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 هاماهی که پشت سر گذاشتیم از بسیاری جنبه آبان 

ساز بود. شاید مهمترین رخداد این ماه انجام یافتنِ تاریخ

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برگزیده شدن دونالد ترامپ بود. به همین 

در این شماره از سیمرغ بخشی از نوشتارها را به این واقعه و پیامدهای  خاطر

 ام.احتمالی آن اختصاص داده

ی متفاوت درگذشت خانم توران میرهادی و لئونارد کوهن که دو عرصه 

کردند، از رخدادهای اما خوشایند از فضای انسانی را در روزگار ما نمایندگی می

خاطر تقارن با روزهای انتخابات آمریکا داللتی نمادین دیگر ماه گذشته بود، که به 

ی بزرگتری که برگزیده شدن خانم کلینتون بود تحقق هم پیدا کرد. هرچند فاجعه

ه اینها بکنند را نداشته است. ای که اغلب گمان مینیافت و این تقارن آن نحسی

د رگ را افزوی مردم در روز کوروش بزباید رفتار جمعی جالب توجه و نامنتظره

 که شاید چرخشی در بافت معنایی سیاست در ایران زمین را نوید دهد.
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رخدادهایی که برشمردیم تنها تک مضرابهایی بر یک موسیقی بزرگ و  

شنود و ای از صوت آن را میشگفت هستند که گوشهای هریک از ما تنها دامنه

این نکته نمایان است که دنیایی  کند. به هر رویها فهم میبخشی از نظمهای نت

تازد و شناسیم با شتابی بیشتر و بیشتر به سوی آشوب و دگرگونی پیش میکه می

آنان که این حقیقت را دیر دریابند یا به درستی در برابرش واکنش نشان ندهند، 

 پیشاپیش محکوم به فنا خواهند بود.

اره با آن رویارو ی ما هموی اکنون ضرورتی که همهاندیشیدن درباره 

هستیم، و طی ماههایی که پیشارویمان است، در شرایطی که بحرانی سیاسی به 

ن زمین محیطی ایراتدریج جهانگیر خواهد شد و بیش از پیش با فروپاشی زیست

ی وضعیت موجود و مطلوبِ نگری دربارهدست به گریبان خواهیم شد، این ژرف

 ساز خواهد بود.سرنوشتنهفته در اکنون بیش از پیش حیاتی و 
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 اخبار روزهای گذشته: 

 برنده بازی -ترفندهای برنده»زروان با محوریت  سکال

ها برگزار شد و با استقبال خوب چهارشنبه عصرگاه«کردن

ی دوستان رویارو شد. در این نشستها بحثهای نظری مدل نظری زروان را با عرصه

های آن برای مدیریت کنش متقابل ز کاربستعملیاتی جمع بستیم و برخی ا

انسانی را مورد بررسی قرار دادیم. فایل صوتی و بخشهایی از محتوای این کالس 

در دسترس ( https://telegram.me/sherwin_vakili)ام در کانال تلگرام

 عالقمندان است.

 

 

 

  دیل شان تبخروش پس از افزایش شمار دوستانی که خویشکاریگروه

« دندای خورشی»صوتی بود، دستخوش بازآرایی شد و با نام  ن نوشتاری به فایلمت

ای از بازتعریف شد. این گروه در حال حاضر دوازده عضو دارد و مجموعه

ها، داستانهای کوتاه، شعرها و فصلهایی از کتابها که به دستگاه نظری زروان مقاله

 کند.رایگان همگان آماده میی مربوط هستند را به صورت صوتی برای استفاده

  ِداستانی « فرشگرد»)جلد دوم رمان سوشیانس( و « جم»دو رمان(

ی انقراض( برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده تخیلی درباره-علمی

رود که بی گیر و گرفتاری از این مرحله عبور نماید. اگر چنین شده و امید می

 ر خواهیم کرد.شود کتابها را برای نوروز منتش

  که ده سال از انتشار« خالقیت»به احتمال زیاد تا پایان امسال کتاب 

 گذرد، در شکل و شمایلی نو بار دیگر به چاپ خواهد رسید. اش میچاپ نخست
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 المللی ی بینروزهای هفدهم تا بیستم آبان ماه نخستین کنگره

USERN  .سومین روز این در در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

ای داشتم و مدیریت پنل پایانی را بر عهده گرفته بودم همایش من نیز سخنرانی

اش در این شماره از سیمرغ آمده است. این برنامه با همت دکتر نیما که گزارش

ی سربلندی رضایی استاد محبوب دانشگاه پزشکی به انجام رسید و به راستی مایه

 های بین دانشگاهی بود.فضای همکاری و تشخص دانشمندان ایرانی در

 ی پژوهش ادبی انجمن زروان( شاخهی ادبی سیمرغ )نشست حلقه

ان ی روانشناسی سیاووششامگاه دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه در سالن موسسه

برگزار شد. در این نشست دکتر امیرحسین ماحوزی، دکتر مسعود انصاری و من 

ن آثار میرزا آقا خان کرمانی بحث کردیم و جایگاه او های گوناگوی سویهدرباره

 را در تجدد ادبی عصر مشروطه مورد وارسی قرار دادیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 انجام شده و به احتمال « نامکبازی»هایی برای انتشار کتاب رایزنی

ی از نوشتارهای« نامکبازی»زیاد این کتاب تا پایان امسال به چاپ خواهد رسید. 

