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  از خیلی سال پیش، عادتی پیدا کرده بودم و

ای بدهم. آن هم این که در روز تولدم به دوستانم هدیه

راستش در به یاد داشتنِ زادروزها و سالگردها دقتی بسیار اندک و توجهی بسیار 

های آشنایان و ابراز لطف دوستان ناچیز دارم، و برای همین هم هر سال نهیب

که یک سال بر عمرم افزوده شده است. مهر و لطف اندازد است که یادم می

دوستان و آشنایان به قدری بود که از مدتها پیش با خودم قرار گذاشتم هر سال 

موقع زادروزم چیزکی به دوستان هدیه کنم، شاید که بخشی کوچک از آن محبتی 

ام را جبران کند. این چیزها اغلب هدایایی کوچک و که از آن برخوردار شده

ی دوستان که نوروز سر و صدا بود. یک سال شروع کردم به نوشتن تذکرهبی

در کانون خورشید منتشر شد. بعدش چند « االعضاءتذکرة»سال بعدش به صورت 

الصه از ام، و خباری کتابهایم را به صورت الکترونیکی در اختیار همگان گذاشته

 این جور کارها...

رم از جنسی متفاوت است و بد ندیدم ای که برای دوستانم داامسال هدیه

سم که نویی سپاس از دوستانی میاش چند سطری بنویسم. این را به بهانهدرباره

 شان غرقه کردند. مثل همیشه امسال هم زادروزم را در لطف و مهربانی

ای که برای دوستانم دارم قدری غیرعادی است. چون به امسال هدیه 

ام است. آن هم این که تصمیم گرفته« فرایند»یک باشد، « چیز»جای آن که یک 

ای از کارها را بر ی خورشید گوشهدر کارهای مدیریتی انجمن زروان و موسسه

کنند، پشتیبانی بدهم. آخرین باری عهده بگیرم و به دوستان در کارهایی که می

کردم شش هفت سال پیش بود و بعد از آن که که در این عرصه فعالیتی می

ای مدیریتی و اجرایی را به دوستان الیق و کاردانم سپردم، طی این مدت کاره

تنها در نقش مشاور در خدمت همکارانم بودم. اما شرایط بحرانی ایران زمین و 
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چیز )از سامان سیاسی کشورهای اطراف بگیرید تا تعادل فروپاشی همه

 خواهانه و نادرستجویی را خودشناختی اقلیم ایرانِ خودمان( باعث شد کنارهبوم

 بیابم و باز به میان گود کشتی با کارها بیایم.

 

 

 

 

 

 

 

حقیقت آن است که طی سالهای گذشته وضعیت زندگی من کمابیش  

 ی چمنی، و دوستانی یکرنگ وآرمانی بوده است. فراغتی بوده و کتابی و گوشه

پرشمار و یارانی همراه و موافق، و خلوتی برای آن که به دل خودم بخوانم و 

بنویسم. در واقع این وضعیتِ خوش و خرم چندان به من ساخته بود که در ابتدای 

خواهم با شما یاران و کار سخت در خروج از آن دودل بودم. اما حقیقتی که می

ام که این وضعیت جه رسیدهدوستانم در میان بگذارم آن است که به این نتی

ننده و ایم، بسیار شکجهانی که بدان خو گرفتهو نظمهای پشتیبان زیست شادمانه

ناپایدار شده و دیگر مجالی و فرصتی برای کناره نشستن و در خلوت ماندن باقی 

 نمانده است. 

 های پر لیوان گرایشدانند که در کل به دیدن نیمهدوستان و نزدیکانم می 

گویم و بر آن تاکید های نیک و مثبت چیزها میی سویهم و اغلب دربارهدار

های خالی لیوان نیز های منفی و نیمهکنم. اما در پس پرده همواره به سویهمی

رفتار کرد. از این قاعده  بینانهدید و خوش ام و گمان دارم که باید بدبینانهخیره

 خیزد.ای بر میهشداری و مژده
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ن که نظم اجتماعی ایران زمین در حال فروپاشی است. امروز هشدار آ 

دیگر سخن از نسلهای بعد یا صد سال دیگر نیست، که با زوالهایی از جنس چند 

سالِ اندکِ پیشارویمان سر و کار داریم. ایران زمین از سویی با بحران 

فته رمحیطی سهمگینی دست به گریبان است که با بالهتی ماهرانه نادیده گزیست

ی نیروهای واپسگرای خشن و ویرانگری شود، از سوی دیگر با مداخلهمی

رویاروییم که اغلبشان پشتیبانی قدرتهایی مدرن و شیک را پسِ پشت خود دارند. 

کنم در این شرایط تا پنج سال دیگر خلوتی برای کسی باقی بماند، و گمان نمی

 دن بتوان یافت. ای برای گُزیی عافیتی بتوان جست و کنارهگوشه

م، کنی زادروزم بیانش میی هدیهامیدوارم این حرفهای تلخ که به بهانه 

این  یی پر لیوان را نادیده بگیریم. ایران همچنان در میانهسبب نشود که نیمه

شود. همچنان جمعیتی بزرگ ای از امنیت و پایداری محسوب میآشوب جزیره

ای دهد، که هنوز به حافظهر خود جای میاز مردمانی با کیفیت غیرعادی را د

 تواند آرامش واند، و اینها ارکانی است که میتاریخی و فرهنگی مهرآیین مسلح

صلح و رفاه را به ایران زمین بازگرداند، اگر که درست پیکربندی و سازماندهی 

 شود. 

 

 

 

 

 

 

ر ابستی که در آن گرفترفت از بناز صمیم قلب معتقدم که راهِ برون

کنم با راهبردهایی فرهنگی و از جنس بازآفرینی مهر است، و فکر می ایم،آمده

توان آرامش و ثبات را به سراسر ایران زمین بازگرداند. راه حل معنامدار می
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کند، یمان سنگینی می پیچیده و هولناکی که بر تاریخ و جغرافیای سرزمینمعادله

گی را ممکن سازد، و متغیرهایی است دستگاهی نظری است که فهمِ این پیچید

که راهبردهایی برای حل آن را گام به گام پیش ببرد. طی سالهای گذشته چنین 

ای در جمع ما تکامل یافته و راهبردهایش هم پدید آمده و آزموده دستگاه نظری

ام در ی ایران زمین را همراه با مژدهی آیندهشده است. از این رو هشدارم درباره

 ن گذار از این پرتگاه بشنوید. امکا

ی تولد امسالم به دوستانم آن است که تمام قد در این میدان اما هدیه

ام. دنیای ما دنیایی است که حاضرم و در خدمت به دوستان و کوشندگان آماده

توان زیست، پس تنها با آنان کار دارم که خود تمام قد و خمیده در آن نمینیم

یستاده باشند. در این راستا هرچه از دستم بر آید انجام خواهم قد در این هنگامه ا

داد و در این مسیر هرکس که همراه باشد، همراهش خواهم بود. دستگاهی نظری 

و راهبردی عملیاتی برای عبور از این بحران سراغ دارم که نه به آلودگی دنیای 

ای. در حرفه پرستانِاندیشی عقیدهسیاست آلوده است و نه به تعصب و خشک

ی آن جویند، پیشنهادی دارم که قاطعیت نشانهغیاب قطعیتی که همگان آن را می

 است، و قاطعیتِ بی قطعیت کیمیایی است که این روزها بدان نیاز داریم. 

ایران زمین پیش از این نیز بارها با شرایطی شبیه به این رویارو شده، و تمدن ما 

این را از سر گذرانده است. از این رو سزاوار تر از بارها خطرهایی سهمگین

یکی از این گذارها، ابوالحسن  بینم تکرارِ اندرزی را که قرنی پیش، به هنگامِمی

همه یک بیماری داریم. چون بیماری یکی بُوَد، دارو یکی »خرقانی به یارانش داد: 

 «باشد. جمله بیماری غفلت داریم، بیائیت تا بیدار شویم...
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 اخبار روزهای گذشته:

 

  ،به شکلی محدود و بی آن که نقشی رسمی و سازمانی بر عهده بگیرم

ام و از این به بعد در خدمت به کارهای مدیریتی در انجمن زروان بازگشته

گاه زروان دیدام که به اسم انداز سیستمیدوستانی خواهم بود که با تکیه به چشم

شهرت یافته، در پی توانمندسازی خویش و بهسازی مدیریت نهادها و 

 سازمانهایشان هستند. 

 شهریور ماه در کانون معماران معاصر کارگاه دهم نبه عصرگاه چهارش

ای دوستان انجمن زروان برگزار شد. در این نشست بر« فرایندنویسی»مدیریتی  

های کارکردی راهبردهای سیستمی برآمده از دیدگاه زروان برای استخراج چرخه

ها و فنون مربوط به آن به حاضران منتقل و مسیرهای فرایندی معرفی شد و شیوه

ام شد.  فایل صوتی این کارگاه بر کانال تلگرام

(https://telegram.me/sherwin_vakili ) شده استمنتشر. 

 

 

 

 

 

 

 شهریور ماه کارگاه خبرنگاری بیست و چهارم  عصرگاه چهارشنبه

کانون معماران معاصر برگزار برای دوستانِ خبرنگار دوست انجمن زروان در 

 یشد. در این نشست من به همراه دوست و برادرم مهندس مسعود بربر درباره

 ی سیستمهای پیچیده و کارکردهای آن برای خبرنگاران سخن گفتیم.نظریه
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 ی شهریور ماه انجمن زروان عصرگاه آدینه ی اندیشهنشست حلقه

ی بهاران برگزار شد. در این برنامه که شهریور ماه در تاالر موسسهبیست و ششم 

علی غفوری، سرهنگ ای آق اختصاص یافته بود،« نقش ارتش در دفاع مقدس»به 

و کاپیتان کاپیتان محمود ضرابی  ،علی قمری، ناخدا هوشنگ صمدیجانباز 

الگوهای عمومی حاکم بر جنگ ایران و عراق و ی دربارهمحمدصادق قادری 

  و دریایی و هوایی در نبردها به سخنرانی پرداختند. ینقش نیروهای زمین

هایی تکان دهنده از جنگ همراه بود، یکی این نشست که با نقل خاطره

ی اندیشه طی سالهای اخیر بود و ماجراهایی که از پرشورترین نشستهای حلقه

 کردند بارها اشک به چشم حاضران آورد.قهرمانان حاضر در جلسه بازگو می

ی نیروهای زمینی مستقر علی قمری در زمان آغاز جنگ فرماندهجانباز سرهنگ 

مهاجم عراقی را ها با نیروهای در شلمچه و خرمشهر بود و نخستین درگیری

 گردان یکمی هوشنگ صمدی فرماندهیکم تکاور جانباز سازمان داده بود. ناخدا 

 روزه ازسی و چهار بود که در کنار سرهنگ قمری دفاع دریایی  ان نیرویتکاور

ی نیروهای ایرانی و نابودی نیروی دریایی عراق غلبها به انجام رساند خرمشهر ر

کاپیتان محمود ضرابی از امیران نامدار نیروی  .تا یک ماه پس از جنگ را رقم زد

هوایی بود که چیرگی ارتش ایران در هوا را طی ماههای آغازین جنگ ممکن 
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قادری هم همان خلبان جوان و درخشانی بود که محمد صادق ساخت. کاپیتان 

 های ایرانیچند روز پس از آغاز جنگ پاالیشگاه بغداد را بمباران کرد و اعالمیه

را روی پایتخت صدام حسین پخش کرد، اما اسیر شد و ده سال را در اسارت 

ی هم از مورخان و پژوهشگرانی هستند که آثارشان دربارهگذراند. آقای غفوری 

ان در این نشست همچنین کاپیت سیر تحول جنگ تحمیلی اعتبار و مرجعیت دارد.

 صالح افشار تویسرکانی رییس مرکز عملیات رزم مشترک و استاد دانشگاه پرواز

یکو اند و شعر نهم حضور داشتند که شاگرد دکتر زرینکوب و عالمه جعفری بوده

 شان دلها را به جنبش در آوردند.سرودند و با اشعار حماسیمی

در این نشست امیران و قهرمانان جنگ عالوه بر نقل خاطرات خویش، 

 یتحلیل خویش از نقش ارتش در دفاع از مرزهای ایران را شرح دادند و از زاویه

پشتیبانی، تاکتیک، و طرحهای عملیاتی ماههای آغازین نبرد را تحلیل کردند. در 

شناسی جنگ ایران و عراق و ی جامعهاین برنامه من هم به کوتاهی درباره

ی تاریخی مردم ایران و عراق بر ریشهی فرجامین هویت همچگونگی غلبه

ها و نگاه ایدئولوژیک تندروان مذهبی سخن گفتم. عربی بعثیگرایی پانقوم

 .اماین شماره از سیمرغ منتشر کرده محتوای سخنانم را در قالب نوشتاری در
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  ام یشهریور ماه به همراه دوستان گرامبیست و ششم عصرگاه آدینه

لم اندرکاران تولید فیدکتر رضا شهال و هنرمندان و دستدکتر افشین یداللهی، 

به نقد این فیلم پرداختیم. برنامه در پردیس سینما کوروش با نمایش « النتوری»

فیلم و نشست نقد و بررسی آن به انجام رسید. این برنامه یکی از مجموعه 

 ود.ی نقد فیلمهای روز بی روانشناسی سیاووشان دربارههای موسسهبرنامه

 داشتند و با بیان هم در نشست حضور -آقای رضا دُرمیشانی–کارگردان فیلم 

 شان به پرسشهای حاضران پاسخ گفتند. پیرایهصمیمی و بی

 

 

 

 

 

 شهریور ماه در شهرستان ادب به همراه شانزدهم  عصرگاه سه شنبه

 پرداختیم.« جهان رمان و جهان شاهنامه»ی خانم مرجان فوالدوند به بحث درباره

 

 

 

 

 

 

  ن اادبی سیمرغ که به طور مشترک با همت انجمن زروی حلقهنشست

بیست و نهم  دوشنبهشامگاه  شود،ی روانشناسی سیاووشان برگزار میو موسسه

شهریور ماه برگزار شد. در این نشست موضوع بحث همچنان دکتر پرویز خانلری 

بود و تاثیری که آرای ادبی و اشعارش بر زبان پارسی و تحول شعر مدرن ایرانی 
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ی شخصیت و تاثیر دکتر بقایی )ماکان( دربارهداشته است. در این نشست 

شان از شناسیاجتماعی دکتر خانلری سخن گفتند و جایگاه او را در سنخ

روشنفکران ایرانی نشان دادند. دکتر مسعود انصاری در چارچوبی سیستمی 

ه دست دادند و مدلی برای تحلیل تاثیرات سیاسی تحلیلی از دلیلِ اثرگذاری وی ب

ی وزن، و ادبی بر هم را پیشنهاد کردند. در نهایت دکتر امیرحسین ماحوزی درباره

صور خیال و شاعرانگی اشعار ناتل خانلری شرحی دقیق و موشکافانه را به دست 

 دادند.

 

 

 

 

 

 ثبت انجمن زروان در وزارت کشور به سرانجام رسید و فعالیت  کار

شود. رسمی از مهرگان پیشارویمان آغاز میرسمی این سازمان مردم نهاد به طور 

کار ثبت سازمانهای همکار و خویشاوند با انجمن زروان هم کمابیش به فرجام 

رسانی به نیازمندان تمرکز رسیده است. انجمن یاریگران خورشید که بر یاری

است که ماهیت مستقل خود را با دریافت شماره ثبت پیدا کرده  کرده چند ماهی

 است و گروه بازی زروان نیز روند ثبت خود را آغاز کرده است.
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 اخبار روزهای آینده

 های زروان را برگزارکالس-کارگاهی مهرماه بار دیگر هفته از نخستین 

تا ج پنساعت ها، خواهم کرد. این کالسها به طور پیوسته در عصرگاه چهارشنبه

شرکت در آن  سالن کانون معماران معاصر برگزار خواهد شد ودر  هشت عصر

شود، مهرماه آغاز میهفتم نبه برای همگان آزاد است. در این دوره که از چهارش

ام از اتصال ب نظری مدل سیستمیهای زروان، چارچوبه همان سبک قدیمی دوره

ی تاریخ و فرد و نهاد ارائه شده و کاربستهای آن برای حل مسائلی در حوزه

شود. به سبک مرسومِ کالسهای زروان یک شناسی و روانشناسی بررسی میجامعه

سوم زمان برای بحث با دانشجویان اختصاص یافته است و به دانشجویان عالقمند 

 هایی پژوهشی یا اجرایی پیشنهاد خواهد شد.ژهها و پروخویشکاری

 

 

 کم محیطی حاجشن مهرگان خورشید امسال با تاکید بر بحران زیست

االر ماه در تآدینه نهم مهرعصرگاه شود. این مراسم بر قلمرو ایران زمین برگزار می

ادامه  20:00تا  16:00مراسم از ساعت شود. برگزار می محیط زیستسازمان 

هایی مانند سخنرانی، شعرخوانی و موسیقی گنجانده خواهد داشت و در آن برنامه

 شده است. 

 شناسی تاریخی در انجمن آبان گروه جامعه 6شنبه عصرگاه سه

ان شناسی و ایرعلم جامعه»کند با عنوان شناسی ایران نشستی برگزار میجامعه

های پیش از همایش بزرگ سخنرانیدر این نشست که یکی از مجموعه «. باستان

سیاست کوروش و گسست سیستمی »ی کوروش در آبان ماه است، من درباره

ی چهره»ی اهلل میرزایی دربارهسخن خواهم گفت. دکتر آیت« تدر پیکربندی قدر

کنند و دکتر هادی نوری از سخنرانی می« گرای ناسیونالیسم در ایرانباستان

 بحث خواهند کرد. این نشست« سیاست کوروش، استمرار سیاست پیشاآریایی»
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م لوی عشناسی در دانشکدهعصرگاه سه شنبه ششم مهر در تاالر انجمن جامعه

احمد، زیر پل گیشا( ساعت پنج تا اجتماعی دانشگاه تهران )بزرگراه جالل آل

 هفت عصرگاه برگزار خواهد شد و حضور در آن برای همگان آزاد است.

  ن رسیده، روند به پایاکار ثبت انجمن زروان با توجه به این که

ی یارگیری و پذیرش هموند در این انجمن آغاز شده است. اطالعاتی بیشتر درباره

اهداف و ارکان این انجمن در همین شماره از سیمرغ منتشر شده است. خبر 

 توانند در مقام یار به اینرا برآورده کنند، می دوستانی که دو شرطکوتاه آن که 

ی اخالقی )راستگویی، سازمان مردم نهاد بپیوندند. نخست آن که در پنج قاعده

اندوزی، تولید یا مصرف هنر، احترام به بقا و برنده بازی کردن، دانش-برنده

تخاب ای برای خود انبیعت( پیمان ببندند و دیگر آن که خویشکاریپاسداشت ط

کنند، یعنی کارکردی شخصی و دلخواه را تعریف کنند که با آن توانمندی، 

 شادکامی، تندرستی و معنای )همان قلبم( خودشان و دیگران را افزایش دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر
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  اساطیر »ی که دومین جلد از مجموعه رمانهای مجموعه« جم»کتاب

شود، به ناشر تحویل داده شد محسوب می« سوشیانس»است و جلد دومِ « ایرانی

وج رو در صف دریافت مجوز چاپ قرار گرفت. در این کتاب داستان زندگی و ع

و در عین حال کامال –ای به کلی متفاوت و خروج جمشید پیشدادی از زاویه

 با روایتهای مرسوم بازسازی شده است. -سازگار

  بر تلگرام تاسیس شده و قرار است فضایی « های ناپیدازروانی»گروه

دوستانه باشد برای همنشینی و گپ و گفت دانشجویان قدیمی کالسهای زروان 

شان ندارند. دانشجویان قدیمی ی دوستانکه در حال حاضر ارتباط زیادی با بقیه

ای که زروانی که عالقمند به پیوستن به این گروه هستند لطفا نام و نشان و دوره

بفرستند تا  sherwinvakili@ام )اند را برایم در تلگردر کالسها حضور داشته

 به گروه دعوت شوند. 

 اندیشی خبرنگاران دوست و گروهی تلگرامی برای هماهنگی و هم

همکار با انجمن زروان تاسیس شده است. کارکرد این گروه تبادل نظر و تجربه 

ای خبرنگاران و ساماندهی فعالیتهای مشترک است. ی اخالق حرفهدرباره

شانی ن دوستانی که خبرنگار هستند و تمایل به پیوستن به این گروه دارند، بر

 ام بر تلگرام پیامی بفرستند تا دعوتشان کنم.گفتهپیش

 شم بیست و شی ادبی سیمرغ شامگاه دوشنبه ی حلقهنشست ماه آینده

بحث بر سر شود. در این نشست برگزار میی سیاووشان در موسسهمهرماه 

، الممالک فراهانیبگرایان در شعر معاصر خواهد بود و سه ادیبِ متقدم )ادیسنت

 ادیب پیشاوری و ادیب نیشابوری( را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

  که چندی پیش مجوز انتشار خود را از وزارت « نامکبازی»کتاب

ارشاد دریافت کرده بود، طی ماههای آینده به چاپ خواهد رسید. این کتابی 

است که برای گروه بازی زروان نوشته بودم و دستگاه نظری سیستمی مورد 
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هایی که در این زمینه انجام نظرمان برای طراحی بازی را در کنار شرح تجربه

راحی و ط« بازیهای جدی»گیرد. فصلی از این کتاب به توصیف ایم در بر میداده

اجرا شده در گروه بازی زروان اختصاص یافته و بخشی دیگر از آن را یارانمان 

« پگرشاس»ای بازی مشهور رایانه اند، که سازندگانافزار نوشتهی فندر موسسه

 نگرند. سازی میاند و در همین چارچوب به بازیبوده

 ها اش تبدیل متنگروهی در انجمن زروان تاسیس شده که خویشکاری

ه ب عالقمندانشنیداری به فایل صوتی است. هدف از انجام این کار دسترسی 

به سهیم شدن در این فرایند عالقه محتواهای معنایی سودمند است. کسانی که 

 دارند با من تماس بگیرند تا به این گروه بپیوندند.

 کردن  اش پیادهگروهی دیگر در انجمن فعال شده که خویشکاری

شان به مقاله یا کتاب است. نخستین شان و تبدیلهای صوتی و ویراستنفایل

ی این گروه آن است که سخنرانیها و بحثهای جاری در نشستهای اندیشه برنامه

ه شده و دپیا« نژادپرستی»را به کتاب تبدیل کنند. تا به حال محتوای نشست 

 سازی است. دوستانی که به ایننیز در دست پیاده« نقد فلسفی ملیت»نشست 

 توانند برای سهیم شدن اعالم وجود کنند.فرایند عالقه دارند می

  گروه بازی زروان طرحی برای پیکربندی و ساخت اتاقهای بازی را

 ی یزد ساختهاش قرار است در هتل ستارهدر دست اجرا دارد که نخستین نمونه

 شود. 
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 ی خورشید: نخستین نمایشگاه عکس ده ساالنه1389تابستان 
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 «نقش ارتش در دفاع مقدس»شرحی بر نشست 

 

  های نظامی قرن بیستم بود، و شاید جنگ ایران و عراق یکی از شگفتی

وجهای ا و ابتوان آن را عجیبترین جنگ قرن بیستم دانست. بسیاری از رکورده

تاریخ جنگ قرن بیستم در هشت سال نبرد خونین ایران و عراق ثبت شد و این 

شر را ترین جنگهای تاریخ بترین و مهیبدر حالی بود که خودِ قرن بیستم متراکم

در خود جای داده بود. در قرنی که جنگ جهانی اول و دوم در آن رخ داده بود، 

تلفات نسبی و اهمیت راهبردی در سطحی جنگ ایران و عراق به لحاظ درازا، 

 جهانی از اهمیتی طراز اول برخوردار بود. 

جنگ  تریننا طوالنیجنگ تحمیلی هشت سال به درازا کشید و بر این مب 

شود. این نبرد نزدیک به پنجاه میلیون نفر درگیر منظم قرن بیستم محسوب می

شدند که سی و هفت میلیون نفرشان ایرانی و نزدیک به چهارده میلیون نفرشان 

یک میلیون نفر کشته به جا گذاشت که یک  جنگ ایران و عراقعراقی بودند. 

