegram.me/joinchat/BhnSE0BpvZHji6_L02k6cQ  

ای که باعث شد به این آمار جعلی مطالعه در ایران حمله کنم اما خاطره

انگیز ی هیجانجمعی بزنم، تجربه« پنداری-بد-ما»و نیشی به این خودباختگی و 

ردم ام اعالم کتاسیس این گروه بود. خوب، خیلی عادی و طبیعی در کانال تلگرام

کنم و با فالن و بهمان قاعده که قصد دارم مطالب خودم را از آثار دیگران جدا 

ام. ساعت تاسیس گروه هم بعد از نیمه شب و ساعتهای گروهی تاسیس کرده

ز ی کمتر اآغازین صبح امروز بود. آنچه که برایم جالب بود این که در فاصله

یک ساعت شمار اعضای این گروه از پانصد نفر گذشت و قبل از آن که خودم 

 ای ازام مجموعهدوستان عزیز و فرهیخته فرصت کنم کتابی رویش بگذارم

کتابهای خوب را آنجا نهاده یا معرفی کرده بودند. نتیجه البته قابل تعمیم نیست 

یک »دهد. اما وقتی در کنار نادرستی آماری ای شخصی را نشان میو تنها تجربه

ا گیرد، تو خطاهای فاحش باورهای خودباختگان قرار می« ی سرانهدقیقه مطالعه

 نماید.حدودی دلگرم کننده می

اش این که از این به بعد با دست و دلبازی بیشتری : خالصه1نوشت پی

ام خواهم هایم را روی کانال تلگرامهای کتابها و عکسفایل کالسها و فصل

 (herwin_vakilihttps://telegram.me/sگذاشت )در این نشانی: 

ام را هم به همراه منابع اطالعاتی دیگر در این گروه ی الکترونیکیو کتابخانه

 خواهم گذاشت:

 https://telegram.me/joinchat/BhnSE0BpvZHji6_L02k6cQ 

 : بروید حالش را ببرید!2نوشت پی

  

https://telegram.me/sherwin_vakili
https://telegram.me/joinchat/BhnSE0BpvZHji6_L02k6cQ
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 ی غربی اگر با دقت خوانده شود، تاریخ اندیشه

آسا و بزرگی از غیاب جلوه خواهد کرد. صورتبندی غول

های ی فلسفی در اروپا بدان شکلی که در تاریخی اصلی اندیشهسه شاخه

شود، بر سه گرانگاه معنایی کالسیکِ امروزین بازخوانی و صورتبندی می

ی شناخت در غرب از رند. مسئلهمتمرکز شده که هر سه ماهیت عدمی دا

تراکتاتوس ویتگنشتاین بر ماجرای ظهور خطا تتوس افالطون تا ی تئهرساله

های نادرست تمرکز داشته است. به همین ترتیب محور و اشتباه و گزاره

ی شر و چگونگی توجیه وجود بدی ی اخالق همواره مسئلهاندیشیدن درباره

یز به شناسی اروپاییان نبوده است. هستی در دنیایی مسیحی )یا پسامسیحی(

گرفته و همین ترتیب بر غیاب و عدم متکی بوده و آفرینش از هیچ را مبنا می

ان را کوشیده هستی هستندگشده که میبر این مبنا به االهیاتی فرو کاسته می

ی با ارجاع به نیستیِ بذرِ آغازین خلقت توضیح دهد. به همین خاطر هم فلسفه

وشید کشود که مییی در نهایت به شکلی از مسیحیت فرو کاسته میاروپا

های بزرگ یاد شده را با یک وجودِ کالن و عظیم و خرد کننده که غیاب

 خداوند باشد پر کند. 

ل ی فلسفی است، داستان به شکدر ایران زمین که خاستگاه اصلی اندیشه

اده بودم که گاهان نشان د« زند گاهان»دیگری بوده است. پیشتر در کتاب 

زرتشت نخستین متن فلسفی به معنای دقیق کلمه بوده است. در همان متن 

این نکته مورد تاکید است که خاستگاه فلسفیدن در ایران زمین بر خالف 

سفی ی مدرن فلشناسی االهیاتی یا بر خالف اندیشهی اروپا هستیقرون میانه

اریخی ی فلسفی به لحاظ تیشهشناسی نبوده است، و نخستین بذر اندشناخت

 در میان ایرانیان با پرسشهایی اخالقی کاشته شده است. 
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در سراسر سه هزار سالی که بین ما و زرتشت فاصله افتاده است، محور 

فلسفیدن در ایران زمین با سایر سرزمینها متفاوت بوده است. هم افالطون و 

نظری  هایی زرتشتی و در واکنش و نقدِ آن دستگاههم بودا زیر تاثیر اندیشه

ی بر سویهخویش را پرداختند و هردو هم برای صورتبندی دیدگاه خویش 

منفی و عدمی چیزها تاکید کردند و به این ترتیب وهم و خیال و خطا محور 

تفکر افالطونی قرار گرفت و رنج و تنگنای جبر همچون زیربنای دیدگاه 

بودایی پذیرفته شد. در سراسر این دوران اخالق همچنان در کانون مرکزی 

 پس از در آمیختن بای فلسفی ایرانیان باقی مانده بود و به ویژه اندیشه

هایی عارفانه به دست آورد که تاثیر و شناسی و شعر صورتبندیزیبایی

 شهرتی جهانگیر برای زبان پارسی به ارمغان آورد.

 مان باشیم، باید این تفاوتی فلسفیامروز ما اگر خواهان بازسازی اندیشه

را بشناسیم و بر تمایزهای این تاریخهای تحول اندیشه آگاه شویم. این نکته 

ی فلسفی جهان باستان که در شرق و غرب ی مهم اندیشهکه هر دو شاخه

باشد  رانی بودههایی در نقد و نفی تفکر ایایران زمین شکل گرفت، زیرشاخه

درست شناخته شود و به این ترتیب بار دیگر پرسش از امر مثبت در کانون 

ایرانیان از دیرباز دریافته بودند که جهان پردازی قرار گیرد. توجه فلسفه

طبیعی و نظم حاکم بر آن امری شگفت و تکان دهنده است و از این رو 
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گیری و شرایط شکلدیدند زندگی را بیش از مرگ نیازمند توضیح می

ی انهفرض گرفتنِ متعصبتر از پیشتصویری محو از حقیقت برایشان جذاب

مهمترین  شایدی خطا و اشتباه بوده است. تملک حقیقت و توضیحِ متفرعنانه

پرسشی که فیلسوفان آینده باید بدان بپردازند این نکته است که چطور 

قت، و با تمرکز بر زندگی، حقی با تکیه بر امر مثبت و آنچه که هست،توان می

« مهر»ای کالن و پویا از هستی به دست داد؟ و این که آیا صورتبندی و وجود

ز نو تواند اکه پاسخ دیرینه و باستانی ایرانیان به این پرسشها بوده، می

 بازاندیشیده و بازخوانی شود؟
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 ی ماهنگاره  

 اند...شدهای که بعد از کودتا در کودتای اردوغان گرفتار ی ترکیههای درهم شکستهژنرال
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 سند ازدواج ایرانیان باستان

 .1386بهمن  11ی همشهری، پنجشنبه روزنامه

 

       سالم همچنان درگیر سپاه ا شتم میالدی،  در آغاز قرن دوم هجری/ ه

های شرقی ایران بود و به ویژه در سرزمین باستانی سُغد با مقاومت     فتح سرزمین 

شهرهای       شدیدی روبه  شت و  شرق ایران زمین قرار دا سرزمین، در  شد. این  رو 

رد حمله اعراب سمرقند و بخارا مراکز اصلی آن بودند. سغد در آن هنگام که مو

قرار گرفت برای حدود دو هزار سااال مرکز نگهبانی از راه ابریشاام و ترویج      

شد. های ایرانی در چین و ماچین بود و گرانیگاه فرهنگ ایرانی محسوب میآیین

های پیرامون آن در دوران اسااالمی در قالب سااغد و خوارزم و بلخ و ساارزمین

ین که از طبرستان باستانی تا مرزهای   خراسان بزرگ با هم ادغام شد. این سرزم   

ترکمنستان و ازبکستان امروزین کشیده شده است، همان جایی بود که در زمان      

شان داد، و در زمان        شترین مقاومت را از خود ن شیان بی سکندر به هخامن حمله ا

سانی نیز نطفه خیزش ایرانیان برای راندن امویان در همین    سلم خرا جا قیام ابوم

ی رودکی و شهید بلخی و فردوس -نخستین شاعران بزرگ فارسی زبانبسته شد. 

ساطیری  و شدند،  زاده سرزمین  این در …و  ستان  مانند -ا  نظم به را  -رستم  دا

ند  غاز  در. داشااات رواج قلمرو این در ویژه به  که  درآورد دوم هجری،  قرن آ

مت می           قاو غدی در برابر اعراب م گاوران ساا که آخرین جن مانی  ند،  ز کرد

ای پنهان شااد، که پس از ای از اسااناد در جایی به نام کوه مغ در قلعهمجموعه

سال در قرن گذشته کشف شد. از میان این متون، طوالنی       ز تر اهزار و دویست 

رانیان کهن و نوع روابط همه سااند ازدواجی اساات که به خوبی گویای تمدن ای

ست. برابری حقوق زن و مرد، و آزادی      ستان ا شرقی با میان زن و مرد در ایران 

روشن و دادگرانه میان این دو شریک زندگی به همراه ذکر شرط و شروطی که     
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آشکارا برای حفظ این آزادی تدوین شده، چنان صریح در متن سند آمده که ما     

سازد. در اینجا متن سند ازدواج را با کمی ویرایش   نیاز میرا از شرح اضافی بی  

 خوانید:می

 

سواویچ )دی     » شاه ترخون، در ماه م سلطنت  سال  ماه(، به تاریخ دهمین 

در آساامان رو) )آساامان روز( اوتکین ملقب به نیدن دختری به نام دغدغونچه 

ند و                                 فرز چیر  یت  موم ی ق حت  ت که  ته دختر ویوس را  چ به  قب  ل م

شاه  خزنک  ستگاری کرد و او را به زنی گرفت. چیر، این    کتنو  پاد ست، خوا ا

زن تحت قیمومیت خود را بر اسااس قانون و با شارایط زیر به عقد او درآورد:   

بگذار اوتکین، چته را همچون همسااری محبوب و محترم داشااته باشااد. به او  

خوراک و پوشاااک، و تزئینات بدهد. او را با احترام و محبت در خانه خود به          

طور که یک مرد شااریف نوان همسااری با حقوق کامل نگهداری نماید. همانع

سااازد و چته نیز اوتکین را همچون شااوهر یک زن شااریف را همساار خود می

محبوب و محترم بدارد. او باید مواظب رفاه و سااعادت او باشااد چون که زن  

 شریف را مرد شریف شوهر است.

زن، کنیز یا خانم دیگری را    در آینده چنانکه اوتکین بدون اجازه چته،      

بدون رضایت چته به خانه بیاورد. پس اوتکین شوهر باید به همسرش چته مبلغ    

ساای درهم دینار سااالم و خالص بپردازد. بعد از آن بگذار که این زن را نه به  

عنوان همساار و نه همچون کنیز نپذیرد و )چته( او را از نزدش براند. در آتیه       

صمیم  شد،     چنانچه اوتکین ت شته با بگیرد که این چته را همچون زوجه دیگر ندا

مبلغ  ام ودر آن صورت بگذار که او را با خوراک، با کاال، و اثاثیه با خود گرفته

گونه  اش هیچگونه تعهد آزاد کند و او را در قبال زوجه     اش بدون هیچ دریافتی 

هد        خت هیچ چیز دیگری متع به پردا هد بود و او  هد دیگری نخوا گردد. نمیتع
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ست ازدواج کند. همچنین اگر  سپس او می  تواند با همان زنی که مورد نظرش ا

چته تصاامیم بگیرد که دیگر همساار اوتکین نباشااد، پس بگذار که او را ترک  

شاک     صورت بگذار او پو ستفاده،   قابل نماید. در آن   که ار کاالیی و تزئینات ا

صی و دارایی    نگیر شوهرش  از گیرد،می تعلق او به اوتکین از صو د. اما اموال خ

اش را بگذار با خودش ببرد. و او را در قبال شوهرش دیگر هیچ گونه  استحقاقی 

 از دبع. بود نخواهد هم پرداختی گونههیچ به تعهدی نخواهد بود و دیگر مدیون    

 .کند ازدواج بخواهد دلش که دیگری مرد هر با دارد حق او آن

سئول     اگر اوتکین مرتکب گناه یا شت )جرمی( گردد خودش م اعمال ز

یا            به جهت غالم  چه او  مه( را بپردازد. چنان گذار خودش )جری هد بود و ب خوا

سی برود        سی گرفتار گردد یا تحت حمایت ک ست ک سیر به د غالم بدهکار یا ا

)به موالی بپیوندد(، در آن صورت چته و فرزندان او بدون هیچ تعهدی باید آزاد 

شند. اما اگر چ  شتی )جرمی( گردید بگذار خود او  با ته مرتکب گناهی با رفتار ز

سی          ست ک سیر به د شد. چنانچه او به حیث کنیز یا غالم بدهکار یا ا سئول با م

گرفتار گردید یا تحت حمایت کسی رفت، در آن صورت باید اوتکین به همراه   

سئ     فرزندانش بدون هیچ شند. به این ترتیب یکی م شرطی آزاد با ل وگونه قید و 

گناه و رفتار زشت دیگری نخواهد بود. سند عقد ازدواج حاضر در محل قوانین     

ضر بودند:      شخاص زیر حا ضور وخغوکان فرزند ورخنان منعقد گردید و ا در ح

سکاتچ فرزند شیشچ، چخرین فرزند رامچ، شاو فرزند ماخک، راقم سند رامتیش  

 «فرزند وغشفرن.
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 آناتومی خندیدن

 1385سرا/ اندیشه«/ شناسی جوک و خندهجامعه» فصلی از کتاب

 

است. الگوهاى  1خنده، از نظر رفتارشناختى، نوعى الگوى رفتارى ثابت

از  اىاى از رفتارها هستند که به صورت رشتهپیچیده هاىرفتارى ثابت، مجموعه

اند. پایان هر واحد رفتارى در این مجموعه، حرکات پیاپى سازماندهى شده

                                                 

 

1 Fixed action pettern   

2 Gould&Gould, 1994. 

کند، و به این ترتیب با ورود اندازى مىمحرکى است که رفتار بعدى را راه 

ى این زنجیره را آغاز کند، کل الگوى رفتارى اجرا محرکى که نخستین حلقه

ى رفتارى هاى این زنجیرهشود. اطالعات مربوط به کلیات هرکدام از حلقهمى

شود و به صورت پیش تنیده بر دستگاه هاى ژنومى رمزگذارى مىتوسط برنامه

 2گردند.عصبى سوار مى

این الگوهاى رفتارى ثابت در جانوران و انسان مشترک هستند و به شکلى 

شوند. رفتار تار ناخودآگاه و خودکار در برابر محرکهاى خاص محیطى آزاد مى

به هنگام رویا  3ناوب چشمتنیدن در عنکبوت، راه رفتن خرچنگ، یا حرکات مت

3  REM: Rapid Eye Movement 
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ى این الگوهاى ثابت هستند. لبخند و خنده نیز در کلیت خود نوعى دیدن از زمره

ى ترین سطح بررسى چنین رفتارى، مشاهدهالگوى رفتارى ثابت هستند. ساده

 ر خنده و لبخند در سطح عضالنى/حرکتى است.عینى و تجربىِ چگونگى ظهو

 4شوند، عبارتند از:نخست: عضالتى که به هنگام خنده منقبض مى

دورچشمى، که  -الف( عضالت صورت، به ویژه در محور دور دهانى

که پلک و اطراف حدقه را  6عضله حلقوى دور چشم، 5مهمترینشان عبارتند از:

 شود و بر اثرگیرد. جمع شدن این عضله باعث چین خوردن پلکها مىدر بر مى

د کند. اگر انقباض این عضله خیلى شدیآن چشم حالت نیم بسته پیدا مى انقباض

                                                 

 

4 Hinde, 1974. 

 .1369گرى، 5 

شود و اشک بر روى کره چشم جارى باشد، بخش اشکى آن هم فشرده مى

 شود.مى

 

 

 

 

 

 

6 orbicularis oculi 
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که در گونه به قوس زیگوماتیک متصل  7اى بزرگى گونهب( عضله

یابد. این عضله با انقباض خود زاویه دهان را به شود و تا لب باال ادامه مىمى

کند. این کشد و شکل خاص دهان را به هنگام خنده ایجاد مىباال و عقب مى

 8ى خنده است.ى تولید کنندههمهمترین عضل

که در اطراف دهان به صورت بیضوى قرار  9پ( عضله حلقوى دهان

شود و لب باال را به خوردن لب مى گرفته. انقباض آن باعث جمع شدن و چین

کند. این عضله تنها به عنوان همکار با زاویه باالیى دندانهاى نیش نزدیک مى

 کند.زیگوماتیک بزرگ عمل مى

                                                 

 

7 zygomaticus major 

8 Ekman and Friesen, 1982. 

9 orbicularis oris 

ین خوردن اش به چکه تا پره بینى ادامه دارد و انقباض 10ت( عضله بینى

وسط ى عضالت نام برده تانجامد.    همهکناره بینى و بازو بسته شدن پره بینى مى

شوند و مى (11دهىهاى مختلف عصب پنجم مغزى )عصب سه قلو عصبشاخه

. کننددستورات خود را دریافت مىقلوى موجود در پیاز مغز هاى سهاز راه هسته

به این ترتیب حالت چهره به هنگام خنده به انقباض عضالت سطحى صورت 

هاى پیاز مغزى را اجرا بستگى دارد، که خود از راه اعصاب سه قلو فرامین هسته

 ى این حرکات عضالنى، همان است که تظاهرات عاطفىکنند. مجموعهمى

 کند. صورت را تولید مى12

10 nasalis 

11 Trigeminal nerve 

12 mimic 
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که باعث  13شکمى، به ویژه عضله شکمی بزرگ-اىدوم: عضالت سینه

ى شش صداى خاص خندیدن شود. تخلیهفشرده شدن شش و حفره شکمى مى

درد دارد، و فشردگى حفره شکمى همان است که در صورت تداوم، دل را همراه

 آورد.ناشى از خنده را به وجود مى

عضالت صاف پوشاننده حفرات داخلى بدن مانند مثانه. انقباض این سوم:

 تواند به دفع خودکارِ ادرار بینجامد.ى شدید مىعضله به هنگام خنده

برخى از عضالت نگهدارنده بدن، مانند عضالت پا و نگهدارنده  چهارم:

اعث شوند. این توالى بپشت به هنگام خنده به طور متناوب منقبض و منبسط مى

                                                 

 

13 rectus abdomin 

شود. به هم خوردن تونوس عضالنى خم و راست شدن بدن به هنگام خنده مى

 «بند نشود. آدم از زور خنده روى پایش»شود که که پیامد آن است، باعث مى

بندى انواع گوناگون خنده ولبخند بر مبناى تالشهاى زیادى براى رده

الگوى انقباضات عضالنى چهره انجام گرفته است. گرانت یکى از اولین تالشهاى 

ى کشیده شدن لبها به سمت درجه را انجام داد و بر مبنای 14موفق در این زمینه

خارج و باال، و محل لبهاى زیرین و زبرین نسبت به دندانها، به شاخصهایى براى 

ها از هم دست یافت. بر مبناى این دو شاخصِ اصلى، هشت تفکیک انواع خنده

ى توان از هم تفکیک کرد. شاخصهاى مورد نظر گرانت در فاصلهنوع خنده را مى

دیدى هاى جبندىسوى سایر پژوهشگران هم براى دستیابى به ردهسالهاى بعد از 

14 Grant, 1969. 
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بندى از انواع خنده مورد استفاده قرار گرفتند. مشهورترین کارها در این زمینه، رده

ن را در سه گروهِ لبخند، یا آ 15ى متفاوت بسط داده بود.گرانت را تا ده نوع خنده

)یا حالت انقباضى )خنده( و انبساطى )لبخند( خالصه  16ى بیحالنیشخند و خنده

 ىخیر دو الگوى عمومى از بیان حاالت روانى در همهدر این تحقیق ا 17کرده بود.

هاى عالى تشخیص داده شده بود. یکى که با انقباض عضالت چهره همراه نخستى

ن ساخت، ایبود و دندانهاى نیش باال را به دلیل کنار رفتن لب باال عریان مى

ى حالت در انسان همتاى خنده است و به دلیل حالت خاصش با عبارت چهره

                                                 

 

15 Brannigan and Humphries, 1972. 

16 McGrew, 1972. 

17 VanHoof, 1972. 

18 Bared-teeth face   

برچسب خورده بود. دیگرى با انبساط عضالت چهره و حالتى )آرام  18نماداندن

 رز بود. اشد و با لبخند انسانى همنمایش داده مى 19با دهان باز(

بندى در این میان، به اِکمن و فریزن تعلق دارد که نظامى دقیقترین رده

پذیر از انقباضات عضالت چهره را براى تفکیک حاالت چهره از هم سنجش

فعالیت چهره  ارچوب با عنوان نظام رمزگذارىاین چ 20تدوین نمودند.

(FACS)21 شهرت یافته است. در این سیستم چهل و چهار واحد حرکتى 

ز اى امتفاوت در حاالت چهره تشخیص داده شد که هریک با انقباض مجموعه22

19 Relaxed open-mouth 

20 Ekman and Friesen, 1978. 

21 Facial Action Coding System   

22 AU: Action Unit 
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عضالت پیوند داشتند. شاخصهاى اصلى تفکیک این واحدها از هم عبارتند از: 

ى متفاوت شدت انقباض در عضالت مهمى مانند زیگوماتیک که در پنج پله

است ى در سوى رشود، جانبى بودن یا متقارن بودن انقباض عضالنگیرى مىاندازه

و چپ چهره، مدت انقباض )از زمان آغاز تا اوج شدت( و جایگیرى زمانى و 

ترتیب انقباضها در یک واحد حرکتى. اکمن و همکارانش بر مبناى این متغیرها، 

ی بعد صفحهپنج نوع متفاوت از خنده را از هم تفکیک کردند که در جدول 

 بینید.اى از آن را مىخالصه

بندى ظهور خنده هم حالتى قانونمند دارد. اصوال خنده رفتارى زمان

انفجارى و ناگهانى است. نشان داده شده که بالفاصله پیش از آغاز خنده 

                                                 

 

23 LaFrance, 1983. 

 توانند به عنوانشوند که مىاى از انقباضات عضالنى در چهره پدیدار مىمجموعه

پیش درآمد خنده در نظر گرفته شوند. جالب آن که این انقباضات در واقع نوعى 

در نوزادان،  23.اخم کردن هستند و با حالت چهره به هنگام خشم شباهت دارند

نوان تواند به عگیرد و مىلبخند برخى از عناصر حرکتىِ این مجموعه را در بر مى

تمرینى براى خنده در نظر گرفته شود.    خنده و لبخندى که به صورت خودجوش 

انى بندى یکسعناصر مقدماتى یاد شده را با زمان شوند، تمامو انفجارى عارض مى

توان نوعى الگوى ثابت در خود دارند. به همین دلیل هم هست که این دو را مى

 رفتار در نظر گرفت.
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نام   

FACS 

شمارواحد  الگوى انقباض عضالنی

 حرکتی 

پوست گیجگاه و گونه به سمت چشم کشیده  باالبرِ گونه

هاى به سمت باال حرکت شود، گونهمى

شود و بخش ى چشم تنگ مىکنند. حدقهمى

 خورد.خارجى آن چین مى

6 

تنگ 

ى کننده

 پلک

انقباض پلک و تنگ شدن حدقه، حرکت 

 پلک زیرین به سمت باال.    

7 

 

کشندهِ 

 ى لبهاکناره

د و شوباال و عقب کشیده مىى لب به کناره

گردد، چینى که از کنار دندانها آشکار مى

 ود.شبینى تا کنار لب ادامه دارد عمیقتر مى

12 

 

ازِ سبرجسته

 گونه

باال رفتن کنار گونه و برجستگى کنار لب 

    ى لبباال، کشیدگى و باریک شدن کناره

13 

                                                 

 

24 Ekman and Friesen, 1982. 

 تنگى دهان به سمت داخل و کشیدگى لبه ساز!   چال

ى شدن دهان، پیدایش چین و چال در کناره

 لب و گونه

14 

 

در مقابل، خنده و لبخندى که زورکى و ارادى پدید آمده باشند، از نظر الگو با 

کنند. مهمترین تفاوت، به زمان ظهور این رفتارها این حالت پیش تنیده تفاوت مى

پس از برخورد با محرک  ثانیه 4-7/0شود. خنده و لبخند خودجوش، مربوط مى

کشد تا به اوج حالت لبخند یا خنده شوند، و مدتى طول مىدار ظاهر مىخنده

 24)یعنى بیشترین شدت انقباض عضالنى چهره( برسند.
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شود و با ى زورکى خیلى دیرتر از این زمان ظاهر مىلبخند و خنده

مانند. همچنین رسند و مدت بیشترى هم در اوج مىسرعت زیادى به اوج مى

یدار دزدوده شدن خنده و لبخند طبیعى به شکلى منظم و تقریبا معکوس روند پ

گیرد. در حالى که در شرایط ارادى و نمایشى، روند حذف شدنش انجام مى

 25شود.انقباضات چهره نامنظم و آشفته مى

ى مهم از عضالتِ درگیر در عمل خنده، به سیستم تنفسى یک دسته

ارتباط دارند. به هنگام خنده، زمان بازدم به طور مشخصى نسبت به دم افزایش 

ین شود. هریک از اها تخلیه مىیابد و هوا با انقباضاتى سریع و شدید از ششمى

 210و با فاصله زمانى  کشد،ثانیه طول مىهزارم 75اغراق آمیز، حدود هاى بازدم

                                                 

 

25 LaFrance, 1983. 

ها چنان زیاد است که شود. شدت این بازدممتصل مى ثانیه به بازدم بعدىهزارم

ى هاهاى دراز مدت نارسایى تنفسى ایجاد کند و حتى در خندهتواند در خندهمى

کشد تا نفسِ کسى که خندیده سر ى تنفسى طول مىعادى هم چندین چرخه

 -هاتنها در زن-الت شکمىِ درگیر در این کار، جایش برگردد. شدت انقباض عض

 26دار بودن جوک نسبت مستقیم دارد.ى خندهبا درجه

هاى شدید، هنگامى که در جریان خنده به طور پیاپى ظاهر این بازدم

کنند. الگوى تولید صدا در را تولید مى« قاه قاه خندیدن»شوند، صداى خاص 

تواند به عنوان شاخصى مفید براى سنجش ساختار کلى این هنگام خنده نیز مى

ته به صورت گسسرفتار به کار آید. صداى خنده در اثر بیرون دادن پیاپى هوا 

26 Fry and Rader, 1977. 
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شود. صداهاى دیگر خنده که از نقلى خندیدن، ریسه رفتن و... ایجاد انجام مى

 آید.د مىى انقباض شش پدیشود، توسط شکلى تغییر یافته از همین الگوى پایهمى

هر واحد از صداى خنده، عالوه بر ساختار همگن و درازاى زمانى 

کنند. هم از نظمى خاص پیروى مى مشخصى که دارد، به هنگام ترکیب با یکدیگر

سیالبهاى پیاپى مورد نظر، همه یکسانند. یعنى هر خنده عبارت است از تکرار 

« هىهىهى»و « هوهوهو»و « هاهاها»نتى مشابه. مثال صداى خنده به صورت 

خندد. تنها مورد استثنا در این نمى« هاهوهاهو»داریم، ولى هیچکس با صداى 

شود. در مواردى استثنایى، ضى از صداهاى خنده مربوط مىمورد، به نت آخر بع

                                                 

 

27 Provine, 1996. 

راین کند، بنابى آدم از نظر نت با بقیه فرق مىدیده شده که آخرین سیالب خنده

 توان در خنده برخى از افراد دید.را هم مى« هاهاهاهو»گهگاه صدایى مانند 

تا  276خنده، در کل یک پدیده صوتى آهنگین است. بسامد پایه آن بین  

 زمانى هرتز است و در مردان میانگین آن باالتر از زنان است. اگر فواصل 502

اى کم و زیاد شود، کماکان سکوت موجود در میان سیالبهاى خنده در دامنه

رسد، و مهمتر از همه اینکه اگر نوار صداى خنده را صداى آن طبیعى به نظر مى

نماید. به بیان دیگر، صداى مى از آخر به اول پخش کنیم، باز صدایش طبیعى

 27اش متقارن است.خنده نسبت به محور زمان و محور سکوتهاى بینابینى
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شود و بعد به تدریج این هوا در در انسان، شش یکباره پر از هوا مى

شود، به دلیلِ همین کاهش فشار هوا، شدت جریان ایجاد چند سیالب تخلیه مى

یابد. این نوع صدا به صوت خنده از اول تا آخرش به نحو منظمى کاهش مى

مپانزه هم شود. در شامحسوب مى Decrescendoاصطالحِ موسیقیدانان، نوعى  

شود، ولى در این جانور هوا به هنگام تولید خنده با الگویى مشابه با آدم دیده مى

کند. به هر سیالب یکبار به درون کشیده شده، مشکل کمبود فشار هوا را رفع مى

بیان دیگر، خنده آدم عبارت است از یک دم عمیق و چند بازدم پیاپى و صدادار، 

بارتست از چندین دم و بازدم پیاپى. پس در برابر ولى در شامپانزه این صدا ع

ى شامپانزه کند، صداى خندهرا تولید مى« هاهاها»ى آدم که صدایى مانند خنده

                                                 

 

28 Provine, 1996. 

یر آنچه که در مورد خنده شامپانزه گفتیم، در مورد سا 28است.« آه آه آه»شبیه 

ابونها ها، باوتانها، اورانگکند. به این ترتیب گوریلنخستیهاى عالى هم صدق مى

اى خندند و با این خنده دسته جمعى، خودبینى فالسفهی میمونها همگی مىو بقیه

 گیرند.دانستند، به مسخره مىرا که آدم را تنها موجود خندان مى
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خنده، تنها حالت عالمتىِ مشترک در میان انسان و جانوارانِ دیگر نیست. 