در گروه بازی زروان تولید شده و متن آن را من به همراه دوستان است که 
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زار( افی فنام مهندس امیرحسین فصیحی و مهندس کسرا تهرانی )موسسهگرامی

 ایم. نوشته

 شناختی رخداد تحلیل جامعه»با موضوع ی آبان ماه نشست اندیشه

آبان ماه در  28در عصرگاه جمعه « ماه و نقش کوروش در روزگار ماهفتم آبان

ی بهاران برگزار شد. در این نشست دکتر محمدعلی دادخواه، دکتر تاالر موسسه

گرایی ایرانی و تحلیل ی پیوند کوروش با ملیسجاد فتاحی و من درباره

ی دوم نشست که به گردهمایی مردم در هفتم آبان امسال سخن گفتند. در نیمه

هلل اعلی محمدی و دکتر آیتپرسش و پاسخ و بحث اختصاص داشت، دکتر 

 میرزایی نیز به بیان دیدگاهشان در این زمینه پرداختند. 

  های پژوهشی انجام شد. به این ترکیبی میان حلقهدر انجمن زروان

ی تخصصی گوناگونی تعریف شده که هریک ماهی شکل که نشستهای ماهانه

یلم و ف»ی دیشه، حلقهی انکنند. نشست حلقهی عمومی برگزار مییک بار برنامه

ی با همکاری انجمن زروان و موسسه« تفکر انتقادی»ی و حلقه« سبک زندگی

ی ادبی سیمرغ با همکاری شود، حلقهی خورشید برگزار میبهاران و موسسه

شود، و ی خورشید برگزار میی سیاووشان و موسسهانجمن زروان و موسسه

شناسی هم در انجمن زروان یت اسطورهی دیگری با محوراحتماال به زودی حلقه

ها برای مخاطبان عمومی گشوده است و محتوای آن در ی حلقهتعریف شود. همه

ید ی خورشموسسههای مربوط به قالب مقاله و یادداشت و فایل صوتی در رسانه

 و انجمن زروان انتشار خواهد یافت. 
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 اخبار روزهای آینده

 ی ی فرهنگی بهاران و موسسهسسهانجمن زروان با همکاری مو

ای برای نقد و تحلیل فیلم برگزار خواهد فرهنگی هنری خورشید نشستهای ماهانه

خانم مینا اش کرد. مدیر علمی این گروه دکتر غالمرضا آذری و مدیر اجرایی

ی بهاران هر ماه در تاالر موسسه دومی هستند. نشستها عصرگاه جمعهحسنی 

 ورود در آن برای همگان آزاد و رایگان است.   برگزار خواهد شد و

 ها در کانون معماران های زروان همچنان در عصرگاه چهارشنبهکالس

ی بحثمان مدیریت خودانگارهشود و در آذرماه محور اصلی معاصر برگزار می

 فردی خواهد بود. 

  بعد از ظهر دوشنبه اول آذرماه نشستی در دفتر انجمن اسالمی

شود که در آن به تحلیل رخداد هفتم ی فنی دانشگاه تهران برگزار میهدانشکد

آبان و بازبینی گفتمان متمرکز بر کوروش در بازسازی هویت ملی خواهم 

پرداخت. در این نشست آقای حسام سالمت و گروهی از دوستان دیگر نیز حضور 

 خواهند داشت.

 آذرماه  29وشنبه در شامگاه دی ادبی سیمرغ ماه آینده نشست حلقه

شود و بحث آن بر زندگی و اشعار ایرج میرزا تمرکز خواهد داشت. برگزار می

در این نشست دکتر امیرحسین ماحوزی، دکتر هنگامه آشوری و دکتر مسعود 

 انصاری سخن خواهند گفت.

 ماه در  ی آذریشه در عصرگاه آخرین آدینهی اندنشست بعدیِ حلقه

برگزار خواهد شد. در این نشست من به همراه استادان ی بهاران تاالر موسسه

گرامی دکتر غالمرضا خاکی، دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر افشین وفایی با 

 اش سخنی روایتهای موجود از موالنا در بستر تاریخینگاهی انتقادی درباره
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موالنا: »در این نشست که عنوانش  خواهیم گفت و بحث خواهیم کرد.