 اش ایرانی بودند. سوم آن عراقی و دو سوم

طلبی و وده و در جاهب« تحمیلی»در این نکته که جنگ ایران و عراق 

 ها ووار صدام حسین ریشه داشته هیچ تردیدی وجود ندارد. همچنین دادهدیوانه

دهد اخالق نظامی دو طرف درگیر در اسناد فراوانی در دست است که نشان می

جنگ با هم بسیار تفاوت داشته و در عمل طرف عراقی در جریان جنگ تمام 

ی ب شد. از کشتار مردم غیرنظامی و حملهتصور را مرتکجنایتهای جنگی قابل

یران ی اسشکنجهموشکی به شهرها گرفته تا استفاده از سالحهای شیمیایی و 

 وفایی به حزب بعث نشانای که عالیم بیجنگی و حتا کشتار شهروندانِ عراقی

 دادند. می
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 تکاوران مدافع خرمشهر

 

ی شهریور ماه به روشنی نمایان شد که این نکته در نشست واپسین آدینه

و  ریزی طوالنیجنگ ایران و عراق امری تصادفی و موضعی نبوده و پیامد برنامه

داشته که از سال  ای ریشهها بوده و در کشمکشهای مرزیی عراقیحساب شده

یدی دکتر انوشیروان وکیلی خورش 1340 یآغاز شده بود. در اواسط دهه 1342

ی اقتصادی ستاد ارتشتاران بود با د اداره)پدرم( که در آن هنگام از مدیران ارش

مان در ها نشان داده بود که کشور همسایهی نظامی عراقیتحلیل تخصیص بودجه

ی حال بسیج نظامی بزرگی برای حمله به ایران است. بنابراین این تصور که حمله

پایه و عراق واکنشی به تحریکات ایران پس از انقالب اسالمی بوده، سخنی بی

 های تاریخی ناشی شده است.درست است که از ناآشنایی با اسناد و دادهنا

صدام حسین پیش از حمله به ایران طی چند سال بخش حسن البکر و 

. این روند در ندتبار کشورش را آواره و در به در کردبزرگی از جمعیت ایرانی

شد و به اخراج شصت هزار تن از مردم کربال و نجف انجامید که  آغاز 1352

تند. داشی عراقی بگیرند و هویت ایرانی خود را پاس میحاضر نبودند شناسنامه

ی رود به مرزهای غربی ایران با استقبال ملکهاین جمعیت پس از آوارگی و و

وقت ایران روبرو شدند و جایگیری به نسبت مناسبی در کشور پیدا کردند. اما 

اقتدار ارتش ایران و هراس صدام از آن باعث شد این تبعیدها تا زمان انقالب 
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ی امیران و فرماندهان ارتش با اسالمی پردامنه نشود. پس از انقالب که الیه

نسانی ای اابخردی انقالبیون از کار برکنار شدند، این هراس از میان رفت و فاجعهن

در عراق به وقوع پیوست که ابعاد آن هنوز به طور کامل روشن نشده و نیازمند 

 پژوهشهای بیشتر است. 

 

 

 

 

 

 

بزرگ از مردم عراق که دانیم که طی یکی دو سال جمعیتی را میاین  

 شان به بیش از یک میلیون تنشمار کلیشان را حفظ کرده بودند و هویت ایرانی

ی این مردم به ایران شد، ناگزیر به سرزمینهای همسایه کوچیدند. بدنهبالغ می

زنند. این بدان حدود ششصد هزار تن تخمین می بازگشتند که شمارشان را

به  ای که شباهتی چشمگیرها پس از به قدرت رسیدن با شیوهمعناست که بعثی

روش ترکان جوان و آتاتورک داشت، به کشتار کردها و کوچاندن اجباری 

جدای از -تبارها روی آوردند. در حدی که تنها همین جمعیت رانده شده ایرانی

 دادند و به این ترتیبیک به هفت درصد جمعیت عراق را تشکیل مینزد -کردها

 شان رانده شدند. از سرزمین

ی هادام 1359شهریور  31 ی صدام حسین به ایران دربه این ترتیب حمله 

عربی گرایانه و پانهای قومدر سیاستروندی طوالنی و حساب شده بود که 

ها خواهانِ خلق کشوری مدرن و جدید در یکی حزب بعث ریشه داشت. بعثی

قرنها  ها پس ازاز استانهای باستانی ایران زمین بودند و این کاری بود که عثمانی

 .شان بر منطقه، در حد جداسازی استانی در آن توفیق نیافته بودندزمامداری
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سرزمین عراق که هم نامش )اَراک( و هم نام مهمترین شهرش )بغداد( پارسی 

ی روحانی ایرانی هستند، ی طبقهاش هم آفریدهاست، و مهمترین مراکز مذهبی

تازه پس از جنگ جهانی اول وقتی توسط انگلستان تسخیر شد به کشوری مستقل 

یران بود و یا عثمانی، که دگردیسی یافت و تا پیش از آن همواره یا استانی از ا

 شد. این بدان معناستخود دولتی با بافت فرهنگی و زبانی ایرانی محسوب می

وشیدند بر مبنای ترکیبی از کمی 1350ی ههی دها وقتی در میانهکه بعثی

گرایی کشوری برای خود در این قلمرو های همخوانِ سوسیالیسم و قومایدئولوژی

بتراشند، در عمل با هدفی ناشدنی و ناممکن دست به گریبان شده بودند. کاری 

عرب و دستاورد که تنها نادانی و بالهت رهبران پاننامعقول و پرهزینه و بی

 ای عملیاتی تبدیل کرد. غربی آن را به برنامه طلبی کشورهایفرصت

بحث دیگری که در نشست آدینه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت،  

کرار های عمومی تاین نکته بود که ارتش ایران بر خالف آنچه که بسیار در رسانه

ی عراق غافلگیر نشد. ارتش با وجود آن که شده، به هیچ عنوان در جریان حمله

بی از دست داده بود و های انقالسیزده هزار افسر ارشد خود را در جریان تسویه

اش را بازنشسته یا در عمل نیروی زبده و متخصص و فرماندهان بزرگ قدیمی

فراری ساخته بود، همچنان این قابلیت را داشت که با همان نیروی اندک و شرایط 

ها را شناسایی کرده، و در آشفته و پرفشارِ روزهای آغازین انقالب تحرک عراقی

 بگیرد.  برابر آن به درستی موضع
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 ها همی ارتشیان ایرانی در جریان هجوم عراقیواکنش به موقع و دلیرانه

است در تاریخ جنگهای منظم همچون مثالی عام  به قدری اثرگذار بود که شایسته

ها در زمان حمله به ایران دویست و پنجاه هزار س قرار گیرد. عراقیمورد تدری

سرباز داشتند و به کشوری آشفته و آشوبزده حمله کرده بودند که نیروی 

اش به پنجاه هزار نفر کاهش پیدا کرده بود. در ارتش ایران سالحهای نظامی

د و نیروهای بوپیچیده به خاطر خروج مستشاران غربی اغلب غیرقابل استفاده شده 

ی کودتایی از جنس آنچه در افغانستان گرا که چه بسا در اندیشهانقالبی چپ

شی با ارتی ی امیران نخبهپختند، در کشتار و تصفیهتجربه کردند، خیال می

مه در عمل پس از یک ماه پس از کارآیی چشمگیری عمل کردند. با این ه

ها و گشوده شدن سه جبهه در غرب کشور، عراق در دو جبهه ی عراقیحمله

ی شکست خورد و در یکی زمینگیر شد و دو سوم نیروی دریایی و تقریبا همه

شک نقل نیروهای نامنظم مردمی در این اش را از دست داد. بینیروی هوایی

وده است، اما باید در نظر داشت که در تاریخ یاد مقاومت جانانه پررنگ و مهم ب

شده هنوز سپاه پاسداران نوپا در مقام نیرویی رزمی به کارکرد نرسیده بود و بسیج 

ی شان هم آغاز نشده بود. یعنی آنچه که جلوی حملهنیروی مردمی و آموزش

زد، به طور مشخص و آشکار  را رقم 1359ی مهرماه معجزهها را گرفت و عراقی

 ارتش ایران بود. 
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 شکی جنگ ایران و عراق بسیار است. جنگی که بیگفتنی درباره

ت در ی نفبار بود. جنگی که ثروت انباشت شدهتحمیلی، ستمگرانه، و فاجعه

و آن را به کشورهای  وار از این قلمرو خارج کردایران زمین را با جنگی دیوانه

اروپایی منتقل کرد. کشورهایی مانند فرانسه و آلمان )و به ویژه فرانسه!( که 

فروختند و به شکلی ی کشورهای قلمرو ایران زمین سالح میهمزمان به همه

کردند و چشم خود را بر علنی از شکست خوردنِ مهاجم عراقی جلوگیری می

 بستند. دام میی انسانی و جنایتهای جنگی صفاجعه

در جریان این جنگ هشت ساله از هر دوازده مردِ جوانی که در ایران و 

تنِ دیگر بود( کشته شد و  ازدهزیست، یکی )که احتماال دلیرتر از یعراق می

ای که به زیرساختهای اقتصادی و صنعتی هر دو های پردامنهگذشته از ویرانی

ی مایهیعنی تقریبا سر–کشور وارد آمد، پولی بالغ بر هزار و دویست میلیارد دالر 

ه ی اسلحه مکیده شد. روندی کتوسط کشورهای غربی فروشنده -نفتی دو کشور

 ای سنجیده و سودجویانه نسبت داد. دشوار است بتوان آن را جز به برنامه

 

 

 

 

 

 

 

ی پیروزی شناسان نشانهجنگ ایران و عراق را بسیاری از جامعه

ن دانند. چرا که در ایدار سنتی میناسیونالیسم مدرن بر هویتهای دیرین و ریشه

ن و مذهب گیدند که دینبردِ بسیار طوالنیِ بسیار پرتلفات، مردمی همسایه با هم جن
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 ایل و تبار مشترک داشتند. شاید بتوان جنگو گاه زبان و هویت تاریخی و تبار و 

های مدرنی مانند ناسیونالیسم ی ایدئولوژیی سیطرهایران و عراق را نشانه

عربی و نوسازی سیاسی اسالم شیعی دانست. اما حقیقت آن است که این پان

ی ابرقدرتهای سیاسی و های زیرکانه و سودجویانهجنگ تنها با دستکاری

یافت و بیش از آن که امری درونزاد و مربوط به هویت مردمِ  اقتصادی تداوم

درگیر در جنگ باشد، بالیی خارجی بود که برخورداری از نفت بر سرشان آوار 

 کرده بود.

گذرد و ایران زمین همچنان امروز نزدیک به سی سال از پایان جنگ می

ور است. با این تفاوت که این بار ایرانیان و عراقیان در جنگ و آشوب غوطه

مانند روزهای پیش از خروج و عروج صدام مجنون بار دیگر در کنار هم به 

ستیزند. از این رو چه عش میروند و پشتاپشت هم با آدمخواران دازیارت می

دیرپا و  گراییی هویتهای مدرن بر ملیی غلبهبسا تحلیلی که تا دیرزمانی درباره

ی ایرانی وجود داشته، شتابزده و نادرست بوده باشد. ارزیابی دقیق آن که دیرینه

گذرد، در گروی فهم این ی خونین گرداگرد ایران زمین چه میامروز در حاشیه

که در روزهای جنگ تحمیلی چه گذشت. شاید با چنین فهمی، پاسِ مهم است 

کوششهای مردان و زنانی گمنام که جویای نام و نان نبودند و امنیت و بقا را به 

 وطنانشان پیشکش کردند، بهتر شناخته شود. هم
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 المللی چه روندهایی به جنگ ایران و در سطح بین

عراق انجامید؟ عراق در فرایند تشکیل یک دولت 

ناسیونالیستی مدرن چه مسیرهایی را در پیش گرفت و کدام انتخابهای 

اش به جنگ با ایران دامن زد؟ چه کشورهایی در جریان جنگ هوادار نهادین

؟ فروختندو عراق بودند؟ چه کشورهایی به کدام طرف جنگ اسلحه میایران 

شت جنگ هبیشترین سود از جنگ روی هم رفته نصیب چه کشورهایی شد؟ 

ساله در داخل نهادهای سیاسی ایران و عراق به سود کدام ساختهای سیاسی 

تمام شد؟ فراز و فرود رفتن طبقات اجتماعی ایران و عراق زیر تاثیر جنگ 

 چه طبقاتی از آن سود بردند و کدامها زیان دیدند؟ وضعیتی داشت؟چه 

های جنگ تعیین کننده بودند چه سرداران و امیرانی در هر دو سوی جبهه

سازی گرفتند؟ عوامل درونزاد و برونزاد ضعف و های سرنوشتو چه تصمیم

سستی نیروهای نظامی ایران و عراقی چه بود؟ ساخت ایدئولوژیک و نهادهای 

و  گذاشت؟ ارتباطشان تاثیر میسیاسی ایران و عراق چگونه بر نیروهای نظامی

اندرکنش نهادهای سیاسی و نظامی در دو کشور چگونه بود؟ چه خطاهایی از 

حدهای سازمانی سوی فرماندهان دو طرف و چه خطاهایی از سوی نهادها و وا

رخ نمود؟ کدام کردارهای سرداران و امیران دو طرف درست و سنجیده بود؟ 

رفتار کدام واحدهای نظامی خالقانه، هوشمندانه و نوآورانه بود؟ کدام نبردها در 

کدام شرایط به نتایجی غافلگیر کننده و چشمگیر انجامید؟ آیا راهی وجود داشت 

کاهش یابد؟ چرا این راهها لفات انسانی و مالی که جنگ زودتر خاتمه یابد، یا ت

در پیش گرفته نشد؟ در نهایت طرف پیروز و شکست خورده در جنگ ایران و 

 عراق کدام بود؟
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 ی ماهنگاره  

 ی اروپازنان در برابر مردان: گفتگوهای دیپلماتیک نمایندگان ایران و اتحادیه
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  یکی از تمایزهای مهم میان تمدن ایرانی و فرهنگ

شود. مهر ی عشق مربوط میشان دربارهروپایی به موضعا

پردازی ی مرکزی اندیشه و نظریهو عشق از دورترین زمانها تا به امروز هسته

اندیشمندان ایرانی بوده است و هرچه نبوغ این شخصیتهای درخشانتر بوده، عمق 

در  نشان در پرداختن به این موضوع نیز بیشتر بوده است. ایو ژرفا و جدیت

جویی مسیحی اروپاییان را تا دیرزمانی از پرداختن حالی که پرهیزگاری و ریاضت

 به این موضوع باز داشته بود. 

اش که تا به ی ایرانیعشق و مهر در معنای پیچیدهنماید که چنین می

امروز ادامه یافته، در یونان و روم باستان اصوال ناشناخته بوده و دست کم در 

پردازان اعتبار و اهمیتی نداشته باشد. چنان که در میان نویسندگان و نظریه

ازِ ام، آثار مشهوری که امروز همچون متون پیشتنوشتارهای دیگر نشان داده

م گیرند، در واقع به مفهوی عشق مورد استناد قرار میورزیِ اروپایی دربارهاندیشه

مرسوم و آشنای عشق ارتباطی ندارند. این متون یا مثل مهمانی افالطون به 

اش( در بافتی خواهانهآغوشی جنسی )آن هم در شکل غیرطبیعی و همجنسهم

آگوستین موضعی انکاری و دهند، یا مثل اعترافات سنتسیاسی ارجاع می

کنند و از ورود به بحث و به رسمیت نکوهشگرانه در این زمینه اتخاذ می

 زنند. اش سر باز میشمردن

در واقع تاریخ اندیشیدنِ جدی به عشق در غرب قدمتی چهارصد ساله 

هایی در این زمینه منتهی شد. دارد، و تازه در قرن هجدهم بود که به تکوین نظریه

هایی که مشابهشان را با دقتی بیشتر از هزار سال پیش از آن در تمدن ایرانی نظریه

یر یز به همین ترتیب با تاخیری چشمگشناسان به این میدان نایم. ورود جامعهداشته

های پایانی قرن نوزدهم شناسان کالسیک در دهههمراه بود. به این معنا که جامعه

شناسی را پدید آوردند، و تازه در اواخر قرن بیستم بود که بعد از علم جامعه



 26      پنج صد و نود وچهل و هفتم/ مهرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ای صد ساله مفهوم عشق در مقام موضوع بحث در این رشته رسمیت پیدا وقفه

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی عشق دست به های گذشته دربارهشناسانی که طی دههدر میان جامعه

انگیزترین متنها را نیکالس لومان پدید آورده است. شک شگفتاند، بیقلم برده

ن جایی که در ضماش، لومان با دستگاه نظری پیچیده و مستحکم و بسیار منطقی

گذاشت، واپسین ی آزاد و هویت مستقل منِ خودآگاه باقی نمیهم برای اراده

 رفت در این زمینه بنویسد.اندیشمندی است که انتظار می

کتاب مشهور و عمیق خود به نام  .م1984سال با این همه لومان در 

( را به Love as Passion/ Liebe als Passion« )عشق همچون شور»

 هایی به کلی تازه را در این بحث گشود. ی تحریر در آورد و درگاهرشته

نزده صفحه و شا 250از است در کمتر کتاب لومان متنی به نسبت کوتاه 

اندازی سیستمی مورد بررسی قرار داده فصل، که در آن مفهوم عشق را از چشم

است. لومان فصلهای آغازین کتاب خود را به شرح شرایط ظهور عشق از دیدگاه 

ها اختصاص داده و دستگاهی نظری برای این مقصود برساخته که ی سیستمنظریه

ی ی سیستمهای پیچیده، نظریهیهاش عبارتند از دیدگاه تکاملی، نظرارکان اصلی

 communicationی ارتباطات )( و نظریهattribution theoryاِسناد )

theory .) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG_M7Np7bOAhVDrRQKHW2jDZUQjRwIBw&url=http://likesuccess.com/author/niklas-luhmann&psig=AFQjCNEIGvGacG-BBOCR0mAJmdaayJ5fmQ&ust=1470899989557526
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های ی نظری به تحلیل تاریخی صورتبندیلومان پس از این مقدمه

گوناگون عشق در تمدن اروپایی پرداخته است. کتابی که با این ترکیب تولید 

ندنی و مهم است که از زمان انتشار تا به امروز یکی از شده، متنی بسیار خوا

های ضروری برای پژوهندگان این عرصه بوده است. چون مبانی مهم و خواندنی

اش عمیق و اندیشیده و سنجیده است و هم سیر هم آن صورتبندی نظری آغازین

قانه الای که در نهایت به دست داده انباشته از جزئیات جالب و بینشهای ختاریخی

تون یکی از م« های اجتماعیسیستم»است. یعنی این کتاب لومان را هم باید کنار 

 استوار و محکم او دانست.

لومان در ابتدای کار ارتباط صمیمانه را همچون نوعی جبران برای 

ی انسان برای کند. از دید او سیستم شناسندهمعنازدایی از جهان قلمداد می

مکد و می مرزبندی میان خود و جهان مرکز ارجاعهای معنادار را به درون خود

ران این بیند. برای جبمعنا روبرو میبه این ترتیب خود را با جهانی آشوبزده و بی

شود که بتواند با معناهای درونی من ای متوسل میبرهوتِ پیشارو، من به دیگری

ی ای معنادار و معنازا برای جهانِ معنازدودههمسازگار باشد و همچون نماینده

ِ ب شدنِ من به دیگری و برکشیده شدنِ یک دیگریبیرونی عمل کند. این قال

 ای برای کلیت جهان، بسترساز ظهور عشق است.خاص در مقام نماینده

د. دانی نمادین تعمیم یافته میعشق را نوعی رسانه با این مقدمه لومان

د و شونسیستمی از نشانگان که برای برقراری ارتباطی نامحتمل مخابره می

ی نامحتمل بودنِ گذارهایشان رمزگذاری ها را بسته به درجهمرزهای بین سیستم

 یکنند. در این معنا عشق با عواطف و هیجانی خاص همتا نیست، بلکه ابزارمی

سازد و آن را تنظیم است که ابرازِ عواطف و هیجانهای گوناگون را ممکن می

 نماید. می

ست توسط پلِ عشق پر در عین حال، مرزِ میان من و دیگری که قرار ا

شود. شود، گسستی پویا و عمیق و پیچیده است که هرگز به تمامی عبورپذیر نمی
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ی نمادین تعمیم یافته ی این رسانهی نامحتمل بودنِ ارتباط دربارهیعنی درجه

های خویش را از دیگری ای از رمزگذاریبسیار باالست. در نتیجه من بخش عمده

کوشد تا این صورتبندیِ ند و با محور قرار دادن خود میگردابه سوی خود باز می

مرزها را و عبور از آن را به سرانجام برساند. به این شکل من در کانون گفتمان 

گیرد و عواطف و هیجانهای اوست که در مقام عاشق به صورت عشق قرار می

 شود. گفتمانی زبانی صورتبندی و ابراز می

ی معشوق تولید شده، عاشق به این ترتیب با خلق گفتمانی که ویژه

 ی مورددهد و غنایی مصنوعی را در رسانهپیچیدگی نظام نمادین را افزایش می

د. این گفتمان در نهایت هرگز به نیت درونی معشوق و آورنظرمان پدید می

اندرون او دسترسی ندارد، از این رو با رمزگذاری افراطی سجایای اخالقی او یا 

یز آمدهد که به شکلی اغراقاش تصویری دلپسند از او را به دست میزیبایی

رده، اما د نکدقیق، و به همان اندازه تخیلی و آرمانی است. لومان بر این نکته تاکی

توان گرفت که عاشق با این ترفند معشوق را به از گفتارش این نتیجه را می

 کند. پذیر و شناخته شده و آشنا تبدیل میسلطه« چیزی»

ای از کنشها حال درونی خود نسبت به دلدار را بیان دلداده در زنجیره

کند، و پیشاپیش نسبت به ناممکن بودن ارتباط کامل آگاه است. از این روست می

و زبان  خورندکه از طرفی ارتباط به شکلی ناسازگون با غیابِ ارتباط پیوند می

 شود. این غیابِ رمزگان و پذیرفتنِشته میعشق از ابهام، کنایه، سکوت و رمز انبا

ری است دهد و بستهای معنایی میدان میبه تفسیر و بازی« ناپذیر بودنِ عشقبیان»

 سازد. که خودارجاع شدنِ بیان عاشقانه را ممکن می

خودارجاع شدنِ عشق بدان معناست که من کل نظام ارتباطی در ارتباط 

ای بسته و خودبسنده از پردازشها تصویرها و گیرد و در چرخهرا به دست می

زند، بی آن که در این میان به نمودهایی از خود و دیگری و جهان را رقم می

ی داشته باشد. این گفتمان خودارجاع از راه فرو کاستن دیگری ادیگری وابستگی
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به چیزی در میان چیزها این 

 کند. اینکارکرد را برآورده می

چیزشدگی دیگری با برکشیده 

اش تا شدن و فرارونده شدن

ی آرمانی استعالیی جبران مرتبه

ناپذیر بینیشود، و کردارِ پیشمی

های بینیتواند پیشاو که می

ی عاشق را نقض خودمدارانه

 گیرد. آمیز مورد وارسی و تفسیر قرار میکند، به شکلی وسواس

دارد.  passionبر این مبناست که از دید لومان عشق ماهیتی همچون 

دگی به پارسی ترجمه کرد. چون هم معنایی مثبت این کلمه را شاید نتوان به سا

 را« رنج و مصیبت»دارد و هم داللتی منفی برابر با « شور و شوق»و همتای 

ر کند و به همین خاطرساند. در معنای اخیر با مصائب مسیح پیوند برقرار میمی

در سراسر قرون وسطا و دوران معاصر در فرهنگ غربی و در بافتی دینی، طنینی 

جویانه و خودخواردارانه هم داشته است، که البته پسندیده و ارجمند هم اضتری

 شده است.قلمداد می

ز است. امری گریزناپذیر اجباری آمیاز دید لومان عشق نوعی شورِ مصیب

که در عین حال به موهبتی هم شبیه است. چون از سویی به فروبستگی نگاه من 

ی آورد که در ضمن زایندهشود و شکلی از کوری را پدید میبر دیگری منتهی می

معناهای فراوان و حامل نوری خیره کننده هم هست. این ویژگی اجبارآمیز عشق 

گردد و سستی ساز و کارهای اجتماعی کنترل رفتار باز می از دید لومان به

توان این نقد را بر او وارد دهد. میی نهادین بر عشق را نشان میچنگالهای سلطه

آورد که عشق پیش و بیش از آن ناشی از غیاب اراده و انتخاب خودآگاهانه در 

ن که گاه به منِ عاشق است و امری است مستقر در سطح روانشناختی. اما لوما

http://www.sup.org/books/cite/?id=2224
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زند، اعتبار و اصالت من و سطح روانشناختی را مردود پساساختارگرایان پهلو می

اش به دو سطح کنش و «سیستمهای اجتماعی»داند و این همه را در کتاب می

 د.  شونشناسانه تعریف میکاهد، که در زیر و زبرِ سطحی جامعهارتباط فرو می

 داند که ازدر این معنا لومان عشق را نوعی سیستم ارتباط اجتماعی می

ی ای نمادین ناشپذیرشِ عدم قطعیت و آشفتگیِ ناشی از خودبسنده شدنِ رسانه

که در نظامهای اجتماعی عشق را نوعی بیماری یا شده است. از این روست 

 سازد وی اجتماعی رها میدانند، چون کنشگرِ اجتماعی را از بند سلطهجنون می

کند. در ضمن او را برای بازجذب و منضبط شدن مجدد در نهادی نو نامزد می

 ،این نهادی که قرار است کار رام کردنِ مجددِ عاشق مجنون را به انجام برساند

 ساز و کارهای مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده است.

ی ی عشق را در بستری کتاب خود این بینش مرکزی دربارهلومان در بدنه

دهد که تا پایان قرون وسطا و تا ابتدای کند. او نشان میجویی میپی تاریخی

توان آن را عشق درباری قرن هفدهم مفهومی از عشق در اروپا رایج بوده که می

ی ی جنگاور و بیرون ماندنِ میلِ ایشان از دایرهنامید. عشقی که از اقتدار طبقه

 بانوی شوهردار را به رسمیت شده و عشق میان شوالیه وکنترل کلیسا ناشی می

کرده اش را انکار میهای جنسی و کالبدیشمرده است. هرچند به سختی سویهمی

شود. شکلی تازه از است. پس از آن، از قرن هفدهم عشق همچون شور آغاز می

صورتبندی عشق که با پیدایش صنعت چاپ در اروپا و رواج رمانهای عاشقانه 

لومان مفهوم عشق به معنای جدید کلمه در جریان این  پیوند خورده است. از دید

ی ی ورود زنان باسواد به جرگهدموکراتیک شدنِ گفتمان عشق زاده شد و نتیجه

مخاطبان این کتابها بود. در نتیجه رمزگانی نو برای عشق ابداع و تکثیر شد که 

یم ی تنظبایست در درون قالبدر آن زن هم حق انتخاب داشت، و بر این مبنا می

شده و معلوم رفتار کند، و این قالب را رمانهای عاشقانه و صنعت چاپ بر وی 

 کرد.مستولی می
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امری سرکش و لگام گسیخته و از دید لومان عشق همچون شور، که 

خانوادگی بود، در قرن هجدهم با آغاز موج رمانتیسم با ازدواج و خانواده برون

گره خورد. به این ترتیب عشق از سویی توسط نهاد خانواده رام و مسخ شد و از 

سوی دیگر روابط خانوادگی را که پیشتر به کلی ماهیتی اقتصادی داشت، از 

 ساختار اجتماعی مدرن امروزین را نتیجه داد. درون دگرگون ساخت و 

یل لومان از سیر تحول عشق در تحل

اروپا به خوبی مسیر تکامل این سیستم 

کند. اما باید به این مفهومی را توصیف می

نکته پای فشرد که این نظریه برای توضیح 

آنچه که در ایران تجربه شده بسنده نیست. 