شواهد فراوانى در مورد شباهت عمومىِ تظاهرات احساسى انسان، با عالمتهاى 

ین نمایش احساسى چهره در ى سایر پستانداران دارد. مهمترحرکتىِ چهره

شود، و شواهدى وجود دارد پستانداران غیرنخستى، به خشم و تهدید مربوط مى

دهد تمام حاالت کنونى چهره در انسان و سایر میمونها، از همین که نشان مى

در انسان شواهد فراوانى براى تایید این فرض  .اندالگوى پایه سرچشمه گرفته

وجود دارد. مثال نشان داده شده که تشخیص چهره یک آدم عصبانى و خشمگین، 

ها تصویرى را از چهره یک آدم خوشحال و راحت آسانتر است. اگر به آزمودنى

هایى که حالت خشمگین دارند ها چهره را شامل شود، آن چهرهنشان دهیم که ده

                                                 

 

29 Wilson, 1995. 

شوند. گزارش حسى هاى دیگر تشخیص داده مىصله از میان چهرهبالفا

ا ب-اى از صورتها ها چنین است که انگار چهره خشمگین از میان زمینهآزمودنى

توان ىبه سادگى م 29زند.درخشد و توى چشم مىمى -احساسات مختلفِ دیگر،

ى خشمگین، براى اجداد ما که همواره در دید که این توانایى تشخیص چهره

اند، ارزش زیادى در راستاى حفظ ى همنوعانِ خشمگین خود بودهمعرض حمله

بقا داشته است و به همین دلیل هم در مسیر تکامل گزینش شده است. براى همین 

ه در پستانداران گوناگون ى خشمگین و تهدید کنندهم حاالت گوناگونِ چهره

 ها سیستمِ کاملى از رمزگذارىبسیار پیچیده شده و در موجوداتى مانند نخستى

از انقباضات  -ولى همریختى-حاالت روانى را در قالب الگوهایى گوناگون 
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عضالت چهره پدید آورده است. در میمونها، به سادگى با نگریستن به حالت 

الت مختلف مرتبط با خشم و تهدید را تشخیص توان طیفى وسیع از حاچهره مى

 یرند.گداد که همگى درجات مختلفى از یک الگوى یکتاى انقباضى را در بر مى

ى جالب آن است که خودِ خنده هم یکى از همین مشتقات حالت نکته

رود و دندانهاى نیش ها، لب باال کنار مىخشم و تهدید است. در تمام خنده

شود. و اینها همه نشانگر الگوى مانند تولید مى« هوهو»ایى شود، و صدآشکار مى

اج ى استخرکلى تظاهرات خشم و تهدید در پستانداران است. هر پنج نوع خنده

ن ى خشمگیشده از پژوهش اکمن و فریزن در واقع مشتقاتى از همین حالتِ پایه

ظر شوند. با این وجود، خنده نوعى ابراز دوستى است، و از نمحسوب مى

ى که گیرد. توله ببرهایرفتارشناسى با رفتارهایى مانند بازى در یک رده قرار مى

ه دهند که بسیار شبیه بکنند، رفتارى تهاجمى، را از خود نشان مىبا هم بازى مى

گیرند، بر روى هم پنجول شکار کردن و دریدن است. آنها یکدیگر را گاز مى

را به دندان بگیرند. آنچه که این رفتار کنند گردن یکدیگر کشند، و سعى مىمى

کند، مالیم بودن و خفیف بودن شکل ظهور رفتار را از خشونت واقعى متمایز مى

شود است. یعنى در هنگام بازى فشار دندان بر گردن حریف هرگز آنقدر زیاد نمى

 که پوست را پاره کند یا باعث شکستن گردن شود. 

 کند. او باچنین الگویى پیروى مىخندد هم از کسى که به دیگرى مى

نشان دادن دندانهایش، و نمایش حالتى که بسیار به خشم شبیه است، دیگرى را 

اش هاى سنتىِ زرادخانهکند و اسلحهبه امکان بروز خشونت در میانشان آگاه مى

دهد. اما این کار را به شکلى خفیف را هم به حریف نشان مى -یعنى دندانهایش-

دهد. همانطور که بازى بین دو توله ببرِ به ظاهر یر شکل یافته انجام مىشده و تغی

وحشى نشانگر صمیمیت و دوستى در میانشان است، خنده هم عالمتى دقیقا 

کند و بر دوستى و همدلى فرد خندان با مخاطب متضاد با خشم را مخابره مى

 کند.داللت مى
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 به فتوای کدامین مفتی؟

 «ملت عشق»نقد کتاب 

 غالمرضا خاکیدکتر 

 :اشاره

 2009ل درسا ( Elif Şafakتوسط الیف شافاک)شفق( ) «ملت عشق»رمان 

. ؛به دلیل توجه ایرانیان به زندگی شمس و موالنا و ساختار و نوشته شده است

ترجمه خوب آقای فصیحی به چاپ دهم رسیده است. بی گمان این استقبال 

عالوه بر جذابیت خوانش یک رمان عاشقانه معنویت گرا برای کتابخوانان ایرانی، 

ای عرفان هزاییده جنبه دستورالعملی بودن کتاب  نیز هست که  آن را شبیه کتاب

 عملی کرده است....

بررسی  نقد و شده؛از این کتاب  متاسفانه برغم استقبال چشمگیری که از 

انجام نگرفته است! ویژگی توصیه گری این کتاب  و صدور  اشای دربارهجدی

 گانه آمده در آن ضرورت کندوکاو معنایی در آن را افزایش می دهد. 40قوانین  

نقد نویسنده ، نه ساختارمتن و نه خواننده است بلکه هدف یادداشت حاضر ،نه 

تنها تاملی محتوایی در رفتار قهرمانان رمان در پایان کتاب و مطرح کردن یک 

پرسش از دیدگاه اخالقی در باره رفتار آنان است.این تامل همانگونه که گفته 

ا و ب آمد از آن رو است که نویسنده این رمان فراتر از یک رمان تخییلی رفته

همذات پنداری  و دستورات چهل گانه بر آموزش سلوکی در قالب رمان  به 

 خوانندگان خود نزدیک شده است.
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اما پیش ازطرح پرسش الزم است به مفروضات بنیادین که این پرسش برآن 

 استوار است توجه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبنای پرسش 

نویس می تواند نگارنده آگاه است که رمان امری خیالی است و رمان 

هرگونه که می خواهد خیال کند و به جای قهرمانان بیاندیشد ،بگوید و عمل 

کند،اما باید دانست که دامنه خیال در باره انسان های معنوی که نقش الگو دارند 

به قیدهایی محدود می شود .بوِیژه آن که بسیاری از خوانندگان از طریق این 

پیش از خواندن رمان برای آنها آشنا هستند  چنین رمان هایی از نام هایی که

 داوری می کنند و الهام و الگو می گیرند.کوتاه سخن آن که:

ی  اخالقی یک آئین که مشخص « نبایدها»و « باید»نمی توان مرز -الف

هستند را به نام رمان جا به جا کرد و آن را به گونه ای دیگر جلوه داد برای نمونه 

عبادت قهرمان قصه که تمام شواهد تاریخی بیانگر  در یک رمان شیوه مشخص

آن است جور دیگری جلوه داد.مگر آن که بپذیریم تشابه نام ها فقط اشتراک 

لفظی است. مثال موالنایی تصور کنیم که قایل به جاری ساختن صیغه عقدو طالق 
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نیست.در چنین حالتی آیا از نظر اخالقی جایز است شهرت و محبوبیت موالنا را 

دستاویزی برای طرح ایده های خود دانست؟   )البته مدعیان باور به یک آئین 

مانند پاره ای از مسلمانان ممکن است در عمل رفتاری داشته باشند که نقض 

 کننده آن چیزی باشند که به آن معتقدند(.

آیا خالف اخالق نیست اگر به شخصیت های تاریخی نسبت هایی بدهیم که هیچ 

وشن و مستندی برای آن وجود ندارد و نام و عالقه مردم به آنان سند دقیق و ر

 را اسب تروای ورود سربازان اندیشه و اهداف خود به حصار دیگران کنیم؟

 

 داستان یخالصه

زنی خانه دار است که خودش را وقف  بچه ها و  الال روبینشتاین

نا طریق ای میل آشبا نویسنده آن از الال شوهرش کرده است  .در ویرایش کتابی، 

 می شود و تصمیم می گیرد از خانه بگریزد ...

رمان از سویی قصه الالست و از سویی دیگر قصه شمس و مولوی ست 

و آن قصه ارتباط دهنده هم قصه عزیز زاهاراست. دو قصه رمان به موازات هم 

روند. بدون اینکه آمیخته شوند هرچند اشتراک موضوعی دارند. قصه پیش می

شود و عزیزی می رود و مولوی متحول میی رمان، زندگی الالست.شمس میاصل

 میرد.کند و میشود و الال را متحول میپیدا می

 شواهد طرح پرسش 

هتل ،مردی متشرع است وآنگاه که  608عزیز؛ نشان می دهدکه دراتاق  -1

الال اسیر کشش های غزیزی زنانه است او به مناجات می نشیند و برایش 

قدمی که االن بر ": و عزیز باطن تذکر می دهد( 447ص )می خوانددعا 

می داری ممکن است سبب شود فردا صبح پشیمان از خواب بیدار شوی 

 ."دوست ندارم این طور بشود 

 .به شوهرم گفتم مرد دیگری را دوست دارم -2
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یک زن خانه دار که هیچ نشانی از جویندگی )عزیز، می خواهد که الال  -3

و او می گوید مرا در نظرت ( 447ص)،مولوی باشد (نیست حقیقت در او

 (همان)زیادی بزرگ نکن 

عزیز که طی مقامات عرفانی کرده است در همان ای میل اول که ازنی  -4

ناشناخته دریافت می کند قلبش می ریزد و عاشق زنی خانه دار  اول  

 .عاشق زنی می شود که زن رسمی دیگری با سه بچه  است 

دو  2008ژوئیه   19مان دیدار اول  با الال در بوستون در  عزیز در  ه  -5

 :راهی را پیش روی ایجاد می کند

 (478 ص)سفر به آمستردام یا به آشیانه خانه بازگشتن پیش بچه هایت

نشان می دهدکه الال خانه را ترک می کند و نویسنده  قاعده  490در ص  -6

بطه ای بین این ترک سی هشتم را درمیان می آورد که معلوم نیست چه را

 .و این قاعده هست

،الال در قونیه است و درباره اثر اذان سخن می 2009سپتامبر 7در  -7

هر چند .و در این تاریخ یکسال اسا که آنها با هم هستند( 501ص )گوید

چگونگی این باهم بودن شرح  داده نشده  است و معلوم نیست در متن 

تشریح شده یا در ترجمه  اصلی این کتاب چگونگی این با هم بودن

 !سانسور شده است؟

دشوار است و رویایمان را نیمه :عزیز درباره نماز نمازصبح  می گوید  -8

این اظهار نظر . کاره می گذارد و به حقیقتی دیگر دعوتمان می کند

درحالی که پس از یکسال زندگی با زنی انجام می گیرد که از خانه به 

آیا این اشاره ای است به نماز . تخاطر او فرار می کند  شگفت اس

 (503ص)خواندن او 
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هیچ اشاره ای به عقد عزیز و الال نمی شود، که آیا آنها دوست بودند یا  -9

زن وشوهر؟ اما جمله درباره جسد عزیز حکایت از ارتباطی فراتر از 

 :دوستی می دهد؛ آنجا که می گوید

( 504ص )این تن که در یک سال گذشته دیوانه وار دوستش داشت"

جالب است که این الال هیچ اشاره ای به گفت و شنید و سیر باطنی با ."

 .عزیز نمی کند

الال در تماس بعد از مرگ عزیز از قونیه با دخترش در بوستون   -10

و این یعنی ( 507ص )کارهای طالق بدجوری گره خورده بود":می گوید

عزیز زندگی می این که  الال طالق تا مرگ عزیز هنوز  طالق نگرفته با 

 .کرده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اینک سئوال 

مراسم مرگش را چونان موالنا تصویرکرده است  الیف شافاکآیا عزیزکه 

،بر فتوای کدامین مفتی ،مایه نابودی زندگی مشترک الال شده است؟ برای 

مرد دنیا دیده ای چون او که از انتهای لذت های مادی می آمد می توان  سیر 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX7fy91sfOAhVBQBQKHQYlCJ0QjRwIBw&url=http://www.ibna.ir/fa/doc/shortint/228519/%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF&psig=AFQjCNGRDZOEA4YpfjW8eUapg7mhwOTYMA&ust=1471496685071489
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را از زبان سپهری اینگونه ستود چنین رفتاری تا چه حد به عنوان و سلوک او 

 کسی که در مکتب موالنا سیر می کند پذیرفتنی است :

 من به مهمانی دنیا رفتم

 من به دشت اندوه

 من به باغ عرفان

 من به ایوان چراغانی دانش رفتم

 رفتم از پله ی مذهب باال

 تا ته کوچه ی شک ،

 تا هوای خنک استغنا،

 .تا شب خیس محبت رفتم

 من دیدار کسی رفتم در آن سر عشق

 رفتم، رفتم تا زن،

 تا چراغ لذت

 تا سکوت خواهش

 تا صدای پر تنهایی

 سخن آخر

هر کسی می تواند در برابر پرسشی که طرح شد پاسخی داشته باشد اما 

بخواهیم به پاسخی در چارچوب سلوک موالنای ثبت شده در تاریخ برسیم اگر 

)خواه آن پاسخ را سرانجام بپذیریم یا نپذیریم( باید بدانیم که موالنا و شمس  

تصویر شده در رمان ملت عشق با چهره واقعی آنان بسی فاصله دارد و بسیاری 

وند. از این رمان هم مثل از این دستورات چهل گانه در مکتب موالنا تایید نمی ش

رمان های دیگر می توان لذت برد نه بر پایه رفتار قهرماننان آن سیر و سلوک 

 معنوی در مکتب موالنا کرد.
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 ؛ یک تحلیلِ شخصی!وتختبازی تاج

 علیرضا افشاریمهندس 

 

 

  شاید اکنون، پس از پایان نمایش آخرین قسمت از فصل ششم، زمان

)گیم آو ترونز( باشد،  «وتختبازی تاج»ی ی مجموعهمناسبی برای تحلیلِ دوباره

که دو نکته در آن است که بیانِ آنها مدتی است مشغولم کرده. پیش از ویژه آنبه

اشاره به آن دو نکته، نخست بگویم که این سریال چرا در جذبِ مخاطب موفق 

که داستانی اید: نخست آنل روشن دارد که شما هم آگاهبوده؟ به نظرم چند دلی

ای به معنای دقیقِ کلمه، یعنی کارشده است و طرف برای ای دارد؛ حرفهحرفه

ام آورده بودم اا حسابی پژوهش گونه که در یادداشت قدیمیشان اا هماننوشتن

ام اسییهای پلیسی ا سی محبوب داستانکرده )مانند فردیک فورسایت، نویسنده

ترین کند و برای همین جزو گرانسال تحقیق میگفتند یککه برای کارهایش می

شود محاسبه کرد که برای هر کلمه در های جهان بود، به طوری که مینویسنده

ه ای بای حرفهگیرد!( و سپس این اطالعات را در حد نویسندهکتابش چقدر می

شناست ها آیعنی نویسنده هم با کلیشه سرایی کرده؛هم آمیخته و به دقت داستان
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ت نظیری دارد که نقاط قوپردازیِ بیکند و هم شخصیتجا استفاده میو از آنها به

ون جاست که چاش اینی تمایزبخشآیند. نکتهشمار میهر داستان و سریالی به

لِ ی روابرندهکه پیشها بیشتر از آنی تاریخ بوده، پس شخصیتمستنداتش بر پایه

ی خواستِ خواننده و حتا نویسنده باشند )سخنِ عجیبی است! نه؟( داستان بر پایه

پسندند و گاهی بر خودشان هستند و در مواقعی کارهایی را که خودشان می

جاهایی باشد که نویسنده موفق دهند و شاید این همانخالفِ میل ماست انجام می

وان تی دیگر را هم مید. دو اشارهها را در روایتِ کارش بشکنشده برخی کلیشه

افزود: یکی آمیختنِ « مارتین. آر. آر جورج»به فهرستِ دالیلِ ارزشمندی کار 

ی عناصر فانتزی و غیرواقعی با بافتِ کامالً واقعی و تاریخیِ جاافتاده و کامالً پخته

هایی از این دست ما احساسِ بودن ای که بر خالفِ داستانگونهداستان است، به

اند کنیم )در میان چنین آثاری که کوشیدهرا نمی در فضایی فراطبیعی و فانتزی

ساالنه به خوبی وارد کنند احتماالً عناصر فانتزی را در بافتی واقعی و بزرگ

 «جی. آر. آر. تالکین»همراهِ هابیت[ ی ]بهگانه[ و شاید ششهاارباب حلقه] گانهسه

ها هم از این لحاظ هایشان هم شبیه هم است!( را بتوان مثال زد که آن)چقدر نام

وگوها و آیند(، و دیگر گفتچشم میدر برابر این مجموعه کاری کودکانه به

دیالوگِ اثر است که چنان زیبا، دلنشین و پرمغز و در کمالِ شگفتی هماهنگ با 

 برد.ها است که گاه آن را تا حد یک اثر فاخر ادبی باال میشخصیت
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ودِ گردد که با وجاش بازمیایفق بودن اثر به ساختِ حرفهومدیگرِ دلیلِ 

کوشی است شده و همراه با سختهای متعدد چنان حساببهره بردن از کارگردان

ساختش  گذارد؛ برایتوان گفت که به بیننده احترام میکه به معنای دقیقِ کلمه می

ان و با صرفِ زمسختی که عوامل ساخت به جاهای مختلف سفر کنند و بهاز این

ت شود. برای همین اسشان را بگذارند کوتاهی نمیها توانبرای کوچکترین صحنه

هایش نزدیک که به آخرین قسمتبینیم که هنوز، با اینای را میکه مجموعه

و تالش  ایم، دوگانگی در روایت )مانند سریال گمشده/الست( یا اُفت کیفیشده

 سریال فرار از زندان( را شاهد نیستیم.بندی سریال )مانند برای سرهم

( بینی بود، با بازگشتِ جان اسنو )استارکگونه که قابل پیشدر فصل ششم، همان

به زندگی سیرِ پیروزی نیروهای شرّ برای مدتی متوقف شد و سرانجام در پایانِ 

 اندیشیدم کهاش آغاز شد )پیش از فصل ششم با خودم میفصل روندِ معکوس

چنان واقعی و باورپذیر داستان را پیش ببرد و نده اصرار داشته باشد هماگر نویس
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به سخنِ دیگر، عنصر تاریخی روایتِ او بر عنصر داستانیِ آن غلبه داشته باشد، 

 خواهد آن راتحمیل کند، چگونه می« سرگذشت»اش را بر سیطره« سرنوشت»و 

های آشنا، ، با حذفِ شخصیتشکنبه پایان برساند؛ یعنی، در یک اثر کامالً کلیشه

هایش تا این بختانه نوآوریزدوده طرف خواهیم شد؟! که خوشبا جهانی قهرمان

اره ماند که ند استارک دوباندازه گسترش نیافت!(. بازگشتِ جان اسنو مثل این می

 بار با دقتِ بیشتری به اطراف بنگرد وزنده شده باشد، پس، طبیعی بود که این

تواند این ی داستان نشان داد که او میتر شده باشد. اما ادامهکمی هم سنگدل

رانِ رهبر ی مدیگیری بیشتر را اا که ویژهتوازنِ ظریف میان دقت بیشتر و سخت

ر طی کم و دکند. به این ترتیب، سه جبهه کمخوبی ایجاد و حفظ میاست اا به

قای شدند برای ب این فصل تحکیم و مشخص شدند و نیروهای پیرامونی ناگزیر

خودشان به یکی از این سه جبهه بپیوندند، یعنی اکنون مرزها مشخص شده و 

 گر وی این جنگِ بزرگ جایی نیست )حتا شخصیت حیلهکسی را در میانه

ای نیست که در میانه بازی کند و ولو در طلبی چون پیتر بیلیش هم در اندازهجاه

های ها و خوبیی بدین اسنو وارث همهظاهر باید اعالم موضعی روشن کند(؛ جا

های هزارساله...؛ دنریس ها، و بیعتها، خوشنامیها، جنگشمال، آشفتگی

 ایهای شرق )ایسوس(، با خاطرهها و جنگاوریی تجربهی همهتارگرین چکیده

از حکومت بر جهان و در کنار مشاورانی خبره...؛ و سرسی لنیستر مدیرِ پشتِ 
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ی حذف پیش رفت و تنها با تکیه بر خودش دوباره ه تا آستانهی مرکز کصحنه

 بار آشکارا در رأس، محکم و مصمم،...ی قدرت بازگشت، اینبه صحنه

 

 

 

تر به حکومت هم دارند هر دو پایی و قدرتِ نخست که نگاهی انسانید

زی ی پادشاهی درااند که پیشینههایی برخاستهدر سنت دارند و نه تنها از خاندان

ای هم آمیختگی دارند و هر دو از دارند بلکه هر دو با عناصری رازآمیز و افسانه

ت اش اسام به در میان آتش رفتنی دِنِریس اشارهاند )دربارهجهانِ مرگ برگشته

که در بار نخست خود را به همراه همسرش طی شبی به آتش سپرد(؛ یکی 

شان برگرداند و دیگری تواند مردگان را به جایگاهِ اصلیشمشیری دارد که می

توانند در برابرِ هر سپاهی پیروز شوند... اما اژدهایانی را در اختیار دارد که می

ردد اش بر خِآید که از این عناصر خالی است و بیشتر تکیهیسومی، به نظر م

است و در عین حال از آن « آتشِ وحشی»چون های دانشی هممشاوران و سالح

اخالقِ جنگی که دو رقیبش به آن مسلح هستند عاری است... هر چند اکنون 

د نشانی از آن مشاوران قدرتمند هم که در آغاز سریال در دربار حضور داشتن

 بینیم و طرحی نو درافتاده است... نمی
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در پایانِ فصل شاهدیم که هر کس در جایگاه درستش قرار گرفته است، هم سِر 

داووس در مقام مشاوری امین، آگاه و دلسوز در کنار جان است و هم تیریون 

ی هم وزارت کساش هست، یعنی وزارت اا آنلنیستر دقیقاً در مقامی که شایسته

مان استادی است که کسی ه کیوبورنکه به او ایمان دارد اا قرار گرفته و هم 

 ها گویی بهچون سرسی به او نیازمند است؛ زیرک، خونسرد و همراه؛ شخصیت

اند: سانسا دیگر آن جوان خام و ساده نیست و تقریباً از هنگامی پختگی رسیده

ای که نهگوبه .که با شیطانی چون رمزی اسنو )بولتن( آشنا شد بلوغش کامل شد

گیرد، کامالً سیمای های آخر، و هنگامی که در کنار برادرش قرار میدر قسمت

 یک زن سرد و گرم چشیده را دارد، شاید چون مادرش... 

 

 

 

های رستم سانِ خانهای خودش )بهو آریا؛ او هم به بلوغ رسیده و با عبور از خان

ی ایرانی( به آن شخصیتی که برای خودش تصویر کرده بود های عارفانهیا خان

 دست پیدا کرده است. 