است، به داستانهای مربوط به کیمیا خاتون، ارتباط « یی از یک روایتزداافسون

موالنا و شمس، و ماجرای تبارسازی ترکان برای موالنا خواهیم پرداخت و بحثمان 

 بر زندگینامه و تاریخ اجتماعی عصر موالنا تمرکز خواهد داشت.

  عصرگاه جمعه پنجم آذرماه نخستین نشست از

ی تاریخی در خانه« م مهربو»های سلسله برنامه

ها بخشی از وارطان برگزار خواهد شد. این برنامه

فعالیتهای انجمن زروان است که بازآفرینی مکان 

گیرد. به خاطر ایرانی و بازاندیشی در معماری بومی کشورمان را هدف می

بسته و فاقد مخاطب عمومی خواهد بود. مدیریت نشست  محدودیت فضا برنامه

نفشه غفاری بر عهده دارند و نشست مورد نظر با همکاری کانون معماران را خانم ب

ی فرهنگی خورشید، شرکت مادرتخصصی عمران و بازسازی معاصر، موسسه

 شود. شهری ایران و چندین سازمان دیگر برگزار می
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 ی کوروش و پاسارگادچهار خبر درباره

 

 راث فرهنگی اصفهان ی کل میای با سربرگ ادارهخبر نخست: نامه

بان ی اول تا دهم آانتشار یافت که در آن برگزاری تور برای پاسارگاد در فاصله

ماه ممنوع شده بود. معلوم بود که این فرمان برای جلوگیری از بازدید مردم از 

 آرامگاه کوروش در روز هفتم آبان وضع شده بود. 

ی کوروش درباره خبر دوم: همایشی علمی که قرار بود روز هفتم آبان

برگزار کنیم و چندین انجمن و مرکز علمی معتبر هم در آن شریک بودند، با 

 دخالت نهادهایی مهار شد و قرار شد زمانی دیرتر برگزار شود. 

بوک( خبر سوم: از ابتدای مهرماه در فضای مجازی )تلگرام و فیس

 مان یافتهتبلیغات شدیدی بر ضد کوروش و روز هفت آبان آغاز شد که ساز

اش نمایان بود. گروههای پشت این جریان با توجه به ویژگیهای گفتمانی بودن

پراکن و چرند کردند )یعنی به خاطر نامعقول، نامستند، نفرتکه تولید می

 اند. عرب بودهترک و پانگرایان پاناش(، احتماال قومبودن

نی پاسارگاد در ی باستاخبرگزاری ایسنا اعالم کرد محوطه خبر چهارم:

هفتم آبان تعطیل نیست. برخورد ماموران انتظامی با مردمی که به دیدار آرامگاه 

رفتند مهربانانه و خوب بود. شمار مردمی که از چند روز پیش با کوروش می

د بندان بزرگی ایجاد شرفتند چندان زیاد بود که راهخودروی شخصی به آنجا می

جمعیتی عظیمی در پاسارگاد گرد آمدند که  و در نهایت در روز هفتم آبان

رسید، هرچند برخی تخمینهای بزرگتری شک به چند ده هزار تن میشمارشان بی
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ی جالب در این میان حضور مردمی از اقوام گوناگون اند. نکتههم به دست داده

بختیاری و لر و کرد و آذری و بلوچ و عرب و گیل و مازنی بود که با لباسهای 

 خود در این گردهمایی خودجوش حضور داشتند. محلی 

ای هی تیرهی جمعیت ایرانیان و همهگیری: آشکار است که بدنهنتیجه

نگرند گرا هستند. یعنی در صورتبندی هویت خویش به تاریخ ایران میایرانی ملی

. این که کنندو منافع ملی خود را با توجه به بستر جغرافیایی ایران زمین فهم می

 آورند ون مردم به شکلی خودجوش مراسمی باشکوه از این دست را پدید میای

رانی، ی ایکنند، پیامد طبیعیِ باسواد شدن جامعهچنین منظم و درست اجرایش می

های نوین است. این جریان ی متوسط فرهنگی و ظهور رسانهگسترش طبقه

 یلی غیرعقالنی از تمدنهایی که به دالوطنگرایان یا جهاننیرومند گذشته از قوم

ای سیاسی نیز رویاروست که هر سازمان یافتگی ایرانی نفرت دارند، با سیطره

نگرد. اندرز من به دولتمردانی که حکمهایی از جمعی را با بدگمانی و هراس می

کنند آن است که از خبر دوم عبرت بگیرند و فکری جنس خبر اول صادر می

محتوای خبر چهارم، به جای برچسب زدن به یک  برای خبر سوم بکنند و با درکِ

جریان تندرست و شاداب اجتماعی و گالویز شدنِ بیهوده با آن، پیش از آن که 

 دیر شود، به آن بگروند!
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USERNی کنگرهگزارش نشست: 