در تمدنی کهنسال مانند ایران زمین که 

همواره با محوریت عشق همنشین بوده، 

در  ها و اعتبار ایشانسیستمی دیگری مورد نیاز است که پیچیدگی من رویکرد

مقام تاثیرگذاران اصلی تکامل اجتماعی را به رسمیت بشناسد. جالب آن که 

ی عشق نیز همواره این عنصر های پیچیده و دیرپای ایرانیان دربارهپردازینظریه

 لدار و دلداده( را مبنایبنیادین را در کانون توجه خویش داشته و من و دیگری )د

ی بیرونی و ساختارهای آفرینش عشق دانسته است، در عین حال که به زمینه

 قدرت خارجی نیز تاکیدی چشمگیر وجود داشته است.

به  مفهوم عشقلومان کتاب خویش را با چند پیشنهاد برای کنار آمدن با 

 interpersonalبرد. از دید او عشق نوعی نفوذ متقابلِ بینافردی )پایان می

interpenetration )ی )است، روندی که اگر واگرایی دوگانهdouble 

contingency جوهری اش به رسمیت شناخته شود و طلبِ تداوم و تضمین )

سازِ شکلی نو و عمیق از فهم و همدلی تواند زمینهقطعیت از آن رخت بربندد، می

 با دیگری باشد. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw4uqwpbbOAhWGbRQKHY4wBvMQjRwIBw&url=http://www.polity.co.uk/book.asp?ref%3D9780745600772&psig=AFQjCNE9Eg2HC-dORH_GhufY0dMseQiHLg&ust=1470899371174335
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  تماشای فیلم النتوری و شرکت در نشست نقد و تحلیل

ای دلپذیر و خوشایند بود. چون هم فیلم از آن برایم تجربه

–اش تر و بهتر از آب در آمده بود و هم کارگردانکردم قویآنچه که گمان می

ی تر از حد انتظارم بود. این در حالجوانتر و زیرکتر و دلنشین -آقا رضا دُرمیشانی

ن را انتقادی آبود که با پیام اصلی فیلم چندان سر سازگاری ندارم و با نگاهی 

اما تردیدی ندارم که در آینده از این کارگردان جوان آثار ماندگاری  کردم.نگاه می

 ی سینما خواهیم دید.بر پرده

رانی ی ایی یک دوقطبیِ مهم که جامعهفیلم النتوری روایتی است درباره 

این روزها بسیار با آن درگیر است. دوقطبیِ خشونت در برابر بخشش. فیلم در 

که پشت سر هم ای تدوین شده بریده کل در قالب گزارشهای تصویری بریده

 د. یکی از این دو، داستانِ فیلمآورنپدید میمتفاوت را متنی آیند و دو بافت می

ای تشکیل شده که هایی ماجراهایی کوتاه و چند دقیقهاست که در قالب بریده

ی شود. این بخشِ روایشان هم آشفته میآیند و گاه و بیگاه نظم زمانیپیاپی می

نیز دو شاخه دارد. در یکی کردارها و گفتارهای شخصیتهای داستان را در فضای 

 نویم. شبینیم و در دیگری گویی اعترافاتشان را در زندان میشان میعادی زیست

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivjaeWn5nPAhUKsBQKHeOABnYQjRwIBw&url=http://www.aftabir.com/news/article/view/2016/01/25/1118598&psig=AFQjCNGxw5V_TznNyPCGyTNEYh-tzxSTkw&ust=1474299340977867
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هایی تشکیل یافته که ده نفر در آن پیرامون دومین بافت متنی از مصاحبه 

گویند. این سخنگویان یا نقشهایی اجتماعی مانند پلیس و داستان اصلی سخن می

کنند، یا سخنگویان گفتمانهای رایج در این موضوع پزشک قانونی را نمایندگی می

پردازد که با شخصیتهای اصلی داستان ارتباطی به کسانی می دهند و یارا نشان می

ی بخشیدن یا نبخشیدنِ ی این افراد، قضاوت دربارهدارند. محور اصلی سخن همه

جرم اصلیِ شخصیت محوری داستان است. جرمی که در یک چهارم آخر فیلم 

 شود اسیدپاشی است.معلوم می

شوند. داستان فیلم ماجرای یک باند تبهکار است که النتوری خوانده می 

کش و دزد ل شده، که مردان زورگیر و قمهاین باند از سه مرد و یک زن تشکی

م کنند و کم کهستند و زن روسپی است. این گروه با دزدیهای کوچک شروع می

پردازی آورند. شخصیتبه کالهبرداری و اخاذی از طبقات پولدارتر روی می

داستان بر محور دو مثلث شکل گرفته است. یک مثلث مردانه داریم که از پاشا 

تشکیل یافته و رفتاری ضداجتماعی و تبهکارانه دارد، و یک  اشو دو همدست

گیرد که از زنی به نام مریم و دو همکارش مثلث زنانه در مقابل آن قرار می

 شود. تشکیل می

طلب است. اعضای هر مثلث گرا، مهربان و اصالحاین مثلث زنانه اجتماع 

کارکردهایی تخصصی دارند. پاشا زورگیر و چاقوکش است، دوستش بهرام بپا 

قاپ است. در مثلث زنانه هم مریم و پشتیبانی را بر عهده دارد و آن سومی کیف

گار شان خبرنکند که یکیهمکاری می یک فعال اجتماعی است که با دو زن دیگر

 است و دیگری مددکار اجتماعی.

ی خشونت سر و کار داریم که پاشا رأس پس در یک سو با مثلث مردانه

ی آن است. آن است و از سوی دیگر مثلث بخشش را داریم که مریم نماینده

خواهد به مثلث مردانه از راه تهدید، کتک زدند، ترساندن و گاه آسیب زدن می

ثروت دست یابد. در مقابل مثلث زنانه در پی آن است که با جلب رضایت 
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ن را از مجازات اند، مجرمان خشهایی که در معرض خشونت قرار گرفتهخانواده

 اعدام برهاند. 

 

 

 

 

 

 

هریک از این دو مثلث یک عنصر از جنس مخالفت را در خود دارند. در  

در  ی اوست، وتبهکار پاشا، زنی روسپی به نام باران هست که دلباختهمثلث 

ها به نام سعید را داریم که ی آقازادهی مریم هم مردی ثروتمند از ردهمثلث زنانه

ی مریم است. هردوی این افرادِ ناهمجنس که در مثلثی حضور دارند گویا دلباخته

م به لحاظ اجتماعی شخصیتهایی کنند و ههم کارکرد آن را تعدیل و تلطیف می

شوند. یکی زنی از پایینترین الیه و دیگری مردی از باالترین بدنام محسوب می

 شوند. ی جامعه که به دالیلی کامال متفاوت بدنام و منفور قلمداد میالیه

اش، تقابلهای ساختاری دیگری ی عشقیگذشته از این دو مثلث و افزوده 

ی داستانی سراغ گرفت. از یک سو مریم و پاشا توان در پیکربندی بدنهرا نیز می

اهتی کنند، شبدگی میبا وجود آن که دو مفهوم مقابلِ بخشش و خشونت را نماین

چشمگیر به هم دارند. هردو به قانون اعتنایی ندارند، هدفمند و سرسخت هستند، 

ی خصوصی دیگران ابایی ندارند، حضور خود شکنی و ورود به عرصهاز قانون

هردو به ظاهر دروغگو کنند. را با قدری مزاحمت و آسیب به دیگری تحمیل می

کنند. هم مریم و هم پاشا هستند و چیزهایی را از همکاران و دوستانشان پنهان می

. مریم ای دارنددیدهبه ظاهر کودکی پریشان و ساخت شخصیتی شکننده و آسیب

و پاشا از ابتدای کار از دست داده  در کودکی مادرش را در تصادفی رانندگی

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA_8Tx2pXPAhUE1RoKHUyaBDcQjRwIBw&url=http://www.qudsonline.ir/detail/News/415114&psig=AFQjCNFr40cNj6savHxEEuxRs7h9yD4zUQ&ust=1474177929640530
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د سرشت و نیکوکار دارندر پرورشگاه بزرگ شده است. هردو شخصیتهایی نیک

ت شود که تا حدودی به خواسو با این همه خشونتی در رفتارشان دیده می

ای که در گریزیعدالت پیوند خورده است. عجیب آن است که خوی خشونت

یم که بینمریم تبلور یافته در شکلی دیگر در پاشا هم وجود دارد و در جایی می

با وجود عادتش به چاقوکشی هرگز از آن برای آسیب زدن به دیگران استفاده 

 شود. ن و پشیمان میکند سخت پریشاای که چنین میکند و در تنها صحنهنمی

 

 

 

 

 

 

ویژگی مشترک دیگر مریم و پاشا آن است که در ارتباط با جنس مخالف  

دچار اشکال هستند. مریم به ظاهر هیچ ارتباط نزدیکی با مردی ندارد و پاشا هم 

باطش با کند و ارتتنها پیشنهاد صریح به آمیزش با یک روسپی را با تندی رد می

گیرد بزهکار شکل میی اوست، در چارچوب همکاری دو باران هم که دلباخته

د که پیوندو نه دو شریک جنسی. چرا که بالفاصله عضو سومی به گروهشان می

هایی دیگر گویا او شریک جنسی باران است. از سوی مردی است که در صحنه

سازد ای از ابراز عشق و محبت به دیگران در خود نمایان نمیدیگر مریم هیچ نشانه

کند مدام در حال نثار محبت به کودکان افراط می و پاشا که در این زمینه قدری

 کند. و اطرافیانش است و در عشق به مریم هم بسیار افراطی عمل می

در  ی خشونتتقابل اصلی پاشا و مریم، که به دوگانهجالب آن است که  

یدا رسد شکلی واژگونه پشود، وقتی به مفهوم عشق میبرابر بخشش مربوط می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA_8Tx2pXPAhUE1RoKHUyaBDcQjRwIBw&url=http://www.cinemazendegi.com/?p%3Dfilmdet%26fid%3D1225&psig=AFQjCNFr40cNj6savHxEEuxRs7h9yD4zUQ&ust=1474177929640530
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بهره کند. پاشای خشن و زورگیر مملو از عشق است و مریمِ جویای بخشش بیمی

 از آن. 

-مریم عالوه بر همسانی چشمگیر با پاشا، با یکی دیگر از اعضای مثلث 

کند و آن هم باران است. مریم و باران تصویر مربع خشونت هم ارتباط برقرار می

رست مثل پاشا لبریز از شوند. باران هم دای و متضاد همدیگر محسوب میآیینه

عشق و محبت به کودکان و همدستان و به ویژه پاشاست. در مقابل مریم که 

ی مردان داستان ارتباط حالتی پرهیزگار و پاکدامن دارد، او به سادگی با همه

ی مردان عاشقش مریم که فرهمند است و همه بر خالفکند. صمیمانه برقرار می

ی مردان مدام زن نصیب است و همهشوند، از اقتدار و فرهمندی شخصی بیمی

دهند. بر خالف مریم هدفمند نیست و همت و سوگیری دیگری را به او ترجیح می

هایی اجتماعی خاصی ندارد و در مقام راوی داستان همیشه حضور انگیزه

 کند. خواهانه را در جرمهای خویش انکار میلتاجتماعی یا عدا

ی بازیگران فیلم به ویژه هشت نفری که دو مثلث بخشش و خشونت همه 

 کنند وشان را بسیار خوب ایفا میکنند، بازیمایندگی میهایش را نو افزوده

ن همه دهند. با ایتصویری باورکردنی و روشن از شخصیتهای فیلم را به دست می

ی فیلم به بخشش تمایلی بیش از خشونت دارد. این را آشکار است که سازنده

شود یم طلب یافتهایی از بخشش در گروه خشونتتوان یافت که رگهاز آنجا می

اش آن که باران دلباختگی معشوقش پاشا که نظیری در مثلث مقابل ندارد. نمونه

شان برای بار آینده پذیرد، و پاشا و مریم وقتی همدستبخشد و میبه مریم را می

شان را بدزدد، به جای این که خواهد کیفشود و مینخست با ایشان روبرو می

کنند. عناصری از این دست قدری واقعی ش میاو را بزنند، به گروه خویش دعوت

را مختل کرده است. به ویژه رفتار افراطی و احساساتی پاشا نمودن سیر داستان 

 نماید.گاه با شخصیت خشن و تبهکاری که از او سراغ داریم ناسازگار می
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توان به گوشزدی شود که میدر فیلم چند الگوی دیگر هم یافت می 

شان بسنده کرد. کارگردان گرامی گویا ناخودآگاه در نامگذاری شخصیتهای درباره

دا و ی سازمان صستیزانهدانه و ایرانی نابخرنامهمنفی داستان متاسفانه از شیوه

ی شخصیتهای منفی داستان را با اسمهای پارسی سیما پیروی کرده و همه

نامگذاری کرده است: پاشا، بهرام، سیاوش، سهراب، و باران همگی نامهایی ایرانی 

در دوران آقای « ارشاد»دارند و این گویی انعکاسی از دستورالعمل وزارت 

 های عربستان و ترکیه برای زدودنمیرسلیم باشد که گویی در راستای سیاست

فرهنگ ایرانی، دستور داده بود اسم شخصیتهای منفی یا مضحک در فیلمها، ایرانی 

و  انباشد. نتیجه آن که در انبوهی از تولیدات تصویری با دزدان و قاچاقچی

جنایتکارانی سر و کار داشتیم که اسمهایشان جمشید و کوروش و داریوش و 

دهد که از هر ده بزهکار در شهرام و اردشیر بود. در حالی که آمار نشان می

 کشورمان نُه نفر نامهای غیرایرانی دارند. 

ی نقدپذیر دیگرِ فیلم، آن بود که تعادل نسبی میان خشونت و بخشش نکته 

برانگیز سازنده که در روایت خودِ داستان رعایت شده و سوگیری مالیم و تأمل

ه هم برسید، به نفع بخشش بود، هنگامی که به شخصیتهای قضاوت کننده می

ای که ظاهری مدرن داشت، از شناس فرهیختهخورد. به عنوان مثال جامعهمی

بر  اشاش بیسوادیفروشی که از لغزشهای کالمیکرد و میوهبخشش هواداری می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG8pPA35XPAhVCrxoKHYA_CvMQjRwIBw&url=http://cinematicket.org/?p%3Dnewsdet%26nid%3D2904&psig=AFQjCNGK2K3sIBUXHQ7guHAovqZsZ86dvw&ust=1474179169673207
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شان بود. یعنی بخشیدن و هوادار مجازات جنایتکاران و بخشیده نشدنآمد، می

 نبخشیدن جرم با دوقطبیِ دانا/ نادان و مدرن/ سنتی همتا انگاشته شده بود. 

خصی کنم و آن هم این که به عنوان کسی ای شگیریاینجا ناگزیرم موضع 

یش تکیه هاای سنتی هم برای اندیشهشناختی خوانده و به پشتوانهکه اندکی جامعه

تمانی کنم گفنکرده، از هواداران قصاص و موافقان نبخشیدن هستم. یعنی گمان می

ا ب مان راه افتاده،ی بخشیدن قاتالن و اسیدپاشان در جامعهکه این روزها درباره

اندرکارانِ نیکوسرشتِ این جریانها، از ی احترام به فعاالن و دستبذل بیشینه

 خیزد. برخوردی ناسنجیده و سطحی با مسئله بر می

بحث بخشیدن یا نبخشیدنِ مجازاتِ مجرمان، و ماجرای روا دانستن یا  

ندانستنِ اعدام، یعنی کشتن انسانی به جرم کشتن انسانی دیگر، در روزگار ما به 

چند شکل و در چند گفتمان مورد حمله قرار گرفته است. هواداری از این شعارها 

روشن و موضعی شفاف بی آگاهی از این گفتمانها و بی مسلح بودن به نقدی 

رسد. حقیقت آن است که آنچه در ایران شان، به نظر نادرست و ابتر میدرباره

بینیم به ظاهر بازتابی از دو جریان گفتمانی متفاوت و ناهمگون است که به می

دم اند. یکی گفتمان عشکلی ناسازگون همنشین شده و با هم یکی انگاشته شده

اومت مدنی و رویکردی در اخالق سیاسی است. ای از مقخشونت است که شیوه

ود، شسوچی شناخته میْساناین گفتمان امروز بیشتر با گاندی و ماندال و آن

 توان ردگیری کرد. اش را تا زمانهای دورتر نیز میهرچند پیشینه

ن ی حقوق است که برای نخستیانگارانه به فلسفهدیگری رویکردی فایده 

« هاجرمها و مجازات»ی قرن هجدهم توسط بِکاریا در کتاب بار در میانه

صورتبندی شد و مجازات اعدام را برای کنترل جنایت سودمند و مؤثر ندانست. 

ر اش یکسره بر سان دومی ارتباطی با پرهیز از خشونت ندارد و بحثاین گفتم

دن ی بیشینه کرپیامدهای عملیاتی مجازات کردن یا نکردنِ مجرمان است و شیوه

 گذاری در این زمینه. سود شهروندان یک جامعه از مجرای سیاست
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این دو گفتمان که یکی ماهیتی ضد استعماری و ضد نژادپرستانه دارد و 

ه و آش در ی حقوق مدرن برخاسته، در ایران به هم گره خورددیگری از فلسفه

هم جوشی پدید آورده که در ضمن با دو جریان در تاریخ معاصرمان پیوند 

خورده است. یکی جنبشِ بخشیدنِ جنایتکاران، که در کشورهای آمریکای التین 

و  1980های ههو در جریان چرخش از دولتهای دیکتاتوری به دموکراتیک در د

ان که بیشترش–شکل گرفت و محورش آن بود که دولتمردان مستقر را  .م1990

خشید تا باید ب -گماشتگان دیکتاتوری نظامی بودند و دستشان به خون آلوده بود

اییان به ترِ اروپگیری کنند. دیگری واکنش قدیمیبتوانند در امنیت از قدرت کناره

د که باعث شد پس از جنگ جریانی اجتماعی خشونتهای جنگ دوم جهانی بو

برای لغو اعدام در اروپا آغاز شود و همین جریان بود که شرط عضویت در 

ی اروپا را لغو مجازات اعدام قرار داد. شرطی که به شکلی ریشخندآمیز جامعه

است، و این در حالی  ترکیه هم با هدف پیوستن به این اتحادیه آن را پذیرفته

دانیم ارتش ترکیه طی سال گذشته شمار زیادی از شهروندان کرد است که می

 این کشور و همچنین سوریه را به قتل رسانده است. 

ی بیزاری از مجازات حقیقت آن است که شعارهایی که این روزها درباره 

بینیم، اغلب در شنویم، یا جنبشهایی که برای لغو مجازات اعدام میاعدام می
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ایی حث آشناند. یعنی نه با مبانی نظری ببستری تبلیغاتی شکل گرفته و تداوم یافته

 شناسند. از ایندارند و نه سیر تحول تاریخی این جریانها در دوران معاصر را می

اند رو کل بحث بر سر جرم و مجازات را به شعارهایی مبهم و افراطی فرو کاسته

که هنگام برخورد با پرسشهایی کلیدی در همان گام نخست از حرکت باز 

 مانند. می

این که جرم دقیقا یعنی چه؟ و مجازات دقیقا چیست و چه هدفی را  

کند؟ باید نخست روشن شود. هدف مجازات اگر بر اساس آیینهای جا دنبال می

شد، طبعا باید قصاص و تالفی انتقامجویانه را مجاز گیری باافتاده و کهن انتقام

دانست. اگر هدف پیشگیری از تکرار جرم و بیشینه کردنِ سود شهروندان باشد، 

دهد حذف یا نرم کردن مجازات بسامد جرمهای شواهد زیادی هست که نشان می

 سبرد. در برخی از آمارها در مورد این که افزایش بسامد جرم پخشن را باال می

ژوهشی اند. اما پاز مثال لغو اعدام ارتباطی با این لغو داشته یا نه، تردید روا داشته

شک مجازات بسامد ی این را نشان دهد. یعنی بیدر دست نداریم که واژگونه

هایی( آن را چندان تغییر دهد، یا )بنا به چند و چونتکرار جرم را کاهش می

 دهد. نمی

به موضوع نگریست. « داد»ی مفهوم ایرانیِ توان از زاویهاز سوی دیر می 

ای روزآمد شده و نوسازی شده از همان بر مبنای این نگرش که نگارنده نیز نسخه

پسندد، خدشه وارد کردن بر قانون طبیعی، یعنی اختالل ایجاد کردن در را می

یران ای مشابه جبران شود. در اغایتهای طبیعیِ سیستمهای تکاملی، باید با خدشه

آن  ی خدشه برباستان آن قانون طبیعی را اشه و آن قانون اجتماعیِ جبران کننده

اه من چنین است که اگر کسی به اش در دیدگنامیدند. بیان امروزینرا داتَه می

ان اش به همان میزشکلی ارادی و خودخواسته قلبم دیگری را کاست، باید قلبم

ای دادگرانه است، یعنی داد عبارت است از بازگرداندنِ کاسته شود. این قاعده

کوشش برای اختالل در مسیر غایت طبیعیِ سیستمها، به سیستمی که این اختالل 
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، مستقل از این که بر بسامد تکرار جرم چه اثری دارد )رویکرد کندرا ایجاد می

انگارانه( یا چه تاثیری بر عواطف و هیجانهای قربانیان و اطرافیانشان باقی فایده

 گرانه یا انتقامجویانه(. گذارد )رویکرد تالفیمی

است که زمانی  بحث در این زمینه درازدامنه و پیچیده است و شایسته 

دیگر و در فضایی فراختر بدان بپردازیم. کوتاه سخن آن که برای پرداختن به 

حق نیاز  یی مهمی مانند بخشیدن یا نبخشیدنِ خشونت، حتما به یک فلسفهمسئله

داریم که یک دستگاه اخالقی منسجم و استوار را پشتیبانی کند و نظامی حقوقی 

ی را بر اساس این اخالق ساماندهی کند. حقیقت آن که پرداختن به چنین پیکره

ای فراتر از شعارهای مدنی مرسوم امروزین است و اندیشیدن در این زمینه نظری

میان هواداران یا مخالفان بخشیدن غیابش طلبد که اغلب در پایه و مبنایی می

 شود. سخت احساس می
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 ی عضویت در انجمن زرواندرباره

 

 درآمدپیش

نهاد و فرهنگی است که به تازگی در وزارت انجمن زروان سازمانی مردم

ل ی این انجمن به کانون خورشید )تاسیس ساکشور به ثبت رسیده است. پیشینه

اند که از های زروان بودهگذارانش دانشجویان کالسگردد و بنیان( باز می1379

شده است. انجمن زروان از همگرایی کسانی تشکیل برگزار میسوی این موسسه 

شده که دستگاه نظری زروان و رویکرد سیستمی به مفهوم انسان و جامعه را 

ای اخالقی قبول دارند و نامهپسندند و سی صفتِ منِ پارسی را در مقام مراممی

 کوشند تا آن ویژگیها را در خویشتن و دیگران نهادینه سازند.می

 

 شاخصهای انجمن زروان 

 بقا( در من، دیگری و جهان -معنا-لذت-بیشینه کردن قلبم )قدرت آرمان:

 های پارسیی تمدن ایرانی، با آفریدن منبازسازی هویت در حوزه هدف:

بهسازی فرهنگ از راه توانمندسازی افراد، یا به تعبیری دیگر،  راهبرد:

های «من»نیرومند ساختن چارچوب مدیریتی سازمانها از راه توانمند کردن 

 شانبرسازنده

دیدگاه زروان، که عبارت است از چارچوبی  دستگاه نظری:

خاطر  هی سیستمهای پیچیده برآمده و بشناختی که از نظریهروان -شناختیجامعه

اهمیت مفهوم زمان در آن، زُروان )در زبانهای کهن ایرانی، یعنی زمان( نام گرفته 

است. این دستگاه نظری توسط دکتر شروین وکیلی تدوین شده و در قالب هفت 

 کتاب و حدود سی مقاله انتشار یافته است.
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ی قواعد اخالقی من پارسی، و داشتن داشتن پیمان درباره شرط عضویت:

برنده -کاری. یعنی فرد با داشتن دست کم پنج پیمان )راستگویی، برندهخویش

اندوزی، تولید یا مصرف هنر، احترام به جانداران( و انتخاب بازی کردن، دانش

انجمن شمرده  کاری که باعث افزوده شدن بر قلبمِ خودش و دیگران شود، یارِ

 شود. می

 ا اعالم این که تواناییتواند به سادگی بهرکس می شرایط لغو عضویت:

مانها ی پییا میل نگهداشتن پیمان را ندارد از انجمن خارج شود. عهدشکنی درباره

 شود. اگر کسی طی یک فصل دستاوردهم به گسسته شدن پیوند یاری منتهی می

از وضعیت پیدا به ناپیدا  اش نداشته باشد،ملموس و روشنی برای خویشکاری

را  های جمعیگیریهای اجرایی و تصمیمارکت در برنامهیابد و حق مشانتقال می

د. شودهد. اما تا وقتی که پیمانها را حفظ کرده یار انجمن شمرده میاز دست می

ی شود و کسانتنها سختگیری در انجمن به رعایت پیمانهای اخالقی مربوط می

ل شدن گذارند خود به خود به خاطر باطشان را زیر پا میکه عهدهای اخالقی

 شوند.شان از انجمن خارج میپیمان

انجمن از سلسله مراتبی از هموندان تشکیل شده که بسته به  ساختار:

ای از مسئولیتها و اختیارات ای که با دیگران دارند، دامنهشمار پیمانهای اخالقی

یمان شان پکنند. هرچه شمار صفتهای منِ پارسی که یک تن دربارهرا دریافت می

شود. ی اختیارات و عمق مسئولیتی که دارد هم بیشتر مییشتر باشد، دایرهدارد ب

انجمن عالوه بر این ساختار عمودیِ مبتنی بر پیمان،  یک ساختار افقی مبتنی بر 

های مشابه دارند در خویشکاری نیز دارد. در این الیه افرادی که خویشکاری

ا آورند. این زیرسیستمهمی پیوند با هم زیرسیستمهای کارکردی انجمن را پدید

رند. )مثل گیبسته به شمار اعضا و بزرگی دستاوردشان گروه، حلقه یا طرح نام می

 ی اندیشه، یا طرح بازی زروان(. خوانی، یا حلقهگروه کتاب
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 داشتهای بنیادینپیش

( انجمن زروان نهادی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیرمذهبی است. یعنی 1

فراد، مداخله در توزیع قدرت سیاسی در نهادهای رسمی، و کسب درآمد برای ا

های ی خویشکاریی شخصی دین و ایمان افراد خارج از دایرهورود به عرصه

شان، های شخصی افراد برای داشتن عقاید مذهبیآن است. آزادی

شان برای امرار معاش محترم یا راهبردهای شخصی شان،های سیاسیگیریموضع

ود، اما تنها در حدی که آن را در خارج از ساختار سازمانی انجمن ششمرده می

 گذارند. باقی می

اش طراحی های هموندان( انجمن زروان بر اساس بیشینه کردنِ آزادی2

شده است. از این رو هیچ فرمان و حکمی در آن وجود ندارد. همه چیز پیشنهادی 

ه رند. به این ترتیب این که فرد چتوانند آن را بپذیرند یا نپذیاست که افراد می

هایی را برآورده کند یکسره به هایی را داشته باشد و چه خویشکاریپیمان

ای که داریم پنج پیمان یاری گردد. تنها حد کمینهاش باز میانتخابهای شخصی

است و این که خویشکاری به شکلی ملموس به افزوده شدن به قلبمِ فرد و 

تواند نقش کارکردی، قواعد کاری، و هرکس در انجمن میاطرافیانش بینجامد. 