ای الزم است و آن ی او و برادرش، بِرن )برندون(، اشاره به نکتهدرباره

است. بِرن، شاید در پاسخ به ندای درونش، گام در راهی نهاد « اهمیت انتخاب»

که به مسیری کامالً متفاوت انجامید. شاید هر دو این خواهر و برادرِ نوجوان یک 
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انواده در کنار هم( اما شرایطِ ی خخواست داشته باشند )خانواده یا بازمانده

شان چنان بر آنها اثر گذاشت که به دو راه متفاوت ی درونیمحیطی و روحیه

توانم کشیده شدند؛ یکی آموزش دید که بکُشد و دیگری با تاریخ آشنا شد... نمی

اشاره نکنم به دو فرزند مشابه در شاهنامه؛ یکی سهراب که آموخت برای رسیدنِ 

باید بجنگد و بکشد و دیگری فریدون، که نخست اا به سببِ هایش به هدف

آموخت که خودش و خاندانش را بشناسد تا آنگاه بتواند  خردمندی مادرش اا

از روی اندیشه واکنش نشان دهد و بِرن در چنین وضعیتی قرار گرفت؛ نخست 

اوی ر «درخت»ی زیبایی بود که با خودش و تبارش آشنا شد... و این چه استعاره

ویژه شده است. این نکته بهشد؛ یک درخت پیر، درختی که روزگاری عبادت می

 ی سخن خواهم آورد در پیوند است.دنبالهای که در با یکی از دو نکته

ری پیرامون از عناص بینیم که این بلوغ به پاکسازیدر پایان داستان می

ا ، رناهاریسی جوانمردش، داریو انجامد؛ دنریس معشوقهزا هستند میکه آسیب

پوش، دارد؛ جان جادوگر سرخاز همراهی با سپاه در راه وستروس باز می

 گوید در نبرد باراند و حتا در برابر استداللِ او که می، را از خود میملیساندرا

که هم این  کندکند او را راهی جنوب و نه شمال می اشتواند یاریمردگان می

ات را برای زنده ماندن در برابر اعدامی که سِر داووس پیام را دارد که استدالل

درخواست کرده اا با وجودی که انگشت روی نیازِ من گذاردی و من بسیار به 
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در قه اینکپذیرم، و هم ایننیروهای یاریگر در این نبرد بزرگ نیازمندم اا نمی

 .ام را مدیونِ او هستمسنگدل نیستم که حکم به اعدام کسی دهم که جانِ دوباره

 

 

 

 

 

ای غافلگیرانه، به همان سبکی که شاه دیوانه دوست سرسی هم با ضربه 

بار در برابرِ حذفِ پسرش باره حذف کرد و حتا اینداشت، مخالفانش را یکمی

اا پادشاه اا که خودِ او ناخواسته سببِ این رویداد شده بود شیونی نکرد )بر 

ت(، شاید مشابه پرسشی خالفِ رفتاری که در هنگامِ مرگ دو فرزندِ دیگرش داش

ترسونه؟... با مردی که عاشقمه دونی چی منو میمی»که دنریس از تیریون داشت: 

. «کردم برام مهمه... ولی هیچ حسی نداشتم!خداحافظی کردم... مردی که فکر می

گیرد که هنگام فرارِ برادرش، و هر دو این رفتارها در برابر رفتار جان قرار می

که خواهرش گفته بود او را مرده در نظر بگیر، از دستِ رمزی اا با این ،ریکون

و بر خالف قرارهایی که در شبِ جنگ با یارانش داشت اا نتوانست خودش را 
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سوی او شتافت و وقتی که بر او مسلم قانع کند که هیچ واکنشی انجام ندهد و به

هند نش کمکی به او خواشد که خطا کرده، به پشتِ سر نگاه نکرد که ببیند یارا

کرد یا نه، بلکه مسؤولیت خطایش را پذیرفت و با آغوش باز به پیش تاخت؛ به 

 قصد مرگ...

ای بود که دوست داشتم با همه پُرحرفی شد دو نکتهاما آنچه سبب این

آیند و همه را همچون هایی که با زمستان میشما در میان بگذارم: نخست، مرده

هایم یگری، بازگشت به پادشاهی یا سنت. البته در تحلیلخود خواهند کرد و د

 کنم نامتعارف باشد.به امروز نگاه دارم، و این هم گمان نمی

ای از پادشاهیِ درازمدت رسد با کشته شدن شاه دیوانه که در سلسلهنظر میبه

ها پیوسته بود اا قرار داشت، ی آغازش به افسانهکه نقطهها اا چنانتارگرین

ای اتفاقات روی داد که به بر هم خوردنِ نظم قدیم انجامید. هر چند آن مجموعه

رادرِ خردمندش، ایمون، که به شاه دیوانه شده بود و وجودش )بر خالفِ ب

دید هایی ججنگجویانِ دژ سیاه پیوسته بود( به ضررِ مردمان بود، اما ورودِ طبقه

داری نداشتند و هنوز ماالمال از حرص ی حکومتی حکومت که پیشینهبه عرصه

برای قدرت و ثروتِ بیشتر بودند جامعه به آشوبی کشیده شد؛ آشوبی که پس از 

رده بیرون افتاد و نشان داده شد که هر کسی به دنبالِ منافعِ مرگ رابرت از پ

 خودش است. 
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در این فضای آشوبناک، که مرگ کاالی رایج هر بازاری شده است، 

ای گیرد؛ پیامدِ آشوب نابودی است، و چه نابودیجان می واکرهاوایتی افسانه

های تروریستی و امروزه، در جهانی که لبریز از جنگ و کشتار و عملیات

ی ماست؟ نابودی خانمانی و خشکسالی و فقر و... است، گریبانگیر همهبی

ند ی باشابدل بزرگترینِ فاجعهتوانند نسخهواکرها مینظرم وایتزیست. بهمحیط

 مانایم و در حالِ نابود کردنِ مادر بخشندهکه ما با دستانِ خودمان آن را آفریده

کند! اما زندگی جاست که نقشِ درخت معنی پیدا میاا زمین اا هستیم. و این

ای دو سو دارد و چیزی نیست که ضدش وجود نداشته نشان داده که هر پدیده

واکرها اژدهایان هستند معناییِ( وایت رسد جمّ )جفت متضادباشد... و به نظر می

توانند جان ها هم میها دوباره جان گرفتند آن اسطورهطور که این افسانهو همان

اه رسد پادزهرِ آشوبی که از نگجاست که به نظر میی دوم سخنم اینبگیرند. نکته

ابع ی منچیز و همهخیزد اا که همراه با نابود کردن همهمدرن به زندگی برمی

تواند نمادش در سریال سرسی دست آوردنِ قدرتِ بیشتر است اا که میبرای به

تواند های تاریخیِ نهفته در سنت است که میلنیستر باشد، بازگشت به تجربه

سیار ویژه بنمادش دنریس تارگرین باشد! یعنی بازگشت به نظم قدیم. این، به

د مارتین که تاریخ را خوب خوانده برای ما که تمدن کهنی داریم معنی دارد و شای

 وبیش آشنا باشد...با تاریخِ ایران هم کم
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 از کلیم کاشانیبیتهایی گزیده 

 

   فتاز پیچ و تاب فکر تنم صد شکن گر

 توان سر زلف سخن گرفتآسان نمی

   بر روی آب خصلت سجاده گستری

 اول نداشت موج ز مژگان من گرفت

 دارم تبی چنان که سرانگشت را طبیب

 برداشت تا ز دست من اندر دهن گرفت    

 

 ام وطن نیستیکرنگم و در کوی دورنگی

 ی من نیستسیلم که مدارا به کسی شیوه   

 نو شدن اوستافتادن دیوار کهن 

 جز مرگ کسی در پی آبادی من نیست   

 ام از ننگ خورش زآنکه در این بزممستغنی

 چون شیشه مرا دست هوس وقف دهن نیست   

 موجم که سفر از وطنم دور نسازد

 ام باعث دوری ز وطن نیستآوارگی   
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   ای کرد روی نیاز خود راهرکس به قبله

 خود راهندو صنم پرستد من سرو ناز 

 ام سجودینگذاشت آستانش در جبهه

 گذارم اکنون نماز خود رابی سجده می    

 

  کسب کمال اهل جهان کسب زر بود

 عالمه آن بود که زرش بیشتر بود

 نیک و بد زمانه بود کاش مثل هم

 خارش به سر رسد گلش ار تا کمر بود   

 خون شد دلم چو لذت آزادگی شناخت

 گهر در سفر بودتا در لباس موج     

 آن ناوک و هدف که به عید وصال هم

 رسند دعا و اثر بودهرگز نمی    

 چشم گهر سفید ز آب گهر بود از دوستان رسد همه آفت به دوستان
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   از شعرهایم:

 

 

 بر کوس بکوبید که گویا خبرى هست

 آتش به لب آرید چو در دل شررى هست  

 تا چند فرو خفته به امنِ رمه بودن؟ 

 خطرى هست بیاسای چو جاییچون شیر   

 بوس ردِ توسن آن پیک مغانهمى 

 ز راز کهن ما خبرى هست شاو را  

 ز اخطار میندیش ی جنگغلغلهدر 

 اثرى هستباک به گردون از غرش بی  

 ش اسرار خطر رهزن عمرستشدر جو 

 بر گُرده گران است در این ره چو سرى هست  

 چون سرور خوارزم به آموى بتاز اسب 

 پنهان پل گستاخ به هر رهگذرى هست  

 قلى عمر زره باشدت از عدر معرکه 

 دل جوشن جان باد تو را، گر هنرى هست  

 بر دانش مطلق نکند تکیه جز اوهام 

 هست «اگرى»و  «ولى»از بسکه در این جمله   

 ام باب معماست فرو کوفتهعمرى

 ام اینجا که درى هست؟اسخ نرسد در شکپ
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  والد ا کودک  

  ى سه کنندهنیروى تفکیک ،تنشجهان: ی زیستمدارانهاصل تمایز تنش

  جهان است.قلمرو زیست

رحمى دهد که شرایط همگن دروننخستین تنش در من، هنگامى رخ مى

ند شود که مانرو مىمنِ نوزاد پس از به دنیا آمدن با جهانى روبهشود و آشفته مى

زمان با کند. به این شکل همهایش را برآورده نمىى خواستهجهان رحِم همه

خورد و به یک بخشِ خواهنده، ها، جهان براى نوزاد شکاف مىنخستین گریه

ترسناک و و یک محیط پیرامونىِ بیگانه، فرعى،  (من)آشنا، مرکزى و مهم 

ا بخشى از امادر ا معموالً شود. والد اتقسیم مى (جهان+ )دیگری ناخوشایند 

کند و حضورش شرط ارضاى نیاز جهان است که نیازهاى نوزاد را برطرف مى

به تدریج جهان هم به دو قطبِ دوست/ مهم/ آشنا/  ،است. به این ترتیب

والد در این مرحله نماد  شود.ى جهان شکسته مىو بقیه (والد)دهنده پاداش

اى خودمختار در فراسوى من است و به تدریج به شکلى انتزاعى به حضور اراده

گیرد. من، شود و دیگرى نام مىى عناصر خودمختار محیطى منسوب مىهمه

هنگامى که امکان درک تنش، نیازمندى و پاداش گیرندگىِ والد را به رسیمت 

 فته است. شناخت، بر حضور دیگرى آگاهى یا

ى برآورده شدن یا نشدنِ نیازهاى کنندهمادر تعیین حضور و غیاب والد/

زاد ایجاد ها را براى نونوسان بین این دو، نخستین تنش ،نوزاد است. به این ترتیب

ى تکرار در رفتار دیگرى، و جانشینى همیشگىِ غیاب با حضور، کند. مشاهدهمى

کند، و به این شکل شرایط غیاب مطمئن مى من را به اقتدار و نیکخواهى دیگرى

را  شود. این یقینپذیر مىبه کمک یقینى ذهنى بر کوتاه بودن این دوره تحمل
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نامیم. نوزاد براى اتصال به والد در زمان غیاب، و تحکیم اعتماد، تهیاى اعتماد مى

د رونهکند. این روندِ تجزیه شدنِ مپر مى «هاچیز»میان خودش و والد را به کمک 

شده توسط ابزارهاى حسى هاى ساختهبه چیزها، و انباشته شدنِ تهیا توسط پدیده

به کمک ابزارهاى ارتباطى من و به تدریج ها نامیم. پدیدهرا شکست پدیده مى

بر این اساس، در سطح روانی والد با  شوند.گذارى مىنشانه (زبان)دیگرى 

ضع گیرد که نماد ور برابر من قرار میشود و دوضعیت مطلوب همانند پنداشته می

 شود. دانسته می موجود است. بعدتر در سطح اجتماعی، والد با فرامن همسان

   :من، دیگرى، و جهان در حالت عادى/ طبیعى/ خوب/ توهم طرد تنش

چون اختالل، بیمارى، آسیب، یا لطمه تفسیر مساعد، فارغ از تنش است. تنش هم

 شود. مى

  ها های دلخواه و مطلوب از جموالد با تمام قطبشدگی در والد: ذوب

شود. بنابراین والد مترادف با حضور، پاداش، امنیت، اعتماد، همتا پنداشته می

شود. در نتیجه، من بدون نقد کردن، قانونمندی و درستی اخالقی فرض می

 سازد. های والد را درونی میارزش

  ن آن که اراده و خواست و عقالنیت خویش را به من بدو ی سهراب:تله

 کند.رسمیت بشناسد، قواعد برخاسته از والد/ دیگری را درونی می

  :پذیرفتن قانون تنها در شرایطی که از خویشتن صادر  راهبرد سیاوش

های شده باشد و برساختن مرکزی درونی برای داوری و سازماندهی نظام ارزش

 اخالقی.
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Z  دیکه تعریفى روشن از رستگارى دارد، در نظر بگیر را، فکرى یک نظام .

توان رستگارى را با گریز یا سازگارى ترجمه کرد؟ چه تنشى را بد آیا مى

 که آن تنش در آن زمینه خوب باشد. ید؟ شرایطى را مجسم کنیددانمى

 

 

 

 

 

 

 

 

O های متضاد معنایی گوناگون را با چگونگی چفت و بست شدنِ جفت

هایی که این شیوه از اتصال وم والد ا کودک بررسی کنید و شواهد و تجربهمفه

 و همراهی را تقویت کرده است را بازشناسی نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تمامیت

 ناتمامیت

 حضور

 موجود غیاب

 مطلوب

 تنش

 رفع تنش

 کودک

الدو  
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 مُد، آراستگی و خودانگاره

 9/5/1395ی چلچراغ، شنبه نامههفته

 

س: مد و توجه به شکل لباس و ظاهر امری فراگیر و همگانی است، 

 دهید؟اش را شرح شناختیشود خاستگاه جامعهمی

ج: توجه به آراستگی و شکل ظاهری یک رفتار عمومی و تکاملی است 

شود. بسیاری از جانوران به خصوص ی انسان هم منحصر نمیکه به گونه

شوند و نظر داران خونگرم بر اساس شکل ظاهری خود بر رقیبان چیره میمهره

به  ه انسانکنند. از این رو توججنس مقابل را برای جفتگیری به خود جلب می

کند را باید در هایی که برای تنظیم ریخت اجرا میاش و برنامهشکل ظاهری

شناسیم ی این روند تکاملی فهم کرد. در واقع کهنترین هنری که میادامه

نگ کند. راست و به طور مستقیم شکل ظاهری بدن را دستکاری می« آراییبدن»

های ختن زیورهایی از جنس مهرهکردن پوست بدن و کشیدن نقشهایی بر آن، آوی

سنگی یا استخوانی بر گردن یا زوایای بدن، و دقت در انتخاب رنگ و بافت 

آراید همگی در کهنترین پوشاند یا پری که موها را میای که بدن را میپارچه

شناسانه و آفرینش هنری ترین نمود درک زیباییاند و قدیمیجوامع وجود داشته

 دهند.را نشان می

املی ی تکس: بنابراین از دید شما خودآرایی امری طبیعی است که ریشه

 بینید؟دارد؟ یعنی ایرادی در خودآرایی مردم نمی

ج: چنان که گفتم خودآرایی یک رفتار عمومی و بسیار باستانی است که 

ی ما هم کهنترین شکل رود و در گونهی انسان فراتر میقدمتش از عمر گونه
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یوند با آن رخ نموده است. از این رو هم امری طبیعی است و هم زایش هنر در پ

 ایراد. بی

آراید، به خصوص اگر در این کار افراط س: اما کسی که خود را می

ما که در دهد. شکند، تصویری غیرواقعی از خود را به دیگران نمایش می

کنید این هم شکلی از اید، فکر نمینوشتارهای گوناگونی به دروغ حمله کرده

 دروغگویی باشد؟

 

 

 

 

 

پردازند ی آدمها تصویری ذهنی از خود میج: واقعیت آن است که همه

کوشند تا این که به عناصر غیرواقعی فراوانی درآمیخته است. همگان هم می

را به دیگران بنمایانند. تا اینجای کار با یک الگوی  تصویرِ معموال زیبا و خوشنما

عمومی از ابراز خودانگاره سر و کار داریم که همیشه با قدری اغراق در آمیخته 

شان ها هنگام رویارویی با دشمنی فرضی موهای تناست. به همان ترتیبی که گربه

هایی م سردوشیتر به نظر برسند، مردان نظامی هاندامکنند تا درشترا سیخ می

ن به ستبر به نظر برسند و بانواتر و سینهدوشند تا چهارشانههایشان میبر لباس

شود.  شان بیشتر نمایانپوشاکی با رنگ روشن و درخشان گرایش دارند تا زیبایی

اینها به نظرم بخشی از یک الگوی عمومی نیک دیدن خویشتن و زیبا نمودن خود 

 دروغ که با هدف فریب درآمیخته تفاوت دارد.  است که ایرادی ندارد و با

س: یعنی شما مدهایی که این روزها بین جوانان رواج یافته را 

بینید روی لباس کسی نقش پرچم کشوری دیگر است، یا پسندید؟ مثال میمی
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ها نقش بسته است. اینها به نظرتان از جمالتی به زبانهای بیگانه روی پیراهن

 دهد؟انه اختاللی را نشان نمیشناسی جامعهزاویه

ج: دقت داشته باشید که پسند من ممکن است با دیدگاهم در مقام 

ی اسانهشنشناس تفاوت داشته باشد. واقعیت آن است که محتوای زیباییجامعه

پسندم، و در عین بخش بزرگی از آنچه که این روزها میان جوانان مد شده را نمی

آید. یعنی اگر بحث ابراز سلیقه در مم زیبا میحال بخشهایی از آن هم به چش

ته اش نظری یکسره داشبینم که بخواهم دربارهمیان باشد چیزی یکپارچه را نمی

ود و شباشم. اما پرسش اصلی شما به نمادهای نمایان بر پوشاک مردم مربوط می

شناسانه. اینجا حق با شماست و رواج نمادها و اش با نگاهی جامعهارزیابی

 بینیم گاهی نشانگر نوعی بحران هویت است. نشانگانی که می

 دهید؟ی این بحران هویت بیشتر توضیح میس: درباره

ی آراید تا حدود زیادج: ببینید، این که یک نفر به چه شکلی خود را می

ها بر اساس تصویری که از کند. منی خود چه فکر میدهد که دربارهنشان می

کنند و با شان را انتخاب میخود در ذهن دارند پوشاک و جامه و آرایش ظاهری

شان زد که خودانگارهتوان به ظاهر آدمها نگاه کرد و تخمین ضریب خوبی می

 چیست. یعنی چه تصویری از خود را در ذهن دارند. 

کند یا در س: یعنی موافقید که وقتی کسی در خودآرایی اغراق می

دهد، یعنی دچار کمبود اعتماد به نفس و انتخاب لباس زیاد وسواس به خرج می

 خودکمتربینی است؟ 

ی ایهو سنگینی که مج: راستش دقیقا برعکس! بر خالف تبلیغات رسمی 

کنم خودِ توجه به آراستگی مان شده، من اصال فکر نمیاغتشاش و ابهام در جامعه

ظاهر و کوشش برای زیبا نمودن امری بد باشد یا از نقصی روانشناختی حکایت 

ین کوشد با بهتردهد و میکند. اتفاقا برعکس، کسی که به ظاهر خود اهمیت می
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چشم دیگری نمایان شود، هم برای خودش احترام و  و زیباترین شکل در برابر

دهد که حس مشابهی را نسبت به دیگری داراست. اعتبار قایل است و هم نشان می

سی بینیم، اگر کی آنچه که در تبلیغات رسمی مییعنی به نظرم درست واژگونه

 وبکوشد خود را به شکلی از چشم دیگران پنهان کند و یا به عمد ظاهری نازیبا 

اش ژولیده و ناخوشایند برای خود ترتیب دهد، احتماال با اختاللی در خودانگاره

ند، بیروبروست. یعنی یا خود را برای نمایان شدن در چشم دیگری سزاوار نمی

کوشد یا برای حس و درک دیگری اعتبار قایل نیست و یا بدتر از همه این که می

اش کند و خود را واالتر از شکل ظاهری به این ترتیب پیامی ریاکارانه را مخابره

عرضه کند. اینجا شاید بتوان گفت که با شکلی از دروغ روبرو هستیم. مجسم 

 گیرد و هیچ اهمیتی برایکنید زاهدی برای اثبات این که نظرِ مردم را به هیچ می

اش قایل نیست، با دقت و وسواس فراوان ظاهر خود را طوری شکل ظاهری

ی پیامی ی آگاهانهنازیبا و ژولیده به نظر برسد. در اینجا با مخابرهتنظیم کند که 

ی من روبرو هستیم که آشکارا دروغ است. این با آنچه که پیشتر گفتید، درباره

آمیز که من همان را )شاید با کمی حذف و اضافه( ی پیامی اغراقیعنی مخابره

که گفتم به هیچ عنوان  باور دارد متفاوت است. خالصه کنم، منظورم از سخنی

کند. ای نیست که نازیبایی و ناآراستگی را تبلیغ میطلبانهتایید دیدگاه ریاضت

 خیزد و یا فریبکارانه است.این دیدگاه یا از اختالل در خودانگاره برمی
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گویید مدهای رایج امروزین بحرانی در از این که می س: پس منظورتان

 دهند چیست؟هویت را نشان می

ی نمایش دادن خود مربوط ج: بحثی که دارم به محتوای نمادین و شیوه

شود. وگرنه خودآرایی و تالش برای زیباتر و بهتر نمودنِ خویشتن امری طبیعی می

گردد که آدمها با اینجا باز میو تندرست است و هیچ ایرادی هم ندارد. بحث به 

ای از نمادها و به یاری کدام دستگاه نمادین و بافت زبانی چه زبانی، با چه شبکه

کنند. این دهند و آراستگی خویش را صورتبندی میخویشتن را نمایش می

 دستگاه نمادین است که به نظرم دستخوش اختالل شده است.

 ی کل صنعت مدان هست یا دربارهس: این اختالل به نظرتان فقط در ایر

 توان تعمیمش داد؟می

آورانه از خودآرایی ج: صنعت مد در واقع شکلی هنجارین شده و فن

 هایهای اقتصادی گره خورده و نوعی بازارِ تنظیم خودانگارهاست که با چرخه

زیبا را پدید آورده است. این صنعت جای نقد بسیار دارد و به نظرم تا حدود 

ی انهشناسهای شخصی برای بیان نظامهای زیباییهای فردی و مجالسلیقه زیادی

برد. نقد صنعت جهانی مد و آراستگی نیاز به بحث ها را از بین میوابسته به من

اش بسیار است. اما آنچه که بیشتر در اینجا مفصل دیگری دارد و گفتنی درباره

ابر شان قدمتی دو سه برانی که زبانشد. ایرانیمورد نظرم بود، به ایران مربوط می

شان انباشته از معانی ژرف و جمالت زبانهای اروپایی رایج امروزین دارد و ادبیات

شان هم قدمت و هم پیچیدگی و تنوعی چشمگیر دارد، زیباست و خوشنویسی

ند، معنا را با زبان و خطی بیگانه بنویسهایشان جمالتی کمابیش بیوقتی بر جامعه

 در حال پیروی از یک هنجار جهانی هستند که همان صنعت مد باشد. احتماال

دهد که عناصر این کار در سرشت خود نیک یا بد نیست، اما نشان می

ن ی پوشاک و تنظیم آراستگی تی تمدن ایرانی در دوران ما به الیهشناسانهزیبایی

 برکشیده نشده است. 
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 توجه به آراستگی و زیبایی س: این بدان خاطر نیست که در اروپا اصوال

 دارتر بوده است؟ظاهری ریشه

ید که از بینج: نه، تقریبا برعکس است! اگر اسناد تاریخی را بنگرید می

ان به شدیرباز ایرانیان به خاطر آراستگی و دقتی که در پوشاک و آرایش ظاهری

ها ینگارگر ها واند. کافی است به کتیبهاند نامبردار و شاخص بودهدادهخرج می

و نقشهای بازمانده از دورانهای متفاوت تاریخ ایران بنگرید تا ببینید که پیچیدگی 

های آراستگی ظاهری تا چه اندازه در ایران زمین کاریپوشاک و دقت در ریزه

مهم بوده است. اروپاییان دست بر قضا در این زمینه بسیار تازه به دوران رسیده 

ها را توانید ایرانیکشورهای دیگر با ضریب خوبی میهستند. حتا امروز هم در 

بر اساس توجهی به که خودآرایی دارند و نوع جامه و ظاهرشان از اتباع 

 کشورهای دیگر تفکیک کنید. 

س: اگر چنین است پس چرا صنعت مد جدید در ایران شکل نگرفته و 

 به کشورمان وارد شده است؟

ای از صنایع فرهنگی دیگر ادامه ای وج: چون صنعت مد امروزین حاشیه

های بزرگ و مراکز بزرگ تولید فیلم و توانید در غیاب دانشگاهاست. شما نمی

موسیقی و هنر صنعت مدِ نیرومند داشته باشید. به همین خاطر صنعت مدِ امروز 

آمریکایی دارد. به تازگی اقبال زیادی به پوشاک و نقش -ای اروپاییدنیا تبارنامه

ی شود، اما به هر صورت همهای ایرانی در صنعت مد جهانی دیده میو نگاره

شود و شکل نهایی ها در یک ماشین مدرن اروپایی است که پردازش میاین نگاره

 کند.خود را پیدا می

ی مردم کشورمان پیامد س: در نتیجه رخنه کردن نمادهای غربی به جامه

 مان است؟رشد نایافتگی صنعت مد بومی

 ه، دقیقا چنین است.ج: بل
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گذارانی که در این زمینه مدام س: پیشنهادتان برای دولتمردان و سیاست

 کنند چیست؟ابراز نگرانی می

 ای به نظرتان پستج: پیشنهاد سرراست و ساده آن است که اگر سلیقه

ر پسندید، پیشنهادی بهترسد و بافتی از نمادهای مربوط به مد را نمیو منحط می

دار و بنیادین مانند خودآرایی امری به مردم بدهید. منع کردنِ مردم از چیزی ریشه

گاه زورمدارانه و نامعقولی که لوحانه است و سیاستهای به کلی ناممکن و ساده

طی سالهای گذشته در این مورد اجرا شده همواره با شکستهایی فاحش و 

 واکنشهایی افراطی از سوی مردم رویارو بوده است. 

 س: ولی تالشهایی برای تولید مد بومی هم انجام شده است.