 اه مشنبه هفدهم تا پنجشنبه بیستم آبانروزهای سه

المللی یوسِرن در ایران برگزار شد. مایش بیننخستین ه

 یک درصد دانشمندان برتر دنیا ازالمللی است که یوسرن یک نهاد دانشگاهی بین

های گوناگون در آن عضویت دارند و دکتر نیما رضایی )استاد جوان و رشته

محبوب دانشگاه علوم پزشکی تهران( که خود از دانشمندان برجسته و نامدار 

 شد. ز بنیانگذاران آن محسوب میاست، ا

همایش یوسرن تهران با حضور شمار چشمگیری از دانشمندان نامدار در  

ی نوبل و چندین نامزد دریافت شان یک برندهکشورمان همراه بود، که در میان

ها و میزگردهایی تخصصی ی کنگره از سخنرانینوبل حضور داشتند. برنامه

شد. های هنری کوتاه و دلنشینی برگزار میاش برنامهتشکیل شده بود که در میانه

پرداخت، اندازهای علم از سطح زیراتمی تا کهکشانها میروز نخست به چشم

روز دوم به موضوعها و مسیرهای مهمِ نوپدید در پژوهشهای علمی روز دنیا 

شد و سومین روز به بازنگری در تصویر علم از انسان اختصاص یافته مربوط می

ی کنگره در برج میدان آزادی با اهدای جایزه به دانشمندان برگزیده د. اختتامیهبو

 همراه بود. 
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من در روز سوم این همایش در خدمت دوستانم بودم و ایراد یک  

ام شرحی ام بود. سخنرانیسخنرانی پایانی و مدیریت میزگرد آخریِ برنامه بر عهده

، «نهاد»و ارتباطش با « من»ر بازتعریف مفهوم ام دفشرده بود از رویکرد سیستمی

که همان دستگاه نظری زروان است. پیش از من پنج تن از استادان نامدار 

 شد. دکتر فلوریسشان به مفهوم انسان مربوط میهایی داشتند که همهسخنرانی

ی تصویری بودنِ الگوی پردازش شناسانه دربارهدوالنگه )هلند( پژوهشی عصب

ی خالقیت و در مغز را ارائه کرد، دکتر مایکل مامفورد )آمریکا( دربارهاندیشه 

 ای سخنرانی کرد، دکتر کنستانتین سِدیکیوسیساش با تجربه و دانش حرفهرابطه

ی مفهوم نوستالژی سخن گفت، های چشمگیرش دربارهآمریکا( از یافته-)یونان

ان ی پیوند میربارهدکتر ویلیبالد روخ )سوئیس( پژوهشی بسیار ارزشمند د

اقتصادی را ارائه کرد، و دکتر خوزه -شادمانی و شوخی و متغیرهای اجتماعی

سخن  ی پیوند سیستم ژنتیکی و چاقیاش دربارههای تازهمارتینِز )اسپانیا( از یافته

گفت. یک سخنران هم که امکان حضور در نشست را نداشت به شکل مجازی 

 بحث خود را ارائه کرد.
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اش را میزگردی که در نیمروز پنجشنبه برگزار شد و من افتخار مدیریت 

ی پیوند میان شادمانی، رضایت، نوستالژی، شناخت و داشتم، با بحث درباره

ی میان استادان حاضر در میزگرد بود و هم ی آزاد پیش رفت و هم مباحثهاراده

فی و ث به مفاهیمی فلسپرسش و پاسخی با حاضران در تاالر. برکشیده شدنِ بح

بحثهایی بود که بامداد ها به هم تا حدودی مدیون گره خوردنِ زیبای مضمون

ن و محورش پیوند میا در گرفته بودمهمان همان روز پای میز صبحانه با استادان 

 . اخالق و شناخت علمی بود

ی دوم پنجشنبه به همنشینی و گردش و خوردن ناهار و شام گذشت، نیمه 

ها در این بخش همان اختتامیه بود که با نظم و ترتیب و ی مرکزی برنامهتهو هس

کامیابی در برج آزادی برگزار شد. در این کنگره دکتر نیما رضایی عالوه بر 

مهمان، شاهکاری مدیریت هم خلق کرده بود،  انتخاب درست و سزاوار استادانِ

ا نظم و دقت و کارآیی چون گروه بزرگی از دانشجویان و نیروهای داوطلب ب

بردند. این دانشجویان از نظر ادب و چشمگیری کارهای همایش را پیش می

ان انگلیسی شان بر زبدرستی رفتار، توانایی ارتباط برقرار کردن با مهمانان و تسلط

ی دوستان و همکاران خارجی وضعیتی مطلوب  داشتند و بازخوردی که از همه

 هایشاننسل جوان و دانشجویان ایرانی و تواناییگرفتم این بود که از دیدن 

 اند.زده شدهشگفت

 