ساز و کارهای عملیاتی خود را انتخاب و تعریف کند و مسئولیت میدانی از 

ی اوست. تا وقتی که قواعد آورد بر عهدهکارکردها که اطراف خود پدید می

ی هایی سودمند و افزایندهشود و خویشکاریاخالقی منِ پارسی رعایت می

شوند، همه چیز مجاز است. ندی و تندرستی و شادکامی و معنا برآورده میتوانم

هرچند همگان حق دارند میدان مورد نظر خود را در این فضای آزاد پدید آورند، 

اما حق مداخله در میدانهای کارکردی دیگران را ندارند. سلسله مراتب سازمانی 

یابد که به شکلی تکاملی انجمن بر اساس میدانهای بزرگ و کوچکی سازمان می

 شود، یا تمایزآید، با هم ادغام میافزا در مسیر زمان توسط هموندان پدید میو هم

 شود.یافته و تفکیک می
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( دستگاه نظری زروان یک چارچوب علمی و عقالنی است که ماهیتی 3

پذیر و تجربی دارد  و برای ساماندهی سیستمهای مدیریتی و بهسازی رسیدگی

ی قطعی یا مفهوم نقدناپذیری ای شخصیتی طراحی شده است. هیچ گزارهنظامه

تواند بازبینی، نقد و اصالح شود. ی گوشه و کنار آن میدر آن وجود ندارد و همه

با وجود آزادی مطلق برای آغازِ نقد و بازبینی، در پایان این راه تنها نقدهایی در 

عقالنی و علمیِ مرسوم در  شوند که معیارهایانجمن به رسمیت شناخته می

  هایی جهانی برآورده کنند.فضاهای دانشگاهی را با استانده

نهاد و خودسازمانده است که ( انجمن زروان سازمانی داوطلب، مردم4

ی کند. سختگیری زیادی دربارهبر اساس عهد و پیمانهای بینافردی کار می

عهدشناسی در انجمن وجود دارد و فرض بر آن است که وقتی کسی کاری را یا 

د. خواهد کر پیمانی را با میل خود تعریف کرد و پذیرفت، آن را حتما بر آورده

قولی، و جدی بودن قول و قرارها در انجمن شناسی، خوشاز این رو وقت

« اپیدان»را « پیدا»شود و در صورتی که نقض شود هموندانِ فرض گرفته میپیش

شود که عضو ناپیدا انضباط و ی این مسیر زمانی طی میکند. واژگونهمی

 بار دیگر اعتماد و میل دوستانش قولی را تمرین کرده و بیاموزند و بتوانندخوش

 برای همکاری را به دست بیاورد. 
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 ی عضویتشیوه

و چند متن مقدماتی «( سیمای پارسی»ی . سی صفت منِ پارسی )مقاله1

 ینظریه»، فصلی از کتابهای «زروانی درباره»ی ی دیدگاه زروان )مقالهدرباره

را بخوانید و ببینید با چارچوب نظری و «( روانشناسی خودانگاره»یا « قدرت

ی اخالقی انجمن موافقید یا نه. این متون بر کانال تلگرام من نامهمرام

(https://telegram.me/sherwin_vakili و تارنمای من )

(www.soshians.irیافت می ):شود. اگر موافق بودید 

ویی، ی راستگتوانید در پنج زمینه. خود را ارزیابی کنید و ببینید می2

اندوزی، تولید یا مصرف هنر، و احترام به جانداران برنده بازی کردن، دانش-برنده

 با زروان را در خود پیمانیو پاسداشت طبیعت پیمان ببندید؟ اگر آمادگی هم

 دیدید:

ی ی مرکزی همهی قلبم )شاخصهای چهارگانه. چند متن پایه درباره3

کارکردهای انجمن( را بخوانید. فصلِ مربوط به متغیرهای بنیادین در کتاب 

ای متنی سودمند در این زمینه است. برای خود خویشکاری« ی قدرتنظریه»

و دقیق باشد. یعنی معلوم باشد که انتخاب کنید. طوری که شفاف و روشن 

خواهید چه کنید و چطور صفتهای اخالقی مورد نظر را نهادینه و نیرومند می

تان دهید. وقتی خویشکاریکنید و چطور قلبم را در خود و دیگران افزایش میمی

 را برگزیدید:

ید. رسید را ترسیم کنتان میی فرایندی که طی آن به خویشکاری. نقشه4

ها و مسیرهای اجرایی از چرخه یند در نهایت به صورت یک مجموعهفرا

اش مگیرد. یعنی ترسیی کاغذ جای میشود و کل آن بر یک صفحهصورتبندی می

ا یاد آن ر« ترسیم فرایندها»ی یک مهارت مدیریتی ساده است که با خواندن مقاله

 خواهید گرفت. 

https://telegram.me/sherwin_vakili
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دست کم ده پیمان را داشته . با یک نفر از هموندان انجمن زروان که 5

بگذارید  تان را با او در میانباشد تماس بگیرید و با او پیمان ببندید و خویشکاری

گیرید. اش از او کمک بتر آن و پشتیبانی مدیریتی و اجراییو برای ترسیم دقیق

ید، کنهم پیمان شدن به سادگی با اعالم این که پنج اصل اخالقی را رعایت می

یابد و اعالم خویشکاری هم هیچ آداب و ترتیب خاصی ندارد. فقط رسمیت می

مهم است که همه چیز برای خودتان روشن باشد و آن را برای انجمن هم روشن 

بندید مسئولیت پشتیبانی و یاری دادن به شما را کنید. کسی که با او پیمان می

 شود.پذیرد و عیارِ شما محسوب میمی

توانید با من هم پیمان ببندید، اما من به خاطر اندک بودن زمانم . می6

توانم نقش عیار را بر عهده بگیرم. یعنی خوب است که هم با من و هم با نمی

ه همراه تان به انجمن را بکنید پیمان داشته باشید. پیوستنعیاری که انتخاب می

( یا ایمیل sherwinvakili@خویشکاری و فرایندتان از راه تلگرام )

(sherwinvakili@yahoo.com)  .به من خبر بدهید 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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 های نو و غیاب منِ آرمانیستاره

 

 22/6/1395، سه شنبه 677ی راغ، شمارهی چلچنامههفته

 

ی خودتان مان را با گپ و گفتی دربارهس: شاید خوب باشد مصاحبه

مع های جی شخصی شما از برخورد با آدمهای مشهور و ستارهشروع کنیم. تجربه

  ها چگونه بوده است؟یا به اصطالح سلبریتی

ای از سالهای اخیر را پیش بکشم دهم به جای آن که تجربهج: ترجیح می

تین تر بروم و نخسو از نشست و برخاست با دوستان نامدارم بگویم، قدری عقب

را برایتان واشکافی کنم. یکی از « آدم مشهورها»ی ام هم دربارهی جدیآموخته

وقتی در دوران راهنمایی ام، آن بود که بختهای بزرگی که من در زندگی داشته

اخراج شدم. بسیاری از دوستان به خاطر این  خواندم یک بار از مدرسهدرس می

که من ده سال در دبیرستان تیزهوشان عالمه حلی معلم و بعدتر مدیر گروه 

آورند. اما آموزان آن مرکز به شمار میشناسی بودم، مرا هم یکی از دانشزیست

اواخر دوران راهنمایی به دالیل ایدئولوژیک از آن حقیقت آن است که من در 

هایی مدرسه اخراج شدم و چند سال بعد که دیپلم گرفتم تقریبا با دعوت همان

 که اخراجم کرده بودند، بازگشتم تا همان جا درس بدهم. 

ی چند ماه از اما موهبتی که در این اخراج نهفته بود آن که در فاصله 

ای عادی ین مرکز آموزشی پایتخت بود، به محیط مدرسهای که بهترفضای مدرسه

و تا حدودی بی در و پیکر پرتاب شدم. تفاوت این دو محیط از بسیاری نظرها 

چشمگیر و تکان دهنده بود. اما مهمترین چیزی که در جریان این نقل و انتقال 

آموختم، شباهتها بود. جدای از آن که در هر دو مدرسه شاگردانی باهوش و 

خواندند، این نکته هم در هردو مشترک بود که در میان داشتنی درس میدوست
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کرد و برای مدتی الگوهای رفتاری هایی ظهور و افول میها ستارهبچه

ر هردو ها دکرد. امر شگفت برایم آن بود که این ستارهام را تعیین میهمشاگردیان

ه رافتخار تیزهوش را بمدرسه کمابیش یکی بودند. یعنی شاگردانی که لقب پ

آمیز بر علوم ریاضی درس ای مجهز با تاکید اغراقچنگ آورده بودند و در مدرسه

ای دور افتاده با امکاناتی فقیرانه هایی که در مدرسهخواندند، درست مثل بچهمی

را  پرستیدند و موهایشانی فیلمهای پرماجرا را میحضور داشتند، فالن هنرپیشه

 کردند.شبیه به بهمان خواننده کوتاه می

 

 

 

 

شود س: این همان چیزی است که امروز هم رواج دارد و باعث می 

 ( تبدیل شوند؟youth idolجوانان ) ای به اصطالح بتعده

ی دوران کودکی بدان برخورد ای که در جریان این تجربهج: دقیقا، پدیده 

ه ترها بای که قدیممان است. مسئلههمان است که موضوع پرسش کنونیکردم، 

ن را یی از زبان انگلیسی آگفتند و امروز با وامگیری نازیبای مشاهیر میآن پدیده

«celebrityنامند. می« ها 

آید. البته خوب، فارسی هم س: شما انگار از این کلمه خوشتان نمی

 نیست و...

ی ی زبان پارسایست که وقتی در میانهآید! کلمهج: البته که خوشم نمی

تر چه به سازد! وشود، چیزی میان سبیل و کبریت را در ذهن مجسم میبیان می

ترِ پارسی یعنی مشهورها یا نامدارها را تر و قدیمیی جا افتادهکه همان کلمه

بهتر  در زبان کوچه از سلبریتی« بچه معروف»برایش به کار بگیریم. حتا تعبیر 
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ی نادلچسب، و ترکیب واژهاست. حاال این نکته بماند که بر مبنای همین وام

اند که این ی عجیب و غریب تتلیتی را ساختهاش با نام آقای تتلو، کلمهکردن

 ای از تنقالت شبیه است!یکی هم به اسم نوعی بازی یا رده

 شوند؟بیشتر از بقیه مشهور می شود که برخی از مردمس: چه می 

ج: این نکته بدیهی است که خلق و خوی مردمان متفاوت است و هرکس  

و عواطف و هیجانهایی که دارد، در ارتباط با  بنا به کردار و رفتارهایش و عادتها

یا  ای پرشمارکند و بنابراین حلقهاطرافیانش میزانی از مهر و محبت را جذب می

کند. باز این هم اندک از دوستان و آشنایان را در اطراف خود سازماندهی می

 رسد که بردهد و به دستاوردی میبدیهی است که گهگاه کسی کاری انجام می

گذارد و به همین خاطر نامش بر اش اثر میندگی شمار زیادی از مردم جامعهز

افتد. نامدار بودن اصوال بدان معناست که فردی به خاطر اثری که سر زبانها می

گیرد و این توجه در بر زندگی دیگران به جای گذاشته، مورد توجه قرار می

از نام و نشان فرد، برای  یابد و چه عنصری مهمترگفتمانهای جمعی بازتاب می

 توان سراغ گرفت؟ی زبانی میپردازش شدن در این چرخه

ای دیگر، ن عدهای و گمنام ماندس: یعنی مبنای اصلی مشهور شدن عده 

 دانید؟گذارند؟ این را امری فراگیر میی مردم میتاثیری است که بر زندگی توده

ای ی از مردم نامدار هستند، قاعدهای برخج: این نکته که در هر جامعه 

عمومی است. مردان و زنان به خاطر نقش اجتماعی و جایگاه واالیی که دارند، 

هایشان، یا به دلیل کارهای سودمند یا زیانباری که یا به خاطر ثروت و داشته

کنند و برای مدتی کوتاه یا بلند دهند، توجه دیگران را به خود جلب میانجام می

یابند. این امری طبیعی و مرسوم و عادی است مانهای عمومی نمودی میدر گفت

ی اعضایش را به انجام نرساند، یا شناسیم که این پردازش انگارهای نمیو جامعه

 این تمرکز موقت توجه جمعی بر نام و نشان و هویتِ فردی مؤثر را نداشته باشد.
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س: اما در دوران جدید انگار قواعد مشهور شدن قدری دگرگون شده  

 باشد؟

ی گوناگونی شناسانهج: دوران مدرن با چرخشها و گسستهای جامعه 

 یشود، که یکی از آنها دگردیسی در الگوی پردازش و فهم انگارهمشخص می

 ی بهداشتمردمان است. در دوران مدرن به دنبال انفجار جمعیتِ ناشی از توسعه

ستند زیمی و گسترش شهرنشینی، شمار افراد ناشناسی که در یک مکان کنار هم

های افزایش یافت. از سوی دیگر نهادینه شدن صنعت چاپ و بعدتر ظهور رسانه

تیجه ی ارتباطات اجتماعی دامن زد. در نالکترونیکی به بسط شتابنده و غافلگیرانه

، شناختشد و او را میروبرو می« دیگری»با « من»هایی که به طور سنتی شیوه

 . منسوخ گشت و به حاشیه رانده شد

 س: در دوران پیشامدرن این وضعیت چگونه بود؟ 

هایی انسانی و آشنا با ی سنتی من و دیگری از راه واسطهج: در جامعه 

کرد، ای که در روستایی یا شهری سنتی زندگی میشدند. یعنی منهم مربوط می

ی جهانِ خویش در ذهن داشت که در تجربهای از افراد مشهورِ زیستانگاره

 گرفت. در آناش، یا گفتگوهای رویارویش با افراد آشنا سرچشمه میشخصی

ها و سرداران ها و شاهها از راه برخورد رو در رو و لمس تاثیر خانروزگار من

شدند. خواه خود این شان آگاه میو دانشمندان و شاعران به حضور و ماهیت
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ه آن را با یکی دو واسطه، ب تجربه را به طور مستقیم تجربه کرده باشند و خواه

ی اجتماعی در دوران روایت فردی آشنا به دست آورند. یعنی شهرت یک ستاره

با  شد که به شدتای به نسبت کوچک و آشنا صورتبندی میسنتی در شبکه

ای که من از حکیم مشهور جهان فرد چفت و بست شده بود. انگارهکلیت زیست

و  گشتودم یا خویشاوندانم به دست او باز میشهرمان داشتم، به درمان شدنِ خ

شاعران و ادیبان مشهور اغلب کسانی بودند که فرد از خودشان یا با یکی دو 

 شان را شنیده بود. واسطه از نزدیکانشان شعرها و گفتمان

توان شخصیتی بنیادگذار یا مقطعی تاریخی را برای تحول در س: آیا می 

آیا در آن دورانها هم  الگوی مشهور شدن در جهان باستان در نظر گرفت؟

 بینیم سابقه داشته است؟گسستهایی شبیه آنچه امروز در دوران مدرن می

ج: بله، بنا به اسناد تاریخی، نخستین کسی که در جهان سنتی ساز و  

ی محدود به کار گرفت و در سطحی جهانی کارهایی تازه برای عبور از این شبکه

کوروش بزرگ بود. گزنوفون یونانی در کتاب کوروپدیا که شرح  مشهور شد،

نویسد که او نخستین شاهی بود که مردمان پیروی از زندگی کوروش است، می

ی بی آن که او را دیده باشند. این اشاره داشتند،گزیدند و دوستش میاو را بر می

از کوروش تنها دهد که مردمان تا پیش او بسیار معنادار است، چون نشان می

شناختند که سالی چند بار در مراسم و کسانی را به عنوان شاه به رسمیت می

آیینهای جمعی با او رویارو شده و حضورش را از نزدیک دیده باشند. کوروش 

ی جهان متمدن روزگار خود چیره شد و نخستین دولت که بر بخش عمده

ی ملموس و عینی خویش ی ایرانی را تاسیس کرد، به جای پیکرهیکپارچه

گفتمانی را جایگزین ساخت. گفتمانی که هنوز هم پس از دو و نیم هزاره دوام 

های گوناگون ایرانی داستانهایش به یادگار مانده آورده و در متون مقدس تیره

 است. 
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نوآوری چشمگیر کوروش بعدتر توسط سرداران و سیاستمداران و  

هایی هم در آن به انجام شاهانی گوناگون مورد تقلید قرار گرفت و گاه نوآوری

ی انتقال روایتهای رسید. اما قالب و چارچوب عمومی همان بود و تنها زنجیره

شد. آنچه که در عصر ای کم و زیاد میقهمربوط به فرد مشهور بود که چند حل

مدرن رخ داد گسستی از این الگوی باستانی بود و مجرای انتقال و تکثیر 

داستانهای مربوط به افراد مشهور را به صنعت )چاپ، رادیو، تلویزیون، اینترنت( 

گره زد. یعنی در اینجا ساز و کاری غیرانسانی و فنی جایگزین ارتباطهای 

ای از شد، و امکان تکثیر انبوه و بازتولید مکانیکی انگارهمان میرویاروی مرد

 آمد. افراد مشهور فراهم می

ن بودنِ شهرتِ شاهان و سرداران ی واقعی یا دروغیی درجهس: درباره 

ری توان به تصویبزرگ قدیمی سخنهای زیادی بر سر زبانهاست. تا چه اندازه می

که از این افراد در تاریخ باقی مانده اعتماد کرد. به بیان دیگر، شهرتی که این 

اند، تا چه اندازه راستین و واقعی بوده و خلق و خوی افراد در دوران خود داشته

 داده است؟شان را نشان میاصلی

ج: در جهان سنتی مشهور شدن یک فرد کمابیش با تاثیری که او بر جهان  

اسب بود. نفرت و هراسی که اسم چنگیز گذاشت، متنو زندگی مردمان به جا می
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کرد با جنایتهای هولناک این سردار مغول متناسب بود و در دلها تولید می

ای که کوروش طی قرنهای پیاپی از آن برخوردار بود با محبوبیت و سرافرازی

اش داده بود، هماهنگ بود. در ای که ساماننظم و آرامش و شکوفایی فرهنگی

ته زیر تاثیر تماس مستقیم با فرد یا رویارویی با افرادِ تاثیرپذیرفشرایطی که شهرت 

ها دشوار بود و توخالی بودنِ ی انگارهگرفت، دروغ گفتن دربارهاز وی شکل می

شد. شاید به این خاطر است که شاعران آمیز به سادگی فاش میتبلیغات اغراق

گرفتند، بارها حقوق میی سلطانهای قدیمی از درنامداری که در مقام ستاینده

ردند آوشدند، به پند و اندرز روی میتر میدستوقتی از حدی نیرومندتر و چیره

 و همگان به اغراق و دروغِ نهفته در مدح شاهان آگاه بودند.

ی مدرن چرخشی مهم در این میان رخ نمود و مدارهای تکثیر اما در زمانه 

شهرت یکسره از ارتباط رویاروی افراد مستقل شد. حاال دیگر این امکان وجود 

ی مردم نام و نشان و داستان فردی مشهور را در روزنامه و کتاب داشت که توده

ند و او را شان ببیندر تلویزیون و سینما و نمایشگر رایانه بخوانند و تصویرش را

بی آن که او ای گاه پرشاخ و برگ از او در ذهن حمل کنند، و انگاره« بشناسند»

یا به طور مستقیم و غیرمستقیم  را دیده باشند، یا کسی از آشنایانش را دیده باشند،

 تاثیری واقعی از او پذیرفته باشند.

گیری شهرت س: به این ترتیب در دوران مدرن با شکلی تازه از شکل 

 روبرو هستیم؟

 شانهای دوران مدرن را از پیشینیانج: آری، چنین است. آنچه که ستاره 

شان بیش از آن که وابسته به تاثیرگذاریِ آن است که شهرت سازد،متمایز می

های شان به رسانهالی اتصجهان دیگران باشد، به شیوهشان بر زیستشخصی

جمعی متکی شده است. این بدان معناست که شکلی از شهرت جعلی ممکن شده 

است، یعنی بازتولید و تکثیر نام و نشان افرادی که نقشی اثرگذار در جایی 

اند، اما ادعای داشتن چنین نقشی را دارند و به خاطر اتصال به مسیرهای نداشته
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ر، در اند. به بیان دیگ، این ادعا را به کرسی نشاندههای جمعیتکثیر پیام در رسانه

صحت  یها و مسیر انتقال پیام بر محتوای پیام و درجهدوران مدرن سیستم رسانه

پیام غلبه یافته است و به این ترتیب فراگیر شدنِ شکلهایی تازه از پیامهای پوچ 

 را ممکن ساخته است.

ای مثل امیر تتلو امروز شاید شمار چند میلیونی هواداران خواننده 

را فالن شنویم که چانگیز جلوه کند، و بسیار این شکایت را از نخبگان میشگفت

گذار چند صد تن بیشتر هوادار ندارد، در حالی نویسنده و فیلسوف جدی و اثر

ند صد کند، چای میکاریی تلویزیونی شیرینکه فالن کودکی که در فالن برنامه

کند. حقیقت آن است که این رفتارهای جمعی رو پیدا میهزار هوادار و دنباله

 ی مردمان ریشه داشته باشد،بیش از آن که در انتخابی فردی و کردار سنجیده

های های ارتباطی و رسانهی شبکهمعناست که از توسعهپیامدی فرعی و گاه بی

شود. یعنی در اینجا با شکلی نو از مفهوم شهرت سر و کار عمومی ناشی می

 «اهمیت عینی»و « جهاناثرگذاری بر زیست»که  –اش داریم که از بسترِ اصلی

های کنده شده و به سیستمی خودبسنده و خودزاینده در درون رسانه -باشد

 جمعی بدل شده است. 

س: پس به نظر شما در دوران مدرن پیوند میان حقیقت و محتوای شهرت  

ی شخصیتهای مشهور دشوار گسیخته شده و به همین خاطر داوری اخالقی درباره

 شده است؟

ی کسانی که واقعا تاثیری بزرگ بر زندگی مردم به جا ج: درباره 

های ی ستارهگذارند، این داوری هنوز ممکن و در دسترس است. اما دربارهمی

ط . در شرایشویمای با وضعیت تهی بودن معنا و تعلیق داوری روبرو میرسانه

ی فرد مشهور شود، انگارهعادی که شهرت از اثرگذاری واقعی فردی ناشی می

ای پیدا گیرد و بار معنایی مثبت یا منفیهمواره مورد داوری اخالقی قرار می

گر شود و از سوی دیهایش از سویی مشهور میکند. استالین به خاطر ستمگریمی
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مداحی مدرنی که برایش ترتیب داده شده منفور، و ماشینِ تولید شهرت و بساط 

پاید. چرا که شهرت استالین امری واقعی و به حق بوده است. بود مدتی اندک می

بایست مشهور شود، چرا که زندگی چند ده میلیون انسان یعنی استالین به واقع می

را بر باد داد و کیفیت زندگی چند صد میلیون انسان دیگر را فروکاست. شهرت 

ای موقت و موضعی شد، های جمعی دستخوش تحریف و دستکاریا رسانهاو ب

اما در نهایت این شهرتی حقیقی بود که محتوایی حقیقی هم داشت، گو این که 

 این محتوا منفی و نادلخواه و ناپسند و غیراخالقی باشد. 