ای ج: میدانی مانند مد و خودآرایی چیزی نیست که در شرایط گلخانه

ی عظیم فرهنگی بر جهان حاکم است که با شرکتهای واند رشد کند. یک شبکهبت

تولید پوشاک و لوازم آرایش پیوند خورده است و فضایی را ایجاد کرده که مردم 

ای پوشاکی را با نمادهایی خاص های رایانهدر فیلمها و عکسها و نمایشها و بازی

 کنند. تا وقتی فضایی رقیب برایمیبینند و بعد امکان خرید همان را هم پیدا می

این شبکه ایجاد نشود، هیچ پیشرفتی در این زمینه به دست نخواهد آمد. تالشهایی 

که در این زمینه انجام شده با ناآگاهی محض و نادانی عمیق از ساز و کارهای 

جاری در این میدان انجام شده و به همین خاطر بازتابی در حد صفر داشته است. 
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ای ملی و بومی را در رمندان و طراحان لباس پشتیبانی شوند تا سلیقهاگر هن

آزادترین حالت ممکن بازسازی کنند و صنعتگران و تولید کنندگان پوشاک از 

هایی بحرانهای پیاپی سیاسی مصون بمانند و بتوانند در پیوند با ایشان فرآورده

فتم، هند شد. چنان که گشک با استقبال مردم روبرو خواشایسته تولید کنند، بی

ی افراد است و هویت ایرانی پوشاک و آرایش ظاهری بیانگر هویت و خودانگاره

بینیم. دار است که نمودهایش را در جاهای گوناگون میهمچنان به قدری ریشه

از آنجا ناشی  به نظرم اختالل در رمزگذاری پوشاک و مد که به آن اشاره کردم،

ب یک صنعت جهانیِ پردامنه و بیگانه و امری نادلپسند و شده که مردم بین انتخا

اند و ایدئولوژیک که به خاطر زورمداری بدنام هم شده، وادار به انتخاب شده

 گزینند.بدیهی است که در این شرایط کدام را بر می
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 بندِ فناوریتخته

 12/5/1395ی جام جم، سه شنبه روزنامه

 

 گرایش روز به روز که دارد وجود تکنولوژی ذات در چیزی چه س:

 میگردد؟ خارج کنترل از گاهی و شده بیشتر آن به افراد

ی سازمان توان فهم کرد. یکی همان شیوهآوری را چند جور میج: فن

هد و دآوری را پوشش مییافته و افزارمندِ انجام کارهاست، که سراسر تاریخ فن

سیر تاریخی درازمدتی را هم پشت سر گذاشته است. اما شکلی که معموال امروز 

 آوری مدرنارد و به فنشود، کاربردی خاصتر را در نظر دبه این کلمه اشاره می

اند که کند. در واقع تمام تمدنهای جهان فراز و فرودهایی داشتهاشاره می

های گوناگون توضیح داد. آوریتوان به کمک ظهور و افول فنشان را میبسیاری

توان گفت ظهور دولت ایران و پیدایش عصر هخامنشی با تثبیت و فراگیر یعنی می

زدن عمیق زمین، راهسازی و رونق بازرگانی، فراگیر آوری آهن، شخم شدن فن

ی کاریزها همراه بوده است. به همین ترتیب پیدایش تمدن شدن خط و توسعه

 هایآوری قایقرانی بر نیل و ساخت کانالتوان پیامد فنمصر باستان را می

ی این تمدنها تمدن غربی شاخص کشاورزی دانست. با این همه در میان همه

آوری سازمان یافته است. یعنی اش بر اساس فنی اصلی تمدنا که لبهاست، چر

آوری در یک ی امروزین تکنولوژی اغلب به شکلی خاص از کارکرد فنکلمه

کند که طی چهار قرن گذشته جهانگیر شده و ی تمدنی خاص اشاره میحوزه

 شکل و شمایل امروزین جهان را رقم زده است. 

 جدید ارتباطات و وسایل امروزی، های زندگی مهم بسیار وجوه از س: 

 هک است...  و ماهواره اجتماعی، های شبکه اینترنت، موبایل، کامپیوترها، از اعم

 دهدا دیگری بوی و رنگ خانواده اعضای میان روابط حتی و اجتماعی روابط به
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 طهراب این در نظرتان. ندارد معنا امروزی زندگی اینها بدون معتقدند بسیاری، و

 چیست؟

دهنده به جامعه های شکلآوریج: در تمدن مدرن موجهایی پیاپی از فن

ما و پیآوری ساخت کشتی اقیانوسشک فنایم. آغازگاه این موجها بیرا داشته

اش خیر تجربههای ای آن که طی دههصنعت چاپ بوده است. نوترین نقطه

شود آن را با انقالب شود که میهای جمعی مربوط میآوری رسانهایم، به فنکرده

 آوری الکترونیک وصنعت چاپ مقایسه کرد، با این تفاوت که بر بستر فن

ای سوار شده است. در واقع تمام مواردی که گفتید، یعنی های رایانهپردازنده

آوری های اجتماعی و ماهواره از ترکیب دو فنکهرایانه، تلفن همراه، اینترنت، شب

تم ی قرن بیساش دستاوردهای مهندسی مخابرات نیمهپایه پدید آمده است. یکی

است که تلویزیون را ممکن کرد و دیگری رایانه که دو سه دهه دیرتر شکل 

ی سابقه روبرو کرد. در این معنی همهگرفت و پردازش اطالعات را با جهشی بی

شود در دو کارکرد اصلی خالصه کرد که عبارتند از پردازش نمودها را میاین 

ی مخابره کردن و فرستادن پیام. این دو در ضمن آمایی به عالوهاطالعات و داده

کارکردهای اصلی مغزهای اجتماعی شده هم هستند. یعنی آدمیان در مقام 

خود به رسمیت جانوران اجتماعی همین دو کارکرد را به عنوان رکن حضور 

کنند و پیامهایی را به دیگران مخابره ها اطالعاتی را پردازش می«من»شناسند. می

دهد، آوری همین دو رکن رخ میکنند. به همین خاطر وقتی انقالبی در فنمی

ا هم ارتباط سابقه بکنند و به شکلی یکسره بیها پیکربندی متفاوتی پیدا میمن

 کنند.برقرار می
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 کجاها فرهنگ، این میکند؟ حمل خود با را فرهنگی تکنولوژی، س: 

 زداست؟ آسیب کجاها و باشد زا آسیب میتواند

توان از یک زاویه به صورت ها یعنی شخصیتهای انسانی را میج: من

ی پیام دانست. در این معنی ساز و ی اطالعات و فرستندههای پردازندهماشین

دهند دهند، شکل هستیِ من را هم تغییر میکارهایی که به این دو کارکرد شکل می

تم یدگر در ابتدای قرن بیسایست که هاکنند. این همان ایدهو تا حدودی تعیین می

پیشگویانه به آن اشاره کرد و گفت که تکنولوژی غربی پیکربندی خاصی از انسان 

نامید که به نظرم در پارسی سازد. او این وضعیت را گِشتِل میرا ضروری می

قالبی  بند در اصل به معنای آتل واست. تخته« بندتخته»بهترین برابرنهاد برایش 

 اند تا به تدریج شکل خود را باز یابد و ترمیمبستهندام شکسته میبوده که دور ا

بندِ ی ترکیب تختهکه در سراچه»گوید شود. در همین معنی است که حافظ می

های نسل جدید که پردازش اطالعات و آوریآوری و به خصوص فنفن«. امتن

د، به تعبیری سازنارسال پیام و تنظیم خودانگاره و ابراز آن را دگرگون می

های در حال گذار و بنابراین شکسته و در هم ریخته را بندی هستند که منتخته

 آوریبخشند. در این معنی فندهند و شکلی تازه به ایشان میدر خود جای می

دهد. هرچند به نظر آن را تعیین ها شکل میکند که به منمثل قالبی عمل می

ی انتخاب وضعیت خویش همچنان پا برجا ها براکند و اختیار آزاد مننمی

 ماند، هرچند که کمتر و دشوارتر تحقق یابد. می

 ماهواره های کانال برخی یا و اجتماعی های شبکه مصداق، بعنوان س: 

 فمختل طرق به را خود وقت ساعتها مردم از عظیمی قشر. بگیرید نظر در را ای

 اجتماعی بحران یا و معضل یک مسئله این آیا اوال،. کنند می صرف آنجا در

 دانید؟ می چه را امر این دلیل ترین مهم ثانیا، است؟

شود بحران یا اختالل جاست که هر تغییری را نمیج: نکته در همین

دانست. نظام اجتماعی در کل یک سیستم پویای تکاملی است و هرگز در وضعیتی 
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گیرد. یعنی تعادل و ثبات و مفاهیمی از این دست که ایستا و پایدار قرار نمی

شوند، در های نو مورد تهدید قلمداد میشوند و از سوی رسانهاغلب ستوده می

های وریآکنند. پس به نظرم خطاست اگر فنواقع هرگز وضعیتی منجمد پیدا نمی

هایی تازه برای پردازش رها و شیوهنوین را تهدید یا اختالل بدانیم. اینها ابزا

ها تحمیل ی پیام هستند که شکل و شمایلی تازه را به مناطالعات و مخابره

های پیشارویشان را هم با جهشی ی امکانها و شمار گزینهکنند و در ضمن دایرهمی

دهند. اگر ما به همان ضرباهنگ پیشین چسبیده باشیم و خیره کننده افزایش می

هایی از این دست را هم تهدید یعی و بدیهی و درست بدانیم، دگرگونیآن را طب

کننده و خطرناک خواهیم پنداشت. اما واقعیت آن است که خطری در این میان 

وجود ندارد. همان وضعیت قدیمیِ ستوده شده و به ظاهر امن هم زمانی برای 

انها باید به امکرسیده است. خودش انقالبی و نوظهور و تهدید کننده به نظر می

آورند بنگریم و های تازه پدید میآوریو محدودیتهای نوظهوری که فن

شان انتخاب کنیم. نفی و طرد و ها را در رویاروییخردمندانه بهترین گزینه

 آورد.ای به بار میشان نه سودی دارد و نه اصوال نتیجهنکوهش

 

 

 

 

 

 

های نو را آوریشود جلوی ورود این فننمی مدت دراز یعنی در س: 

 گرفت؟

مدت و کوتاه شود چنین کرد، حتا در میانج: نه تنها در دراز مدت نمی

اش نگاه ی ایرانی در بافت جهانیمدت هم ممکن نیست. شما به تحول جامعه



 79      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

رفتم ام میهبایست به خانکنید. وقتی که من نوجوان بودم برای گفتگو با دوستم می

زدم و اگر او در خانه بود از راه یک سیم با هم گفتگو اش تلفن میو به خانه

کردیم. بهای گفتگوی تلفنی هم به شکلی بود که مردم معموال با کسانی که می

لفن زدند. امروز شما تشتند حرف میچند کیلومتر بیشتر با خودشان فاصله ندا

ی زمین حرف توانید با هرکس در هر جای کرههمراهی در دستتان است که می

نید و توانید تصویرش را هم ببیپردازید و تازه میای بسیار اندک میبزنید و هزینه

نوشته و متن و فیلم و عکس هم با او رد و بدل کنید. این ماجرا بیست سال پیش 

تانهای علمی تخیلی شبیه بود و امروز یک ابزار جهانگیر است. چطور به داس

ای را بگیرد؟ و اصوال چرا کسی آوریممکن است کسی بتواند جلوی چنین فن

 باید بخواهد چنین کند؟ 

 با رابطه در فراوان اخیر های سال طی گذارسیاست اما نهادهای س: 

ده ش وضع تحدیدی و تهدیدی قوانین گاه و داده ها هشداراین رسانه از استفاده

  است؟ نیفتاده کارگر ها روش این چرا تا کاربردشان مهار شود،

 

 

 

 

 

 

 

آوری ممکن نیست، و به نظر من ج: همان طور که گفتم اصوال مهار فن

 ها رای انتخابها و امکانات پیشاروی منآوری تازه دایرهمطلوب هم نیست. فن
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آوری مدرن به کنند. فندهد و از این رو همگان از آن استقبال میافزایش می

ای ده و در فاصلهتعبیری نوعی دین تازه است که بهشتی را طی چند روز آین

ها و خطرهای دهد. این که بهشتِ صنعتیِ مدرن بیماریبسیار نزدیک وعده می

 یلوحانه است اگر بخواهیم جلوهخاص خود را هم دارد تردیدی نیست، اما ساده

آسایش را انکار کنیم یا بکوشیم مردم را از ورود به آن باز داریم. این که بهشت

دهد که ک در ایران ممنوع بوده است نشان میبوویدئو، ماهواره، و فیس

آوری و کارکردهای آن ندارند. گذاران ما درک درستی از مفهوم فنسیاست

انگارانه ی برخورد سادههای قیدآور تنها نشانهشکستهای پیاپی این نوع سیاست

ی پیامدها سازان ما در برابربندِ نوظهور نیست، بلکه فلج بودنِ تصمیمبا این تخته

دهد. وقتی شما در برخورد با چیزی نو بالفاصله حکم این جریان را هم نشان می

به تکفیر و طردش بدهید، و بعد ببینید که کسی این فرمان را جدی نگرفته، نیروی 

خود را صرفِ پافشاری بر همان حکم نادرست اولیه خواهید کرد. در این میان 

کند آورد راه خود را باز میبه ارمغان می هابندی تازه برای منای که تختهآوریفن

ای یابد که هیچ اندیشه و تدبیر سنجیدهشود و در بستری توسعه میو وارد می

 اش شکل نگرفته است.درباره

 گسترش اب گذارانسیاست و مسئولین مواجه شیوه بهترین شما نظر به س: 

 چیست؟ تکنولوژی وسایل و ابزار

 هایگذاران در جریانِ دگرگونیج: به نظرم قدم اول آن است که سیاست

ی دنیا باشند و امکانها و پیامدهای این ماجرا را درک کنند. در این نکته آورانهفن

ها ردپایی ماندگار و تعیین کننده بر شکلِ هستیِ آوریتردیدی نیست که این فن

مهای ارزشی، قواعد اخالقی، ساختهای گذارند و به این ترتیب نظاها به جا میمن

سازند. اما شکایت از آنها و کوشش اجتماعی و قالبهای فرهنگی ما را دگرگون می

های لوحانه است و هم زیانمند. ایرانیان طی دههشان هم سادهکنیبرای ریشه

های نوظهور با وجود قید و بستهای آوریاند که هم از این فنگذشته نشان داده
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ننده کنند و هم در مسیرهایی به کلی غافلگیر کر با اشتیاق فراوان استفاده میبسیا

ی مردم نماید که خبرگی و ژرف اندیشی تودهگیرند. یعنی چنین میاز آن بهره می

ر گذاران و نخبگانشان برتهای ارتباطی نو از سیاستآوریایران در برخورد با فن

ها سازمان یافته برای فهم این دگرگونی باشد. تنها در شرایطی که خرد و درکی

ز آنها ی درست اوجود داشته باشد و تدبیرهایی عقالنی و سنجیده برای استفاده

ار بود. بند امیدوتوان به زیبایی و سودمندیِ کارکرد این تختهاندیشیده شود، می

گذاران ما به دستگاه نظری روزآمد و درستی پیشنهاد من آن است که سیاست

ند اش را دریاببند و سودها و زیانهای احتمالیح شوند، ویژگیهای این تختهمسل

ش از بخی درست و توسعهای عاقالنه و درست برای ترویج استفادهو به برنامه

ای باشد، بدون زور و آن دست یابند، که اگر چنین شاخصهایی در هر برنامه

 ضرب با استقبال مردم هم روبرو خواهد شد. 

 

 

 

 

  



 82      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 نویسینامهای بر دهدیباچه

 م: افصل آغازین کتاب تازه

 «ی عبید زاکانینامهسرشکی سرخ و رویی زرد: شرحی بر عشاق»

 

 سرشکی سرخ و روئی زرد بیند  هر آنکو عشق ورزد درد بیند

ها قالب ادبی جالب و مهمی در قرن هشتم هجری محسوب نامهده 

گنجد. از این رو می ی عبید نیز از نظر سبکی در همین ردهشدند و عشاق نامهمی

انیم، دبی بیشتر بدی این قالب اپیش از پرداختن به خودِ متن، الزم است درباره

ای عبارت است از مثنوی نامهاند. دهچرا که این شیوه امروز کمابیش از یاد رفته

هایی عرفانی و فلسفی از مهر و عشق را تواند سویهدر شرح عشق که می

 اش بپردازد. های زمینی و عینیصورتبندی کند و یا به جنبه

ها همواره اندرکنش عاشق و معشوق را در قالب گفتگو و نامهده

ن شاگونه دارند. بدنهدهند و از این رو ساختاری داستانهایی شرح میرویارویی

ق تایش را عاشق به معشویل یافته که پنجهم در شکل کالسیک از ده نامه تشک

ا هتای بعدی پاسخ معشوق به عاشق است. در میان این نامهنویسد و پنجمی

بخشهایی در شرح زیبایی دلدار، حدیث نفس و بیان حال و هوای درونی عاشق 

ی اینها چند غزل گیرد و جالب آن که شاعر در میانهو گاه پند و اندرز قرار می

ی عاشق گنجاند. قالب رسمی آن است که در پایان هر نامههمان وزن میرا هم با 

 به معشوق غزلی بیاید.

ی یک مثنوی ترفندی به نسبت قدیمی است که گنجاندن غزل در میانه 

بینیم. این مثنوی عاشقانه ده غزل عیوقی هم می« ورقه و گلشاه»اش را در نمونه

توان حکم کرد که در قرن پنجم هجری را در خود جای داده است و از این رو می

لبهای ادبی رایج بوده است. بعدتر هم امیرخسرو دهلوی این شکل از بازی با قا
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مین روش را توسعه داد و عالوه بر چند .ق( ه688ی ه)سرود« السعدینقران»در 

 ی مثنوی خویش گنجاند. هایی را هم در میانهغزل، قصیده

ی ویس و رامین ها را در منظومهنامهی متنی به دهترین اشارهاما قدیمی

تن نامه بینیم که ویس با نوشمیبینیم. در این متن پس از سفر رامین به گوراب می

دهد و روی هم رفته ده نامه با قلم حاالت درونی خود را برای دلدار شرح می

نماید که این بخش از ویس و رامین چنین می 30فرستد.مشکین دبیر برای وی می

ها بوده باشد. با توجه به نامههای دیگر بذر آغازین دهیا بخشی مشابه از منظومه

اری نگشود و نامهاین که اصل داستان ویس و رامین به دوران اشکانی مربوط می

، دهدل میی داستان را تشکیو گفتگوی عاشق و معشوق بخشی مهم از بدنه

                                                 

 

 .1337گرگانی،  30 

نگاری میان دلدار و دلداده و شرح حال توان حدس زد که این ماجرا یعنی نامهمی

وده سال و جا افتاده بعاشقان در این بستر در ایران زمین یک سبک ادبی دیرینه

ی قرن پنجم یعنی پیش از دانیم که دست کم در میانهباشد. به هر روی این را می

این شیوه در ادب پارسی  که سال درگذشت فخرالدین گرگانی است، .ق 446

دری وجود داشته، و چه بسا که در همان دوران قدمتش در بافت تمدن ایرانی به 

 زاره بالغ بوده باشد.حدود دو ه

اند، هایی که به صورت متنی مستقل تدوین شدهنامهیکی از کهنترین ده

ی ضمونی عارفانه دارد و بیشتر بر سویهی فخرالدین عراقی است که م«نامهعشاق»

 تا 680ی گوید که این متن در فاصلهاهلل صفا میمینویی عشق تاکید دارد. ذبیح
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ده شده است و بنابراین به یک و نیم قرن پس از ویس و رامین مربوط .ق سرو683

الدین محمد جوینی بیت و به نام شمس 1063شود. عراقی این اثر را در می

ن بعد تعیین ها را تا دو قرنامهسروده است. قالب این اثر چارچوب عمومی ده

ی عاشقانه دارد و در پایان هریک غزلی با ایست که ده نامهکند. متن مثنویمی

گردد و بیشتر در اطراف اش بر محور عشق نمیهمان وزن آمده است. اما مضمون

اهلل صفا با این همه ذبیح 31کند.های مقدس و پند و اندرز گردش میستایش چهره

در همین حدود زمانی  32سرایی معرفی کرده است.نامهاو را آغازگر اقبال به ده

خود « نامهصحبت»( محمد بن فریدون هُمام تبریزی هم .ق682)احتماال پیش از 

                                                 

 

 .338-325: 1338عراقی،  31 

 .577-576: 3، ج.1351ا، صف32 

عارف به معشوقش ی یک ی عاشقانهرا سرود که موضوعش عشق بود و ده نامه

 33گرفت.را در بر می

ینیم بها را مینامهن آثار، ناگهان اقبالی به سرودن دهکمی پس از تدوین ای

ای. ی اوحدی مراغهاست در پانصد بیت، سروده« منطق العشاق»که آغازگاهش 

نویسد که در حال بیماری و تب سرودن این شعر را اوحدی در متن این اثر می

قید کرده  هجری 706رجب آن را شب بیستم  به انجام رسانده و تاریخ پایان

سرایی دامن زد که در سراسر قرن هشتم ادامه نامهاست. این متن به موجی از ده

 : پنجاه و شش.1351همام تبریزی،  33 
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 کند کهحدی در این اثر ادعا مییافت و به خلق چندین اثر مهم انجامید. خودِ او

 داند:ای کهن و دیرینه مینامه نویسی را شیوهدست به نوآوری زده و سبک ده

 دیر است که شیرین اینامهبگو ده  است سیر کهنه هاینامهده دل

 نو یلوزینه از کش در سماطی  نو یسینه از کن تازه حدیثی

 خوش دیگران وقت داریم را تو  کش دیگران هایبرگفته قلم

 خواند که هرکس قدرتی صاحب که  بداند تا کن برون نموداری

 ساز ایجامه نوئی به را محبت  ساز اینامهده خود نام بهر ز

فة تح»شود. ی قرن هشتم هجری مربوط میها به میانهآزماییاوج این طبع

سروده شد و  .ق751سال بیت به رکن صاین هروی در پانصد « العشاق

                                                 

 

 .61-60: 1388باقری،  34 

نیز کمابیش در  بیت 383اهلل بن نصوح شیرازی در ی خواجه فضل«نامهمحبت»

همین زمان تدوین شد و این هردو اثر اوحدی و همام را سرمشق خود قرار داده 

ی خود را سرود که «نامهعشاق»بودند. درست در همین سال عبید زاکانی هم 

های دیگر دارد. کمی نامهاین نوشتار است و ساختاری متفاوت با دهموضوع 

و  34بیت سرود 744را در « العاشقینروح».ق 768در بعدتر شاه شجاعِ نامدار 

معلوم است که در سرایش آن به اثر عبید و صاین نظر داشته است و به ویژه به 

ی گیتیانه و زمینیِ عشق رفته که در اثر عبید زاکانی برجستگی دارد. استقبال سویه

ق سروده شده را هم باید در همین زمینه .770ی سلمان ساوجی که در «نامهفراق»

های دیگر دارد. جز آنها که فهرست نامهدهگنجاند، هرچند ساختارش تفاوتی با 
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 یایست سرودهنامههم یاد کرده که ده« محب و محبوب»کردیم، باید از مثنوی 

ر اش دی عکسبرداری شدهشاعری گمنام به نام اختیاری، که به تازگی نسخه

ای سودمند در ها مقالهی مجتبی مینوی کشف شده و احمدرضا یلمهکتابخانه

 35وشته است.اش نمعرفی

دریج از رواج افتاد، اما نامه به تدر اواخر قرن هشتم هجری سرودن ده

.ق ابن 794. در توان نشان دادهایی از آن را تا پایان قرن نهم میهمچنان نمونه

بیت سرود و در سلخ شوال سال  760را در « روضة المحبین»عماد شیرازی 

 36را در هزار بیت سرود.« القلوبمحبوب»ریری گمنامی به اسم ح.ق فرد 800

                                                 

 

 .217-199: 1391ها، یلمه 35 

 .544: 1354عیوضی،  36 

ای که در این متن نامش قید شده، احتماال شیخ سعدالدین حریری است حریری

 .ق788اخیر در الدین محمد عصار تبریزی، که این فرد ان شمساز شاگرد

  37سروده است. بیت 5120را در « مهر و مشتری»ی منظومه

که شاعران قدیم به ویژه جامی بسیار از آن « مهر و مشتری»این مثنوی 

ر دلباختگی مهر پساند و به ترکی عثمانی هم ترجمه شده، ماجرای تعریف کرده

شاپور ساسانی و مشتری پسر وزیر پادشاه است. این متن بسیار مهم و جالب 

های استثنایی عشق میان دو همجنس در توجه است، چون از سویی یکی از نمونه

بینیم و از سوی دیگر اگر مهر و مشتری را ادبیات داستانی پارسی را در آن می

 .1394عصار تبریز،  37 
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ا به این استعاره تاکید شده( و آنها را به ایزدان اسم اختر بدانیم )که در متن باره

ی این دو ستاره یعنی میترا و هورمزد مربوط بدانیم، متنی اساطیری و بسیار نماینده

 جالب توجه را در برابر خویش خواهیم یافت. 

ی جالب در این اثر آن است که عصار تبریزی با تاکید زیادی نکته

شان بازگردانده و از دلبستگی خاستگاه عشق مهر و مشتری را به دوران کودکی

است. یعنی متن با وجود آن که به عشق دو  زدایی کردهاین دو به هم جنسیت

خواهانه نیست. در متن به ازدواج مهر و ارتباط کند، همجنسمرد اشاره می

های فراوان هست که این خروج از بیان قهرمانان مرد با زنان هم اشاره

 سازد.تر میی عشق را قاطعخواهانههمجنس

                                                 

 

 .20: 1378محمدی، خان 38 

روضة »ها در قرن نهم هم ادامه یافت. عزیز بخاری نامهسرودن ده

خود را در هزار بیت در ابتدای این قرن سرود و تکلفی بسیار به خرج « العاشقین

هر بیتی از این اثر صنعت تجنیس را به کار گرفت. عارفی هروی هم داد و در 

اش ای به نام خواجه پیراحمد وزیر بایسنغر میرزا سرود و به او پیشکشنامهده

 38کرد.
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های موسوم به سی نامه هم که در مجتبی مینویی اشاره کرده که منظومه

 اند را نیز باید حاصل گسترش همینهشدهمین بافت با حجمی بیشتر نوشته می

های کاتبی و  امیر حسینی را در این رده فهرست نامهسبک ادبی دانست و سی

 کرده است.