 

 

 

 

 



 15      پنج صد و نود وچهل و نهم/ آذرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامرور خاطرات خورشیدی

 : کوهنوردی در درکه1392زمستان 
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 اندر اوضاع ترامپ و هیالری

   درست یک ماه پیش بود که یادداشتی

، که در آن «اندر احوال هیالری و ترامپ»نوشتم به اسم 

مپ ااش برای ایران، وضعیت تربه فساد سیاسی و مالی هیالری و خطرناک بودن

اش )که البته اندک بود( اشاره کرده بودم. پس از آن جمهور شدنو احتمال رئیس

یادداشت شمار زیادی از دوستان زبان به مخالفت و سرزنش گشودند که چرا من 

خواه و رکیک بودن حزب جمهوری« مرتجع»بودن حزب دموکرات، و « مترقی»

ا رفهای خانم کلینتون رو ناجور بودن گفتمان ترامپ و شیک و مجلسی بودن ح

 یابم. در نمی

حاال که در عین بهت و حیرت علمای روشنفکر ترامپ به منصب ریاست 

ی شمار بیشتری از باقی دوستان )البته به عالوه جمهوری رسیده، برخی از همان

فهایم ی حری موضوع بنویسم. من چکیدهدوستان( اصرار داشتند تحلیلی درباره

ام و نظرم تفاوتی نکرده و به نظرم درست بوده و ت قبلی گفتهرا در همان یادداش

یعنی معتقد بوده و هستم که ترامپ برای مردم ایران و آمریکا کمتر تایید هم شده. 

از هیالری خطرناک است، و هیچ یک از آنها به لحاظ شخصیتی شایستگی رهبری 

در مورد این رخداد  ی بیشتر نوشتنبا این همه وسوسهگروهی از مردم را ندارند. 

و  شمارمگویی، چند نکته را بر میمهم نیرومند است. با قصدِ پرهیز از دوباره

نویسم. این متن شاید قدری مفصل باشد و قاعدتا تصویری که از آینده دارم را می

ی کوتاهتر هستند، خوب است به همان یادداشت قبلی دوستانی که خواهان نسخه

ه دیدم از معدود یادداشتهای منتشر شده در فضای مجازی بنگرند، چون تا جایی ک

 است که پیش و پس از پیروزی ترامپ اعتبارش دست نخورده باقی مانده است.
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  مهمترین درسی که از انتخابات ریاست جمهوری

توان آموخت کدام است؟ آیا به راستی دونالد آمریکا می

رین رقیبان تی کشور شایستهتن ادارهترامپ و هیالری کلینتون برای بر عهده گرف

در میان افزون بر سیصد میلیون شهروند آمریکایی بودند؟ دلیل این که از میان 

ی هزاران هزار روشنفکر و اندیشمند و مدیرِ الیق آمریکایی، این دو تن به مرتبه

نمایندگان مهمترین حزبها ارتقا یافتند چه بود؟ ساز و کارهای انتخاب افراد در 

نظام دموکراتیک آمریکاست که ایراد دارد، یا آن که اختاللی عمیقتر در پیکربندی 

 مفهوم قدر سیاسی در این میان وجود دارد؟ 

جمهورهای آمریکا آیا به راستی دونالد ترامپ نسبت به سایر رئیس 

سوادی، دروغگویی، و زدگی، بیتر دارد؟ آیا عناصری از عوامشخصیتی فرومایه

توان سراغ کرد؟ جمهور قبلی آمریکا میی را در چهل و چهار رئیسندانم کار

شد چطور؟ آیا او به واقع فاسدتر از اگر هیالری کلینتون رئیس جمهور می

اش شد، از فساد مالی پردامنه گرفته تا پیشینیانش بود؟ آنچه باعث بدنامی

بار، هفاجعسوءاستفاده از قدرت و زد و بندهای سیاسی پشت پرده با پیامدهای 

 تا چه اندازه در میان سیاستمداران دیگر پیشینه و رواج داشته است؟

گناهانِ غیرآمریکایی )جانسون و سرخپوستان، کندی و آیا کشتار بی

ها و...( بخشی از سیاست ها، اوباما و سوریها و افغانها، بوش و عراقیویتنامی

وط یتی و اشتباههای نهادی مربآمریکاست یا آن که باید اینها را به ضعفهای شخص

دانست؟ جهانی که هیالری کلینتون ممکن بود رهبر قدرتمندترین ابرقدرتش 

رفت؟ حاال که ترامپ به چنین موقعیتی دست یافته، جهان باشد، به چه سویی می

 به چه سویی در خواهد غلتید؟
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 ی ماهنگاره  

ستان و عربستان یک سعودی به زور جلوی عطا محمد نور )فرماندار بلخ، از واژگونگی تاریخ: در دیدار رسمی رهبران افغان

 ی یکی از جوانترین کشورهای دنیا( جلو بزند!گیرد، مبادا که از شاهشان )حاکم دست نشاندهکهنترین شهرهای زمین( را می
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 نمایشنامه بر اساس دوشس ملفی

 مهرداد مرزوقی

 

  با بازنویسی محمد رضایی راد و « اساس دوشس ملفی بر»نمایشنامه

نغمه ثمینی از ترجمه کتابی به همین نام با تهیه کنندگی باران کوثری و کارگردانی 

در  95که شهریور و مهرماه « گروه تئاتر خانه»محمد رضایی راد کاری است از 

 مجموعه تئاتر مستقل تهران به روی صحنه رفت.