 

 

 

 

 

توان تکرار کرد. آنان که ی نامداران دیگری هم همین سخن را میدرباره

شوند، گذارند، لزوما مشهور نمیبه راستی تاثیری بر زندگی دیگران به جای می

 گیرند.اند مورد داوری قرار میولی وقتی مشهور شدند بر اساس آنچه که کرده

یزد و آمهای پرتحریف درمیآمیز یا بدگوییقاین شهرت همواره با تبلیغهای اغرا

دهد، اما در نهایت ردپای دو سیمای سیاه و سپید از فردِ مشهور را به دست می

ماند و امکان دستیابی به تصویری از فرد بر تاریخ و زندگی دیگران باقی می

ای به نسبت توان به داوریدهد. بر این اساس میحقیقت را به پژوهندگان می

ی چنگیز و استالین و مائو از یک سو و کوروش و اردشیر بابکان از نی دربارهعی

 سوی دیگر دست یافت، و شهرت هر دو دسته را هم حقیقی دانست.

های نو به نوعی تورم شهرت انجامیده اما در دوران مدرن تکامل رسانه 

 شود. بخشهای مشهورِ پیاپی ناشی میاست. تورمی که از آمدن و رفتنِ انگاره

بزرگی از نظامهای شهرت در این شرایط به تولید، تکثیر و فراگیر شدنِ ناپایدار 
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مهمی بر زندگی کسان شود که اثر های کسانی مربوط میو زودگذرِ انگاره

اند و به همین خاطر محتوایی معنایی ندارند و امری که قابل داوری باشد نداشته

ی نو با نوعی غیابِ سرمشقهای شود. به همین خاطر در زمانههم درشان دیده نمی

آرمانی روبرو هستیم. چرا که در دوران کهن پیامد کردارهای افراد مشهور و 

ای بود که تصویری از منِ آرمانی را انگیخت سنجهر میای که در مردم بداوری

کرد. تصویری که تنظیم کردنِ کردارهای فردی و ی مردم ترسیم میدر ذهن توده

آموختنِ الگوهای رفتاری و درونی کردن ارزشها و معیارهای اخالقی را به دنبال 

 جامید. یکانشان میهای اخالقیداشت و به شبیه شدنِ عمیقِ افراد به سرمشق

های ی مدرن آن است که در هیاهوی آمد و رفتِ انگارهدلیل پوکی و پوچی زمانه

تخت و مسطحِ افرادِ مشهوری که هیچ جز همین شهرت ندارند، معیاری برای 

پنداری و معنایی برای آموختن و اندرز گرفتن باقی داوری و چیزی برای همذات

 نمانده است.
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اید که ها چیست؟ شنیدهی تتلیتیس: به طور خاص نظرتان درباره

 رسد؟گویند شمارشان به دو میلیون نفر میمی

پسند چند میلیون هوادار دارد نه امری ای عامهس: این که خواننده 

ت، و ی ایران نیسای منحصر به جامعهانگیز است و نه نامنتظره. این پدیدهشگفت

تر متمایز اش بیشبتواند گفت که برعکس، واکنش عمومی به آن و نقدِ پردامنهشاید 

ی ی ایرانیان و شهروندان کشورهای دیگر است. با این همه این پدیده نشانهکننده

ی ایست که براهای آرمانی و نمود منسوخ شدن سرمشقهای شخصیتیانقراض من

داده، و اکنون رو به امان میدیرزمانی نظامهای اخالقی را در جوامع انسانی س

شان ندارند و هیچ انقراض دارد. رفتار هواداران مشاهیری که هیچ جز شهرت

ی بیماری اند، به خودیِ خود نشانهشان بر جایی نگذاشتهتاثیری جز تکثیر انگاره

ایست در پیکربندی ارزشهای اخالقی، یا شرّ نیست، اما عالمت سستی و کمخونی

ه شکلی درونزاد و خودمختار و آزادانه در درون خویش به که هرکس باید ب

 دد.گرانجامش برساند، و در شرایط غیابِ منِ آرمانی، امکان تحقق آن منتفی می
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 «اشک»بیدل دهلوی در وصف از بیتهایی گزیده 

 

  توان کردبه اشکی فکر استقبال آهم می

 آیدکه گردآلوده از فتح طلسم راز می    

 

 که قدر پس زانو نشناسد چون اشکهر 

 پایمال قدم هرزه دو خویش شود    

 

 

 

 

 

 دل تا نظر گشود به خویش آفتاب دید

 ی خیال که ما را به خواب دیدآیینه  

  از انتقام سوخته جانان حذر کنید

 آتش قیامت از نم اشک کباب دید  

 

 اشکم که دلی داشت گره بر سر مژگان

 شد چه به جا شددر کوی تو از دیده جدا   

 ما را به بساطی که تو چون فتنه نشستی

 برخاستن از خویش عصا شد چه به جا شد  
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 ماندقصیده میما نه غزل نی بعد از 

 ماندها دو سه اشک چکیده میز خامه   

 ثبات عیش که دارد که چون پر طاووس

 ماندجهان به شوخی رنگ پریده می   

 شرار ثابت و سیاره دام فرصت کیست

 ماندفلک به کاغذ آتش رسیده می   

 

 مکن سوی فلک مژگان بلند ای شمع ناقص پی

 افتدکه زیر پا سراپای تو با دستار می   

 دو روزی با غم و رنج حوادث صبرکن بیدل

 افتدات یکبار میجهان آخر چو اشک از دیده

 

 

  ایواصل مقصد ز خاموشی ندارد چاره

 چون به منزل آمد آواز جرس تنگی کند   

 سیری از شوخی ندارد طفل آتش خوی من

 اشک را کی در دویدنها نفس تنگی کند   

 امبی دماغ دستگاه مشرب یکتایی

 ی آیینه ما بر دو کس تنگی کندخانه   

 عالمی را الفت جسم از عدم دلگیر کرد

 بر قفس پرورده بیرون قفس تنگی کند   

 

 کجاست اشک که در عالم خیال تو ام

 هزار آینه با جلوه متصل گیرد    
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 از شعرهایم: 

 

 راشمتْبِ

 راشمتْکوب بِحقی آشوب  بر زبان رمز خوب بِتْراشم 

 بذر سرخ غروب بتراشم   های افقبروم در کرانه

 در هوار رسوب بتراشم   ای ز الجورد غریورگه

  بت برایت ز چوب بتراشم  ای برهمن که از بَراهیمی

 راز محوِ وجوب بتراشم  وقتی آشفت در دلت ایمان

بتراشم امکانِ خوبخواب    بشکفد رمز کل ز بالینم

 غالمستان تندرم کاندرین   

 روب بتراشمدهرب بارشی  
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   شناسنده ـ انتخابگر ـ کنشگر 

 در سطح روانی نظام پایه، سیستم شخصیتی من چهرگی روان: اصل سه

 است که از سه زیرسیستم اصلی تشکیل یافته است: 

های حسی را از جهان خارج نخست: زیر سیستم شناسنده که داده

 آورد، دریافت کرده و با پردازش آن تصویری از هستی را پدید می

دوم: دستگاه انتخابگر که محتوای قلبم چیزها و رخدادها را ارزیابی 

یازد. این زیرسیستم داوری در مورد افراد و کردارها دست میکند و به ارزشمی

رساند های رفتاری پیشاروی سیستم نیز به انجام میکار را در مورد گزینه همین

 گیری در مورد رفتارِ بعدی من را نیز بر عهده دارد. و به این ترتیب تصمیم

ی سوم: زیرسیستم کنشگر راهبردهای رفتاری برای اجرای این گزینه

 نماید. رفتاری را تشخیص داده، ناوبری کرده، و مدیریت می

  :باور به این که من از دو بعدِ متمایزِ جسم و روح تشکیل دوانگاری

شود تا سطح روانی نکاویده و تحلیل ناشده باقی بماند و روندها یافته، باعث می

ای مدرن از این توهم و جریانهای درونی آن مبهم و تاریک فرض شوند. نسخه

آگاه بهم ــ مانند ناخودناپذیر و سخت مآن است که متغیری بنیادین اما دسترسی

دهای ی کارکرــ را به عنوان جانشینی برای روحِ سنتی فرض کنیم و بخش عمده

 روانی را به آن نسبت دهیم.

 ی کَسْویش: تفکیک نکردن سه زیرسیستم سطح روانی و دست نیافتن تله

به مدلی در مورد سازوکارهای جاری در آن، سطح روانی را از دسترس تحلیل 

 سازد. یت دور میو مدیر
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 :درهم تنیده دانستنِ گیتی و مینو به یکپارچگی ساختار و  راهبرد چیستا

شود و به این شکل راه بر فهم سطح کارکرد سطح روانی و سایر سطوح منتهی می

 گردد.های آن گشوده میروانی و زیرسیستم

   آیا ما به  اند؟چرا این سه زیرسیستم برای سطح روانی در نظر گرفته شده

های توان زیرسیستمتوان تشخیص داد؟ آیا میازای آن را در جانوران نیز می

دیگری را نیز به این مجموعه افزود یا یکی از آنها را به دیگران فرو کاست؟ آیا 

ی خاصی از دستگاه عصبی مربوط توان هریک از این بخشها را به منطقهمی

 تی نشان داد؟دانست و جای آن را بر کالبدِ سطح زیس

 

 

 

 ی خود و دیگران را در نظر بگیرید و مسیرهای روانی یک کردار ساده

ی روان برای فهم آن کارآیی منتهی به بروز آن را تحلیل کنید. آیا مدل سه چهره

 دارد؟
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 نژادناپرستی ایرانیان

 

 16/6/1395سه شنبه ی بیستم، ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

نمایند، و برخی اند و بدیهی میبرخی از مفاهیم امروز چندان تکرار شده

شان ها با بار سیاسی سنگین و کارکردهای ایدئولوژیک گمراه کنندهاز کلیدواژه

اند که امروز حضورشان در به قدری اغتشاش فکری و ابهام معنایی پدید آورده

در معنای « نژاد»فاهیم نماید. یکی از این مسپهر فرهنگ طبیعی و مجاز می

 است. Raceبرابرنهادی برای 

در پارسی بگویم: این واژه از پیشوندِ « نژاد»ی نخست چند کلمه درباره

ی مبنا و بن»، «ی زاده شدنبن و پایه»ساخته شده و یعنی « زاد»به همراه بنِ « نی»

اد در پارسی همواره معنای در این معنا نژ«. که فرد بر اساس آن زاده شده است

خاندان، تبار، و دودمان را داشته است و به معنایی استعاری در معنای گوهر، 

ی شده است. داللت معنایی و تبارنامهسرشت، صفات مادرزاد نیز به کار گرفته می

در زبانهای اروپایی یکی نیست. اگر بخواهیم در  raceاین کلمه به هیچ روی با 

اش همنشینی برایش پیدا کنیم، باید ی بر اساس معنای ریشهزبانهای اروپای

nation  را در نظر بگیریم که از مصدر التینnatere یعنی زاییدن( مشتق شده( 

است. البته که معنای مدرن این کلمه هم با نژاد ایرانی یکی نیست و امروز آن را 

کنند، که خود تا زمان مشروطه بیشتر وابستگان به یک مذهب به ملت ترجمه می

 مشترک را.« ملی»داده است، و نه تبار تاریخی و و دین مشترک را نشان می
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Race ای به نسبت تازه است. نخستین کاربرد در زبانهای اروپایی واژه

گردد و رواج آن بسیار دیرتر و در اواخر قرن ی قرن شانزدهم باز میآن به میانه

بار مشخصی در زبانهای اروپایی ندارد و به هجدهم تحقق یافت. این کلمه ت

ایست سامی که از رأس عربی یا رَش عبری به معنای رئیس واژهاحتمال زیاد وام

ی دهاش آفرییک قوم گرفته شده است. نژاد در این معنای اروپایی« سرِ»قبیله و 

 تها به کشتار و غاری قرن شانزدهم که اسپانیاییعصر استعمار است. در میانه

سرخپوستان مشغول بودند، بارتولومیو دِل کاساس که کشیشی مهربان بود و 

کوشید شاه اسپانیا را به جلوگیری از شرارت سربازانش وا دارد، این بحث را می

توانند ی شبیه به سپیدپوستان تعلق دارند و می«نژاد»طرح کرد که سرخپوستان به 

برده  ها ازنهاد کرد اسپانیاییشود. او پیشمسیحی شوند و روحشان رستگار می

ردگی پوشی کنند، و در مقابل سیاهپوستان را به بگرفتن و کشتن سرخپوستان چشم

شان شدن دیگری هستند و روح ندارند و امکان متمدن« نژاد»بگیرند، چون آنها از 

 هم وجود ندارد!

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم نژاد در این معنا، بار سیاسی و عملیاتی مشخصی داشت. نژاد در 

هوم کند. این مفاش دیگر ارتباطی به خاندان و دودمان و تبار پیدا نمیمعنای مدرن

و  ی یکدستگونه داشتی وضع شده که بر اساس آن آدمیان یکبر اساس پیش
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د که هر انهایی تشکیل یافتهها و زیرگونههمسان نیستند. بلکه از زیرسیستم

شان جمعیتی متفاوت و متمایز از بقیه دارند و استعدادهای روانی و کدام

فرض، سیاهان و سپیدان و شان متفاوت است. بر اساس این پیشاخالقی

متفاوت و ناهمسان هستند که هایی پوستان کمابیش گونهزردپوستان و سرخ

با هم تفاوت دارد. در ابتدای « متمدن شدن»یا « رستگار شدن»شان برای توانایی

کار نژاد بر اساس این که بومیان آمریکا و آفریقا روح دارند یا ندارند تعریف 

ی توان پیام مسیح را به ایشان ابالغ کرد و مایهشد، و این که بر این اساس میمی

ی کلیسا در هم شکست و با فراز آمدن شان شد، یا نه! بعدتر که سیطرهرستگاری

قدرت دریایی بریتانیا عصر استعمار آغاز شد، متمدن شدن بیشتر محل پرسش 

شان در تاسیس تمدن مورد نکوهش قرار بود و نژادهای پست به خاطر ناتوانی

همچنان این گرفتند. بعد از جنگهای داخلی آمریکا و آزاد شدن بردگان می

« اهتنبلی ذاتی نژاد سی»فرضها باقی ماند و امروز هم باقی است، و در قالب پیش

 شود.صورتبندی می« تبهکار بودن نژاد روسی و ایتالیایی»یا 

اش، مفهومی است بر آمده از شرایط بنابراین مفهوم نژاد در معنای مدرن

تاریخی خاصی که خاستگاهی اروپایی دارد. اروپاییان در مقطعی کوتاه از 

تری شود، بر سایر نقاط دنیا برشان که تنها چهارصد سال گذشته را شامل میتاریخ

 مند به کشتار و غارت و ویرانگریظم و برنامهفناورانه پیدا کردند و به شکلی من

در سرزمینهای اشغال شده دست گشودند. از آنجا که این شکلِ سازمان یافته و 

بود، مفهوم نژاد و  کننده ای توجیهباور نکردنی از خشونت نیازمند ایدئولوژی

ار ب( بر این اساس تاسیس شد تا ستم فاجعهRacismدستگاه نظری نژادپرستی )

اروپاییان بر بومیان سرزمینهای دیگر را توجیه کند. نژادپرستی پیش از هرچیز یک 

دستگاه نظری سیاسی است که در قرن شانزدهم و هفدهم از دل مسیحیت 

ی الب خودبرتربینسرکوبگر اسپانیایی زاده شده، طی قرن هجدهم و نوزدهم در ق
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سیاسی انگلستان شکوفا شده، و در قرن بیستم در ترکیب با داروینیسم اجتماعی 

 علمی پیدا کرده و جنگهای جهانی را ممکن ساخته است. ای شبهصورتبندی

اش را از مسیحیت کاتولیک دربار نژاد پرستی مبنای فلسفی و اخالقی

فردیناند و ایزابال وام گرفته است. بر اساس این مبنا تنها اروپاییان مسیحی امکان 

شوند. در ابتدای کار و طی قرون ی اخالق قلمداد میرستگاری دارند و سوژه

تر های اسالو که آنها هم سپیدپوست و اروپایی بودند فروپایهوسطا بربرها و برده

گان شدند. بعد از آن که سیل بردتر از مسیحیان رستگار شونده دانسته میو پست

ها ها و هلندیها و پرتغالیپوست از سرزمینهای فتح شده به دست اسپانیاییرنگین

. ن برتری قرار گرفتبه اروپا سرازیر شد، رنگ پوست و شکل ظاهری مبنای ای

« نژاد»به این ترتیب از قرن هجدهم به بعد رنگ پوست مهمترین شاخص تعیین 

بود. تثبیت این مفهوم در سپهر سیاسی در جریان سازماندهی تجارت برده به 

ی داری در آمریکای شمالدست انگلیسیان ممکن شد و بعدتر در جریان رونق برده

ی نژادپرستی آلمانی که در چشم مردمان خهوضعیتی نهادینه به خود گرفت. نس

 اینماید، تنها نسخهتر میاین روزگار مشهورتر و آشناتر و به ظاهر خطرناک

 متأخر، جدید، و به نسبت مالیم از این سیر چند قرنیِ تحول مفهوم نژاد است.
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طلبد که تصویر امروزین ما از این نکته بحثی جداگانه و متمایز را می

ای سیاه مفهوم نژادپرستی، به نوعی توسط فاتحانی تدوین شده که خود کارنامه

ه یاد آید، همه باند. امروز وقتی از نژادپرستی سخن به میان میدر این زمینه داشته

افتند. در حالی که کل جریان نازیسم آلمانی ها مییهیتلر و حزب نازی و آلمان

داد، که نژادپرست هم بود و واپسین صورتبندی سیاسی این مفهوم را به دست می

ها تنها دوازده سال دوام آورد و شمار کل تلفاتی که داشت در باالترین تخمین

ر در ی اگشد. نژادپرستی آلمانها( بالغ میبه چند میلیون تن )یهودیان و کولی

د ای داراش نگریسته شود، شدت و دامنهچارچوب جمعیت و مقیاس جغرافیایی

ترکها که یک میلیون ارمنی و چند صد هزار کرد کمابیش همتا با نژادپرستی پان

و آسوری و یونانی را طی ده سال کشتار کردند. شاید دلیل نهادینه شدن تصویر 

های نژادپرست ترکراموش شدن پانهای نژادپرست مهیب در ذهنها و فآلمانی

آن باشد که دومی هنوز در قالب دولتی مستقر و پایدار وجود دارد و اولی در 

 جریان جنگ جهانی اول شکست خورد و رام و مطیع گشت.

ی این اشکال خونین نژادپرستی در قرن بیستم با ناگفته نماند که همه

نگلستان ی نژادپرستی بر ااش قابل قیاس نیست. سیطرهی آنگلوساکسونپیشینه

دویست سال به درازا کشید و به کشتار چند ده میلیون تن در هند )در اثر 

ی این مدت یکی از بزرگترین مید. طی بدنهریزی شده( انجاهای برنامهقحطی

شد که طی آن تنها از آفریقا یازده میلیون نفر به گیری مربوط میتجارتها به برده

آمریکا منتقل شدند و دو میلیون تن دیگر هم در راه به قتل رسیدند. این نکته هم 

 خواهیشود که جفرسون که امروز در مقام آزادیاغلب نادیده انگاشته می

یش داران دوران خوشود، یکی از بزرگترین بردهاندیشمند و فیلسوف ستوده می

نی اش از حقوق مدبوده و کسی است که پست بودن نژاد سیاه و برخوردار نبودن

ی سختگیری ی نوپا نهادینه کرده است. در قیاس درجهرا در ایاالت متحده
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ق ه بسنده کرد که طبتوان به همین نکتنژادپرستی ژرمن و آنگلوساکسون می

شد که سه تن از چهار پدربزرگ قوانین آلمان نازی، کسی یهودی محسوب می

و مادربزرگش یهودی باشند. اگر کسی فقط پدر یا فقط مادرش یا دو تا از 

هایش یهودی بودند و خودش به دین یهود گرایش نداشت، پدربزرگ/مادربزرگ

در اسرائیل امروز کسی که مادرش  توانست آریایی قلمداد شود. در حالی کهمی

دانند و در آمریکای پیش از لینکلن اگر کسی در یهودی باشد را کامال یهودی می

و  شداش حتا یک سیاهپوست وجود داشت، سیاهپوست محسوب مینامهشجره

گرفت، هرچند که در ظاهر سپیدپوست بنماید. این را ی بردگان جای میدر طبقه

نامیدند و منظور این بود که یک قطره خون سیاه در تبارنامه می« یک قطره»قانون 

 کافی است تا کسی تا ابد برده تلقی شود.

ی یک دستگاه نظری نادرست و دانیم که نژادپرستامروز ما می

های ی نهادایدئولوژیک است، و سیر تکامل و تحول آن نیز یکسره زیر سیطره

ن داران قرار داشته است. امروز ایگیران و بردهی بردهسیاسی و ستمِ سازمان یافته

ی منفرد است که ( یک گونهHomo sapiensی انسان )دانیم که گونهرا می

( دارد. این زیرگونه خود Homo sapiens sapiensی یکتا )تنها یک زیرگونه

شود، که از نظر ژنتیکی بسیار بسیار به هم نزدیک به هشت جمعیت تقسیم می

شناسی مردود دانسته شده است ( در زیستraceیعنی مفهوم مدرن نژاد ) هستند.

شود. در مقابل مفهوم کهن و و امروز هم به ندرت در این معنا به کار گرفته می

نسانی به خاندانها، باستانیِ نژاد در ایران، درست و رواست. یعنی جمعیتهای ا

شوند، بی آن که از نظر های خویشاوندی، و دودمانهای متفاوتی تقسیم میخوشه

استعداد و توانایی اخالقی یا داشتن و نداشتن روح و رستگار شدن یا نشدن 

 تفاوتی با هم داشته باشند. 

هرکس که آشنایی اندکی با ایران زمین و منابع و متون و تاریخ این 

ی هبرد که کلمی بدیهی پی میسرزمین داشته باشد، به سادگی به این نکته



 70      پنج صد و نود وچهل و هفتم/ مهرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

گی سازمان بردکند. در ایران زمین هرگز نژادپرستی ارتباطی با ایرانیان برقرار نمی

ز مردم ای و گروهی اایم و به همین خاطر پست شمردن ژنتیکی طبقهیافته نداشته

 ای ندارد. در تمام ادیان ایرانیدر هیچ یک از سنتهای دینی و حقوقی ایرانی سابقه

)مثل زرتشتی و مانوی و مزدکی و مندایی که بسیار پرشمار و متنوع هستند( یا 

اند )مثل بودایی و یهودی و مسیحی که ن تکامل یافتهادیانی که در ایران زمی

ود و شاند( هیچ تاکیدی بر رنگ پوست یا شکل ظاهری دیده نمیجهانگیر شده

توجه ی ادب پارسی موی زیبارویان و رنگ رخسارشان بیشناسانهدر سنت زیبایی

 به رنگش ستوده شده است، و چه بسا که بتوان گفت رنگ سیاه به ویژه در چشم

 و گیسو بیش از سایر رنگها ستوده شده است.

این حقیقت که اصالت یا فرومایگی مردمان بر اساس شاخصی جز 

ده، در اساطیر ردپای نمایانی دارد و آن هم آنجاست شی ژنتیکی تعیین میتبارنامه

بینیم شخصیتهای خوب و بد اغلب برادرند و قهرمانان و ضد قهرمانان که می

شوند. رستم و شغاد برادرند و سلم و تور معموال خویشاوند یکدیگر محسوب می

به  راند و کیخسرو که فرهمندترینِ شاهان ایرانی است تبارش از مادبرادران ایرج

رسد، به همان ترتیبی که برترین ابرپهلوان که رستم باشد، افراسیاب تورانی می

 ی ضحاک تازی است.ی مهراب کابلی نوادهنوه
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نه تنها در ادبیات و اساطیر و ادیان ایران زمین، که در تاریخِ عینی و 

توان یافت. در تاریخ دیرپای ایران زمین ملموس نیز ردپایی از نژادپرستی نمی

بار اند که مردانی با تهشاهان و فرمانروایانی بیشمار بر این سرزمین حکومت کرد

آریایی و سامی و مغول در میانشان بوده است. در میان نامداران تاریخ ایران، چه 

ی اندیشمندان و فیلسوفان و ی سرداران و سیاستمداران و چه از قبیلهاز جرگه

نیم که بیهای گوناگون را میشاعران، ترکیبی شگفت و در هم آمیخته از تبارنامه

ی ایرانی شده و گوهرهجغرافیای پهناور ایران زمین جا به جا می به سادگی در

اند. بیدل کردهبودن خویش را مستقل از متغیرهای ریختی همراه خود حمل می

گو بوده شاهکارهایی به فرهنگ ایرانی افزوده که دهلوی که تاتاری پارسی

انی گنجوی آر نژاد و موالنای بلخی و نظامیمشابهش را نزد فردوسی توسی دهقان

یافت. به این ترتیب به هر گوشه از هر الیه از فرهنگ و تاریخ ایران زمین که 

بنگریم، دالیلی فراوان بر غیاب نژادپرستی و حضورِ مهر و رواداری نسبت به 

 ها را مشاهده خواهیم کرد.ی اقوام و تیرههمه

قدری « ایرانیانِ نژادپرست»اگر چنین باشد، که هست، رواج تعبیر 

کند! حقیقت آن است که گفتمانی که کند، و چنین جلوه میمشکوک جلوه می

ا تبار ب–نژادپرستی را  داند هم معنای جا افتاده و روشنِایرانیان را نژادپرست می

گیرد، و هم تاریخ و فرهنگ نادیده می -اشدارانهی مهیب بردهاروپایی و تاریخچه

سازد. کسانی از نژادپرست بودن م و جعلی و موهوم بدل میایرانی را به امری مبه

دانند و نه معنای ایرانی بودن زنند که نه معنای نژادپرستی را میایرانیان حرف می

 را، و از این رو حرفشان نیازمند کنکاش و تبارشناسی است.