ها به طور خاص نامهیابیم که سرودن دهنچه که گذشت در میبا مرور آ

ی قرن نهم رواج داشته است. اوج در اواخر قرن هفتم هجری آغاز شده و تا نیمه

شود و گویا دو کانون ی قرن هشتم هجری مربوط میسرایش این آثار به میانه

را عامل  ه شجاعتوان شااصلی در شیراز و تبریز داشته است. در شیراز به ویژه می

اصلی تشویق شاعران به سرودن این نوع اشعار دانست. چرا که خودش هم در 

ها در دوران زمامداری او نامهاین زمینه طبع آزمایی کرده است. بیشترین شمار ده

 اند. و در پیوند با دربار او سروده شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( .ق772ی این نکته هم شایان توجه است که عماد فقیه کرمانی )درگذشته

های منظوم خویش به شاهان معاصرش را گردآوری کرد و در قالب وقتی نامه
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ای بر آن نوشت و آن را کتابی تدوین نمود، ده تا از آنها را برگزید و مقدمه

جالب آن است که در میان تمام  39اش کرد.نامید و به شاه شجاع پیشکش« نامهده»

ها، همین یکی با این اسم مشخص شده و تنها همین هم از نظر محتوا نامهاین ده

 ی کالسیک دارد. نامهو ساختار بیشترین فاصله را با سبک ده

ی عبید زاکانی که موضوع این نوشتار است به ابواسحاق «عشاق نامه»

 پیشکش شده که حاکم مقتدر و محبوب شیراز بوده است:

 چراغ دودمان نسل آدم  شهنشاه جهان دارای عالم

 وجودش آیت لطف الهی  همایون گوهر دریای شاهی

 درونش مهبط انوار معنی  معنی پرگار یضمیرش نقطه

                                                 

 

 : بیست.1348فقیه کرمانی،  39 

 ابواسحاق سلطان السالطین  جم ثانی جمال دنیی و دین

 جهانگیر آفتاب هفت کشور   شاه دادگسترخجسته پاد

 گاه شهریارانجنابش سجده   غالم بارگاهش تاجداران

 سپاهش هریکی میری و شاهی  زخیلش هر سوی صاحب کالهی

 گاه رزم چون تابنده خورشیده ب  جمشید ،گاه روز بزم چون بره ب

 قدم بر جای افریدون کشیده  دهسریرش پایه بر گردون کشی

د، شیخ کننبینیم، و شواهد بیرونی هم تایید میچنان که در این بیتها می

عظمت ایران باستان در شیرازِ روزگار خود بوده  ابواسحاق در پی احیای شکوه و

و به همین خاطر ارجاعهای شاعرانِ دربارش به پهلوانان باستانی و شاهنشاهان 
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را  سرایی و احیای این سبکنامهکهن ایرانی بسیار است. شاید بتوان توجه به ده

ع ای او دانست که بعدتر به دست شاه شجگرایانهنیز بخشی از سیاست باستان

رایی سنامهی مرکزی جنبش دهادامه یافته است. به هر روی آشکار است که هسته

شهر شیراز و دربار شاهان جوان و شعرشناس این شهر از دو دودمان متفاوت 

اند. مرکز دیگری که در تبریز راندهبوده که در قرن هشتم در این اقلیم فرمان می

ز جنوبی قرار داشته و در پیوند با آن و داریم انگار تا حدودی زیر تاثیر این مرک

 پیموده است.به پیروی از شاعران شیرازی این راه را می
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 آنچه باید از جدل مورخان آموخت

1395، امرداد 48ی مهرنامه، شماره  

 

 درآمدپیش

امین سالگرد  خورشیدی(، مصادف است با سی     1395تیرماه امسال )  21

نب ای که پرجای مشهور و پرسروصدا به قلم یورگن هابرماس. مقاله  انتشار مقاله 

ی علوم انسااانی را در اروپا به ترین کشاامکش روشاانفکرانه در حوزهو جوش

                                                 

 

40  Habermas, 1986. 

توجه قرار  دنبال داشاات، و با این همه در ایران چندان که ساازاوار اساات مورد

ی خورشاایدی، هابرماس در نشااریه 1365تیرماه سااال  21نگرفته اساات. روز 

و در آن چهار  40ای طوالنی و پرگوشه و کنایه نوشت  مقاله( Die Zeit)« زمان»

ست     صرش را به را شمند آلمانی معا ی افراطی، کارانهگرایی محافظهمورخ و اندی

ها و تالش برای تطهیر کوشااش برای انکار کشااتار یهودیان، هواداری از نازی 

سیاهه  ضع هیتلر متهم کرد.  شته از مطرود و      گیریای از مو سی که گذ سیا های 

ند سال بعد در آلمان به جرمی حقوقی  ها، چمنفور بودن در فضای رسمی رسانه   

 هم تبدیل شد. 
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نگارانی که هابرماس در این مقاله بر ایشاااان تاخته بود عبارت           تاریخ 

لده   ند از کالوس هی یل اشااترومِر و      بود کائ ندرِآس فریتس هیلگروبِر، می ند، آ برا

ی هابرماس به آخرین فرد در این فهرسااات بود و    ی حمله ارنسااات نولتِه. لبه  

هایی که نویسندگان و اندیشمندان در مرزِ   گیریایی که نولته داد و موضع هپاسخ 

« جدل مورخان»کشاامکش این دو برگزیدند، به جریانی مهم دامن زد که امروز 

 شود. خوانده می «نگاراندعوای تاریخ»یا 

دعوای میان هابرماس و نولته قدری پیش از این تاریخ آغاز شااده بود. 

ته از شااااگردان   پردازان مهم و نامدار و مهم هایدگر و از مورخان و نظریه       نول

فاشیسم در دوران   ».م( با انتشار کتاب  1963) 1342تاثیرگذاری بود که در سال  

                                                 

 

41  Nolte, 1963, 1965. 

م به شناسی فاشیس    خوانشی به کلی تازه و بسیار استوار از تاریخ و جامعه    41«آن

گرای آلمانی که هابرماس مرشد و  دست داده بود. در آن دوران نویسندگان چپ  

شااد، این کتاب را سااتودند و ولفگانگ آبندروت که رهبرشااان محسااوب می

ستاد راهنمای هابرما    ترین نظریهمهم ست آلمان و ا سی ه س بود، از نولتپرداز مارک

 دعوت کرد تا در دانشگاه ماربورگ تدریس کند. 

 

 

 

 

 ارنست نولته
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شت، فریفته  نولته که ژرف سارت اخالقی را با هم دا ی نگری علمی و ج

های بعدی پشااتیبانی موجِ فرهنگی ساایاساای غالبِ آن دوران نشااد و در کتاب

مان و آل»خویش به مرزبندی روشنی با سرمشق نظری مسلط رسید. او در کتاب      

.م( 1983/ 1362« )مارکسیسم و انقالب صنعتی».م( و 1974/ 1353« )جنگ سرد

شی به کلی تازه از جنبش  ست داد و         خوان سم به د سی ستی و مارک سیالی سو های 

شکل      ست آلمانی از نو بازتعریف کرد. طبیعی بود که این  سیا پویایی آن را در 

 گرا منتهی شود و چنین هم شد. پردازی به واکنش نیروهای چپاز نظریه

نگریم، کامال آشکار است که حاال که پس از چند دهه به موضوع می  

                                                 

 

42 Nolte, 1986. 

ای شخصی داشته و از مجراهایی برای مخالفت هابرماس با نولته دشمنی

جسااته که به کلی غیردانشااگاهی و غیرعلمی بوده اساات.   با آرای او بهره می

که در خرداد  نمونه  ته برای سااخنرانی در   1365اش آن  نام      نول به  همایشاای 

های  دعوت شااد، که با اعمال نفوذ هابرماس و رایزنی      « گفتگوهای رومربرگ »

، دعوت از نولته به شااکلی کمابیش اش با برگزارکنندگان این برنامهپرده پشاات

ای ای را که برآمیز لغو شد. نولته که از این برخورد آزرده شده بود، مقاله  توهین

ست آماده کر   ش سردبیر     ارائه در این ن ست که  ستش یوآخیم فِ ده بود با یاری دو

بود، در آنجا به چاپ رساند. نام این مقاله به قدر « فرانکفورتر آلگماینه»ی نشریه

ی تند و تیز مقاله 42«.خواهد سااپری شااود!ای که نمیگذشااته»کافی بیانگر بود: 
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شتار بود. جدل مورخان که در پی آن     سخی به این نو آغاز هابرماس در واقع پا

ی احضااار تاریخ در اکنون مربوط شااد، یکسااره به همین موضااوع یعنی شاایوه

منافع   مند و رعایت   جویی روششااود. احضاااری که همواره میان حقیقت     می

سیاستمدارانه و میان فراخوانی روشنگرانه و عقالنی یا احضار روحی جادوگرانه 

 کند، و بنابراین یکسره با سیاستِ حقیقت درآمیخته است.نوسان می

 

 

 

 

                                                 

 

43 Fest, 1986.  

 ها و سنگرهامرزبندی جبهه

ی تند هابرماس به وی توفانی      ی نولته و پس از آن حمله  انتشااار مقاله    

ی تاریخ آرایی شفافی را میان نویسندگان حوزه  برانگیخت که به سرعت به صف  

ست که مقاله      و جامعه سفه در آلمان دامن زد. یوآخیم فِ سی و فل ی نولته را شنا

( 1365امرداد  5ر ی هابرماس )د  برایش چاپ کرده بود، دو هفته پس از حمله   

له    قا چار       در م خت و او را د تا به وی  ندن »ای  گاهی   خوا «  پریشاایِ دانشاا

(Academic Dyslexiaدانست ).از دید او سخن نولته روشن و شفاف بود  43

رفانه در طو به سادگی فراخوانی بود تا تاریخ معاصر آلمان به شکلی علمی و بی

نده و تحلیل شااود. فسااات می        تاریخی گنجا به خاطر       بافتی  هابرماس  گفت 

 یورگن هابرماس
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ستی   سی ست و همه چیز را   ایدئولوژی مارک ست متون ناتوان ا اش از خواندنِ در

فهمد و به همین خاطر ناگزیر اساات در برابر لحن علمی می بیند ودار میجهت

 نولته به پرخاش و ترور شخصیت روی بیاورد. 

یک ماه بعد، در پنجم شااهریورماه کارل دیتریش براخر در فرانفکورتر       

شت و اعالم کرد که هم نولته  آلگماینه که پایگاه هواداران نولته بود، مقاله ای نو

اند و به خاطر گسااترده ساااختن د راه خطا پیمودهو هم هابرماس در دعوی خو

ز شان نسبت به مفهوم توتالیتاریسم ا   دارانه و سیاسی  مفهوم فاشیسم و نگاه جهت  

پنج روز بعد  44اند.ی واقعیت تاریخی باز ماندهدسااتیابی به تحلیلی عینی درباره

هواداران هابرماس بود به نولته  که اردوگاه Die Zeitنشااریة ابرهارد یِکِل در 

                                                 

 

44  Bracher, 1986. 

تاریخی   تاخت و گفت که نگرش او چندان هم که فسااات می        گوید علمی و 

شت که از دید نولته حمله     شت گذا ست. او بر این نکته انگ سیه  ی هیتلر به رنی و

پیشااگیرانه بوده، و ادعا کرد که چنین نبوده و شااواهد تاریخی چنین چیزی را  

نولته پاسخی مشخص را از پیش در ذهن دارد و    دهد. یکل نوشت که نشان نمی 

کند و در نهایت همان هایی طرح میچیند و پرسشبر مبنای آن بحث خود را می

 دهد. پاسخ را با سروصدای بسیار به خوردِ مخاطب می

ما می      حدودی وارد بود، ا تا  ته  توان آن را ویژگی عمومی این ایراد الب

سش        همه ست که پر سر آن ا صلی بر  ست و تفاوت ا شگاهی دان  هایی متون دان

شده به آنها )که  های دادهمطرح شده اصیل و جدی و مهم هستند یا نه، و پاسخ    
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تند ل و عقالنی هسشان دارد( مستداش دربارههمیشه پژوهشگر از ابتدا جهتگیری

 اند؟بازی مطرح شدهیا متعصبانه و بر اساس سیاست

عد، در       ته ب مه      29یک هف نا ماه هلموت فالیشاار در روز ی شااهریور 

ار کشناسی و اعتبار علمی ای گشود و از روشی تازهنورنبورگر تسایتونگ جبهه

کشاای یهودیان و کارهای دولت نولته دفاع کرد. او هم تاکید کرد که باید نساال

شود و گفتمان       سی  سناد برر نازی در بافتی تاریخی با نگاهی عینی و مبتنی بر ا

سی         سیا ستیابی به اهدافی  ست که در پِی د هابرماس را نوعی جدل حزبی دان

ی مخالفانش رای تخطئهاست و از رخدادهای جنگ جهانی دوم همچون ابزاری ب

 کند. استفاده می

 به هواداری از« زمان»یک هفته بعد از انتشار این مقاله، یورگن کوکا در 

ها به کشاای نازیگفت نساالهابرماس برخاساات و در پاسااخ به فساات که می

سل  ست  ن شی کمونی شباهت دارد، تاکید   ک سرخ در کامبوج  های گروه خمرهای 

لیلی که او د کرد که چنین نیست و آشویتس به راستی پدیداری یکتا بوده است.    

شااد، آن بود که  آورد و تکرار گفتار هابرماس محسااوب می    برای این ادعا می 

شرفته بوده و با کامبوجِ بدوی و غیرمتمدن تفاوت     شور اروپایی پی آلمان یک ک

دارد و از این رو بروز چنین جنایتهایی در آن ویژگی و یگانگی خاصاای بدان       

های روسی به  سرخ و حتا بلشویک  بخشد. از دید هابرماس و کوکا خمرهای  می

شته   جامعه سیایی و بدوی تعلق دا شان اروپایی  ای آ اند و به کلی از تمدن درخ

 یوآخیم فِست
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شد و آشکارا گرایان ابراز میاین حرف که از سوی اردوگاه چپ 45فاصله دارند.

ی ا حملهشد، ب بوی نژادپرستی و خودبرتربینی عصر استعمار از آن استشمام می     

گفتند این گفتمان همان نژادپرسااتیِ     تند نولته و هوادارانش روبرو شااد که می    

زمین یک اعتبار کند و انسان در همه جای  آلمانیِ موضوع نقدش را بازتولید می 

 یافته همواره باید نکوهش شود. و ارزش دارد و جنایت سازمان

و فرانکفورتر آلگماینه در این میان تنها گفتار یکی از      روزنامه تسااایت    

شولتس در اولی نقدی بر هابرماس  دو اردو را چاپ نمی کردند. چنان که هاگن 

ست       ستدالل علمی ا سند و مدرک و ا سخنان وی فاقد  را چاپ کرد و گفت که 

شمه می      و از ایدئولوژی سرچ سی  سیا به همین ترتیب چندی بعد در  46گیرد.ای 

                                                 

 

45  Kocka, 1986. 

ی پاییز کورت زونتهایمر که متخصص علوم سیاسی بود در راینیشِه مرکور     نهمیا

ی ارهی او دربنظرطلبانهای بر ضااد نولته نوشاات و گفت که رویکرد تجزیهمقاله

اش منتهی ها به اختالل در روابط خوب آلمان با متحدان غربی     های نازی  جنایت  

 شود. می

 

 

 

 

46 Schulze, 1986. 

 یورگن کوکا
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ر ای بر ضااد نولته منتشااچند هفته بعد در فرانکفورتر آلگماینه هم مقاله

شواهدی          سی بود  سیا صص علوم  شارد لوِونتال که او هم متخ شد که در آن ری

.م در آلمان پخش 1941های روساای تا سااال  آورد که اخبار مربوط به گوالگ

شده بودند و بنابراین نمی  سته ن شق اردوگاه   توان سرم ر ها قراهای مرگ نازیاند 

بگیرند. او از اینجا نتیجه گرفته بود که بر خالف نظر نولته آشااویتس معلول و        

صر به فرد بوده      ستقل و بنابراین منح سخی در برابر گوالگ نبوده و رخدادی م پا

نولته بعدتر به این ایراد پاسااخ داد و نشااان داد که اردوگاه مرگ و   47اساات.

اردوگاه کار اجباری با هم تفاوت داشااته و هردو از روی الگوی بلشااویکی         

                                                 

 

47  Lowenthal, 1986. 

ضمن باید به این نکته هم توجه کرد که اردوگاه      ست. در  شده ا های وامگیری 

لوونتال را .م شکل گرفتند و این داده ایراد  1941مرگ در آلمان درست در سال   

 کند.به یک گواه تازه به سود نولته تبدیل می

له   قا حث      48ها این زنجیره از م به ب گاه  تاریخی و نظری نیز   که  هایی 

شتن مقاله    می سعه یافتند و به نو سرعت تو های های علمی و کتابپرداختند، به 

دانشااگاهی دامن زدند. برای این که دامنه و محتوای جدل مورخان را دریابیم،         

های درگیر در آن را مرور کنیم. یکی ها و چهرهباید تصویری از جغرافیای بحث 

از نویسااندگانی که به یاری هابرماس آمد و به نولته تاخت آورد، یک مورخ                

توان در این کتاب یافت: برودکرب، بندی این مبحث را میهایی در جمعمجموعه مقاله  48

1395. 
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سون )  چپ سی تیموتی می نیت و » ی .م( بود. او در مقاله1990-1940گرای انگلی

کشی  کننده در نسل ل تعیین.م( بر این نظریه که هیتلر عام1981/ 1360« )توضیح 

له برد و آن را مرده    یان بوده حم قدیمیِ       یهود گاه  ید یگِ د مردان بزرگِ »ر

ای که هیتلر را مردی تاثیرگذار   او در کل به هر نظریه    49دانساات.« سااازتاریخ 

و  ورزیدشمرد دشمنی می  دانست و جزئی از بزرگی را برایش به رسمیت می  می

شید رفتا از این زاویه می صادی   کو ساختارهای اقت رهای دولت آلمان نازی را به 

 و سیاسی فرو بکاهد. 

سون را داد، مورخی لیبرال و      سخ می سی که پا در میان هواداران نولته ک

لده     محافظه   نام کالوس هی به  ماج   کار بود  که خود یکی از آ ند  له   برا قا ی های م

                                                 

 

49  Mason, 1981: 23-42. 

شمار می   صلیِ هابرماس به  ست و جنگ     رفت. هیلدها سیا صص تاریخ  براند متخ

ی کرد که رایش سااوم آفریده   در آلمان معاصاار بود و از این دیدگاه دفاع می      

ست. از دید او جنایت    ساس  های جنگی نازیشخص هیتلر بوده ا ها همگی بر ا

باال به پایین طراحی  ها ازای از فرمانهای منظم و اندیشاایده و طی زنجیرهبرنامه

 و اجرا شده است. 

 

 

 

براندکالوس هیلده  
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فاع می   یده د یک یهودی     او از این ا تدا  که هیتلر از همان اب سااتیز کرد 

صب بوده و برنامه  ست.    متع شته ا ی امحای نژادی را از روزهای اول در ذهن دا

به اصااالح        گاه را  ید یت »این د گار ن ند و در برابر نگرش  می 50«ان خوان

سل قرارش می 51«کارکردانگار» شی دهند که ن ریزی و طراحی ها را فاقد برنامهک

ای از رخدادهای نامربوط و واکنشی به تهدیدهای  داند و آن را شبکه منسجم می 

ستن  دوران جنگ می داند. دیدگاه کارکردانگار به خاطر تدریجی و ناهدفمند دان

تمایزی که بین اردوگاه کار و اردوگاه مرگ قائل اساات کشاای، و روند نساال

کشاای یهودیان را در میان اهمیت دارد. این نگرش در ضاامن تا حدودی نساال

داند و معتقد اساات که هیتلر در     ی مردمی میها دارای پشااتوانه   ی آلمانی بدنه  

                                                 

 

50. Intentionalist 

ست. در این جبهه     شته ا شتار یهودیان ندا سون و  بندی مابتدای کار نیتی برای ک ی

سر برجستگی نقش هیتلر و   براند هردو نیتهیلده انگارند، و دعوایی که دارند بر 

 ساز است. موقعیت وی در مقام فردی تاریخ

ترین مورخانی بود که حدود سااه هفته پس از      براند یکی از مهم هیلده 

ی او در پاسااخ به    آمیز هابرماس به آن پاسااخ داد. مقاله       ی جدل انتشااار نامه   

در  1365امرداد  10نام داشت که در  « جباران: تاریخ و سیاست   عصر »هابرماس 

فرانکفورتر آلگماینه منتشر شد. او در این مقاله به تندی بر هابرماس حمله برد و   

اش در تاریخ سرزنش کرد و گفت کسی که متنی تخصصی او را به خاطر نادانی

ن نظر کند. او همچنی ی آثار نولته ابرازی تاریخ ننوشااته حق ندارد دربارهدرباره

51. Functionalist 
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گفتارهای هابرماس را متعصاابانه و نامنصاافانه دانساات و نولته را به خاطر نگاه 

اش ستود و از این دیدگاه دفاع کرد که نازیسم و بلشویسم دو     عینی و جسورانه 

شرّ اخالقی بوده ارز و همی همجلوه شان را زیر    اند که میعنان از  شود هردوی

این مقاله هم مانند نوشااتار هابرماس ماهیتی  52ع بساات.ی توتالیتاریساام جمرده

افزود. با جدلی و پولمیک داشت و محتوای علمی چندانی به جدل مورخان نمی 

سی هیتلر و حزب      سیا شاره کرده بود که فهم رفتار  این همه در آن به این نکته ا

 نازی تنها زمانی ممکن خواهد شااد که در بسااتر تاریخی و پیوندش با نیروهای

 المللی فهمیده شود. بین

                                                 

 

52  Hildebrand, 1993: 50-55. 

شاره  ضای   براند به آنجا باز میی هیلدهاین ا شت که از دید او آلمان ف گ

ای میان دو دولت مهم فرانسااه و روساایه اساات و جغرافیا و ساااخت  واسااطه

ست. از       اجتماعی شکل گرفته ا شمکش و رقابت این دو دولت  شار ک اش زیر ف

ی و پیشرو است، و روسیه که در دوران ی نگرش انقالبدید او فرانسه که نماینده

ا اند. او حتگرایی بوده، تاریخ آلمان را شکل داده کاری و سنت تزاری دژ محافظه

با            های ساارزمینی آن نیز  حد و مرز مان و  یای آل که جغراف باور بود  بر این 

ست. بر این         شالوده  سته ا شده و از جغرافیایی طبیعی بر نخا سی تعیین  سیا ای 

یابد. او استمداران و فعاالن سیاسی در تاریخ آلمان برجستگی میاساس نقش سی  
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های اش از نگریستن به کردارهای مارکسیستیمعتقد بود که میسون به خاطر دگم

 فرد و تحلیل نقش اشخاص در تاریخ ناتوان است.

ستگاه دولتی      هیلده شان داده بود که د شتارهای دیگر خود ن براند در نو

ساس  ست خارجی    آلمان نازی بر ا ستم   سیا سی هایی رقیب و متفاوت اش به زیر

 های داخلی و بدونبندیتوجه به این جبههشده است. از دید او بدون   تقسیم می 

های خارجی بر هایی که از سااوی دولتتحلیل فشااارها و تهدیدها و فرصاات

سیاسی و نظامی آلمانی   آلمان اعمال می د. روها از میان میشد، امکان فهم رفتار 

در نگرش او سیاست رسمی و قدیمی آلمان همان امپریالیسمی بود که در زمان     

نوسازی سیاست به دست قیصر ویلهلم تأسیس شده بود. بر اساس این نگرش          

بایست به سوی شرق توسعه یابد و اروپای شرقی را در اختیار بگیرد.       آلمان می

بود. در اردوگاهی  این نگرشی بود که در دولت نازی هرمان گورینگ هوادارش 

گاه، می      ید به همین د یک  با      نزد که  فت  یا توان روزنبرگ و دارِه و هیملر را 

سیه        صرف اروپای مرکزی و رو شرق و ت سوی  شروی به  محتوایی متفاوت از پی

ی دوم بر خالف اولی نگرشاای مبتنی بر آرمانی   کردند. این جبهه  جانبداری می  

رق به دنبال فضای تنفسی برای کردن کشاورزی و خلوص نژادی داشت و در ش   

ست       نژاد ژرمن می سیالی سو شت. در مقابل این دو، آرای  هایی مانند برادران گ

سر قرار می    شترا شی    ا سس حزب نازی بودند و با نگر گرفت که از نیروهای مؤ

با روساایه را تبلیغ می     انقالبی و غرب کردند. در این میان هیتلر   سااتیز، اتحاد 

تر و جهانی را در اندازی وساایعکرد که چشاامندگی میی چهارمی را نمایجبهه

شرقی     شکیل نوعی امپراتوری جهانی غربی در کنار امپراتوری  شت و به ت نظر دا

 ژاپن چشم دوخته بود. 

ی حزب نازیِ هوادارش براند در این مورد را که هیتلر و بدنه  نگاه هیلده  

شته  صطالح  نگاهی جهانی و فراگیر دا خوانند و آن را می« اییگرجهانی»اند به ا

شمار می      صادی امروزین به  شدن فرهنگی و اقت شگام جهانی   آورند. در مقابلپی
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یدگاه    نازی    قرار می 53«گراییقاره »آن د قد اسااات هیتلر و  که معت ها در  گیرد 

سیاست می  چشم  سته اندازی اروپایی به  اند اند و خواهان تصرف اروپا بوده نگری

 اند. انگاشتههای خود نادیده میا در برنامهو مرزهایی فراتر از آن ر

دهد، های نظامی حزب نازی را نشان میطلبیی جاهدو نگرشی که دامنه 

در ضاامن با دو رویکرد متفاوت برای تحلیل تاریخ معاصاار آلمان همساااز و   

ست که در بحثهای مورخان در دهه  شه دارد. یکی از این  1970ی موازی ا .م ری

 54«تقدم ساایاساات خارجی»براند نماینده و مدافع آن اساات دو نگرش که هیلده

سی و نظامی حزب نازی        خوانده می سیا ست که رفتار  شود و بر این عقیده ا

                                                 

 

53. Continentalism 

54. Primat der Ausserpolitik 

د المللی و برای فهم آن بایهای بینتر واکنشاای بوده به تهدیدها و فرصااتبیش

سایه و رقیبان و متحدان آلمان در آن دوران را به    شبکه  شورهای هم ی منافع ک

دقت تحلیل کرد. در این چارچوب اساات که نزدیکی آلمان و ژاپن اهمیت پیدا 

 گردد. داند، تقویت میانداز هیتلر را جهانی میکند و آن نگرشی که چشممی

را داریم که   55«تقدم ساایاساات داخلی    »در مقابل این نگرش، دیدگاه     

شه ب      می ستقل و خودبنیادی ندارد و همی ست خارجی پویایی م سیا د به ایگوید 

صلی این        صورت دنباله  سخنگوی ا شود.  ست داخلی در نظر گرفته  سیا ای از 

هانس اولریش وِلِر )     گاه  ید کایی    2014-1931د تب آمری که در مک  .م( اسااات 

55. Primat der Innerpolitik 
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نگرد و در جریان جدل مورخان از نگاری به ظهور و سااقوط نازیساام میتاریخ

 هابرماس جانبداری کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

56  Wehler, 1988. 

تبعید در تاریخ آلمان؟    ».م( نوشااتاری را با عنوان    1988) 1367ولر در 

ست    « جدل در دعوای مورخان شر کرد و نولته و یارانش را خیانتکارانی دان منت

او قلمی تند و تیز  56پزند.می ها را در سرکه سودای تطهیر جنایات هیتلر و نازی 

نماید که برای رد آرای برانگیز دارد و گاه چنین میی اسااتداللی بحثو شاایوه

حریف از تحریف و دروغگویی هم ابایی ندارد. یکی از مورخانی که صااابون      

شیوه  ست به نام مولر که  این  ی جدلی وهلر به تنش خورده، مورخی آمریکایی ا

یان این جدل از نو   ناد         در جر نای اساا که بر مب تاکید کرد  ته هواداری کرد و  ل

سازمان  سازمان های بینبازمانده از  ها اعالم کرده بودند المللی یهود، رهبران این 

های نظامی بریتانیا برای غلبه بر آلمان هواداری یهودیان سااراساار دنیا از تالش 

 هانس اولریش ولر

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK2ujFnMrOAhXC7RQKHQc7DLQQjRwIBw&url=https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/october-2014/in-memoriam-hans-ulrich-wehler&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNH9y-cOi3gqtnsPdzRlY5dbtfUFPQ&ust=1471584154661684
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ه در آلمان بودی یهودیان ریزی شده خواهند کرد و این دلیل اصلی کشتار برنامه  

ها که به نقل قولی فریبکارانه از اشااتورمر ای دیگر از این تحریفاساات. نمونه

شده آورده    شود را اگون فلیگ در مقاله مربوط می سی هم ترجمه  اش که به پار

اخالقی علمی هابرماس نهاده های مشااابهی از بیاساات و آن را در کنار نمونه

 57است.