سنده، شاعر ی( نو1580-1634ه جان وبستر )نوشت« دوشس ملفی»کتاب 

ک قرن هجده و نوزهم یآثار او به سبک گوت.ا استیتانیس اهل برینوشنامهیو نما

ر یه تصوار بید بسیاهی و تباهی انسان با تاکیزند و در اکثر آنها ساروپا تنه می

ای عاشقانه آغاز و ای است که با صحنهشنامهیدوشس ملفی نما .شودده مییکش

ل یشنامه تبدین نمایر هولناک وبستر در ایتصو .ابدی یان میک تراژدی انتقام پایبا 

  .وام گرفته است های سنکاشود که در آن از سوگنامهای مینامهبه سوگ

ها، از جمله بوزوال و دوشس، به عالوه زبان تیهای برخی از شخصدگییچیپ

های نهن نمویکی از بهتریه شنامه بین نمایشاعرانه وبستر موجب شده است که ا

 .ات انگلستان بدل شودیدرام رنسانس ادب

ک داستان ین داستان یا :میخوانمی« دوشس ملفی»در بخشی از کتاب 

کتاب  نینتر گرفته شده است. ایام پیلیش ویواقعی است که از کتاب قصر ع

 هیاست از مردان قدرتمند که نه بر اساس خرد که بر پا ییهامجموعه داستان

ن کتاب ینتر ایپ .امدهای ناگواری برجای گذاشتندیم گرفتند و پیشان تصماغراض

خی نوشته بلفوره، برگردان و اقتباس کرده یتار یهاینام تراژدرا از روی اثری به
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و که حدود یکی از دوستان آنتونیز رمان کوتاهی بود به قلم یبود و مأخذ بلفوره ن

 د. افته بویارش ن واقعه نگیک سال پس از رخداد ای

 در بروشور این نمایشنامه آمده است:

دوشس ملفی برای ما کشف متنی بود که هم می توانست به عالئق "

شکسپیری ما و هم به دغدغه های مدرن ما در تئاتر پاسخ دهد که البته در 

بازخوانی باید بر جنونش افزوده و در اجرا شقاوتش عیان تر می شد. از همین 

ن اثر را تاحد امکان حفظ کردیم، اما درون آن را با مالت و مصالح رو ما ساختما

 "خودمان انباشتیم.

ستایشی است آشکار از بر اساس دوشس ملفی، از دید من نمایشنامه 

انتخاب خودمحور دوشس جووانا دآراگونا )باران کوثری( که بر اساس متغیرهای 

 ونیو بلونیا )میالد رحیمی(درونی وی انجام شده است و پذیرش داو عشق او و آنت

علیرغم مخاطرات ممکن حاصل از مخالفت برادران وی که یکی سودای عشقی 

ممنوع با دوشس در سر دارد)دوک فردیناند با بازی میالد شجره( و 

دیگری)کاردینال با بازی احمد ساعتچیان(، طمع دستیابی به ثروت بیکران دوشس 

جدد او معادل برباد رفتن آرزوهای بی که در جوانی بیوه شده است و ازدواج م

 شرمانه این دو برادر شرور است.
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خویشتن است و جز او  "بر اساس"در این قصر تنها دوشس است که 

صورتکهایی را می بینیم که بر اساس نقش اجتماعی یا  وضعیت روانی تعریف 

 اهیو حتی گشده اند. برخی مانند فردیناند که وضعیت موجودی بیمارگونه دارد 

در شب"بیمارگونه خویشتن را گرگ می پندارد و توهم لذتی ممنوع با خاطره 

از هوس هایی کودکانه می بافد یا چون بوزوال که وجودش، تنها بازیگر  "خیس

نقش مزدور است و چیزی نیست جز یک عروسک در دستان صاحبان قدرت یا 

 از خودفروشی تعریف جولیا که تنها براساس لذت جنسی با نقابی چندش آور

می شود. در این میانه اما دوشس خویشتن خویش را خودخواسته و مبتنی بر 

کنش عشق تعریف می کند؛ زیبایی وجود او در این است که نه تنها بر اساس 

هیچکس نیست بلکه خود اساسی می شود برای آیندگان که شاهد این نمایش 

 خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

ز ترس اربابان زر و زور از عشق دوشس سرباز می زند؛ اما هرچند ابتدا بولونیا ا

قدرت خواست زن است که بر تردید او فایق می آید: ))شما می گویید بهشت 

یا دوزخ؟ راه سومی ندارد و من )جووانا( می گویم بهشت یا بهشت؟ راه دومی 

 *ندارد.((
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ری ایکی از نقاط قوت داستان صحنه پردازی به ویژه میزانسن خواستگ