ها و شعارهایی که حقیقتی تا این حد روشن هنگام رویارویی با گفتمان

کنند، باید به تاریخچه و را انکار یا تحریفی تا این اندازه رسوا را تبلیغ می

دام های کرسانهشان نگریست. باید دید که چه کسانی در چه زمانی در تبارنامه
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حزب و کدام سازمان برای نخستین بار ایرانیان را نژادپرست خواندند، و بعد در 

ها، چه نویسندگان و مبلغانی در چه زمان و مکانی بر ها و کدام نشریهکدام رسانه

این آتش دمیدند و در ترویج این دروغ کوشیدند. باید دید که خاستگاه این 

ونه بوده است، و منافع چه گروهی را برآورده اش چگگفتمان و مسیر تحول

 سازد.دار میسازد و اعتبار و آبروی کدام مردم را خدشهمی

 

 

 

 

 

 

م، دو داند بنگریی گفتمانی که ایرانیان را نژادپرست میاگر به تبارنامه

ا هستند ی مشود. خاستگاه این گفتمان دو کشور همسایهنکته به سرعت روشن می

ای مبتنی بر نژادپرستی دارند. یکی ترکیه است که که هردویشان ساخت سیاسی

 کنند مشکلهنوز با قبول این که شهروندانی غیرترک در کشورش زندگی می

سوی دیگر کردها را به  داند، و ازدارد و از سویی ترک بودن را امری نژادی می

میز آهایی که همگی نادرست و دروغداند. گزارهتر متعلق مینژادی دیگر و پست

ها و ها و مازنها و گیلها و کردها مانند بلوچهستند. به لحاظ تاریخی ترک

هایی و جمعیتهایی از مردم ایران زمین هستند که ها تیرهها و گرجها و ارمنعرب

مقام زیرسیستمی فرهنگی در درون بستر تمدن ایرانی به قرنها  شان درپیشینه

رسد، و خارج از این بستر تنها چند دهه عمر دارند و بساطی خالی از معنا و می

اعتبار تاریخی. خاستگاه دیگر این گفتمان عربستان سعودی است. دولتی که به 

ک تر به وجود یقتر و نادقیتر و بیانی خشنهایی غیرمدرنهمین شکل با رسانه
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ه در پوستی است کهای کارگرِ رنگینعرب باور دارد که برتر از پاکستانی« نژاد»

 کنند. وضعیتی نزدیک به بردگی در آنجا کار می

های دو کشورِ گذاریها و سیاستنژادپرست خواندن ایرانیان در رسانه

ی ایران صورتبندی و تبلیغ شده است. دو کشوری که رقیب نوپا و نوزادِ همسایه

ی گذشته قلمرو ایران راهبردی ایران در منطقه هستند و چه بسا اگر طی چند دهه

قیر و نشین و فدر مقام کشورهایی حاشیهبه فالکت امروزین نیفتاده بود، همچنان 

ماندند. در این معنا شعار پرت و چرندِ نژادپرستی ایرانیان در نوا باقی میبی

 ی ایران و رواجراستای منافع دولتهای نژادپرستِ منطقه است که خواهان تجزیه

ای در کشورمان هستند. این شعارها گذشته از نادرست کشمکش قومی و فرقه

گیرند. از این ی منافع ملی کشورمان قرار میرست در راستای واژگونهبودن، د

ی ایرانیان است که خواه در مقام روشنگری که دروغی و ی همهرو بر عهده

کند، یا خواه در مقام شهروندی متمدن و حرفی نادرست و پرت را اصالح می

، در برابر ی خویش نگران استمند که بر هویت خویش آگاه و از آیندهتاریخ

هایی از این دست سکوت پیشه نکند و آنچه که را که راست و پردازیدروغ

 های همراهش را بزداید.درست است به کرسی بنشاند و دروغ و تباهی
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 اندر آیین بشقابهای پرنده

 

 2/6/1395سه شنبه ی هجدهم، هنامه کرگدن، شمارهفته

 

ود انگیز خنزدیک به شصت سال از روزی که جورج کینگ آیین شگفت

بود که این معلم یوگای سی و  .م(1955) 1334سال گذرد. در را بنیان نهاد می

در خواندن دعاهای هندی و مراقبه به سبک شش ساله ادعا کرد به یمن ممارست 

ای از تعالی روحی برسد که صدای موجودات فضایی یوگا موفق شده به مرتبه

التینی داشت و -را بشنود. او مدعی بود یک موجود فضایی که اسمی یونانی

شد با او تماس گرفته و او را برای ارسال نامیده می (Aetheriusآیتِریوس )

ه گفت به طور منظم از راپیامهایی معنوی به بشریت برگزیده است. کینگ می

هایی را کند و آموزهپاتی( با این موجود فرازمینی ارتباط برقرار میدوریابی )تله

 داد. بست، برای پیروانش شرح میکه به ریش او می

ها سلسله مراتبی از موجودات فضایی و تمدنهای بر مبنای این آموزه

ی ناهید در همسایگی زمین شان در سیارهکیهانی وجود داشتند که پایگاه مرکزی

ر داشت و رهبرشان که همین آیتریوس باشد موجودات واال را در تمدنهای قرا

هم  شد. هدفکرد و با ایشان وارد ارتباط روانی میکیهانی گوناگون شناسایی می

ی قوه»آن بود که از نابودی جهانها در اثر سوءاستفاده از علم پیشگیری شود، و 

اندوخته گردد « رژی روحانیهای انباتری»جاری در کیهان در « روانی شفابخش

 های طبیعی مثل زلزله و آتشفشان مهار شوند. ها درمان شود و فاجعهتا بیماری

ی درهم و برهم از مانتراهای هندویی و جورج کینگ به مریدانش ترکیب

ا کلیسایی ربودایی، دعاهای مسیحی، تمرینهای یوگا و نیایشهای جمعی شبه

را  «استاد آینده»ای پدید آورد که بازگشت داد و به این ترتیب فرقهآموزش می
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کشیدند. این استاد آینده شخصیتی معنوی بود که قرار بود در آخرالزمان انتظار می

بر بشقاب پرنده برای یاری به مریدانش به زمین بیاید و با نیروهای جادویی  سوار

 ی ارتشهای زمینی را مغلوب سازد. عظیم خود همه

 

 

 

 

 

 

 

 

ود د و معتقد بکرکینگ باورهای خود را در قالبی مذهبی صورتبندی می

آیتریوس و خودش رهروان مسیری در تعالی کیهان هستند که عیسی مسیح و 

شوند. او معتقد بود بودا، مسیح و آیتریوس از اهالی بودا پیشتازان آن محسوب می

ی ناهید هستند. کمی بعدتر البته معلوم شد که ناهید خالی از زندگی است. سیاره

ینگ خللی وارد نیاورد و هنوز که هنوز است که اما این در باور راسخ پیروان ک

 رسد.شمار پیروانش در انگلستان و آمریکا و نیوزیلند به چند هزار تن می

انگیز و نامعقول به نظر برسد. اما این عقاید کینگ شگفت شاید باورها و

وضعیت مانع از آن نیست که شمار زیادی از مردمان به باورهایی شبیه به آن 

هایی مشابه را تاسیس کنند. یکی از پیامبران دیگری که آیینی بگروند، و یا کیش

( Claude Vorilhonووریون )کرد، کلود بر محور بشقابهای پرنده را تبلیغ می

ای ناموفق برای گزارش ای که بعدتر مجلهابقههای مسی ماشینبود. یک راننده

ی سرایی و خوانندگرانی راه انداخت. در این میان مدتی هم ترانهمسابقات اتومبیل

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Vorilhon
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ی به نسبت گمنام بلژیکی به اسم ژاک برل بود. تا کرد و مرید یک خوانندهمی

وجودات مای برای ارتباط با این که به میانسالی رسید و متوجه شد که باید فرقه

کرد که موجودات فرازمینی او  .م( ادعا1973) 1352در فضایی تاسیس کند. او 

شان رفته و ایشان به سیارهاند و همراه با شان دعوت کردهرا به درون سفینه

در  گفتانگیز و مرموزی را از آنها فرا گرفته است. ووریون میدانشهای شگفت

ای غیرزمینی دارد و به همین خاطر آنجا معلوم شده که هویت اصلی او هم جوهره

نامید. رائلِ فضایی چندین و چند کتاب نوشت که در ی( مRaëlخود را رائِل )

)به « ردندشان بفرازمینیان مرا به سیاره»و « گویدکتابی که حقیقت را می»میانشان 

 اهمیت بیشتری دارند.  ( در میانشان1354و  1352ترتیب چاپ 

های ای به نام رائلیان را تاسیس کرد و ادعا کرد که آموزهرائل فرقه

کند. این شخص یک موجود فضایی یهانی موجودی برتر به نام یهوه را ابالغ میک

بود و به نژادی به اسم الوهیم تعلق داشت که از ابتدای تاریخ با آدمها در ارتباط 

ی اند ایشان را به تمدن و تعالی راهنمایی کنند. از دید رائل همهکوشیدهبوده و می

سمانی مقدس در کتابهای تمدنهای گوناگون پیامبران و فرشتگان و موجودات آ

ی او زندگی اند و در سیارهی کیهانی بودهکارگزاران و همدستان این یهوه

اند. به گزارش ووریون )یا رائل(، این موجودات بیست و پنج هزار سال کردهمی

اند. رائل اش پدید آوردهی وراثتیپیش نوع انسان را با دستکاری ژنتیکی در ماده

یش از ی انسان بدانست که گونهلبته در آن هنگام با منابع علمی آشنا نبود و نمیا

اش هم ابهام چندانی صد هزار سال عمر دارد و مسیر دگردیسی و تکامل ژنومی

ی موجودات فرازمینی نبوده است. او بیشتر ندارد و برای تحول نیازمندِ مداخله

 ون دنیکن و زاخاریا سیچین قرار داشتزیر تاثیر آرای نویسندگانی مانند اریک ف

که در آثار تاریخی و متون کهن رد پای موجودات فضایی را چندان با اشتیاق 

 یافتندش!کردند، که میجستجو می
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ی عمرش عقاید عجیب و غریبش را تبلیغ ماندهرائل در سی سال باقی

کرد که ترکیبی بود از گرایش به صلح جهانی، آزاداندیشی در امور جنسی، 

ی های علمی و فنی. سویهآیینهای نیایش جمعی و شیفتگی نسبت به نوآوری

 دادند باعثها و گرایشی که به علم رسمی نشان میی جنسی رائلیانآزادمنشانه

وادار ها هشد شمار زیادی از جوانان دوستدار علم نیز به ایشان بپیوندند. رائلیان

ی ژنتیکی هستند و معتقدند در نهایت بشر با استفاده از غذاهای دستکاری شده

ی بعدی اش به مرحله( خود و دستکاری محتوای وراثتیcloneهمانندسازی )

.م( 2002) 1381سال شود. در تعالی وارد خواهد شد و در کیهان پراکنده می

اعالم کرد که موفق به همانندسازی یک انسان کامل بخش پژوهشی این فرقه 

شده است. این ادعا البته با شک و تردید مراکز علمی روبرو شد، اما توجه زیادی 

 را نسبت به این کیش جلب کرد.

رائل در عمرِ پرماجرای خود تدبیرهای گوناگونی را برای دستیابی به 

ی اش آزمود. برای مدتی طوالنی در مسابقهشهرت و عضوگیری برای فرقه

های حقوقی جنجالی از کرد و موازی با آن در پروندهرانی شرکت میاتومبیل

کرد و آغوشی به کودکان دفاع میهای جنسی غیرمتعارف و آموزش همآزادی
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ی خواهان قانونی شدن آن بود. همین فعالیتهایش باعث شد هنگام سفر به کره

جنوبی مقامات دولتی به او روادید ندهند و در سوئیس و فرانسه پایش به 

 های گوناگون باز شود. دادگاه

با این همه این فرقه بسیار فعال و پرجنب و جوش بوده و هست و شمار 

ن های جالب ایشود. یکی از برنامهپیروانش امروز به صد هزار نفر تخمین زده می

کند و از این رو در د میی تمدنی فضایی قلمدافرقه آن است که خود را نماینده

 کند. ی موجودات فضایی بر زمین را تاسیس میکشورهای گوناگون سفارتخانه

رقه ی فهم صلح کنند و سفارتخانه ی کشورها باگفت وقتی همهرائل می

ها برای ارشاد بشریت به زمین خواهند آمد. با در اورشلیم تاسیس شود الوهیم

این فرقه با خودِ کشور اسرائیل بوده است. قضیه از  این همه بیشترین درگیری

آنجا شروع شد که رائل نشان صلیب شکسته را به عنوان نماد طریقت خود برگزید 

خاطر اعتراض یهودیانی را برانگیخت که این را با ارادت به نازیها و به همین 

هم  ی داوود راها برای ترمیم روابط یک نشان ستارهدانستند. رائلیانمترادف می

ی شان افزودند و به این ترتیب بار دیگر صلیب شکسته و ستارهبه عالمت فرقه

کاشیکاری هر مسجدی  پری که در اصل هردو نمادهایی ایرانی هستند و درشش

توان دیدشان، پس از جنگ و جدالی خونین در اروپا بار دیگر کنار هم می

ی مهر هم از دور خارج شد و حاال نماد این گروه همنشین شدند. کم کم گردونه

 اش.ی داوودی است با کهکشانی در میانهستاره

ی پرنده مذهب رایلی و آیین آیتریوس تنها یکی از هزاران کیش بشقاب

ها به چند صد هزار نفر ثبت شده در سطح جهان است. شمار پیروان این فرقه

ن که برای موجودات شود و همه در چند نکته توافق دارند. نخست آبالغ می

فضایی و بشقابهای پرنده تقدسی قایل هستند و با نگاهی دینی و روحانی به این 

نگرند. دیگر آن که بر همین اساس کل تاریخ دین بشری را در قالب موضوع می

کنند. سوم آن که توسط تماس آدمیزادگان با موجوداتی فضایی بازخوانی می
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شوند که مدعی ارتباط با موجودات یت میبنیانگذار و مرشد و پیغمبری هدا

 ی اینفرازمینی است، یا گاهی خودش ادعای فرازمینی بودن دارد! تقریبا همه

ند دهند و باور دارهای مدرن گرایشی به اساطیر آخرالزمانی مسیحی نشان میکیش

پرنده برای رهاندن مردمان از ظلم  بخشِ بزرگی سوار بر بشقابکه روزی نجات

 به زمین باز خواهد گشت.  و ستم

 

 

 

 

 

 

 

ای را پرنده های بشقاباگر بخواهیم از دیدگاهی علمی ادعاهای فرقه

ی مرشدان شان حکم خواهیم کرد. همهشک به دروغین بودنبررسی کنیم، بی

بیه اند که شای برخورد داشتهخه از ادیان مدرن با موجودات فضاییفکری این شا

اند. مثال آن موجودی که برای دیدار با رائل به آتشفشانی در زمین به انسان بوده

فرود آمد، مردی موبلند و کوتوله بود با پوست سبز رنگ. این نکته جالب توجه 

سان یا شبیه به هاست که هیچ یک از این موجودات فضایی موجوداتی حشر

اند. در حالی که روی زمین خودمان هم مسیر اصلی تکامل حیات نرمتنان نبوده

ترین جانوری و جوامع پیچیده به حشرات اجتماعی منتهی شده و یکی از پیچیده

پاهایی تکامل یافته که نرمتن هستند. در این نکته تردیدی نیست مغزها در هشت

ر تواند تکامل یابد و باز با توجه به پهناونوع میکه زندگی در شرایطی بسیار مت

بودن کیهان و تنوع شرایط فیزیکوشیمیایی آن بسیار بعید است که حیات فقط بر 

ی زمین پدید آمده باشد. اما باید توجه داشت که حیات فرازمینی )که به سیاره
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د که به شود و لزومی ندارای محدود نمیاحتمال زیاد وجود دارد( با هیچ قاعده

 ی خودمان همتکامل موجوداتی شبیه به انسان بینجامد. همانطور که بر سیاره

های متمدن و اجتماعی و شهرساز هستند و نینجامیده و آدمیان تنها یکی از گونه

نشین و نوآمده محسوب های متمدن حشرات، استثنایی حاشیهدر انبوه گونه

 شوند.می

ای داشته پرنده های یشقابدر واقع اگر بخواهیم برخوردی علمی با کیش

( شک نادرست استی حیات فرازمینی )که بیباشیم، باید از ادعاهایشان درباره

شناسانه به ظهور و تکامل سازمانهایشان ای جامعهز زاویهدرگذریم و بیشتر ا

ها در سطح جهانی بسیار کامیاب عمل بنگریم. این نکته که برخی از این فرقه

ه ی رائلی در ایران هم شعباند باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال فرقهکرده

که  ین نکته نیستدارد و کتابهایشان به پارسی هم ترجمه شده است. شکی در ا

ها )و اصوال با هواداران هر باوری، برخورد قهری و زورمدارانه با پیروان این فرقه

فایده، ناسنجیده و نادرست است. هرچقدر هم که عجیب و غریب باشد( کاری بی

نماید که برخوردی روشنگرانه که با آموزاندن نکات بدیهی علمی اما چنین می

ودن ادعاهای پرت را نشان دهد، ضرورت یافته است. این ب پایههمراه باشد و بی

نشین از مذاهب نکته را هم باید در نظر داشت که این موجِ نوظهور و هنوز حاشیه

کند و عقاید نامرسوم، در نهایت کارکردی دارد و پیروانی را به خود جذب می

 حدودیپاسخ دارند و در حال و هوایی مدرن و در بافتی تا که پرسشهایی بی

نماید آمیز خواهان پاسخ دادن به آن هستند. به هر روی چنین میتخیلی و افسانه

ای در آغاز راه خود باشد و از این رو برخورد های بشقاب پرندهکه موضوع فرقه

تی های مدرن ضرورانگیز از خرافهپژوهشگرانه و روشنگرانه با این شکل شگفت

 کند.چشمگیر پیدا می
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 فصلی از کتاب: 

 «ی عبیدنامهر عشاقسرشکی سرخ و رویی زرد: شرحی ب»

 

 تنهای مگفتار دوم: ساختار و ویژگی

 

به  .ق751جب دوم ری عبید زاکانی متنی است که به تاریخ «نامهعشاق»

 اش دو هفته به درازا کشیده است:فرجام رسیده و سرودن

 دوم روز رجب در نون الف ذال  تر فالبه بهتر طالع و فرخنده

 خویش یبه هر کس باز گفتم قصه  ه نظم آوردم این درد دل ریشب

 برآوردم چو خاطر کرد یاری  دو هفته هفتصد بکر از عماری

نامه این مثنوی در بحر هزج مسدس محذوف سروده شده که برای سرودن ده

صاین هروی و « العشاقتحفة»اوحدی و « العشاقمنطق»رواج داشته و 

ی نصوح شیرازی و همام تبریزی همگی در این وزن قرار دارند. «نامهمحبت»

ی زیبای نظامی های عاشقانهتوان از منظومهی این آثار را میسبک و وزن همه

های خود هر از چندی بیتی از نظامی را نامهمتاثر دانست و عبید و دیگران در ده

 اند.اند و این حق تقدم او را رسمیت بخشیدهبه عنوان گواه آورده

اژه و سی و سه بخش و 8500 ی عبید هفتصد بیت و حدود«نامهعشاق» 

های نامهاش گنجانده شده است. ساختار آن با دهدارد که شش غزل در میانه

مرسوم تفاوت دارد و به جای آن که پنج بار رد و بدل شدن پیغام میان عاشق و 

کند. در نهایت هم بر معشوق را ذکر کند، تنها به دو بار تبادل پیام اشاره می

رسد و مرسوم، ماجرا با فراق و دوری از معشوق به پایان میهای نامهخالف ده
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ماند. یعنی به جای ده نامه، در پاسخ باقی میواپسین پیام عاشق به معشوق بی

 اینجا با پنج نامه سر و کار داریم. 

ساختار متن و سوز و گدازی که در بیتها وجود دارد، و همچنین بافت 

ی شاعر را روایت کند. یعنی روایت ی زیستهی متن گویا تجربهگونهشرح حال

های دیگر از قالب رسمی و مرسوم این سبک نامهی عبید بر خالف دهنامهعشاق

دهد که رخ کند و تب و تابی دارد و ماجراهایی را شرح میادبی خروج می

کند. از این رو اش در آن روزگار برای خودِ عبید معقول و شدنی جلوه میدادن

توان این احتمال را جدی گرفت که چه بسا عبید زاکانی به راستی آنچه را که می

ش چنین انامهروایت کرده از سر گذرانده باشد و از این روست که عشاق

 تاثیرگذار و رها از بافتهای مرسوم از آب در آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار سوم: آمیختگی زبانی و هویت دلدار

ریز ز و تبیکی از ویژگیهای مهم متن که در ضمن پیوند میان مرکز شیرا 

کند اش به آثار همام تبریزی اشاره میدهد، آن است که عبید در مثنویرا نشان می

 ی اوست، تاثیر پذیرفته است. شگفتنامهکه ده« نامهصحبت»و آشکار است که از 

هن آذری دهد که به زبان کآن که عبید این تاثیر را با وامگیری از بیتهایی نشان می
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ی متن خود ان که گفتیم عبید در کل شش غزل در میانهسروده شده است. چن

آورده که دو تای آنها به همام تعلق دارد و بخشی از هردویشان هم به زبان آذری 

 کهن سروده شده است. اولی در واقع بیشتر آذری است تا دری:

 گوام دایر دلی گویائی هست ؟ بدیدم چشم مستت رفتم از دست 

 به مهرت هم نسی خوش کامم اج دست؟ ترسم که روزیرفت و میدلم خود 

 لوانت الوه نج من ذبل و کان بست ؟  ب زندگی این خوش عبارتآب

 ای مهروانی کسب اومی کست ؟کج  دمی بر عاشق خود مهربان شو

 به جم شهر اندر واسر زبان دست؟  اگر روزی ببینم روی خوبت

 مواجش کان یوان بمرد و وارست ؟  ت گر همام از جان برآیدز عشق

 به بویت خسته بی جهنامه سرمست  به گوش خاوا کنی پشتش بوینی

سروده است دانیم که همام تبریزی به زبان کهن آذری شعر میاین را می

 آورد. زباناش هم گاه بیتهایی به زبان آذری را میهای پارسی دریو در سروده

ی آذری که بنا به این شواهد تا قرن هشتم هجری در قلمرو آذربایجان و حتا منطقه

ای از زبانهای ایرانی غربی است و با پهلوی قزوین رواج داشته است، شاخه

نزدیکی بسیار دارد. بیتهایی که همام در اشعارش آورده اگر در کنار آثار شاعران 

انی آورِ کسدرستی مطلق و نادانی شرمدیگر آذربایجانی خوانده و تحلیل شود نا

پندارند. این نکته دهد که زبان باستانی مردم این خطه را ترکی میرا نشان می

شود که زبان پهلوی )پارسی میانه( کامال با مراجعه به شواهد تاریخی روشن می

در قلمرو آذربایجان و کردستان بیش از سایر مناطق ایران دوام داشته و زبان 

 آذری نیز با آن خویشاوند بوده است. محلی 

یکی از اشعار زیبای همام تبریزی، آن است که بیتهای زوجش را به زبان 

ی خود شکلی دستکاری شده از همان را در منظومهآذری سروده است و عبید 

 آورده است. اصل غزل چنین است:

 مست  نَبی کو بو آذردلی کَوام  دست از رفتم مستت چشم بدیدم
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 ایست که مست نشود()کدام دلسوخته

 دست  اَژ گَیانم خوش بِشی هم مهرت به روزی که دانممی و رفت خود دلم

 )اگر جانم هم به خاطر مهرت از دستم برود خوشحالم(

 بست گیان و دیل منجَه  الو لَوانت  عبارت خوش ایزندگی آب به

 )الف لبانت از من دل و جان بُرد(

 گَست بی گَست مهرورزی سرزی که  شو مهربان خود عاشق بر دمی

 )که از این گونه مهر ورزیدن زشت است، زشت!(

 وارست و بمروت یوان کان مواژش  برآیذ جان از همام گر عشقت به

 ت()نگو که آن جوان مرد و رهایی یاف

 سرمست ژاهنام بام خُته بویت به  بِوینی لَشنَم واکَنی خا گرم

بینی که[ به بویت در آرامگاهم ]می )اگر خاک را باز کنی و جسدم را ببینی

 ام(سرمست خفته

ای متفاوت از این غزل را ثبت کرده و بینیم عبید نسخهچنان که می

بندی شعری که نقل کرده اندکی با روایت مشهور از غزل همام تفاوت دارد. واژه

در دومین موردی هم که غزلی از همام را آورده، باز به اثری پرداخته که بیتی به 

 شود:آذری کهن دارد. این غزل با این بیت شروع می

 نوبهاران فصل و مهتاب شب   یاران وصل خوابی و بود خیالی

 بیت پایانی این غزل چنین است:

 وَهاران مَه بی وُل مَه یاران اَوی  بی خوش جانان دیمه و وُل و وَهار

 )بهار و گل با سیمای جانان خوش است/ بی یاران نه گل باشد و نه بهاران(

ایست که معشوق از نخستین جایی که شعر همام نقل شده، لحظه 

کند. ی او پرس و جو میارهشود و از اطرافیانش دربدلباختگی عاشق خبردار می

کند برای دلدار خود پیامی بفرستد و اینجاست که شعر همام آنگاه عاشق قصد می

گیرد، در پایان آورد. جالب آن که بار دوم که باز از شعر همام یاری میرا می



 85      پنج صد و نود وچهل و هفتم/ مهرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

داستان است و زمانی که دلدارش به خاطر دشمنی حسودان و بدنامی ناگزیر شده 

ود و به شهری دیگر سفر کند. باز در اینجا عبید از زبان همام با از شهر بیرون بر

ری هایی به زبان آذگیرد که پارهگوید و باز هم بیتهایی را به کار میاو سخن می

 را در خود گنجانده است.