ی ساااختار و کارکرد دولت آلمان نازی دنباله و براند دربارهآرای هیلده 

سط نظریه  صلی آن آندرآس فریتس هیلگروبر )     ب سخنگوی ا ست که  -1925ای

ها پرورده ای مخالف با نازیشااود. هیلگروبر در خانواده.م( محسااوب می1989

ودش در شااد و پدرش در دوران هیتلر از کار بیکار شااده بود. با این همه خ       

                                                 

 

10-1395:97فلیگ،  57 0. 

ی شاارق جنگید و در   جریان جنگ جهانی دوم به ارتش پیوساات و در جبهه      

سرای جنگی گرفتار بود. او بعدتر از         سه در اردوگاه ا سال در فران سه  نهایت 

شرام        ست  سی ارن شاگرد و پیرو پر شگاه گوتینگن دکترای تاریخ گرفت و   58دان

رزید و آن را  وهای درگیر در جنگ مخالفت می    شااد که با اخالقی کردن طرف   

گفت جنگ جهانی دوم نیز جنگی دانست و می کاری غیرعلمی و ضدعقالنی می 

ند ساااایر جنگ    ندازه     ی طرفها بوده و همه  مان به یک ا های درگیر در آن هم 

اند و تنها تفاوت آلمان با بقیه آن بوده که در        خشااونت و ویرانی به بار آورده    

ست. شرام در ضمن اعتقاد داشت که     تری داشته ا ابتدای کار آمادگی رزمی بیش

.م از پیوستگی برخوردار  1945تا  1871های ی سال سیاست در آلمان در فاصله   
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ست و ظهور نازی  سیاست این       ا ها در آن به معنای گسست و چرخش در بافت 

ست. او می   سمارکی عبارت بوده از افراط و   کشور نبوده ا صر دولت بی گفت عنا

ست بین   سیا سم اجتماعی، جبرگرایی تاریخی و  المللتفریط در  ، باور به داروینی

ها هم با شدت تمام وجود ی اینها در دوران نازیرویای چیرگی بر جهان، و همه

 داشته است. 

.م( شواهد 1980/ 1359« )ابرقدرت شکست خورده»هیلگروبر در کتاب 

یژه و ای در سیاست آلمان و به  فراوانی گرد آورد و نشان داد که چنین پیوستگی  

او نشان داد که بیسمارک در سال     59اش وجود داشته است.  در سیاست خارجی  

 .م که آلمان تا حدودی به قدرت برتر اروپا تبدیل شااده بود، سااه گزینه 1875

                                                 

 

59  Hillgruber, 1980. 

اش بود بجنگد و آن کشور را از  اصلی پیشاروی خود داشت: با فرانسه که رقیب   

بلژیک توسااط این کشااور  میان بردارد، با فرانسااه آشااتی کند و اجازه دهد که

.م 1877ی قوا را حفظ کند. بیساامارک در بلعیده شااود، و یا تعادل شااکننده 

شبکه  گزینه ای از قراردادها کوشید تا وضعیت موجود را   ی سوم را برگزید و با 

در اروپا حفظ کند. اما یازده سااال بعد وقتی ویلهلم دوم به قدرت رسااید، این 

ساخت و روا     ست را واژگونه  ستانه سیا ی خاندان هوهنزولرن و رومانوف بط دو

را مخدوش کرد و در حین فاصله گرفتن از روسیه کوشید تا به انگلستان نزدیک 

شود و به این ترتیب نیروی دریایی آلمان را با یاری این متحد تازه تاسیس کرد. 

ویلهلم نیروی دریایی را برای توسااعه در فراسااوی آبها نیاز داشاات و آن را در 
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ست جهانی )  لب یک قا سالهای  صورتبندی می  (Weltpolitikسیا کرد. اما در 

پایانی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم این سیاست با شکست در مراکش دچار      

افول شد. از دید هیلگروبر سیاست خارجی ویلهلم و دولت وایمار و نظام نازی    

ی اند و تنها شاادت و دامنه    تفاوتی در جهت و اهداف تفاوتی با هم نداشااته        

شان فرق می  ست خارجی      اجرای سیا ست. به این ترتیب او هوادار تقدم  کرده ا

ست و می  ستی در   گوید که آلمانیا سیا ستای فت  ها پیش از ظهور هیتلر هم  ح را

 اند.پختهجهان )و نه فقط اروپا( را در سر می

سپهبد   »هیلگروبر در ابتدای کار اااا مثالً در کتاب  شاه کارول و  هیتلر، 

سکو  ست خارجی آلمان زیر تاثیر هیتلر و عقایدش تغییر     -«آنتون سیا معتقد بود 

                                                 

 

60  Hillgruber, 1953. 

ست.    شته ا اما بعدتر این دیدگاه را  60خاصی نکرده و جهتگیری ایدئولوژیکی ندا

تاب   باهوش     61«راهبرد هیتلر»تغییر داد و در ک یار زیرک و  وی را مردی بساا

سرسختانه به عقاید نژادی    سا توصیف کرد که  ل اش پایبند بود و به ویژه بعد از 

داد آن را در تعیین سیاست خارجی   .م هر جا که فرصتی دست می  1940-1941

 ساخت.دخیل می

 

 

 

 

61  Hillgruber, 1965. 

هیلگروبرآندرآس   

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQgK23ncrOAhWDVhQKHaRsBhMQjRwIBw&url=http://www.namenfinden.de/s/andreas%2Bhillgruber&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNFDV5b22aBSTEsFWeZXEQInPkc74Q&ust=1471584270089498
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ست جنایت   سرکوب و خشونتی   های جنگی نازیهیلگروبر معتقد ا ها و 

سان و بلکه فروپایه که اعمال می شویک کردند هم ست، و نقطه  تر از بل ها بوده ا

صلی آنها را غیرواقع    صفتی که    الملل میگرایی در روابط بینضعف ا ست.  دان

ستان ن مثل انگلشاهای بلشویک نداشتند و در اتحاد با دشمنان ایدئولوژیکروس

 کردند. ای درنگ نمیو آمریکا لحظه

یت    یان ن گاران هوادار گروه     هیلگروبر در دعوای م کارکردان گاران و  ان

ست و می  سل اخیر ا سنجیده   گوید ن شی یهودیان از برنامه و طرح  ا ی هیتلر یک

شده و نتیجه        شی ن ستمدار دیگری نا سیا شت و ترکیب رفتارهایی  هیچ  ی انبا

شااان از طبقات پایین اجتماع و برخی دیگر از پراکنده بوده که برخیمتفاوت و 

ساالری بر می    ستگاه دیوان صلی   د سته و هدف ا اش طرد و انزوای بیگانگان خا

ی ها و دیوانگان( و  بوده و به تدریج به مرتبه      گرایان، کولی )یهودیان، همجنس 

لر صِ هیتکشاای تحول یافته اساات. او به همین ترتیب معتقد اساات شااخنساال

سادگی در ابتدای کار    ی بینبرنامه شته و به  المللی پردامنه و بزرگی در ذهن ندا

صحنه          شدن آلمان در  شناخته  سمیت  سای و به ر ی خواهان الغای پیمان ور

که در  (Lebensraumحیاتی )جهانی بوده اساات. از دید او مفهوم فضااای  

هم بدان اشاره شده، معنایی آرمانشهری و خیالپردازانه دارد و ابهامش    « نبرد من»

ن توان از آی دولتی مشخصی را نمیبه قدری است که سیاست خارجی و برنامه

طلبی محض و اسااتنتاج کرد. بر این مبنا او حمله به لهسااتان را یک فرصاات  

سا را یک حمله   سنجیده و عملیات باربارو سیه  ی نا شگیرانه در برابر تهدید رو  پی

 داند. می

ست  هابرماس زمانی که مقاله  شهور خود در حمله به مورخانِ را گرا ی م

براند آورد و او را نیز از نیش قلم  نوشاات، نام هیلگروبر را در کنار هیلده    را می

ی او به هیلگروبر همین  های حمله  نساایب نگذاشااات. یکی از کانون    خود بی

 هابرماس معتقد بودی شوروی بود. ماجرای عملیات بارباروسا و حمله به روسیه
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ها به روساایه روساایه در آن هنگام خطری برای آلمان نداشااته و هجوم آلمانی 

ی شااان برای توسااعهای تدافعی نداشااته و بر مبنای ایدئولوژی نژادیپشااتوانه

 شان انجام پذیرفته است. ها در فراسوی مرزهای غربیژرمن

صویری را که هیلگروبر درباره   سا ت ست داده ب  ی عملیات باربارو ود به د

نیز پیشاانهاد کرده بود.  62پیش از او مورخ دیگری به نام هانس گونتر ساارافیم   

سال     شتارهایی که در  شر کرد، گفت که  1954و  1953های سرافیم در نو .م منت

آلمان به خاطر نیرومندتر شاادن تدریجی روساایه و تمرکز قدرت در چنگال           

سال بعد به قدرتی بزرگ و تهدیدگر تبدیل می    ستالین طی چند  این  شد و از ا

                                                 

 

 

 

ه ه است. هابرماس در حمله به هیلگروبر بحمله به روسیه عملیاتی پیشگیرانه بود  

داد که در  ارجاع می  64و هانس روتفِلس  63آثار دو مورخ به نام گرهارد واینبرگ    

شت مقاله  شمردند     مخالفت با این بردا شواهدی را بر شر کردند و  های زیادی منت

له      که نشاااان می  جدی نبوده و حم گام  ید در آن هن هد مانی داد این ت ها  ی آل

شواهد     تجاوزکارانه ست. در اینجا تا حدودی حق با هابرماس بود و این  بوده ا

سرافیم هم بعدتر دیدگاه خود را تغییر داد و آن  به قدری قانع کننده بود که خودِ 

 را پذیرفت. 

 

64 
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 برندگان و بازندگان

جدل مورخان بیش از بیست سال به درازا کشید و هنوز هم تا حدودی    

ست مقاله و    بازتاب ست. در این جریان بیش از هزار و دوی های آن زنده مانده ا

صر آلمان      شد و کمابیش تمام زوایای تاریخ معا شر  چند ده جلد کتاب مهم منت

شمکش میان دو جبهه  شاره و کندوکاو قرار گر در ک فت. اکنون ی رقیب مورد ا

ضوع می   سه دهه به مو ن ی برندگاتوانیم تا حدودی دربارهنگریم، میکه از فراز 

 و بازندگان این مبارزه داوری کنیم. 

ی هابرماس در سااطح اجتماعی و     داوری نگارنده آن اساات که جبهه     

سی برنده   سطحی فرهنگی و علمی برتری  سیا ی میدان بود، و هواداران نولته در 

ست که در جریان این کشمکش هواداران      ساختند. این بدان معنا خود را نمایان 

ها و مقامشاارمانه از زده و گاه بینولته و به ویژه خودِ او به شااکلی ساایاساات 

سانه      موقعیت شدند، و در تنگنای طردی ر شان خلع  سزاوار ای و های اجتماعیِ 
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ستی نظریه     سبی با در شان و سازمانی گرفتار آمدند که ارتباطی یا تنا ستوار   های ا

ستدالل  سی و فراعلمی،        بودن ا سیا شت. یعنی از مجرایی به کلی  شان ندا های

نولته و همفکرانش شااکل  روندی به نساابت موفق برای خاموش کردن صاادای

هایی که آرای گرفت و تا حدودی موفق هم شد. نولته و یارانش از سوی رسانه   

هایی مانند به هم زدن     کردند، بایکوت شاادند. روش    مخالفان او را منتشاار می   

شبیه آن  سخنرانی  ها، حمله با گاز فلفل در خیابان، آتش زدن خودروی نولته و 

گرا برای فراری دادن جناح نولته و وادار چپ از سااوی دانشااجویان و نیروهای

ستفاده قرار گرفت، و در مورد برخی از مورخانی       سکوت مورد ا شان به  کردن

ی این جریان بودند و گفتمانی تندروتر را     مانند دیوید ایروینگ که در حاشاایه        

سه   نمایندگی می سی صادره کردند، کار به د ی اموال و زندان چینی در دادگاه و م

ی خودِ نولته، اعمال نفوذ هابرماس و یارانش باعث شااد تا شااید. درباره   هم ک

سپرده شده بود    طرح پژوهشی تدوین یادداشت   های تئودور هرتسل که به نولته 

 1379ی کنراد آدنائر به وی در سال  از او گرفته شود، و در جریان اهدای جایزه 

 خودداری کند. .م( آنگال مرکل از حضور در مراسم و دیدار با وی2000)

 نماید.  در این میان نقش برخی از افراد کمابیش رسااوا و نکوهیدنی می    

ی کنش ای درباره حقیقت آن اساات که هابرماس که به خاطر پیشاانهاد نظریه           

طلبانه شااهرت یافته بود، با شااانه خالی کردن از گفتمانی فارغ از زور و برابری

 ای که خود واضااعش بود،«صاافانهگفتمان من»گفتگو با نولته و ساار باز زدن از 

صیت        شخ سوی دیگر  ساخت. از  سخت مخدوش  هایی مانند اعتبار خویش را 

ریچارد اوانز )مورخ نامدار انگلیسی و استاد دانشگاه کمبریج( با تبدیل شدن به     

سته  شأن علمی     کارگزار د سی در عمل از جایگاه و  سیا ست  ای که میهای  بای

 . داشتند، بسیار فاصله گرفتندمی

شتارهایش درباره   ی اوانز از ابتدای کار به اردوی هابرماس پیوست و نو

صیت پهلو می    شخ شمکش  نولته در عمل به ترور  زد. او در نهایت در جریان ک
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شرافتمندانه بازی کرد. این نقش      شی غیر ست نیز نق جناح هوادار یکتایی هولوکا

سی به نام دیوید ایروین به ماجرای محاکمه ه شد ک گ مربوط میی مورخی انگلی

.م( 1992) 1371به خاطر انکار هولوکاساات سااخت مورد حمله بود. در سااال 

ستات  سل »در کتاب  65خبرنگاری به نام دِبورا لیپ به ایروینگ « کشی انکار کردنِ ن

ستادی جعلی و مورخی دروغین نامید.    سزا گفت و او را ا ایروینگ که یکی  66نا

ی اسااناد مهمی مانند دفتر     از بزرگترین مورخان حزب نازی و منتشاار کننده    

شال میلْش، و ژنرال راینهارد گِهْلن   خاطرات گوبلز، ژنرال ویلهلم کایتل، فیلدمار

شته بود،    بود و زندگینامه ستند و دقیقی برای گورینگ و رومل و هیتلر نو های م

. اما ی دعوا کردکه کتابش را چاپ کرده بود اقامه بر ضد او و انتشارات پنگوئن

                                                 

 

 

در عین ناباوری ریچارد اوانز در دادگاه حاضر شد و شهادت داد که در سراسر      

شتارهای ایروینگ   صفحه، که یک پاراگراف، و حتا یک جمله »نو ی نه تنها یک 

این شااهادت که به گواهِ آثار پرحجم ایروینگ «. جدی و علمی هم وجود ندارد

شد این مورخِ مبارزه   بی میلیون دالر  2/3جو به پرداخت شک دروغ بود، باعث 

 1381اش را از دساات داد و در سااال محکوم شااود و در نتیجه خانه و زندگی

سوی بیل        2002) صله پس از این دادگاه از  سات هم بالفا شد. لیپ .م( ورشکسته 

ضویت   ست   »کلینتون به ع م د و به مقادر آم« شورای آمریکایی یادبود هولوکا

ی شااناخت تاریخ هولوکاساات ارتقاء یافت. اسااتادی دانشااگاه اِموری در زمینه

66  Lispdtadt, 1993. 
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شود، قدری نامنتظره می موقعیتهایی که اگر وزن علمی ماید و ناش در نظر گرفته 

 کند.اش با درگیری با ایروینگ حدسهایی را به ذهن متبادر میتقارن زمانی

داران نولته از نظر اجتماعی ی هوابه این ترتیب روشاان اساات که جبهه

سیار دیدند و با نوعی طرد و سرکوب سیاسی روبرو شدند. در این هم         آسیب ب

ی مقابلشااان برای دسااتیابی به این آماج  های جبههتردیدی نیساات که شاایوه 

غیراخالقی و نادرست بوده است. از سوی دیگر هرکس متون تولیدشده در این     

شیوه پی میطرفانه مطالعه کند، میان را بی ستدالل نولته و همفکرانش برد که   ی ا

ی اسااتوارتری از مندتر  بوده و از پشااتوانههایشااان روشنیرومندتر و پژوهش

ست که امروز در میان       شاید به همین خاطر ا ست.  شواهد و گواهان برخوردار ا

صان کمابیش همه  بیش ص سخه  تر متخ ضوع اختالف بود، در ن ای ی نقاطی که مو

 نظر نولته بود مورد پذیرش قرار گرفته است. که مورد 

ی جریان جدل مورخان گذشااته از برندگان و بازندگانی که در حوزه            

ترین و پربارترین جدل فکری مورخان و علمی و سیاسی و اخالقی داشت، مهم   

سان اروپایی در زمانه  جامعه شاید بتوان آن را با   شنا ست. جدلی که  ی ما بوده ا

ر فرانسه همتا شمرد. این جریان با بیش از دو دهه دوامش و   ماجرای دریفوس د

اریخ ی ت پردازی درباره ی نظریه های برنده  ای از متون که پدید آورد، لبه    کتابخانه   

ساخت و از این رو هم به لحاظ محتوا و هم از    صر اروپا را به خوبی نمایان  معا

 اهمیتی فراوان دارد. شناسی برای اندیشمندان علوم انسانی در ایراننظر روش
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 های مفهومی در جدل مورخانگرانیگاه

هایی که در جریان جدل مورخان های اصاالی بحثخالصااه کردن رگه

درگرفت، کاری بسیار دشوار است. اما در اینجا خواهم کوشید دست کم برخی      

های ابرازشده از سوی   نظرهای پایه و استدالل های اصلی و اختالف بندیجبهه از

 بندی کنم.دو طرف را جمع

سته  سم باز می    ه شی شت نولته از مفهوم فا شت.  ی مرکزی بحث به بردا گ

شته      های مهمی که دربارهنولته در کتاب سم اروپایی نو شی سترش فا ی ظهور و گ

 67فته بود:را نتیجه گر بود، این چند گزاره

                                                 

 

 .1395نولته،  67

نخست: فاشیسم و کمونیسم دو جریان افراطیِ راست و چپ هستند که       

اند. در بستر سیستمِ لیبرال )که مقدم بر نظام سیاسی لیبرالیست است( تکامل یافته

سم انقالبی تقدم زمانی و             سیالی سو شکال  سایر ا سم و  در میان این دو کمونی

شورش        ستان و  شکلی از جنبش فرود شته و  شونت وجودی دا ضد  خ آمیز بر 

شده است. فاشیسم واکنش و پادنهاد     ها و امتیازهای نخبگان محسوب می ارزش

ی جامعه را در برابر ی متوسااط و بدنهکمونیساام اساات و رفتار دفاعی طبقه 

 دهد.گری افراطی ایشان نشان میانقالبی

ستر ایده      ست در ب سم نخ شی سوی »ها در قالب جنبش دوم: فا «  کنش فران

سیون  سز(  )آک شد، بعد در قالب جریان      iفران صورتبندی  ستم  در ابتدای قرن بی
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ی نیرومند گرایانههای عملهای نظری بود و سویه فاشیسم ایتالیایی که فاقد بنیان  

لب                  قا یت در  ها فت. در ن یا یاساای دگردیساای  قدرتی ساا به  داشااات، 

ریان جسوسیالیسم آلمانی به تعادلی در نظریه و عمل دست یافت. این     ناسیونال 

سوب          که در نیمه سی اروپا مح سیا ستم نیرومندترین جنبش  ست قرن بی ی نخ

ست دولت   می شد و      شد، به فتح بخش اعظم اروپا به د ست منتهی  شی های فا

 های مشابهی را در کشورهای گوناگون پدید آورد.جنبش

سوم: فاشیسم از نظر محتوا همبستگی و همگرایی نهادینی با مارکسیسم 

های سرکوب و کشتار گرا دارد و از نظر راهبرد و به ویژه شیوهپهای چو جنبش

کند. هرچند که در بنیان همچون پادنهادی برای ها را تقلید میهای بلشویکروش

شود. بلشویسم خود را تعریف کرده و بزرگترین دشمن کمونیسم محسوب می

کرده  تعریفهرچند فاشیستها در بنیان همچون پادنهادی برای بلشویسم خود را 

اریخی های تشوند، اما در بزنگاهو بزرگترین دشمن کمونیسم سیاسی محسوب می

پذیرند. در واقع هم به قدرت رسیدن حزب نازی در آلمان اتحاد با ایشان را می

ی تبانی حزب نازی و حزب کمونیسم آلمان بر  ضد دولت مستقر سوسیال نتیجه

م و اشغال لهستان با اتحاد نظامی آلمان دموکرات بود، و هم آغاز جنگ جهانی دو

و شوروی ممکن شد. یعنی در پسِ شعارهای سیاسی و رقابت خونین این دو 

 بینیم.شان را میحزب، در نقاط چرخش تاریخ اتحاد و همگرایی

سفی و پیکربندی     سم محتوایی فل شی ا ای تاریخی دارد که آن رچهارم: فا

ستقل و خودبنیاد از پوی به جلوه سازد. محتوای آن را  ایی اجتماعی بدل میای م

سطوره     می شهری( و عملی )ا ستعالی نظری )تفکر آرمان ی توان در مخالفت با ا

پیشرفت مادی( خالصه کرد. بروز تاریخی آن نیز به طور خاص در اروپای میان   

ی آن از میان رفته دو جنگ جهانی بوده و پس از آن شاارایط پیدایش و توسااعه

های اخیر از بنیادگرایی در مقام نوعی فاشیسم اسالمی ولته طی سالاست. )البته ن

 ها در زمان جدل مورخان هنوز مطرح نشده بود.(سخن گفته، اما این بحث
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انجامد که یکسااره ضاااد     ی بنیادین به پیامدهایی می     این چهار گزاره 

ی گراساات. در زمانی که نولته تزهای خود دربارهی متفکران چپباورهای پایه   

کرد، دو دسااتگاه نظری برای فهم این پدیده پیکربندی فاشاایساام را مطرح می 

سال   موجود بود. یکی رویکرد لیبرال ستین بار در  .م( 1942) 1321ها بود که نخ

به دست زیگموند نویمان صورتبندی شده بود. نویمان در گرماگرم جنگ جهانی 

ست و خود       « انقالب دائمی»دوم در  سم ا شکلی از توتالیتاری سم  شت که نازی نو

های غربی تعریف کرده اساات. این همان را با ضاادیت با تمدن مدرن و ارزش

ی کمیل شااد و به نظریه    دیدگاهی بود که بعد از جنگ به دساات هانا آرنت ت          

های توتالیتاریساام انجامید. آرنت در کتابی که به همین نام نوشاات، به سااویه 

سم تاکید کرد و این دو را در یک رده       شوی سم و بل ام ی فراگیر به نشباهت نازی

رهای های فردی، کشتا توتالیتاریسم قرار داد که با دولت فراگیر، سرکوب آزادی  

ست   سازمان  صال م شدن جامعه و جنبش   ی مردم،قیم رهبر با تودهیافته، ات اتمی 

و  شد. بعدتر برژینسکی  دائمی جامعه و سیاسی شدن افراطی جمعیت تعریف می   

کارل دیتریش براخر همین رویکرد را ادامه دادند و به شااش شاااخص مشااهور 

سم را          سم و کمونی شی شاخصهایی که فا سم دست یافتند.  برای تعریف توتالیتاری

 کرد.و بالِ چپ و راستِ یک جریان سوسیالیستیِ ضدلیبرال فهم میبه صورت د
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که راسااات     گاه  ید یان و لیبرال در برابر این د ند،   گرا ها هوادارش بود

مارکساایسااتی قرار می    جدل مورخان بین        رویکرد  غاز  مان آ که در ز گرفت 

ای تام و تمام ها ساایطرهها و رسااانهاندیشاامندان آلمانی و به ویژه در دانشااگاه

داری و داشت. بر اساس این نگرش فاشیسم پدیداری وابسته است که با سرمایه       

بورژوازی همنشااینی و ارتباط دارد. این برداشاات از آرای آگوساات تالهایمر  

شمه گرفته بود    سم را بر    که در زمان قدرت گرفتن نازی 68سرچ شی ها، ظهور فا

اساس آرای مارکسیستی تفسیر کرده و آن را نوعی بناپارتیسم دانسته بود. یعنی       

کرد در این جریان بورژوازیِ در حال انقراض از قدرت سیاسی دست    گمان می

                                                 

 

 .57-27: 1394تالهایمر،  68

ست  شوید و قوه می ست نیرویی انقالبی ولی را د تا سپار گرا میی مجریه را به د

 در مقابل از امنیت برخوردار شود و بتواند بر نیروهای انقالبی چپ غلبه کند. 

به این ترتیب فاشیسم پدیداری مستقل نیست و بیشتر نیرویی اجرایی و      

زده ای زیرک به ابزار دست کاپیتالیسمِ بحران  ریشه است که با رهبری فرمانده  بی

ی مشهورش را بگوید یمر جملهشود. همین برداشت باعث شد هورکهاتبدیل می

ی داری سااخن بگوید، باید درباره     ی ساارمایه   خواهد درباره  هرکس نمی»که  

و این بدان معنا بود که فاشیسم زیرسیستمی و بازویی « فاشیسم هم سکوت کند. 

اجرایی از کاپیتالیساام اساات. باید به این زیربنای نظری سااوگیری ساایاساای و 

ت را افزود که با تاکید بر همین چارچوب      ی فرانکفوراخالقی اعضاااای حلقه 
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آمیز از رخدادهای جنگ جهانی دوم را به مارکسیستی، تصویری افراطی و اغراق

دادند. از دید ایشان هیتلر هیوالیی مهیب بود که کل تقصیر جنگ را به دست می 

شت، نازی  شتار یهودیان که   های نمایندهگردن دا شرّ اخالقی مطلق بودند و ک ی 

 ناپذیر تباهی و انحطاطیافت، نمود یگانه و قیاسلب آشااویتس تجسااد میدر قا

داری و بورژوازی مربوط دانسااته  اخالقی بوده اساات، که صااد البته با ساارمایه

اش یا برگ و بار عملیاتی های نظری سااوساایالیسااتی شااد، و نه با ریشااه می

ه ک وارش. حتا در آثار تحلیلی و علمی اعضااای مکتب فرانکفورت     بلشااویک 

ست نیز ردپای چنین پیش « بهیموت»اش نمونه شتهایی  دبه قلم فرانتس نویمان ا ا

 69توان بازجست.را می

                                                 

 

 .1370نویمان،  69

های افراطی  ی این نگرشاهمیت دیدگاه نولته در اینجا بود که در میانه        

چپ و راست، دیدگاهی تازه گشود و تفسیری نو از ظهور و تکامل فاشیسم به       

شتوانه    های تاریخی فراوانی برخوردار بود، و ی دادهدست داد. تصویری که از پ

نای نظری اسااتوارتری داشااات و کمتر از هردوی این برداشااات   به   زیرب ها 

های سیاسی روز آلوده بود. طبیعی بود که به خصوص پس از اتحاد دو سوگیری

گرایان برای بازسازی صفوف خود و نادیده انگاشتنِ    آلمان، در شرایطی که چپ 

حاکم بر دولت سوسیالیستیِ آلمان شرقی تالشی جانکاه را آغاز       تباهی و فسادِ  

کرده بودند، آرای نولته به تیری گزنده و ضااربتی مرگبار شااباهت یابد، که              
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توانست باعث شود کل تفسیر جاافتاده و غالبِ مارکسیستی از آنچه در آلمان می

 گذشته بود زیر و زبر شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان در سااه گزاره خالصااه  ی هابرماس و یارانش به نولته را میحمله

 کرد:

ها معتقد بودند آشااویتس امری یگانه اساات و نخساات: مارکساایساات

ا اساات. نولته نه تنهناپذیر بوده مانند و قیاسها امری بیهای جنگی نازیجنایت

 انگاشت، که عالوه بر های بزرگ بلشویکها همسان می  این کشتارها را با جنایت 

های های فاشاایسااتی پیامد علّی و دنباله و واکنش جنایت آن معتقد بود جنایت

شویک  سل   بل ست. یعنی از دید او ن شی نازی ها بوده ا ها در آلمان پیامد علّی ک

ست  طبقه شی کمونی س ک شرایط و حتا   یه بود و دومی را میها در رو شد همچون 

علت ظهور اولی در نظر گرفت. هابرماس و یارانش به شاادت با این تفساایر          

ی آشااویتس تاکید    ورزیدند و بارها و بارها بر یگانه بودن تجربه          مخالفت می  

فاوت آن را می        می ته هم در تعبیرهایی مت تاکیدی که خوِد نول ت. پذیرف  کردند. 