دوشس از بولونیا  است که در آن یک پرده شفاف در وسط صحنه که از پشت 

با چراغ قوه نورپردازی می شود؛ همان قدر که ساده و نوآورانه است استعاره ای 

است از مرحله ای از تکامل انسانی که با تکیه بر عشق چون پرده ای که محرم 

جداسازی که نه براساس معیارهای را از نامحرم و سره را از ناسره جدا می سازد. 

بیرونی اجتماعی ارباب و رعیتی که بر اساس انسانیت و عالیق دو شخص شکل 

گرفته است و نظارت یک شاهد) کاریوال ندیمه دوشس( را از عاملیت نهاد 

               * "مگر کلیسا چه می کند که ما نکردیم؟"کلیسای فاسد برتر می دارد. 

بولونیا فرزندی است که چون رازی مخوف باید حاصل عشق دوشس و 

با بازی رضا  ل دا بوزوالیدانحفظ شود اما جاسوسی که کاردینال گمارده    )

بهبودی( بر تولد کودک آگاهی یافته و این راز را برمال می کند. خشم برادران 

دوشس او را از قصر خود به دیوانه خانه ای می افکند، فرزندش به قتل رسیده 

شقش آواره می شود. هرچندتم اصلی این نمایشنامه یک تراژدی انتقام است و ع

 1ا دالرتهکمدی اما صحنه بالماسکه ترتیب داده شده توسط فردیناند گوشه هایی از

ایتالیایی را به نمایش می گذارد و بازی های دیوانگان در صحنه بالماسکه با 

ی و بدیع خلق می کند؛ موسیقی مدرن معین رضایی راد ترکیبی به یادماندن

های عشق/نفرت و خیر/شر و  2جمکارناوالی از جنون و انتقام که درآمیختگی 

 جنون/ سالمت را یادآور می گردد.
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به طور کلی مجموعه عناصر نمایشی و نمادهای مختلف در طول نمایش چفت 

و بست خوبی دارند؛ از حشرات فرضی که دور تمام شخصیتهای نمایش حضور 

ند و فساد حاکم بر دربار و آدمیان را گواهی می کنند، تا طراحی لباس متناسب دار

با عصر رنسانس و فضای حاکم بر نمایشنامه به عالوه موسیقی مدرن و زنده در 

سالن که به همراه زبان فاخر و گوتیک متن اصلی انگار رخت گناه هایمان را می 

و ذهن مان را با پرسشهای بسیاری چالنند و می فشرند و روح مان را می پاالیند 

 در مورد طبیعت بشر و انگیزه غایی رفتار او انباشته می کنند. 

 

 

 

صحنه مرگ دوشس نیز نفس گیر از کار درآمده است؛ به ویژه شجاعت 

؛ به راستی که مرگ او  "نه مالل آور نخواهم مرد "دوشس در مقابل جالدانش 

ی اش شجاعانه و به یادماندنی است. نه تنها مالل آور نیست که همچون زندگ

پایان تراژیک اثر هم که در آن تقریبا تمام قهرمان ها و ضدقهرمان های داستان 

ز ااز پا درآمده اند؛ شباهت زیادی با نمایشنامه های شکسپیر و حتی رگه هایی 

دارد. به راستی سرنوشت هریک از قهرمانان نمایشنامه را که بررسی  3تئاتر شقاوت

در یک نکته اشتراک دارند ؛ هرکدام تنها بر یک یا دو متغیر از چهار متغیر  کنیم

تاکید دارند؛ دوشس به بقا و معنا توجه دارد و  بقا، قدرت، لذت و معنا پایه ای

از قدرت غافل است و برادرانش بر قدرت و لذت متمرکزند بی آن که رفتارشان 

م توازن در رفتار ایشان است که را معنایی بایسته و ژرف همراهی کند و این عد

مهلکه اصلی ایشان می گردد و هرچند پایان ماجرا به ظاهر یکسان است و تر و 
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خشک را با هم می سوزاند اما تنها معنای مرگ دوشس است که به یادها می ماند 

 و جاودان می گردد.