 

 

 

 

 

 

چه یابد و این با آنچنان که گفتیم با فراق خاتمه می« نامهعشاق»ان داست 

بینیم متفاوت است. ضرباهنگ داستان هم بسیار سریعتر ها مینامهاغلب در ده

ن با دهد و چواست. به شکلی که عبیدِ عاشق تنها یک بار پیامی به معشوق می

سان او رد و این بار پیامفرستشود پیام دوم را میسرسختی و انکار او روبرو می

کند و دلدارش ی معشوق باشد، او را نرم میکه گویا پیرزنی جهاندیده و دایه

کند که او نیز به دیدار عاشق خویش مایل است. به این ترتیب کار اعتراف می

 انجامد. اما اینرود و به سرعت به وصال میعشق این دو بسیار سریع پیش می

که  شوند و زنشان میی رسواییو بدگویان و حسودان مایهپاید پیوند دیری نمی

د شهر شوی اشراف تعلق دارد )چون چادر پوشیده است( ناگزیر میگویا به طبقه

 را ترک کند و به شهری دیگر برود. 

 فرستد و حکایتپس از رفتن اوست که عبید به زمین و زمان لعنت می

گوید تا خبرش را به دلدار برساند. این که دلدادگی و رنج فراق خود را با باد می

ی داستان از اشیاء بیجان )مثل آیینه و های دیگر در بدنهنامهعاشق بر خالف ده

گیرد نیروهای طبیعی )مثل باد و آب و رود( برای رساندن پیام یاری نمیشانه( یا 
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ه کند که گویی عبید بکند، این حدس را تایید میو پیکی جهاندیده را واسطه می

ه اش کرده است. این نکتروایت کردن ماجرایی مشغول است که به راستی تجربه

کند به همین ا واسطه میهم که تنها در پایان کار و پس از غیاب معشوق باد ر

 ترتیب معنادار است. 

در این بافت شاید تضمین کردنِ چندباره از شعر همام نیز معنایی تازه 

شته اش شهرت دادانیم که همام بیشتر به خاطر اشعار پارسیرا میپیدا کند. این 

اش چیز زیادی برای ما باقی نمانده است. در واقع و به هر روی از اشعار آذری

هایی است که عبید در مشهورترین بخشهای آذری از شعر همان همان

ید از توان حدس زد زنِ دلدار عباش قید کرده است. از این رو می«نامهعشاق»

 مردم آذربایجان بوده و احتماال اهل تبریز بوده است. 

اگر این حدس درست باشد، این که عبید در ابتدای کار و هنگام نخستین 

اخته کند. دلبای آذری را انتخاب کرده، معنای روشنی پیدا مییام شعری با نیمهپ

والیتیِ دلدار نگران بوده که دلدار زبان او را در نیابد و از این رو از شاعری هم

یاری طلبیده و شعری را آورده که به زبان معشوق راز دل را بیان کرده است. این 

آذری برای رساندن مقصود کافی بوده احتماال  که در پایان کار شعری با یک بیت

ده شان تثبیت شاز آنجا ناشی شده که دلدار و دلداده به وصال رسیده و همزبانی

توان ادامه داد و گفت که بانوی دلربای عبید از آذربایجان است. این حدسها را می

 به شهر عبید آمده و بعد از رسوایی به همان جا بازگشته است. 

 نمایند. از سویی بدان خاطر که بافتاین حدسها به دو دلیل پذیرفتنی می

 دهد وح میی عبید را توضینامهی نیرومند دهروایی غیرعادی و هیجان و عاطفه

کند، و دوم آن که خروج چشمگیر او از هنجارهای این سبک ادبی را توجیه می

 سازد. وامگیری دست و دلبازانه و عجیب او از شعرهای آذری همام را معنادار می

چه این حدس را بپذیریم و چه بخواهیم توضیحی دیگر را جایگزین آن 

کنیم، این نکته به جای خود باقی است که عبید زاکانی در قرن هشتم هجری در 



 87      پنج صد و نود وچهل و هفتم/ مهرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

یافته و در حدی با آن خو ایران مرکزی به خوبی شعرهای آذری همام را در می

کرده است. این بدان ی شعر خویش آن را تضمین میکرده بوده که در میانه

ز امعناست که عمر و دیرپایی زبان آذری و مقاومتش در برابر زبان ترکی بسیار 

شد بیشتر بوده است. حدس رایج آن است که با آنچه که پیشتر تخمین زده می

جایگزین شدنِ سپاهیان سلجوقی در آذربایجان زبان روستاییان این سرزمین به 

ا دهد که ماجرنامه داریم نشان میتدریج ترکی شده باشد. اما گواهی که در عشاق

ی ی مغول و در آستانهحمله شده است و حتا پس ازبه قرنها بعد مربوط می

ای تازشهای تیمور لنگ در ایران زمین، همچنان زبان پهلوی آذری در پهنه

 چشمگیر رواج داشته است. 
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 در فضای مجازیپارسی ادبیات 

 

 های نوی ادبیات در عصر رسانهام دربارهمصاحبه

 

ادبیات فضای مجازی چگونه شکل می گیرد؟چه عواملی در این س: 

 شکل گیری به شکل کنونی آن اثرگذارند؟

ی تکامل ادبیات در فضای مجازی امری جدید و ج: در واقع این ایده

نوظهور است. ما در سالهای اخیر انقالبی شبیه به انقالب صنعت چاپ را شاهد 

ی چاپ طی دو نسل شمار باسوادان یکباره افزون شد و ایم. پس از توسعهبوده

د. ردم باسواد بودنی منسلی از نویسندگان نوظهور پدید آمدند که مخاطبان توده

های داوریاین همان است که ادبیات عامیانه را پدید آورد، که گذشته از ارزش

گرایان، در ارزشمند بودن محتوایش شکی وجود ندارد. طی سالهای تند و تیز نخبه

های تلگرام فضایی در اختیار افراد های اجتماعی و به تازگی کانالاخیر شبکه

ای از مخاطبان در وانند از مجرایش نوشتارهایشان را با دامنهتاند که میقرار داده

میان بگذارند. به این ترتیب در نسل ما برای نخستین بار در کل تاریخ ایران زمین 

با انفجارِ جمعیتِ نویسندگانی روبرو هستیم که چیزهایی را برای مخاطبانی 

و  ی اندیشمندانژهنویسند. این کار تا پیش از فراگیر شدن چاپ ویناشناس می

نخبگان فرهنگی بود و پس از آن هم تنها همان نخبگان را به همراه نویسندگان 

شد. امروز این جمعیت تقریبا به همگان تعمیم یافته پسند شامل میادبیات عامه

 است. 

به نظر شما مردم در مکالمه های خود در فضای مجازی باید از  س:

 استفاده کنند یا از زبان معیار؟زبانهای محلی و منطقه ای 
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ج: کامال بستگی به بافت کالم دارد. برخی گفتارها در بافتی محلی و 

تر و تر یا موضوعی جدییابد و برخی دیگر که مخاطبی گستردهبومی جریان می

های شوند. طی سالزبان معیار که پارسی تهرانی است بیان میتر دارند با رسمی

گذشته نوعی چرخش و گرایش عمومی به سمت استفاده از زبان معیار را در 

بینیم و انگار کوششهایی از سوی خود مردم برای پرهیز از های جدید میرسانه

 نویسی در جریان باشد.غلط

روزمره مردم نبود و آثارشان زبان سعدی و حافظ متفاوت از زبان  س:

توسط مردم  زمان خودشان خوانده و فهمیده می شد اما اکنون در متون تولید 

شده با گسترش ادبیات فضای مجازی ، شاهد فاصله زیادی بین مخاطبان  و متون 

  ادبی هستیم. ادبیات فضای مجازی در این فاصله چه قدر نقش داشته است؟

ی مردم است. کافی ی هنوز هم زبان تودهج: راستش زبان حافظ و سعد

است به گفتگوهای مردم دقت کنید تا ببینید چقدر تعبیرها و ترکیبها و گاه عینِ 

به  گیرند. اینمتن شاعران و ادیبان بزرگ گذشته را در گفتمان خود به کار می

 شناختی است که همگان آن را درکمعنای دستیابی زبان پارسی به اوجی زیبایی

کنند. در ادبیات کنند و تا حدودی ناخودآگاه در زبان خود بازتولیدش میمی

نوپای تکامل یابنده در 

فضای مجازی هم فکر 

کنم این مرجعیت می

ادیبان قدیمی تثبیت شود. 

چنان که همین حاال هم 

قولها و  حجم نقل

ارجاعهایی که به موالنا و 

حافظ و فردوسی در 
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شان ترِ مدرنیچ عنوان با رقیبان فروپایهفضاهای مجازی وجود دارد به ه

 مقایسه نیست.قابل

نویسندگان در این مقوله چه مسئولیتی دارند و چگونه می توانند  س:

  مانع گسترش  آفتهای ادبیات فضای مجازی شوند؟

ذیرد، پکنم مهمترین مسئولیت کسی که نقش نویسنده را میج: فکر می   

ح نویسد، آن است که بپذیرد که فرصتی برای توضییعنی برای مخاطبی ناشناس می

ز کند که ادادن در مورد کارش ندارد. یعنی نویسنده متنی و منشی را تولید می

خواهد شد. این ماجرا خودش استقالل خواهد یافت و معنایش نزد مخاطب تمام 

نویسی ادبی و دقت در خط و کند که از درستمسئولیتی دوچندان را ایجاد می

شود و تا وسواس در معتبر بودنِ معنای نهفته در متن ادامه سیاق متن آغاز می

یابد. اگر هرکس تنها به خاطر اعتبار خودش هم که شده به این نکات توجه می

 به خود رفع خواهد شد.ها خود کند، خیلی از مشکل
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 های رنه ماگریتنقاشی

نقاش سورآل  (René François Ghislain Magritteرنه ماگریت )

ثارش رؤیاگونه آ.م درگذشت. 1967.م زاده شد و در 1898که در بلژیکی است 

جان با محتوای گرایی و طبیعت بیتحرک هستند و ترکیبی از طبیعتو ساکن و بی

 نمایند.کنند و اغلب معماگون و تأمل برانگیز میسورآلیستی را عرضه می
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 هاتبارشناسی لمپن

 

 30/5/1395شنبه ی چلچراغ، نامههفته

 

در فرانسه به قدرت رسید،  میالدی 1848سال زمانی که لویی ناپلئون در  

بسیاری از فعاالن سیاسی در آلمان و انگلستان به او حمله کردند. لویی ناپلئون 

های ی فرانسه برخوردار بود و برنامهی طبقات گوناگون جامعهاز حمایت گسترده

ن اش بازسازی بنیادیمشهورترین ای در سر داشت کهطلبانهعمرانی پردامنه و جاه

ای که شهرِ کنونی پاریس را پدید آورد و مبنای شهرسازی شهر پاریس بود، برنامه

ها ارینگی متون مارکسیستی بر تاریخمدرن در اروپا شد. امروز به خاطر سیطره

ها به وجود آمده است. اما باید این تصویری بسیار منفی و منفور از او در ذهن

ا در نظر داشت که لویی ناپلئون سیاستمداری موفق و الیق بود که روند نکته ر

ی فرانسوی را که عمویش نیم قرن پیش از خودش آن را مدرن ساختن جامعه

آغاز کرده بود، به سرانجام رساند و زیربنای نهادهای سیاسی جمهوری سوم در 

نقالب فرانسه زمان او شکل گرفت. این نکته هم جالب توجه است که از زمان ا

 ترین دوران زمامداری در فرانسه را داشته است. تا به امروز او طوالنی

ویی ناپلئون بودند، عصرِ لدر میان خبرنگاران و نویسندگانی که هم 

ها را از سیاست او به دست داد، کارل مشهورترین چهره که ماندگارترین تحلیل

ک شود، یچیز در تاریخ دو بار تکرار میهمه»مارکس بود. این تعبیر هگلی که 

 ی او به کاررا مارکس درباره« بار به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی

هجدهم »ی رساله .م( مارکس1852بعد ). چهار سال اش شدی رواجگرفت و مایه

ی عصر ناپلئون سوم نوشت که امروز سندی را در شرح سیاست فرانسه« برومر

سازد و ی آرای مارکسیستی ابتدای قرن بیستم را بر میم شالودهمهم است که ه
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هم برای پژوهشگران جویای حقیقت، محکی برای توانمندی نظری و کارآیی 

 شود. مارکسیسم آغازین در تحلیل تاریخی محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ناپلئون بناپارت مشهور هم بود، تنها لویی ناپلئون که برادرزاده 

ی ر فاصلهشد و دجمهور برگزیده در جمهوری دوم فرانسه محسوب میرئیس

کودتا کرد  1851.م در این منصب فعال بود. بعد از آن در 1852تا  1848سالهای 

و مانند عمویش مقام امپراتوری را به دست آورد و نزدیک به بیست سال )تا 

ل طلب به این شکاین سیاستمدار جاهدر این مقام باقی بود. فراز رفتن .م( 1870

ه را ی متوسط فرانسی پایین و طبقهممکن شد که توانست انبوهی از مردم طبقه

ی هوادارانش سازمان دهد و در ضمن از پشتیبانی بسیاری از نیروهای در جبهه

 اشرافی هم برخوردار شود.

طلبی آشکارش در ی این سیاستمدار و جاهفعالیتهای عمرانی پردامنه

ی آن روزگار فراتر بود، برای های فرانسهالمللی، که از حد تواناییی بینعرصه

یاری ها شد. چون بسرشیستها و آنای گیجی و سردرگمی سوسیالیستمدتی مایه

شد را او با صورتبندی دقیقتری از شعارهای مدرن ایشان که مترقی قلمداد می
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شان دست کم در سطح شهری و ملی کرد و در برآورده کردن عملیاتیارائه می

کرد. با این همه وقتی لویی ناپلئون در میان تشویق هواداران کارآمد جلوه می

را اشغال کرد، دیگر آشکار شده بود که آنچه بر متنوعش منصب امپراتوری 

های این نیروهای سیاسی سازگار شود با نظریهی تاریخ نمایش داده میصحنه

 داشت و آن رانیست. مارکس که جنبش سیاسی طبقات فرودست را خوش می

گذشت و نادرستی کرد، با دیدن آنچه که در فرانسه میبخش قلمداد میرهایی

داد، برآشفت و از این رو سیاست لویی بناپارت را نشان میاش را نظریه

 . ( نامیدlumpenproletariat« )لومپن پرولتاریا»پوپولیستی و هوادارانش را 

این واژه که برای نخستین بار در زبان آلمانی به کار گرفته شد، از دو 

و  مجرم بود بخش تشکیل شده بود. بخش اول آن )لومپن( به معنای بزهکار و

جست. از مارکس از آن برای برچسب زدن به هواداران لویی بناپارت بهره می

بگیران، روسپیان، ها، باجدید مارکس پیروان فقیرِ این رهبر سیاسی از الت

برها، بردگان فراری، پااندازان، سربازان اخراجی، زندانیان تازه آزاد شده، جیب

ریشه و ای بیی طبقات تودههمه»الصه چاقوکشان، قماربازان، گدایان و خ

 «د.نامنشدند که فرانسویان آنها را بوهمی )آس و پاس( میولنگاری تشکیل می

و  انگیز خود را آغاز کردین نقطه و با این رساله تاریخ شگفتی لومپن از اکلمه

در گذر زمان با فراز و نشیب فراوان روبرو شد. اگر بخواهیم خاستگاه آن را به 

به سادگی  رسیم که مارکسشکلی تحلیلی و انتقادی بررسی کنیم، به این نتیجه می

ین اش را از بنظریهی سیاسی مخالفش قرار داشته و اعتبار کسانی که در جبهه

بندی کرده و برچسبی به نام گونه ردهبرده بودند را با برچسبهایی دشنام

پرولتاریا را برایش به کار گرفته است. او همدستان ناپلئون سوم از میان لومپن

اشراف و طبقات پولدارتر را هم با همین کلمه مورد اشاره قرار داده، با این تفاوت 

 ورژوا خوانده است. بکه آنها را لومپن
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ی دوران لویی ناپلئون ی فرانسهدهد که در جامعهاسناد تاریخی نشان می

انی که مارکس به ایشان اشاره کرده هم مثل تمام جوامع دیگر جمعیت کل بزهکار

شان در جریانهای سیاسی بسیار جزئی بسیار اندک بوده و به همین خاطر نقش

ی قرن نوزدهم نوشته شده به ی فرانسههای دقیقی که دربارهبوده است. تاریخ

ی هواداران فرودستِ ناپلئون سوم دست بر دهد که بخش عمدهروشنی نشان می

رگر تعلق داشتند و هواداران او از میان طبقات باالتر هم دقیقا ی کاقضا به طبقه

 شدند. هایی بودند که در دستگاه نظری مارکس بورژوا قلمداد میهمان

ه ی خود را منتشر کردمارکس کمی پیشتر از این انقالب اجتماعی نظریه

ن کدر نهایت به نبرد طبقاتی و ریشه بود و مدعی شده بود دیالکتیک این دو طبقه

اش خیزش سیاسی داری منتهی خواهد شد. اما وقتی در زمان زندگیشدن سرمایه

ه اتحاد این طبقات و فراز او ب بینیبزرگ و اثرگذاری رخ نمود و بر خالف پیش

 رفتن لویی ناپلئون میدان داد، با چالشی بزرگ رویارو شد. 

 اندازیه را که در چشممارکس به جای آن که مفهوم مبهم و ناکارآمد طبق

محدود و صرفا اقتصادی تعریف کرده بود تغییر دهد، یا فرضِ نادرستِ دو قطبی 

خوی فقیر و غنی )پرولتر و ی دشمناش به دو جبههبودن جامعه و تقسیم شدن

اش چسبید و کوشید حقیقت ی آغازینبورژوا( را اصالح کند، به همان نظریه

کند که با آن دیدگاه به شکلی سازگار شود. انجام  بیرونی را به شکلی بازتعریف

شد و این دقیقا همان اتفاقی این کار تنها با تحریف حقیقت بیرونی ممکن می

ی هجدهم برومر رخ داده است. در این رساله که از نظر است که در رساله

پیچیدگی استدالل و کوشش عقالنی صرف شده در بند بندش متنی بسیار 

لب توجه است، مارکس تعریفهایی دلبخواه و جدلی از رخدادها خواندنی و جا

سازد که به شکلی با دهد و مدلی مفهومی از آن بر میو جریانها به دست می

مارکسیسمِ نوزادِ آن روزگار سازگار است، اما ارتباط خود را با واقعیت تاریخیِ 

 رخدادها از دست داده است. 
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در واقع آنچه که رخ 

ی داد آن بود که رفتار طبقه

کارگر و فرودست و همچنین 

انتخاب اشراف فرانسوی تقریبا 

های مارکس بینیی پیشواژگونه

از آب در آمده بود و به نوعی 

اش محسوب نقض کل نظریه

شد. او به جای آن که می

های اژهعریف کلیدوهای نادرستش را طرد کند، تداشتاش را بازبینی و پیشنظریه

تر کرد. دو برچسب طبقاتی پرولتر و بورژوا که در همان زمان اش را تنگاصلی

« یدستزحمتکشان ته»ای نداشتند و بیشتر معنیِ هم تعریف دقیق و روشن و عینی

ترین ی آن روزگار برجستهرساندند، در فرانسهرا می« مفتخورهای پولدار»در برابر 

فعالترین جریانهای سیاسی را نیز رقم زده بودند. مارکس نمودها را داشتند و 

اش را هردوی این برچسبها را با پیشوند لومپن ترکیب کرد و نمایندگان فرانسوی

دانست و از این رو منکر شد که کارگر یا اشرافی واقعی « ریشهبی»و « غیراصیل»

ری نتظارهای نظباشند. او با این کار طبقات اجتماعی فرانسوی را که بر اساس ا

ی خود را ی مفهوم طبقه بیرون راند تا بتواند نظریهکردند را از دایرهاو رفتار نمی

ای از صفات اجتماعی که حفظ کند، و برای انجام این کار ناگزیر شد مجموعه

شان را لومپن شد را ردیف کند و ترکیب همهدر روزگارش دشنام قلمداد می

 ی پرولتاریا و بورژوایی که تعریف کرده بودند طبقهبنامد و با افزودن این پیشو

 را به شکلی نجات دهد.

حدودی در این را هم باید در نظر داشت که این بازی کالمی مارکس تا 

برابر تفسیرهای رقیب قدرتمندش میخائیل بوخارین صورتبندی شده بود که 

اش به کرد و دستگاه نظریتفسیری به کلی متفاوت از رخدادها را پیشنهاد می
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کلی با مارکس تفاوت داشت. بوخارین رهبر آنارشیستهای اروپایی بود که در 

های دند و بسیاری از برنامهشقرن نوزدهم نیرویی بسیار تاثیرگذار محسوب می

عملیاتی مارکسیستهای بعدی را باید وامی و تقلیدی از ایشان به شمار آورد. از 

دید بوخارین طبقات کارگر به خاطر پیوند خوردن با دستگاه تولید اقتصادی 

شان برای رهبری انقالب کار پیدا کرده بودند و تواناییمدرن خصلتی محافظه

ی روستایی آسیب دیده از انقالب ه بود. از دید او طبقهاجتماعی از دست رفت

صنعتی و قشر روشنفکر و جوان شهری که هنوز جذب نظامهای دیوانی و صنعتی  

شدند و آنها بودند که نشده بودند، فعالترین طبقات اجتماعی محسوب می

 یتوانستند انقالب را پیش ببرند. توصیفی که بوخارین از طبقات فعال اجتماعمی

ود بورژوا نامیده بپرولتاریا و لومپنداشت، کمابیش با آنچه که مارکس لومپن

ها را به رخدادهای فرانسه «لومپن»ی همسان بود. یعنی کل گفتمان مارکس درباره

تردید بخشی از آن واکنشی شود حمل کرد، و بیو جریانهای تاریخی واقعی نمی

وران در میان فعاالن سیاسی چپ گفتمانی به آرای بوخارین بوده که در آن د

 دست باال را هم داشت.

های انداز امروز به آن روزگار بنگریم و توانایی نظریهدر واقع اگر از چشم

رسیم که بوخارین آشکارا بر حق دو را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه می این

تر بوده است. تقریبا تمام انقالبهای بوده و دیدگاهش از مارکس دقیقتر و درست

قرن بیستم با ترکیب همان گروههایی که بوخارین گفته بود انجام پذیرفت، و 

نفکر ی روشکشورهایی با طبقه ی انقالبهای کمونیستی هم درجالب این که بدنه

ی کشاورز گسترده تحقق یافت و محصول اتحاد همان دو نیرویی بود نوپا و طبقه

بینی کرده بود. با این همه آنارشیستهایی که از تشکیل سازمان که بوخارین پیش

و حزب منضبط رویگردان بودند و آن را به حق بازتولید نظام سلطه و جباریت 

، در رقابتهای سازمانی از مارکسیستهایی که چنین حساسیتی کردندقلمداد می

 ی تاریخ حذف شدند. نداشتند شکست خوردند و به تدریج از گردونه
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ا های خشن و تروریستی آنارشیستها رمارکسیستهای قرن بیستمی شیوه

برای دستیابی به قدرت از ایشان وام ستادند و به همراه این کار گاه عناصری از 

ر دل مارکسیستم های بوخارین را نیز دهای آنارشیستی به ویژه دیدگاهنظریه

 از فرانتس« دوزخیان روی زمین»اش کتاب بازتولید کردند. مشهورترین نمونه

 .م نوشته1961اروپایی در فانون است که در چارچوب جنبش استعمارستیزی 

در  گوید کهستاید و میپرولتاریا را میی لومپنشده است و در آن فانون طبقه

ها این گروه باید پرچم مبارزه با استعمار را به کشورهای جهان سوم و مستعمره

شان ی اوباشی که رهبرجویی از دار و دستهدست بگیرند. پیش از او لنین در بهره

ه اش برای دستیابی بی سیاسیتردیدی به خود راه نداد و مبارزه استالین بود

قدرت را با دزدی از بانکها و ترور مخالفان همراه کرد. بعد از فانون هم این 

کمونیست هند که  .م حزب1970در سیاست به جای خود باقی ماند و 

لنینیست بود، به شکلی گسترده از میان سازمانهای مجرم شهر کلکته -مارکسیست

شدند، پرولتاریا محسوب میعضوگیری کرد و ایشان را که به زعم مارکس لومپن

 بازوی اجرایی انقالب کمونیستی دانست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی نخست قرن بیستم که دولت شوروی تاسیس شد به این ترتیب در نیمه

ن ی متنی مقدس در مذهبی مدرهایش کمابیش به مرتبهو نظریات مارکس و نوشته

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUjd-2wprPAhXMPBQKHfXRDBsQjRwIBw&url=http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page%3Dgr%26GRid%3D7414&psig=AFQjCNHBoXvVKqGtVu4qZQk3TIJ9WGmzhw&ust=1474343162821001
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ود باز کرد. های سیاسی جایی برای خهم در گفتمان برکشیده شد، مفهوم لومپن

به شکلی که گاه نویسندگانی غیرمارکسیست هم از آن برای توصیف جریانی 

جستند. در حالی که همچنان معنای دقیق سیاسی یا شخصیتی اجتماعی بهره می

ای علمی و تحلیلی جای بحث اش در مقام کلیدواژهآن روشن نبود و کارآیی

 دارد. 