کرد. یعنی هابرماس حق داشت و دستگاه نظری   رم بیهوده چنین میهرچند به نظ
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ماند که یک جبهه        او یکتایی آشااویتس را )به حق( از بین می    ناگفته ن ی برد. 

شت که دیوید ایروینگ نماینده     ست تندرو هم در این میان وجود دا شی اش نئوفا

جهانی انجام ها در جنگ ها را با آنچه انگلیسیهای جنگی آلمانیاست و جنایت 

 انگاشت.دادند همتا و همسان می

ی فاشاایساام، و با طرفانهها با تحلیل تاریخی و بیدوم: مارکساایساات

شکلی روش    سی آن به  سئله  گنجاندن آن در ظرفی تاریخی و برر مند و علمی م

سی این کار را با عادی      سیا شتند و به دالیلی  سیت     دا سا زدایی از سازی و ح

س های نازیجنایت شتند. به همین خاطر در برابر بحث ان میها هم  های دقیقانگا

سخی علمی و روش     شان اغلب پا ستند طرف مقابل شتند و متونی که  و م مند ندا

ید می  خاطر          تول به این  هابرماس  حالتی بالغی داشااات. خوِد  ند کمابیش  کرد

گفت نولته قصااد دارد با کشاااندن زد و میهمواره از بحث با نولته ساار باز می

ای نداشاات( از موضااوع  ای تاریخی )که او در آن سااررشااته به زمینهبحث 

ید که رس زدایی کند. البته این گزاره راست بود و به نظر بدیهی هم می حساسیت  

های بحث باید به شااواهد     ی تاریخ در جریان اساات، طرف   وقتی بحثی درباره 

ست     تاریخی و تحلیل سی ستند تکیه کنند. مارک لی و ک ها به طورهای علمی و م

به           هابرماس به طور خاص از چنین رویکردی گریزان بودند و این تا حدودی 

نه  نگرش چپ  یا باز می گرا که پیکره شاااان  ی علم را در کلیتش امری گشااات 

اش را دانست و تنها دستاوردهای انقالبی و سودمند از نظر سیاسی     بورژوایی می

 شمرد.به رسمیت می

دند نولته و همفکرانش جویای راهی ساوم: هابرماس و یارانش معتقد بو 

خواهند به   ها هسااتند و از این رو می   های نازی  برای توجیه و گذر از جنایت    

شااکلی ناساایونالیساام آلمانی را بازسااازی کنند. یعنی از دید ایشااان، نولته با  

بازخوانی و بازتفساایر مفهوم فاشاایساام در پی آن بود که گناه جمعی و عذاب  

ها را تخفیف دهد و به این ترتیب ملت      جنایت نازی    وجدان عمومیِ ناشاای از   
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نِگ آنچه در جریان جنگ دوم جهانی کرده بود نجات          مان را از خواری و ن آل

ای بود بر احیای ناسایونالیسام آلمانی که خاساتگاه این     دهد، و این خود مقدمه

یت   نا خاطر در موقعیتی فرودسااات و    ها محسااوب می  ج به همین  شاااد و 

ست    شت. نولته در مقاله  خورده قرارشک شته »ی دا سپری  ای که نمیگذ خواهد 

به صااراحت گفت که چنین قصاادی دارد و اعالم کرد که رخدادهای  « شااود

طرفانه نگریساات و فهم کرد، و هر نوع احضااار تاریخی را باید با فاصااله و بی

گرایان  ی تاریخ به زمان حال را در آن شااکلی که هابرماس و چپ         متعصاابانه   

بود  دانست. همین مقاله ند، شکلی از تحریف و فریبکاری سیاسی می   پسندید می

که پس از یک ماه واکنش تند هابرماس را به دنبال داشاات و جدل مورخان را      

 آغاز کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کالنِ جهانیآموختنی

ی معاصار  جدل مورخان رخدادی مهم و تعیین کننده در تاریخ اندیشااه 

ماست. اگر از آوردگاه دو طرف فاصله بگیریم و از دور به خط و ربط کشمکش 

« سیاستِ تاریخ  »بینیم که رویارویی اصلی بر سرِ آن چیزی است که    بنگریم، می

(Geschichtspolitikخوانده ) ست تاریخ به مدارهای قدرتی      می سیا شود. 
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شیوه می سناد و داده   پردازد که  سازماندهی ا های تاریخی های ثبت و بایگانی و 

ند، و مهم را تعیین می بازخوانی و فهم مجدد آن را در    کن یادآوری و  تر از آن، 

 سازند. ی اکنون ممکن میزمانه

ی گذشته همواره خاطرهشک کارکردی سیاسی دارد. فرآیند یادآوری بی 

خاطره  در چشاام ندازی از م نده می     ا که فراخوا نده اسااات  شااود، و های آی

یابد، بنیانی است که هویت  ای که در اکنون بر این اساس استقرار می  خودانگاره

شکل می   ساس آن  سی همواره با   جمعی مردمان بر ا سیا گیرد. از این رو قدرت 

ی مشااترک مردمان را صااورتبندی  هایی که گذشااتهی جمعی و روایتحافظه

ی نهادهای اجتماعی بر اساااس تاریخی کند، ارتباطی تنگاتنگ دارد. شااالودهمی

ستوار می   که برای خویش می سند ا شود و در این میان نهادهای قدرت که  نوی

سایر نهادها را نیز بر عهده دارند، وظیفه   ی ترکیب این ی خودخواندهساماندهی 

 شوند.دار میبه فراروایتی کالن و فراگیر را عهده ها و دستیابیروایت

ی سیاست در تاریخ امری آشکار و روشن است. این زبانزد که       مداخله 

سند تاریخ را فاتحان می» شوخی تلخ جرج اورول   « نوی شته و  از دیرباز رواج دا

سم   1984ی تحریف تاریخ و تبلیغات دروغین را در ناکجاآبادِ که وزارتخانه با ا

شهرت دارد. با این همه روند    « زارت حقیقتو» سب زده بود، به قدر کافی  برچ

های رام و تسخیر شدنِ روایت تاریخی دخل و تصرف سیاست در تاریخ و شیوه

ست. چرا که قدرت      سوس و پنهان و نادیدنی ا ست لگامِ قدرت امری نامح به د

ست، نباید غافلگیر       شغول ا ستکاری حقیقت م اش شود. ف در آن هنگام که به د

آورد که آن حقیقتِ   ای به بار می  ی قدرت در حقیقت رسااوایی   شاادنِ مداخله   

ه هایی کسازد و از این رو روندها و جریان زده را نامعتبر میساختگی و سیاست   

ای غنی و پیچیده و مهم انجامند، اغلب خود تاریخچهها میبه نوشته شدن تاریخ  

که نادیدنی است و گفتارهایی مگو را کنند، های سیاسی را حمل میاز کشمکش

 گیرد.در بر می
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نگاری آشکار و علنی در این زمینه آنجا که این هجومِ سیاست به تاریخ  

صتی زرین فراهم می   می ساز و کارهای پنهانی بنگریم و  شود، فر آید تا به این 

های فشاارده شاادنِ روایت زیر وزن قدرت نهادین را بشااناساایم. جدل  جایگاه

سودمندی   ن یکی از این روزنهمورخا ست و  ست که  ها اش از آن رو دوچندان ا

سخت و نهایی  ای آزاد و دموکرات و پیشرفته رخ نموده و شکلی جان  در جامعه

 دهد.ها را نمایش میاز این دخل و تصرف

مائو تحریف می      تاریخ چین در دوران  یا این که    این نکته که  شاااده، 

وی حقایق تاریخی بدیهی معاصرِ مردمان را انکار ی شوردستگاه تبلیغاتی روسیه  

ساااخته هیچ تردیدی وجود ندارد. اما این که مورخان        و با دروغ جایگزین می  

ای گرا و خوشاانام قرن نوزدهمی زیر فشااار چه ساااز و کارهای ساایاساایعقل

ی یونان و روم باستان  ساز )و سراپا پر ایراد( خود را درباره  های سرنوشت  تاریخ

یا این که متون معتبر و دانشااگاهیِ امروزین در کشاااکش با چه  اند،شااتهنومی

 کنند، اغلب  ها و نیروهایی متون معتبر و پرارجاع خود را صااورتبندی می     جبهه 

 شود. نادیده انگاشته می

جدل مورخان در یکی از دو کانون تدوین تاریخ مدرن یعنی آلمان آغاز 

ستان باشد نشت کرد. خوشبختانه هردوی     شد و به سرعت به کانون دوم که انگل  

که درگیر این سااتیزه     مانی  لت   این جوامع در ز ند از دو هایی  ی نظری بود

هایی آزاد، و دسااتگاه دانشااگاهی کارآمدی برخوردار بودند. دموکرات، رسااانه

بافی ایدئولوژیکی که در نظری و دروغیعنی ساارکوب ساایاساای علنی یا تنگ 

یی اردوگاه کمونیسم بود، در ایشان نمود نداشت.    ی رسوا دوران جنگ سرد مایه 

ی دهد که ساااز و کارهای مداخله       با این همه مرور جدل مورخان نشااان می     

 گستر بوده است. سیاست در حقیقت در این جوامع نیز با شدت تمام سایه

ها مربوط  جدل مورخان در اصاال به صااورتبندی هویت ملی آلمانی         

ست که آلم  می سه رکن     شود. تردیدی نی ستان یکی از  سه و انگل ان در کنار فران
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شااود. در این میان پیشااتازی انگلسااتان ی تمدن اروپایی محسااوب میآفریننده

 تر به خاطر آرایی صاانعت و علوم فنی اساات و فرانسااه بیش تر در زمینهبیش

سی و ادبیات و انقالبهای پیاپی    شهرت دارد. مغزِ اروپا بی سیا  شک آلمان اش 

ست و این  شانش می    ا شگاهی درخ ست و هم در  را هم در نظام دان توان بازج

فیلسااوفان و دانشاامندان و هنرمندانش. آلمان که در ضاامن در قرن بیسااتم    

ترین و پهناورترین و نوپاترین دولت اروپایی هم بوده، در دو جنگ      پرجمعیت 

ساله در نظر        خونین جهانی )که می سی  سرش را یک جنگ دیرپای  سرا توان 

سه     گرفت(  سازد، و هربار مقاومت فران شید تا رهبری این قاره را از آن خود  کو

 را در هم شکست، اما در برابر اتحاد روسیه و انگلستان شکست خورد. 

به         ی معنایی هنگامه    ته اسااات،  یاف ای که جدل مورخان در آن جریان 

سازی این هویت تاریخی مربوط می  ستم بنگریم،  باز ا ب شود. اگر به تاریخ قرن بی

ترینشااان قدمتی   هایی نوپا و مدرن در اروپا روبرو خواهیم شااد که کهن      ملت 

ساحت کره        ستم تقریبا تمام م ساله دارند و در ابتدای قرن بی صد چهارصد  ی سی

سیطره    سکون را زیر  شته     م ست خود دا سیا اند. این نیروها در رقابت با هم ی 

ی دوم هم همین نیمه ی نخساات قرن بیسااتم را با یکدیگر جنگیدند و در       نیمه 

سرزمین    شونت را در  سرد  خ های دیگر پراکندند. یعنی در واقع تا پایان جنگ 

کشاامکش خونین میان نیروهای غربی همچنان پا برجا بود. با این تفاوت که           

شده بود که       سیه و آمریکا منتقل  شان پس از جنگ جهانی دوم به رو گرانیگاه

سرزمین  جنگیدنددیگر در خودِ اروپا با هم نمی هایی مثل ویتنام و کامبوج و در 

 شدند. و کره و افغانستان با هم درگیر می
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و  رحمی، جنایت و فاجعه استتاریخ قرن بیستم انباشته از خشونت، بی

باره   یدی عینی در ماجرا اگر بخواهیم د یاوریم و داوری   ی این  ای به دسااات ب

اش داشااته باشاایم، راهی جز شاامردن قربانیان بیگناه طرفانه دربارهعقالنی و بی

نماید، به محکوم نخواهیم داشاات. این روش ساااده و عقالنی که بدیهی هم می

شبهه      شک و  های ایدئولوژیک حاکم بر قرن ی یکی از جریانشدنِ قاطع و بی 

گر قرار باشااد قربانیان بیگناه را بشااماریم، مذهب          انجامد. یعنی ا  بیسااتم می

کمونیسم با حدود نود و چهار میلیون کشته در کشورهایی که این رژیم سیاسی      

رقیب جلوه خواهد کرد. پس از آن احتماال اروپای پیشااتازی بی 70حاکم شااد،

شینه لیبرالِ دموکراتی قرار می سل ی بردهگیرد که پی شی بومیان داری و ن را در  ک

                                                 

 

70 Courtois,1997. 

شت و همچنان تا دهه      سر دا شت  ستعمره 1960ی قرن نوزدهم پ هایش را .م م

حفظ کرده بود و کشتارها و سوءمدیریتش به تلفاتی ویرانگر منتهی شد. فاشیسم 

سرکوبگر و درنده   سم قالبی  ستعمار   که مانند کمونی شت و مانند اردوگاه ا خو دا

ش    شده برای تولید خ ستفاده می قدیم از ابزارهای عقالنی و مدیریت  کرد، ونت ا

صد       در این بین به میان پرده شت و  سه دهه دوام دا شبیه بود که تنها  ای کوتاه 

البته که جنایتهای فراوانی نیز مرتکب شااد و قربانیان فراوانی نیز گرفت. اما اگر 

فاشیسم و کمونیسم و لیبرال دموکراسی را سه پیکربندی اصلی تمدن غربی در        

اوریم و شمار قربانیان و آسیبِ وارد آمده بر مردم بیگناه را قرن بیستم به شمار بی
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سم طلیعه  ارزیابی کنیم، بی سم    شک کمونی شی شرو جلوه خواهد کرد و فا داری پی

 ای چشمگیر در دنبالش روان خواهند بود.و غربِ غرب با فاصله

ا ی قرن بیسااتم بدر میانه« غربی»نکته در اینجاساات که تعادل نیروهای 

مان که        اتحاد ار  تالیساام ممکن شاااد و از این رو آل دوگاه کمونیساام و کاپی

شود که بار    نیرومندترین مهره در این میان بود، می شکلی رام و مطیع  ست به  بای

اش احیا نگردد در این زمینه بود که دیگر ناساایونالیساام مهاجم و تهدید کننده 

ر ماجرا بود و دتقسیم آلمان به دو بخش رخ داد، که راهبردی سیاسی برای این    

سرد قرار       شرق و غرب در جریان جنگ  ستای برخورد خطوط قدرت بلوک  را

شق و الهام   می سرم سیم آلمان  سیم کره و  گرفت. در این معنا تق  بخشی بود که تق

 ویتنام را نیز ممکن ساخت، که در آنجا نیز هدف مهار کردن قدرت چین بود.

شیوه    سی،  سیا جنگ جهانی دوم دومین  ی یادآوریعالوه بر این راهبرد 

سازی هویت آلمانی جلوگیری کند. از بامداد    ترفندی بود که می ست از باز توان

سیع و پردامنه       شش و ست آلمان در جنگ، کو شد تا    شک ستان آغاز  ای در انگل

هم  شد و چندان تر در قالب تبلیغات جنگی با اغراق فراوان پخش میآنچه پیش

یقتی تاریخی به کرساای بنشاایند. تردیدی ی حقشااد، در جامهجدی گرفته نمی

های فراوانی مرتکب شااده بودند. ها در اروپای شاارقی جنایتنیساات که نازی

های های فاشیست در لیبی و حبشه، انگلیسی    درست به همان شکلی که ایتالیایی  

ند، و پان     ناتولی جنایت     ترکدموکرات در هند و آفریقای جنوبی و ایرل ها در آ

تر و باور درساات به همان شااکلی که در مقیاساای بساایار بزرگکرده بودند، و 

های مائوئیساات در قلمرو های بلشااویک در روساایه و چینی تر روسنکردنی

سویه خاوری چنین کردند. جنایت  هایهای پنهان فراوانی دارند و جنبههایی که 

 قابلای از آنها همچنان در انتظار کشف و پژوهش باقی مانده، و در م دهندهتکان

ها اااا با اغراق و تخیل فراوان آغشته شده   ی جنایت آلمانکم دربارهاااا دست 

 است.
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ست    ست که در میان تمام این جوامع، تنها در آلمان ا این نکته معنادار ا

ی ماهیت این که ساااز و کاری ساایاساای و حقوقی برای پرهیز از بحث درباره 

ها تثبیت شده است. این ساز و کارها در دل همگرایی منافع دو بلوک به    جنایت

ی و بقایای   اند. در یک سااو دولت شااورو     ظاهر رقیب و هماورد تکامل یافته       

ی غرب که از سویی  دارانهایدئولوژیکش را داریم و از سوی دیگر بافت سرمایه  

ر کرد و از سوی دیگاش در اسرائیل را دنبال میی جمعیت یهودیسیاستِ تخلیه

داد. ای بزرگی را با صاااحبان یهودی در خود جای می    های رسااانه   امپراتوری

امکان ظهور مجدد تهدید آلمان در دوران ترکیب منافع این دو برای منتفی کردنِ 

مدارانه را پدید آورد که هابرماس و جنگ سرد بود که گفتمانی کمابیش اسطوره  

 شوند. همفکرانش واپسین مدافعان آن محسوب می

شااد. ی به یاد آوردن جنایتی جمعی مربوط میجدل مورخان به شاایوه

خورد. ا رخ داده بود( گره میکشی یهودیان و کولیان )که واقعجنایتی که با نسل

شابهی بروز می  سایر   کرد که میاما این یادآوری در غیاب یادآوری م بایست در 

شد. ترک  سوریان    جاها هم نمایان با شتار ارمنیان و کردها و آ های امروز بابت ک

ناهی نمی     یان احسااااس گ نان نده و        و یو تا یادآوری اساا قانونی برای  ند و  کن

های بزرگ ندارند. به همین ترتیب مردم آمریکا   جنایت   ی اینریزی شاادهبرنامه  

شار قاعده             ستان را زیر ف سیاهپو شیدن  ستان و به بردگی ک سرخپو شتار  ای ک
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یاد نمی   به  تار ایرانی     حقوقی  ند و مردم روساایه کشاا ها و       آور تار تا ها و  بار ت

شی از هویت جمعی خویش قلمداد نمی اوکراینی شرایط  ها را بخ کنند. در این 

ماند که چیرگی ساایاسااتی کمابیش منسااوخ و   ای میورخان به روزنهجدل م 

 دهد. ی ما نشان میمندرس را در زمانه

کشی یهودیان )و نه کولیان  اصرار هابرماس و یارانش برای این که نسل  

ریزی شده مدام یادآوری شود، با این تاکید و اسالوها( با شکلی استانده و برنامه

سلهای بعد  ضوری  درآمیخته که ن یِ مردم آلمان هم که نقش یا دخالت یا حتا ح

نوع  شوند. این اند، بابت این جنایتها مقصر قلمداد می ی جنایت نداشته در صحنه 

کردنِ امری تاریخی به امری مجرمانه و      برخورد با یک رخداد تاریخی و ترجمه     

ان گرایاش به نساالهای بعدی، ابداع هابرماس یا چپآمیز و بعد تعمیم دادن گناه 

نه دارد. این در واقع همان رگ و         مدرن نبوده، و خاسااتگاهی ساانتی و دیری

یان کرده است. مسیح ایست که یهودستیزی را در اروپای مسیحی توجیه می   ریشه 

قرون وسااطایی درساات مانند هابرماس اعتقاد داشااتند قومی گناهکار )این بار  

یخ انه و تکرار نشدنی در تاریهودیان( به خاطر انجام جنایتی منحصر به فرد و یگ

شود و این جنایت باید بارها و بارها در          سرزنش  سیح( باید  سی م شتن عی )ک

زمان اکنون یادآوری شااود تا دسااتاویزی برای تنبیه و طرد و ساارکوب مداوم  

یهودیان در دسااترس باشااد. هابرماس در واقع همین برداشاات متافیزیکی و        

ها ها را واژگونه کرده و آلمانیبرگرفته و قوم زدوده از مفهوم گناهِ غایی را تاریخ 

را به جای یهودیان و یهودیان را به جای مسیح نشانده است. هدف اصلی هم به    

همان شااکلی که در میان مساایحیان قرون وسااطایی باب بود، طرحریزی نوعی 

سیاست نفرت است. یعنی ارتباطی با عشق و مهر و دلسوزی نسبت به مسیح یا         

ای برای طرد و سرکوب نیرویی زنده و  ارد و بیشتر به تولید زرادخانه یهودیان ند

ضر در اکنون مربوط می  سم غربی و    حا شود، که از دید هابرماس همانا کاپیتالی

 اش یعنی ملیت آلمانی است.ی فرهنگیهسته
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شت که صف   سبت بزرگ از  این را هم باید در نظر دا آرایی گروهی به ن

م انسااانی در جریان جدل مورخان، تا حدودی به        مورخان و دانشاامندان علو   

شود. ناتوانی اردوگاه شرق و فروپاشی ایدئولوژی سیاسی مارکسیستی مربوط می

های پیش هم در آلمان وجود داشاات اما با      هایی از این دساات در دهه   بحث 

سختگیرانه   توطئه سکوت و بایکوت خبری و طردی  س از شد. پ تر روبرو میی 

وروی و اتحاد دو آلمان این نکته که آلمانِ متحد چگونه        فروپاشاای دولت شاا   

ی خود را به یاد بیاورد و چطور هویت ملی خود را بازسااازی کند به    پیشااینه 

 چالشی بزرگ تبدیل شد. 

نده          مای ماس ن هابر که  ناحی  ظه    ج حاف مانی م نه را    اش بود، گفت کارا

ز ای خوار اکرد که به تداوم ساایاسااتِ خفت و تثبیت خودانگاره نمایندگی می

مانی  مان پیرنگی از نوسااتالژیِ دوران   ها فتوا می آل های خوش  داد. در این گفت

شته دیده می  ساله که طی آن همه  گذ ی نیروهای چپ شد. دورانی کوتاه و چند 

با فاشاایساام کنار هم گرد آمده بودند، و از برادر            اروپایی زیر پرچم مبارزه 

به همین ترتیب مخالفت با شاامردن بردند. ترشااان در روساایه فرمان می بزرگ

قربانیان و تاکید بر یکتا بودن آشویتس ضروری بود، چرا که در غیر این صورت 

شویک   ست شمار قربانیان بل ست    ها به دهها و مائوئی شی شتگان فا ها بالغ ها برابر ک

 گذاشت. گرای کالسیک باقی نمیشد و اعتباری برای جریان چپمی

ی میان چند مورخ و   یک کشاامکش ساااده   جدل مورخان از این رو،  

ی اساات که شاایوه  کنندهشااناس نیساات، که میدانگاهی مهم و تعیین      جامعه  

شان می         سی را ن سیا شار نیروهای  ای دهد. اینجا رخنهصورتبندی تاریخ زیر ف

سیر و تحریف و جذب و طردِ معناها در گفتمانی    می ساز و کارهای تف بینیم که 

افتد و مدارهای قدرت مساالط بر آن فاش و آشااکار  یتاریخی از پرده بیرون م

گردد. نگریستن به جدل مورخان از این رو ضرورت دارد که ساز و کارهایی می
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مشااابه همیشااه و همه جا هنگام نگارش تاریخ وجود دارند، و کتمان شاادنِ   

 شان را نباید به معنای غیابشان دانست.کامیابانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایی خُرد برای ایرانیانآموختنی

 

ای آغاز شد که به رها کردن تاریخِ گذشته   جدل مورخان با انتشار مقاله  

دعوا  اش به این پیشنهاد بهدر گذشته تاکید داشت. هابرماس که پاسخ تندخویانه

شت بود و   صری   میدامن زد، مخالف این بردا شته )البته عنا گفت باید تاریخ گذ

بازخوانی و             مدام در اکنون  ند(  یک دار یدئولوژ کارکردی ا که  خاص از آن 

ست از گریباِن            شی از آن هرگز د شرمِ نا شکلی که گناه و  شود. به  سازی  باز

 مردمان امروزین برندارد.

صل مبارزه     شمکش میان نولته و هابرماس در ا  های بود میان دو نگاه بک

 گرایانه و دانشااگاهی که در آثار      طرفانه، کمابیش اثبات    تاریخ. نگاهی عینی، بی  

ز، انگیمورخان بزرگ قرن نوزدهمی آلمان ریشه داشت، در برابر رویکردی هیجان

شده    جانبدارانه، عمل صورتبندی  گرایانه، و حزبی که در آثار مارکس و انگلس 
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اد تاریخی به گذشااته و مدفون       ها به اتصااال میان رخد     بود. هردوی این نگاه 

سپری    شان در اینجا بود که یکی به      شدنش در زمانِ  شتند. تمایز شده تاکید دا

نبش قبر مداوم و خیره نگریستن و دستمالی جسدِ تاریخ اصرار داشت و دیگری     

 ای در دانشگاهی به نمایش بگذارد.کوشید آن را در ظرفی و شیشهمی

ست که تاریخ ما نقضِ    این جدل از این رو برای ما ای  شمند ا رانیان ارز

شاید در کلیت   همزمان هردوی این رویکردها محسوب می  شود. تاریخ ایران را 

. ی تاریخی یک ملت قلمداد کردی گذشته خود بتوان سربلندترین روایت درباره 

ه به آید، کاین گفتار از غرور ملی یا تعصب و جانبداری از هویت خویش برنمی

شواهدی آماری ارجاع می دهسادگی به دا  دهد. هیچ تاریخ دیگری هایی عینی و 

را نداریم که تمدنی با پنج هزار سال پیوستگی را در بر بگیرد، که بیست و شش 

شماری این قدر اندک از قربانیان را تولید کرده     « دولت»قرن  شود، و  شامل  را 

 باشد. 

نگ    مار کلی ج تاریخ ایران   ها و خونریزی اگر شاا را بنگریم، ها در 

های ها، سااتمهای تهاجمی، غارتیابیم که شاامار کلی کشااتارها، جنگ درمی

شده سازمان  شکلی  اند، بیافته، و قربانیان بیگناه مردمی که در ایران زمین تولید  ه 

این تمدن اندکند.  ی جغرافیایی و درازای تاریخیناپذیر نساابت به گسااترهقیاس

ی این عناصاار ناخوشااایند کم یا زیاد همه هاتردیدی نیساات که در تمام تمدن

شمار جنگ وجود دارند. با این همه نکته در اینجاست که می  های تهاجمی توان 

شدند یا به بردگی       شتار  شان ک شمار مردمی را که به خاطر نژاد یا دین یا زبان و 

شدند   سبت به تداوم زمانی تمدن « شمرد »گرفته   شان بر ها و بزرگیو آن را ن

زمین تمدنی اساات که شاامار جغرافیا ارزیابی کرد. در این معنی ایران ینقشااه

ای که پدید آورده به یافتههای سااازمانهای تهاجمی و سااتمکشااتارها و جنگ

شگفت   سیار رایج مانند برده  شکلی  ست، و پدیدارهایی ب عنی داری )یآور اندک ا
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س مالکیت فراگیر بر بدنِ نیروی کار کشاورزی یا صنعتی(، جنگ    کشی  لدینی، ن

 شود.آمیز در آن یافت نمیو تبعیض نژادی خشونت

ست که فاجعه     سوی دیگر ایران تمدنی ا های فراوانی ها و خونریزیاز 

ستمدیده تجربه کرده است. کشتار مقدونیان در سوریه و بلخ،       را در مقام طرف 

ها لکشتارهایی که بعد از سقوط ساسانیان شاهدش بودیم، کشتار وحشتناک مغو

های شاامالی ها پس از تسااخیر اسااتاناز مردم ایران شاارقی، کشااتارهای روس

صنوعی و مرگ زمین، و قحطیایران شی از آن در ایران    های م شتناک نا ومیر وح

هایی شرقی و جنوبی که در قرن بیستم با مدیریت انگلستان بروز کرد، همه نمونه

 اند.یرویی بیرونی عارض شدهاند که بر این تمدن از سوی نهای بزرگیاز آسیب

ی این موارد آن اساات که تاریخ این گزندها در ی غریب دربارهاما نکته 

ایران زمین سااپری نشااده و همچنان باقی مانده اساات. مقدونیان و مغوالن و   

اند و همچنان تمدن ایرانی و زبان و فرهنگ این قلمرو      اند و رفته  ها آمده  روس

شکلی پرلطمه و   ست. نه تنها خاطره )هرچند در  ی آنچه چروکیده( باقی مانده ا

شکلی           سر آن نیز به  شمکش بر  ست، که ک شته در این زمینه باقی مانده ا گذ

ستیم که در میانمان       ست. ما ایرانیان مردمی ه شده ا غیرمتمرکز و مردمی دنبال 

سکندر و چنگیز و تیمور یافت می    سانی با نام ا مان شود، و با این همه همگی ک

شااکلی یکدساات تازش مقدونی و مغول و عرب را به صااورت بحرانی و   به 

ست که ایرانیان برای به یاد آوردن  ای تاریخی فهم میفاجعه کنیم. این بدان معنا

سنامه    شنا شته تاریخ خویش به نهادی و حزبی و ایدئولوژی  د، و انداری نیاز ندا

این تاریخ از نظر   امروز هم ندارند. این توانمندی در شاارایطی نمود یافته که       

ستره دامنه شبکه ی زمانی و گ ها بخش رخدادی هویتی جغرافیایی پهناورترین 

 گیرد. های انسانی در بر میرا در میان تمدن

در این معنا شاااید بتوان ایران را پادنهادی برای آلمان دانساات. آلمان   

 ور جنایتی دستآی شرمملتی است بارآور و زاینده اما جوان و نوپا که با خاطره



 133      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ای نزدیک مدفون شده، و در مقابل ایرانیان تمدنی  به گریبان است که در گذشته  

اند که خاطراتی فارغ از شاارم و گناه، اما بساایار دیرپا و دیرینه را به ارث برده

شکلی جمعی  گیرد و بیهای دور در بر میدردناک را از گذشته  نیاز به متولی به 

 شود. به زمان اکنون فراخوانده می

 

 

 

 

 

 

 

هایی که در جریان جدل مورخان به مرزبندی میان بساایاری از پرسااش 

زنی دارند. یعنی  اندیشاامندان انجامید، در تاریخ ایران نیز مجال طرح و گمانه         

ست داخلی دولت قاجار تابعی      بی سیا ست به این نکته بنگریم که  شک جالب ا

ست خارجی    سیا ستعمارگر بوده، ی اش در رویارویی با دولتاز  ا برعکس های ا

سیم که نقش و          ست اگر بپر شمند ا ست خارجی یا داخلی؟(، یا ارز سیا )تقدم 

هایی بزرگ مانند کوروش و اردشیر بابکان و نادرشاه در پیوند کارکرد شخصیت

شان چه بوده و تا چه پایه تاریخی که در         ستقر در دوران سی م سیا با نهادهای 

ساخته   زمانه صد و نیت و برنامه    شان  صی   شده، از ق شخ سطحی    ی  شان در 

 گرفته است. شناختی سرچشمه میروان

هایی دانشگاهی و دانشورانه از جدل مورخان است    ها بخشاین پرسش  

ست که    که ارزش تعلیمی دارد. اما مهم ساز و کارهای قدرتی ا تر از آن، همان 

ی مدرن کند. به ویژه در زمانهگفتیم روند یادآوری را مدیریت و ساااماندهی می
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ای جدید به بازخوانی     شااناساای  که ایرانیان با ابزارهایی نو و با تکیه بر روش      

شته  سش درباره ی خویش پرداختهگذ شتوانه اند، طرح این پر سی   ی پ سیا و  ی 

 نماید.  تر میی روایت تاریخی از همیشه ضروریکنندهمدارهای قدرتِ تعیین
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 ترفندهای کشتنِ مرگ

 25/5/1395ی ایران، دوشنبه روزنامه 

 )مصاحبه کننده: مسعود ریاحی(

 

 سخنانی شود،می سختی بیماری دچار یا و شودمی فوت فردی س: وقتی

 سخنان آن از خبری اش،سالمتی یا و حیات زمان در که شنویممی اشدرباره

 نگاهی و دارد ایشده اغراق شکل معموال سخنان، این محتوای و مواد. نیست

 چیست؟ آمدپیش این شناسیسبب فرد است، آن به مثبت

 کمابیش که است رایج رسمی مردگان از تمجید و تعریف در ج: اغراق

 در زنده افراد درباره که خبرهایی به است کافی. شودمی دیده جوامع همه در

 رگشانم از پس ایشان به مربوط اخبار با را آن و بنگریم شودمی منتشر هارسانه

 از. داریم کار و سر جهانی الگوی یک با اینجا در که دریابیم تا کنیم مقایسه

 برنده فراز و دهکنن تطهیر نیرویی «مرگ» گویی جابز، استیو تا گرفته دیانا پرنسس

 نوعی و کندمی خارج شانروزمره و دستیدمِ وضعیت از را مشهور افراد که است

 زروان چارچوب در را رسم این ریشه. بخشدمی آنها به نمادین و اساطیری ماهیت

 سه از ییک «مرگ» که کرد تعبیر اینگونه توانمی( نهاد-من به سیستمی دیدگاه)

 . سازدمی مشکوک و دهدمی قرار حمله مورد را جهان-زیست رکنِ

 گوناگونی پدیدارهای از که کنیممی زندگی جهانی-زیست در ما یهمه

 به ،«من» به و دارند اصلی رده سه نهایت در پدیدارها این. است شده انباشته

 امونپیر خنثی و جانبی بستری «جهان». ّشوندمی مربوط «جهان» به یا «دیگری»

 در را خود مرگ هرگز هم «من». نیست پذیرمرگ و است دیگری و من

 که است ایتجربه افقِ شدنِ منتفی معنای به مرگش و کندنمی تجربه جهانزیست
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. شودمی ممکن آن در مرگ تجربه که است قلمروی تنها «دیگری» نتیجه در. دارد

 یکی رو این از و سازدمی غایب همیشگی و قطعی شکلی به را «دیگری» مرگ،

 پویایی .روبرو است «نیستی» و «غیاب» خطرِ با مدام جهانزیست رکن سه از

 رانگیزبپرسش و ناپایدار و مشکوک سرشتی مخاطره، این فشار زیر جهانزیست

 . کندمی پیدا

 

 

 

 

 

 

 

 آن مرگ، همسایه پدیدارهای لغزندگیِ و شکنندگی این بر غلبه راه یک

 در اغراق یعنی. کنیم تأکید اعتبارشان و ارج و ثبات و پایداری بر که است

 است عام روانی واکنش یک حدودی تا درگذشته افرادِ درباره پردازیداستان

 ادیدهن شانجهانزیست رکنِ یک ناپذیربینیپیش غیابِ و ناپایداری آنکه برای

 کنیم،می تعریف داستان مردگان درباره ما. گردد جبران روایتی با و شود انگاشته

 و کرده بازسازی را شاننمادین حضور و خاطره نوعی به زبانی هایروایت چون

  .کنندمی ترمیم را شانغیاب

 اغراق به اغلب شود،می تولید درگذشته افراد درباره که هاییروایت

 و است مهم افراد برای که است آشنایان و نزدیکان مرگِ معموال. است آمیخته

 نندهک تضمین حدودی تا درگذشته فرد بودنِ واال و برجستگی و خوبی در اغراق

 گارهان یعنی. کندمی زندگی پایدار و نیک جهانی در شخص که است تصور این

 زندگانی خودانگاره بازتاب حدودی تا شودمی تولید مردگان از که درخشانی
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 معناهای دیگری، غیابِ حفره کردن پر هنگام و باشند چنان خواهندمی که است

 داشتبزرگ آیین از بخشی بنابراین. کنندمی پرتاب نقطه آن بر را خود درونزاد

 این در که است خودشان بزرگداشت برای ها«من» کوشش از تعمیمی مردگان،

 ایهروایت دیگر سوی از .کندمی نشت غایب هایدیگری قلمرو به روایی قالب

 که شودمی ساخته کسی درباره که است گرسلطه و مستبد متنی مردگان به مربوط

 ویرتص انباشتنِ. ندارد را اشانگاره بر تأثیرگذاری یا خود از دفاع امکانِ دیگر

 نهخودنمایا و دیرهنگام بزرگواریِ نمایش نوعی ستودنی و واال مفاهیم از مردگان

 نمایش را سوگواران خودانگاره اما ندارد، درگذشته فردِ حالِ به سودی که است

 ندشو آورده یاد به چگونه خودشان دارند دوست اینکه برای ایشان میلِ و دهدمی

 «غیابی» مردگان که داشت نظر در باید هم را این ضمن در .کندمی بازنمایی را

 خالی موقعیتی و تهی جایگاهی اجتماعی روابط شبکه در یعنی. نیستند بیش

 آن، به دارانهبزرگ و نیک هایروایت آویختن رو، این از. شوندمی محسوب

 .نیست تهدیدکننده و آوردنمی پدید را قدرت از تمرکزی

 

 بزرگ هاییادمان این از که هستند زندگانی همواره وجود این س: با

 .گرددمی باز هازنده بین روابط به احتماال هاستایش این از بخشی. برندمی سود

 تا که مردگان و زندگان ارتباط الیه کنار در یعنی. است چنین ج: دقیقا

 به که کنیم اشاره هم دیگر الیه یک به باید بود، مانبحث موضوع کار اینجای

 یا متوفی خویشاوندانِ. شودمی مربوط مردگان واسطه با زندگان و زندگان ارتباط

 از قیممست طور به که هستند کسانی درگذشته فردِ مسلکانهم یا فکری وارثان

 تادیاس شاگرد شما اگر .کنندمی زیان یا برندمی سود وی منفی یا مثبت انگاره

 درستی و بینیژرف و خردمندی درباره استوار روایتی او مرگ از پس و باشید

 واهیدخ سود وی فکری وارث مقام در مستقیم طور به شما شود، تولید گفتارش
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 آن راه بهترین کنید، در به میدان از هم را سیاسی جبهه یک بخواهید اگر. برد

 به تاس کافی. دهید دست به بنیانگذارانش از منفی و پلید ایانگاره که است

 اریخیت مستندات و هاداده با را آن و بنگرید چرچیل و هیتلر از مردم ذهنی تصویر

 شدن نابود ای ماندن باقی و جنگ یک در شکست یا پیروزی ببینید تا کنید مقایسه

 مردگان انگاره اخالقی محتوای تعیین در پایه چه تا کشمکش یک در

 ینهم به یعنی. بینیممی را قاعده همین هم دیگر سطوح در. است سازسرنوشت

 از یکوکارن و داشتنیدوست تصویری ایجاد از انگلستان سلطنتی خاندان ترتیب

 عتبارا که ترتیبی همان به. کنندمی پیدا مشروعیت و برندمی بهره دیانا ملکه

. یابدمی امقو جابز استیو نبوغ بزرگداشت با اپل شرکت صنعتی وجهه و اقتصادی

 یانم رقابت به کند،می تعیین را درگذشته فرد انگاره که نیروهایی از مهم بخشی

این  هستند. ایشان میراث امحای یا تصرف خواهانِ که شوندمی مربوط زندگانی

 زمینِ ایران همین در. است جهانی الگویی نظرم رفتار منحصر به غرب نیست و به

 ردمم ذهنی تصویر اگر. داریم معاصر شاعران از که ایانگاره بنگرید به خودمان

 رِدیگ نامداران از بسیاری و شاملو احمد و نیما یوشیج مانند هاییشخصیت از

 و یر سازچشمگ تاثیرِ به کنیم، مقایسه تاریخی گواهان و اسناد با را معاصر تاریخ

 فرد نامِ که کارهایی و ساز. بریممی پی مردگان برای «سازیانگاره» کارهای

 تهی وی زیسته هایتجربه و معناها سراسر از را آن و گیردمی بر را درگذشته

 حمل برای آن از کارساز و ارجمند اما خالی ظرفی همچون بعد و سازدمی

 سیاستمداران، درباره را روند این. جویدمی سود متأخر و خودساخته معناهایی

 .بینیممی گوناگون هایشدت با ادیبان و هنرمندان
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 همچون اند،رفته دنیا از سرشناسی افراد اخیر هایهفته و روزها س: در

 اعتبار میزان هرچه گویی ،... و کلی، حبیب محبیان محمدعلی کیارستمی، عباس

 باالتری میزان آنها مرگ به هاواکنش در باشد، بیشتر شده فوت افراد مشهوریت و

 فردِ مرگ از بعد افراد، واکنش و شهرت این میان ارتباط. شاهدیم را هیجان از

 چیست؟ مشهور

 «دیگری» که کنیممی زندگی جهانیزیست در ما همه گفتم ج: چنانکه

 مفهومی همچون را «دیگری» ما همه این با. دهدمی تشکیل را آن رکن سه از یکی

. تاس فالنی و فالنی و فالنی ما برای دیگری. کنیمنمی درک کالن و انتزاعی

 شانشمایل و شکل و خو و خلق با ایآشنایی که یکتا و مشخص هاییآدم یعنی

 این با مانارتباط اساس بر را خودمان خودانگاره و خویش هویت ما. داریم

 همچون نامدار افراد ارتباطی، فضای این در. دهیممی شکل آشنا هایدیگری

 در را خود ها«من». کنندمی عمل معنایی مختصات دستگاه یک در مرجع نقاطی

 نفرت ای محبت و عشق ابراز با یا کنند،می تعریف فالنی مخالفانِ یا هواداران مقام

 ایجغرافی بر را خود موقعیت واقع در نامدار و برجسته افرادِ به نسبت کین و

 یا سینما هایستاره به نسبت مردم که هیجانی. دهندمی نشان شاناجتماعی

 نسبت که است هیجانی از بخشی واقع در دهند،می نشان مشهور هایشخصیت

 هندخوامی و هستند ننگی و نام پی در که کسانی خاطر همین به. دارند «خود» به

 جایگاه ینا به دستیابی برای الزم استعداد و لوازم از اگر بیاورند، دست به شهرتی

 مداری در را خود کوشندمی نامدار افراد به کردن حمله با معموال باشند، بهرهبی

 شانقبلی نامشخص و گمنام زمینه از را خویشتن و دهند قرار ایشان با همسان

 بزرگان به اخیر هایسال طی که کسانی شمار به است کافی تنها. بکشند بیرون

( موالنا و فردوسی مثل شاعرانی تا گرفته باستانی شاهان از) زمین ایران تاریخ

 را وانت و توشبی و مایهمیان اشخاص از کلکسیونی تا بنگرید اندکرده توهین

 شکل ره به دهندهتکان و مهیب روایتی تولید مجرای از اندخواستهمی که ببینید
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 ردف که شرایطی در روند همین. کنند برقرار مرجع نقاط این با پیوندی شده که

. شودمی تجربه بیشتر شدتی با درگذشته، حاال و بوده زنده دیروز تا نامداری

 ثبتم هایانگاره بیشتر مورد این در گفتم که همانطور که اینجا است در تفاوت

 فردِ شخصیتی هاینیکی و اخالقی سجایای ذکر با افراد و شودمی فعال که است

 اشاجتماعی انگاره از بخشی در کوشندمی وی به محبت و عشق ابراز و درگذشته

 تعیین وی شده تهی تازه جایگاهِ با تناسب در را خویش جایگاه و شوند سهیم

 .کنند

 

 ایطهراب» شده فوت فرد با بازماندگان رابطه است، معتقد س: ژرژ باتای

 احترام جسد، به طرفی از خواهندمی آنان نوعی به یعنی است؛ «دیالکتیکی

 به سریعا را او و شوند خالص آن شر از بزودی خواهندمی طرفی از و بگذارند

 کنند،یم اعمال اینچنینی رفتاری فرهنگی هر در یا سوزانندمی یا سپارند،می خاک

 توان این رفتار را تبیین نمود؟چگونه می

 رنظ به ناسازوار امری جسد و مرده پیکر که است درست نکته ج: این

 نچو دارد، شباهت ناشدنی حل معمایی به که است مهیب نیرویی مرگ. رسدمی

 دیلتب هم به را «غیاب» و «حضور» یعنی معنایی، متضاد هایجفت ترینبنیادی

. تنیس دیگری ضمن در که ای است«دیگری» همان درگذشته فرد پیکرِ. کندمی

 کالبد ییعن کند،می نمایندگی را دیگری که پدیداری استوارترین و ترینشاخص

 از جسد. شودمی بدل وی نیستیِ نشانه و غیاب نمادِ به مرگ از پس اش،فیزیکی

 گوشزد را غیاب امکان و مرگ حضور هم که است آفریندغدغه ی«چیز» رو این

. ستا شده غایب که ای استدیگری آمیزِتناقض حضورِ عینیِ تجلیِ هم و کندمی

 رد را سوگواری مناسک کل فیلسوفان و شناسانجامعه از بسیاری رو، این از

 ردنک خنثی و کردن نابود. انددانسته مربوط جسد امحای آیینِ به اجتماعی سطح
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 یحت. پذیرد انجام دیگری روش هر یا سوزاندن، خاکسپاری، با تواندمی جسد

 از ردو بسیار جایگاهی در اشنهادن و مرده بدنِ تثبیت با روند این است ممکن

 درباره که است هرم در نهادن و کردن مومیایی همان این و شود، همراه دسترس

 که است باقی خود جای به نکته این صورت هر به. بینیممی مصری هایفرعون

 تبار آن از بخشی که هراسی. دارند مرده کالبد از عمومی هراسی زندگان

 همان ،شودمی مربوط مرده تنِ بودنِ زابیماری به و دارد تکاملی و شناختیزیست

 النه جسد گفتیممی و ایمداشته اشدرباره ایاسطوره باستان ایران در که عاملی

. پراکندمی هم زندگان میان در را مرگ و بیماری که دیوی یعنی است، ندسو دیوِ

. شودمی مربوط «مرگ معمای» به و دارد روانی سویه هراس این از دیگر بخشی

 دامن جسد بودنِ خطرناک درباره فراوانی هایافسانه به که است اخیر سویه این

 شودمی درست هازامبی درباره که هاییفیلم عظیم حجم به است کافی. است زده

 .است برقرار هم ما زمانه در همچنان هراس این که ببینید تا بنگرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیگر رفتار با هاییتفاوت چه تاریخ طول در ایرانی جامعه س: رفتار

 است؟ داشته زمینه این در جوامع

 معجوا سایر با چشمگیر تمایزی زمینه سه در نظرم به ایرانی ج: جامعه

 نایرا در جسد آلودگی از که ایپزشکانه و مداربهداشت برداشت نخست؛. دارد
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 مرده هک رسم این و است بیماری جایگاه جسد اینکه بر تأکید. است داشته وجود

 دفن( گورستان در) زندگان قلمرو از دور جایی در و شستهمی سرعت به را

 نظر از و است باقی هم هنوز که رسم این. گرددمی باز اینجا به اندکردهمی

 ار جسد که گیردمی قرار رسومی مقابل در هست، هم کارآمد و درست بهداشتی

 سومیر چنین. کنندمی نگهداری یا کنندمی دفن خانه درون در یا کنندمی مومیایی

 .است مانده باقی التین آمریکای سرخپوستان میان هنوز

 ازب نیکوکار افراد بدنِ تقدس به ایرانیان باورِ به تمایز وجه دومین

 اییالق اثر اما ندارد، زیادی اهمیت درگذشته فرد بدنِ خودِ اینجا در باز. گرددمی

 نکته سومین. است مهم شده دفن آن در فرد که زمینی و درخت و خاک بر آن

 هایروایت تمامِ و تام غیابِ است، توجه جالب بسیار شناسانهاسطوره زاویه از که

 از انبوهی ژاپن و اروپا مانند هاییفرهنگ در. است کننده تهدید جسدِ به مربوط

 داریم خونخوار و انتقامجو و مهاجم مرده جسدهای درباره هاافسانه و هاداستان

 آن از هایینمونه هازامبی به مربوط هایروایت یا دراکوال مشهور داستان که

 هایانداست کامل نسبت به غیابِ با هافرهنگ این خالف بر زمین ایران در. هستند

 اشاره برای اغلب «رفته در قبر از مرده» تعبیرِ و هستیم روبرو جسد درباره ترسناک

 و هیبم موجوداتی نه و شود،می گرفته کار به بیمار و ناتوان و مفلوک افراد به

 .هازامبی یا ومپایرها مثل خطرناک

 

 باب در مشهوری و معمول هایگفته و سخنان ایرانی جامعه س: در

 زد حرف نباید مرده سر پشت معروف جمله همان شانیکی دارد، وجود مردگان

 کرد؟ وجوجست توانمی کجا در را گفته این ریشه است،

 دانست کهنی اخالقی اصول دنباله باید را اخالقی قواعد این نظرم ج: به

 مربوط متون و ادبی منابع اگر. است کردهمی منع را آزار و بدخواهی اصوال که

 کرارت مدام شانهمه در نکته یک بینیممی بخوانیم، را ایرانی گوناگون ادیان به
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 مربوط بدخواهی و دیگری آزار به هاحرمت مهمترین اینکه هم آن و شودمی

 عیطبی اند،گرفته قرار غایب و دفاعبی موقعیتی در که مردگان درباره. شودمی

 .باشد شده سفارش بیشتر شدتی با قواعد همین که است

 

 

 

 

 

 

س: در انتها نگاهی بیاندازیم به تفاوت در فرم مرگ در عصر قدیم و 

 جدید. 

 در و انزوا و تنهایی در و بیمارستان در جدید عصر هایاکثر مرگج: 

افراد در کنار  میکه در عصر قد ی. در صورتشودمی محقق ناخوشایند حالتی

 بسیار جدید عصر های و نسبت به مرگ کردندمی¬خود مرگ را تجربه یخانواده

 مساله مرگ نشد متمدن جریان در ما است معتقد الیاس نوربرت. بود ترموقرانه

 نشان ما به را خودش مرگ دهیم نمی اجازه یعنی. کنیم را به شدت سرکوب می

در جریان متمدن شدن  اما. اندآمیخته درهم و هم با زندگی و مرگ او نظر از. دهد

استدالل نمود  توانمی. دهیمنمی آن به بروز اجازه و کنیمما مرگ را سرکوب می

 رسد)مانند سرطان( اینقدر سخت به نظر می اکیکی از دالیلی که امراض خطرن

 ایم؟کرده سرکوب را مرگ شدن، متمدن جریان در ما که باشد نکته این

کند، همان مضمونی است که در کتاب ج: آنچه که الیاس بدان اشاره می 

اش آن است ی سخننیز بدان پرداخته است. خالصه« روند متمدن شدن»اش مهم

که در جریان گذار از دوران قرون میانه به به عصر مدرن اروپاییان نوعی استقرار 
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گذاری اند که فاصلهراندهانضباط بدنی و بهداشتی شدنِ آداب رفتاری را از سر گذ

توان به مرگ هم شود. در همین چارچوب مییکی از ارکان آن محسوب می

ه توافق اند، در این نکتی مرگ نوشتهشناسانی که دربارهنگریست. بیشتر از جامعه

دارند که در دوران مدرن با نوعی صنعتی شدنِ مرگ روبرو هستیم. نه تنها تولید 

امی و تولید افزارهای کشتار جمعی پیوند خورده(، که مرگ )که با صنایع نظ

ی ما سازمانی صنعتی یافته است. نهادهایی تخصصی مدیریت مرگ نیز در زمانه

که ماهیتی پزشکانه دارند سر و سامان دادن به لحظات پایان عمر را بر عهده 

ریت مدی دهند و نهادهایی دیگراند و نهادهایی دیگر کفن و دفن را انجام میگرفته

ها را بر عهده دارند. به این ترتیب مفهوم مرگ که تا پیش از این فضای آرامگاه

امری شخصی و خصوصی بود و در پیوند با روابط گرم خانوادگی و در بافت 

یافت، به امری عمومی، ای سامان میمحلههمسایگی و با قواعد همزیستی هم

ا ی ماری تبدیل شده است. در زمانهمند و انباشته از قواعد سرد ادرسمی، قاعده

کنند که اعضای خانواده و افراد معموال در بیمارستان و در شرایطی فوت می

دوستان نزدیک بر بسترشان حاضر نیستند، و تدفین و آیین امحای پیکرشان به 

د. شود که به کلی با وی بیگانه هستنای انجام میدست نیروهایی متخصص و حرفه

و  ای نو از ساماندهیه معنای سرکوب کردن مرگ نیست، تنها شیوهبه نظرم این ب

دهد که در ضمن غیرشخصی، سرد و پو) هم هست. مدیریت مرگ را نشان می

به همین خاطر مردن به شدت در دوران مدرن معنازدوده شده و شاید همین است 

ناپذیر که رویارویی تدریجی با مرگ )مانند بیماری سرطان( را این قدر تحمل

 ساخته است.
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 حشراتسرِ : نمای بسیار نزدیک نگاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 150      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//



 151      پنج صد و نود وچهل و ششم/ شهریورماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دریافت سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

ه شان بفرستند. چرا کدوستانشوم اگر دوستانم آن را برای کنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

( نیز www.soshians.irام )عضو شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به نم. لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان دربارهکمنتشر می

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili  .بفرستید 
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