ی لومپن از اواخر دوران رضا شاه در ادبیات سیاسی ایران نیز وارد کلمه

رفت، نخستین به کار گیرندگانش مارکسیستهایی بودند شد و چنان که انتظار می

شان کارگزار حزب تحصیل کرده بودند و نسل دوم شان در آلمانکه نسل اول

ی لومپن در سپهر ادبیات سیاسی ایران شدند. کلمهبولشویک شوروی محسوب می

کمابیش با همان شکلی که در آغاز مارکس به کار برده بود، بیشتر همچون 

دشنامی به کار گرفته شد و هرکس که فرودست بود و بر خالف فرامین حزب 

ی ههشد. این کلمه در دپرولتر یا به سادگی لومپن نامیده می، لومپنکردرفتار می

کرد و  به تدریج رواجی عام پیدا امرداد 28سی و به خصوص پس از کودتای 

ی ی ایرانی در دههبه ویژه بعد از اصالحات ارضی و فروپاشی نظم سنتی جامعه

 ز آن استفاده کردند. به شکلیملی و بعدتر جریانهای مذهبی نیز ا ، نیروهای1340

اش در ی معناییکه کارکردش در زبان پارسی را باید تا حدودی متفاوت با دایره

 متون اروپایی دانست.

دیم کند که قای را توصیف میی لومپن بیشتر همان طبقهدر ایران کلمه

دقیق  ایشدند. در واقع تعبیر جاهل را شاید بتوان ترجمهیا جاهل نامیده می لوطی

امرداد  28ی برای لومپن آلمانی قلمداد کرد. این کلمه به ویژه هنگام تحلیل کودتا

 وادار سرنگونی دکتر مصدقبرای توصیف مردمی به کار گرفته شده است که ه

کردند. امروز تردیدی وجود ندارد بودند و با نظامیان در این راستا همکاری می

که دست خارجی در این جریان نمایان بوده و پولهایی در میان این مردم خرج 

 28شده است. با این همه باید این را هم پذیرفت که کل جمعیتی که در می
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درگیر کنش سیاسی بودند مزدور یا کارگزار نیروهای  امرداد در سطح شهر تهران

ی مرکزیِ اند و بیشترشان به شکلی آگاهانه یا ناآگاهانه از یک هستهخارجی نبوده

 اند. کردهروی میلوطی دنباله-نظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای که ذکر شد، به نظرم لومپن یکی از با توجه به پیشینه و تاریخچه

ی پردازی علمزده است که هنگام نظریهی سیاستهای مبهم با تبارنامهکلیدواژه

ی لومپن فاده از کلمهاش پرهیز داشت. استی تاریخ باید از به کار گرفتندرباره

شاید برای دشنام دادن به دیگران سودمند باشد یا در گفتمانهای عامیانه بتواند 

حال و هوای کسی یا گروهی را توصیف کند. اما برای تحلیل جریانهای تاریخی 

نیست. آن هم در شرایطی که ما  سزاوار 1332ل کودتای ساای از جنس پیچیده

تری برای توصیف این رخدادها در اختیار های بومی و روشنخود کلیدواژه

دانیم که در جریان کودتا یک گروه از افسران داریم. به عنوان مثال این را می

ه و ارتشیانِ وفادار به شاه، به همراه گروهی از روحانیون رنجیده از برکنار شد

 اند. چنینشوند فعال بودهمصدق، و همچنین قشری که لوطی یا جاهل نامیده می

اند و رهبرانشان پیوندهایی با نماید که این سه گروه با هم در ارتباط بودهمی

 پیروان این سه قطب که یاند. بدنهآمریکا داشته-سیاست استعماری انگلیس
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اند عبارتند از سربازان و مریدان مذهبی و لوطیان احتماال نه از کسی پول گرفته

. از این اندشان را داشتهی شرایط تاریخیو نه دغدغه یا توانایی تحلیل هوشیارانه

-رو تمایز اصلی در اینجا میان نقشهای اجتماعی سه گانه و کارکردهای هدفمند

شان برقرار است. استفاده از ی رهبران و پیروانناآگاهانه-یا خودجوشدار برنامه

های مبهمی مانند لومپن برای نامیدن کل این جمعیت شاید بتواند کلیدواژه

اش از ایشان را ابراز کند، اما به گیری سیاسی سخنگو و مخالفت و رنجشموضع

ها بندیایزها و الیهآید و تمکار صورتبندی نظری و ساخت دستگاهی تحلیلی نمی

ی سازد. این کژکارکردِ کلمهو زیرسیستمهای فعال در این جریان را پنهان می

لومپن برای پنهان یا تحریف کردنِ رخدادی تاریخی از همان ابتدای کار و نخستین 

باری که مارکس این تعبیر را به کار گرفته وجود داشته است، و شاید بهتر باشد 

ر و تتر به موضوع نگریست و سختگیرانهزین قدری علمیهای امرودر تحلیل

شنگرتر تر و روتر و دقیقها را برگزید، تا به گفتمانی علمیتر کلیدواژهطرفبی

 رسید.
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 و دیو بالهت هایم: دیو دروغاز نقاشی

ی نقاشی مشغول در زمینهای تازه به تجربه چندی است که در زمینه 

هایم در این فضای تازه، ایست. یکی از نخستین برنامهام و آن هم هنر رایانهشده

. ندهست« منِ پارسی»کشیدن سی دیو و سی ایزدی است که نمادهای سی صفتِ 

ایرانی را در قالب سی صفت صورتبندی « من»آرمانی دانید، شکلِ چنان که می

ام که در تاریخ دیرپای ایران زمین ثابت بوده و در تمام سنتهای نظری و کرده

های باورهای بومی ایران ستوده شده است. این سی صفت، که مبنای پیمان

ایم، صورتبندی کرده« منِ پارسی»اخالقی انجمن زروان هم هستند را در قالب 

که برای نخستین بار صورتبندی مشابهی در دوران هخامنشی رخ نمود و در  چرا

« پارسی»آن هنگام آن نوع خاص از سوژه را مستقل از قومیت و تبارش 

 .امخواندند و در کتاب داریوش دادگر شواهدی فراوان در این زمینه گرد آوردهمی
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اخالقی دارند را برای همکارانم در گروه بازی این سی صفت که ماهیتی 

 ها آن استام و یکی از این بازیگوشیزروان به اشکال گوناگون رمزگذاری کرده

ام. در همین بین سی دیو و سی که سی پرنده و سی جانور را به آن نسبت داده

اشی نق ام و حاال سرِ آن دارم که سی دیو راایزد باستانی را نیز با آن همتا شمرده

کنم، شاید که برای بازی به کاری آید، یا شاید ترسیمی نو از موجوداتی در 

اساطیر ایرانی باشد، که از دیرباز هوشمندانه برای رمزگذاری نقاط ضعف انسانی 

 اند.بوده آفریده شده
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 ی داوودصلیب شکسته و ستاره

 

دیروز خبری شگفت به دستم رسید که از سویی نادانی گروهی از مردم  

دهد. و از سوی دیگر خوار شدن مکانها و نمادهای دینی در ایران را نشان می

ه اند، بدانستهخبر آن بود که گروهی از کسان که احتماال خود را مذهبی هم می

ی شش پر عالمت کشور که نقش ستارهی این ور شده و به بهانهمسجدها حمله

شود، پرستی مربوط میاسرائیل است، و گویا با این شعار که این نماد به شیطان

اند. دریافت این خبر های قدیمی مسجدها را تخریب کردهها و آرایهکاریکاشی

ای پندآموز در تاریخ تحول نمادهای دینی را ضروری ساخت. گوشزد کردنِ نکته

شناسی آشکار و روشن ه برای هر دانشجوی تاریخ ادیان و اسطورهای کنکته

اش به طیفی بزرگتر از مخاطبان در این حال و هوای است، اما شاید یادآوری

 ی نادانی و خشونت سودمند باشد.سیطره

پر  نگرند، با دو جریان سیاسیامروز مردمان وقتی به تاریخ قرن بیستم می 

ر شناخته پی ششاش با نماد ستارهشوند که یکیسر و صدا و پر تلفات روبرو می

صلیب »و « ی یهودستاره»شود و دیگری با صلیب شکسته. عوام این دو نماد را می

ان ی معاصر این دو نماد را نشنامند و همین به قدر کافی تاریخ آشفتهمی« تلریهی

مدار ی دو دولت نژادافروزانهدهد. چرا که در قرن بیستم با توسعه و رفتار جنگمی

روبرو هستیم که عبارتند از آلمان نازی و دولت اسرائیل، که نماد رسمی اولی 

پر است. جالب آن است که این دو  ی ششصلیب شکسته و عالمت دومی ستاره

ایدئولوژی سیاسی ضمن تاکید بر پاکی  و نژادگی و برتری قومی خویش، دیگری 

ن شان که ربطی به ایدانند و هریک نسبت به قوم همسایهرا پست و فروپایه می

 اند.نمادها ندارد )اسالوها و اعراب( بزرگترین خشونت را اعمال کرده
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گردد باعث شده ی اخیر باز میی سیاسی که به چند دهههمین پیشینه 

گروهی )اغلب با ذهنیت سیاسی چپ( صلیب شکسته را با نازیسم و نژادپرستی 

ر را ی شش پمذهبی( ستارهی یکی قلمداد کنند و گروهی دیگر )معموال با زمینه

غان طلبی مبلنماد صهیونیسم بدانند. تصوری به کلی نادرست که از فرصت

های مدرن برخاسته و به خاطر نادانی و ناآگاهی عوام بازتولید شده ایدئولوژی

 است.

شود و بر پرچم کشور اسرائیل ی داوود خوانده میآنچه که امروز ستاره 

جای گرفته، برای نخستین بار در قرن نوزدهم میالدی، یعنی نزدیک به صد و 

پنجاه سال پیش با قوم یهود مربوط شد و پیش از آن هیچ ارتباطی میان این دو 

ای در غرب امپراتوری ود نداشت. ماجرای این ارتباط هم به منطقهمفهوم وج

Черта́ осеشود که )چِرْتا اوسِدلُستا: ی تزاری مربوط میروسیه ́длости )

گیرد. دولت روسیه که شده و کمابیش در قلمرو لهستان امروز قرار میخوانده می

ار داده ی استقرگرایشهای یهودستیزانه داشت، تنها در این منطقه به یهودیان اجازه

ی جمعیت قوم یهودِ ساکن روسیه در این بخش تمرکز بود و به همین خاطر بدنه
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 رتدوکس بودند، بیشتر جمعیت کاتولیکیافته بودند. روسها که اغلب مسیحی ا

قلمرو خود را هم به همین منطقه کوچانده بودند و این بدان خاطر بود که 

 های این ناحیه هم جمعیت کاتولیک بزرگی داشتند. لهستانی

ی شش پر همچون نمادی دینی برای دین در این قلمرو بود که ستاره

نماید که رواجش ناشی از تاثیرپذیری و رقابت یهود به کار گرفته شد و چنین می

هایی بوده باشد که در بزرگداشت و ارجاع به نماد صلیب اشتیاقی از کاتولیک

ی زودگذر به چنین پیوندی را هم کمی پیشتر در شارهافراطی دارند. نخستین ا

بینیم که امری قرن نوزدهم در جوامع یهودی مقیم چک و حوالی شهر پراگ می

 محلی و زودگذر بوده است.

های ی دوم قرن نوزدهم رواجی در میان کنیسهاین نماد تازه در نیمه 

ی داوود یا سپر داوود خوانده شد. کارکرد یهودی این منطقه یافت و ستاره

ند کرداش هم آن بود که یهودیان این نماد را بر سنگ گورهای خود نقش میاصلی

شد، متمایز باشد. تازه در سال می تا از گورهای مسیحیان که با صلیب مشخص

ها برگزار شد، این نشانه به عنوان ی صهیونیستنخستین کنگره.م وقتی 1897

ا اش بعالمت رسمی یهودیان پیشنهاد شد. فراگیر شدن این نماد و گره خوردن

واقع به شصت هفتاد سال گذشته و بعد از جنگ جهانی  قومیت و دین یهود در

اش گردد و صنعت سینما و تاسیس کشور اسرائیل عوامل اصلی تثبیتدوم باز می

 بوده است.

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDopmx5KHOAhUGrRoKHWY5CGkQjRwIBw&url=https://vikramjits.wordpress.com/2014/07/03/gods-hexagram/&psig=AFQjCNFL41dZ_C1Q0Q6lFwpp4wFNdffMzw&ust=1470194741339502
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ی دانیم در دولت آلمان نازی یهودیان ناگزیر بودند این ستارهچنان که می 

تبار متمایز باشند. جالب ی خود بدوزند تا از شهروندان ژرمنشش پر را بر جامه

دانستند نیز کمابیش همزمان با هایی که خود را آریایی میاست که خودِ آلمانی

آن هم صلیب شکسته بود. در اواخر یهودیان برای خود نمادی مشابه برگزیدند و 

قرن نوزدهم وقتی هاینریش شلیمان بقایای شهر تروای باستانی را در آناتولی 

کشف کرد و این نماد را در آثار هنری آن قلمرو بازیافت، آن مردم را پیشا هند 

و ژرمنی دانست و  آنها را پیشگامان مهاجرت هند و اروپاییان به غرب قلمداد 

شدند قلمداد می« شرقی»هم آن بود که اهالی تروا در برابر یونانیان کرد. دلیلش 

اش با ایرانیان همتایشان گرفته بود. در این دوران و هرودوت در کتاب اول تواریخ

ر شد، در براببه تدریج خویشاوندی زبانهای هند و ایرانی و اروپایی نمایان می

ها خود ود مشتاق بودند، آلمانیها که به جذب هندیان در نظام سیاسی خانگلیسی

ها مربوط دانستند و خویشتن را آریایی نامیدند، که نامی نادرست بود، را با ایرانی

که  ی شمالی هندچون این کلمه تنها در بستر تاریخ برای ایرانیان و مردم حاشیه

 ذیر نیست. پبه ایرانیان نزدیک هستند کاربرد داشته است و به جمعیت ژرمن تعمیم

کمابیش همزمان با شلیمان، یک عارف مرموز به نام مادام بالواتسکی  

روان آن ی پیمذهبی نو به نام تئوسوفیسم را تاسیس کرد که هم هیتلر و هم گاند

شدند. این زن ماجراجو و جهانگرد به ایران و هند و افغانستان و محسوب می

اده های اصیل و نژی آریاییتبت سفر کرد و در کتابهایش ادعا کرد که بازمانده

را در تبت یافته است و نماد صلیب شکسته را عالمت مقدس ایشان دانست. 

ی خود این حد از دانایی را فرقه جالب آن که بالواتسکی هنگام طراحی نماد

 پر را کنار هم بنشاند و معلومی ششنمایش داد که نماد صلیب شکسته و ستاره

هایی افتاده و همنشینی است در ایران زمین و هند گذرش به مسجدها و محراب

این دو عالمت را نزد ایرانیان دریافته است. به هر روی حزب نازی همچون 

ناسیونالیست دیگر آلمانی پس از جنگ جهانی اول این  بسیاری از گروههای
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عالمت را از این زمینه وامگیری کردند و از آن همچون سالحی تبلیغاتی بهره 

جستند. آنان در این زمینه به قدری موفق عمل کردند که شهرت این نماد امروز 

 بیشتر با جنبش سیاسی آلمانها در جنگ جهانی دوم گره خورده است.

ه تی شش پر و هم صلیب شکستا اینجای کار روشن است که هم ستاره

این  یاند و پیشینهبه تازگی با قوم یهود و نژادپرستی ژرمنی پیوند خورده

شود. اما این پرسش مطرح شان در اروپا تنها به صد و پنجاه سال بالغ میداللت

است که خاستگاه این دو نماد چه بوده است؟ یعنی یهودیان استانهای غربی 

اند و عالیم را از کجا وام گرفتههای ناسیونالیست این ی تزاری و آلمانیروسیه

 این نمادها در اصل چه معنایی داشته است؟

است که ی بسیار کهن هند و ایرانی ی شش پر یک نشانهنماد ستاره

می های زرتشتی قدیاش، به احتمال زیاد در نمادپردازیی تزئینیگذشته از جنبه

کرده و پیوند میان گیتی )مثلث سیاه زیرین( و مینو )مثلث سپید نقش ایفا می

داده است. این نماد در نقشهای ایرانی و هندی قدیم فراوان باالیی( را نشان می

ها، هندوها و پیروان نی خود را میان بوداییشود و در هند کارکرد دیتکرار می

ی شش پر در کانون معماری آیین جین حفظ کرده است. در دوران اسالمی ستاره

پر، ده پر و دوازده پر در تزئینات ی هشتمسجدها قرار گرفت و به همراه ستاره

هندسی معماری ایرانی بارها تکرار شد. به همین خاطر تقریبا در هر مسجد 

توانیم باز ای که کاشیکاری یا تزئینات هندسی داشته باشد، این نقش را میقدیمی

 ببینیم. 
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اش به اتحاد جان و تن و پیوند جهان فرازین و این نقش در شکل اولیه

کرده است. این نماد در قرون میانه فرودین و همتاییِ عالم اکبر و اصغر داللت می

هایی مانند زندیکان )زنادقه(، حروفیه و نقطویه اهمیت یافت و از راه در اندیشه

این مکتبها به آیین قباالی یهودی راه یافت. بعدتر در این بستر  یمتون رازورزانه

ی سلیمان نامیدند و این تفسیر شکل گرفت که نقش انگشتر سلیمان آن را ستاره

ی شش پر بوده است و آن هم بدین خاطر بود که او قدرت االهی و دنیوی ستاره

 یعنی گیتی و مینو را با هم جمع کرده بود. 

از سوی دیگر صلیب شکسته هم خاستگاهی ایرانی و همسان دارد. این 

نماد به احتمال زیاد برای نخستین بار در میان قبایل آریایی باستانی اعتبار و 

هایی از آن را در هنر نوسنگی مردم پیش هندواروپایی یت یافته است و نمونهاهم

ار اش به پنج هزهای تزئینیاند. کهنترین رواج نمونهدر اوکراین امروزین یافته

شود و نقش صلیب سال پیش و شهرهای باستانی ایران مرکزی مربوط می

ی و نقش مُهرهای دره های سیلک یا گردنبند زرین مارلیکهای روی کوزهشکسته

سند شهرت کافی دارند. به احتمال زیاد این نماد از همان ابتدای کار تقدس نور 

 کرده است. و خدای خورشید را نمایندگی می

دانیم که از ابتدای دوران هخامنشی این عالمت در دست کم این را می

ایران زمین اعتبار و اهمیتی چشمگیر داشته است و این همان است که به 

شده است، به معنای سانسکریت سواستیکا )هو=نیک+ است=هست( نامیده می

اهد بسیار نشان با شو« داریوش دادگر»آنچه که نماد نیکی است. من در کتاب 

ترِ آن که همان عالمت ام که در این دوران صلیب شکسته و مشتق سادهداده

ها و داده و نقش روی سکهی امروز در حساب باشد، ایزد مهر را نشان میعالوه

 های هخامنشیان در نقش رستم از همین جا ناشی شده است.بندی آرامگاهترکیب

 ی شش پر در ایران زمین به بقایعالمت صلیب شکسته نیز مانند ستاره

خود ادامه داد و داللتهایی تازه به خود پذیرفت. این نشانه در چند قرن پیش از 
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ین بودایی )که در ایران شرقی تکامل یافته( اهمیت پیدا میالد به خصوص در د

کرد و در کیش جین و هندو نیز مهم قلمداد شد. این نماد در همان دورانهای 

باستانی )حدود دو هزار سال پس از رواجش در ایران( به یونان و روم و اروپای 

 شم به چین وغربی هم راه یافته و هزار سال دیرتر از راه دین بودایی و راه ابری

 خاور دور هم منتقل شده است.

 

 

 

 

 

 

نماد صلیب شکسته در ایرانِ دوران اسالمی هم اهمیتی کلیدی داشته و  

اش، به چهار نام ای بر بالهای چهارگانهبه ویژه نزد شیعیان با افزودن برجستگی

مان فراوان تکرار شده است. متصل به هم تبدیل شده و در معماری مذهبی« علی»

ای را در ایران زمین یافت که تزئینات توان مسجدی یا مدرسهباز به دشواری می

 باشد. هایش جای نگرفتههندسی داشته باشد و نقش صلیب شکسته در مرکز آرایه

ی دو نماد از آنجا الزم افتاد که دیرینگی و غنا این مرور کوتاه تاریخچه 

شک در ایران زمین شان نمایان شود. هردوی این نمادها بیو خاستگاه ایرانی

ر اند. در هی سیر تحول خود را در همین قلمرو سپری کردهاند و بدنهپدیدار شده

مسجد بزرگ و زیبایی که پا بگذاریم، هردوی این نمادهای باستانی را در ترکیب 

با هم و در همنشینی دلپذیری بازخواهیم جست. ترکیبی که در هم جوشیدن و با 

تاریخ دیرپای ایران زمین افزایی باورها و نمادها را در هم پیوند خوردن و هم

 دهد. نشان می
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این که طی یکی دو قرن گذشته یهودیان اروپایی و سپیدپوستان اروپایی  

اند، هیچ ایرادی ندارد و ریف هویت خویش بهره جستهاز این نمادها برای تع

 دهد.های تاریخی تکامل یافته در ایران زمین را نشان میقدرت و نفوذ نشانه

ی شش پر نزد یهودیان امروزین و استفاده از صلیب شکسته نزد کارکرد ستاره

 یناسیونالیستهای دست راستی کشورهای اروپای شمالی به خودیِ خود بار اخالق

ها و هندوها هردو را وام خاصی ندارد. چنان که پیشتر هم بوداییان چینی و جینی

 اند. گرفته بوده

ستم گروهی از آلمانها زیر پرچم صلیب ی قرن بیشک این که در میانهبی

طمه ی توهین و لی شش پر را دستمایهشکسته اسالوها را کشتار کردند و ستاره

به یهودیان قرار دادند، بسیار جای نقد و داوری دارد. به همین ترتیب تعرض 

ی شش پر انجام ها که زیر درفش ستارهیهودیان مهاجر اروپایی به فلسطینی

بایست نقد کرد. اما اینها هیچ ارتباطی با محتوای معنایی یا بار یپذیرفته را م

تاریخی این دو نماد ندارد. یعنی این که گروهی از مردم اروپا نمادهای باستانی 

اند، قاعدتا ربطی به ما و اند و ضمن بزرگداشت آن جنایتها کردهما را گرفته

 به خاطر این که کسی با اسمی کند. هیچ آدم عاقلیمان پیدا نمینمادهای باستانی

اش را از اش )یا در این مورد، پدرش!( جایی دزدی کرده، جگرپارهمشابه با بچه

 کند.خانه بیرون نمی

ل همان تفسیر ایدئولوژیک مدرن به ویژه در ایران زمین که خاستگاه قبو

نماید. جای ریشخند دارد اگر کسی این دو عالمت است، کمابیش مضحک می

های سیاسی بدنام اش را وا نهد و در بافت ایدئولوژیمعناهای غنی خودی و بومی

ن اگر کسی با ایتر، و در واقع دردناک است معاصر به این نمادها بنگرد. مضحک

ها به شاهکارهای معماری کشور خویش حمله کند و دستاورد هنری توهم

 پدرانش را خراب کند، با این توهم که مشغول ستیز با شیطان است. 
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ی ایرانی که در معماری شکوهمند دینی این قلمرو نمود یافته و اندیشه

پر و صلیب شکسته را همنشین ساخته، این را به ما ی ششدر همان بستر ستاره

که ویرانگری و نادانی و خشم و خشونت  آموزاند که شیطان در آنجاستمی

ی ما بهتر است که کار ستیز با شیطان را از درون سیطره داشته باشد، و برای همه

 خویش و از همین نمودها آغاز کنیم.

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjztYbF5aHOAhVKHxoKHbJgDmMQjRwIBw&url=https://vikramjits.wordpress.com/tag/shatkona/&psig=AFQjCNGDrucbVc4qMU_4PEvtLo3BF1Tiwg&ust=1470195056886123
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 بشقابهای سیمین ساسانی: نگاره
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 ی ردیافت سیمرغگدشزدی ردباره 

کنم، ی کوچکی برای دوستانم منتشرش میایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که دوستانِ شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانو شادمان می

دریافت سیمرغ آن است که ترین راه دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )در کانال

( نیز منتشر www.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ه ی سیمرغ را بر تلگرام بکنم. لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان دربارهمی

 بفرستید.برایم  sherwin_vakili@ی شناسه

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/