 

  دوشس: من که ام؟

یایی. این گوشت چیست؟ بوزوال: جعبه ای از طعام کرم ها، مرهمی از روغن موم

اندک شیری بریده، خمیری ورآمده. اجسام ما از زندان های کاغذینی که کودکان 

بسازند و مگسان را محبوس آن  کنند ضعیف تر است، حقیرتر است، چرا که ما 

در زندان مان میزبان پست ترین کرم های زمین ایم. تاکنون آیا چکاوکی را در 

در زندان تن مان چنین است: این دنیا چونان چمنزار بند قفس دیده اید؟ روح ما 

کوچک اوست و این آسمان چونان گوی بلورین او، که تنها دانش محدودی از 

 *ابعاد کوچک زندان مان را نشان می دهد.

 

 پانویس ها:

 (Commedia dell'arte) انگلیسیبه )" کمدی مهارت  کمدیا دآلرته:1

 ایتالیادر  16سازی است که در سده  تئاتر بداهههای مبتنی بر نوعی از نمایش

 وندستی که به فنبیشتر توسط هنرمندان چیره نامهشادیشکل گرفت. این شکل از 

پردازی آشنا بودند و توانایی فراوانی برای انجام حرکات و بداهه "پانتومیم"

آکروباتیک داشتند، توسط این بازیگران دوره گرد، از شهری به شهری دیگر اجرا 

 ایران دارد. "تخت حوضی"و شباهت زیادی با تئاتر  شدمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%85
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) جفت متضاد معنایی(: عبارت است از دو مفهوم جفت و مربوط به هم، که جم2ّ

یکی از آنها متضاد دیگری باشد. به شکلی که یکی را بتوان همتای واژگونه، 

متضاد و قطب مخالف دیگری در نظر گرفت. بسیاری از مفاهیم را می توان با 

ابه غیاب به مثتوجه به نقض جفت متضادشان تعریف نمود. تعریف کردن نیکی 

 بدی، یا مفهوم سپید در تقابل با مفهوم سیاه .

 ):فرانسویو به  (Theatre of Cruelty) انگلیسیبه  تئاتر شقاوت:3

Théâtre de la Cruauté)است که توسط  تئاتراز  گرایانهفراواقعای گونه

تئوریزه شده است. وی در این کتاب  تئاتر و همزادشو در کتاب  آنتونن آرتو

. ردگینمی شکل منظر، هر ٔ  تئاتر بدون عنصری از شقاوت در ریشه»نویسد: می

باید ساخته شده  تافیزیکم که ماست جسم طریق از ما، منحط کنونی وضعیت در

یا ایجاد درد در دیگری  سادیسمآرتو با شقاوت به « و دوباره وارد ذهن ما شود.

بردن  نبار و فیزیکی، که به از بیکند. بلکه به عزمی سخت، خشونتاشاره نمی

 وشاندهپ را ما ادراک و آگاهی روی کفنی مانند» وی ٔ  واقعیتِ نادرستی که به گفته

 د.کناره میاش انجامد،می «است

 *از متن نمایشنامه.

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%86_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D9%88_%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B4_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85
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  ِدر جریان رقابتهای ریاست جمهوری آمریکا دو حزب

اه فیلمهای زیادی برای دفاع از دموکرات و جمهوریخو

ن به نامزد رقیب درست کردند. نامزد مورد نظرشان یا تاخت

 ام.در میان اینها دو نمونه را برای تحلیل انتخاب کرده

است، که عنوان  (Hillary’s America)« آمریکای هیالری»اولی،  

ی فیلم دینِش دسوزا را بر خود دارد. سازنده« تاریخ سری حزب دموکرات»فرعی 

(Dinesh D'Souza)  االصلیک نویسنده و سیاستمدار آمریکایی هندیاست که 

وشته گرایی آمریکایی ناست که کتابهای پرفروشی در دفاع از کیش مسیح و ملی

را ساخت که « آمریکای اوباما»فیلم  2012است. او همان کسی است که در 

انداز ترین فیلم مستند سیاسی تاریخ آمریکا از چشمپرفروشترین و موثر

 The« )اوباماهای خشم ریشه»کارانه بود. او دو سال پیش کتابی به نام محافظه

Roots of Obama's Rageمضمون  ( نوشته بود و فیلم را بر مبنای همان

گفت اوباما از پدرش تنفر از استعمار و آمریکاستیزی را به ارث ساخت. او می

کوشد عظمت و شکوه این ابرقدرت را از بین ببرد. او به خاطر ساخت رده و میب

به جریمه و هشت ماه  2014این فیلم در 

حبس محکوم شد، و بالفاصله پس از 

آمریکای »خروج از زندان ساخت 

 را کلید زد! « هیالری

« آمریکای هیالری»فیلم  

ساخت و دیدنی است. روایت با خوش

ن کارگردان شروع ماجرای زندان رفت

ی او با اش مصاحبهشود و بدنهمی

https://en.wikipedia.org/wiki/Dinesh_D%27Souza
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dinesh_D'Souza.jpg
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شخصیتهای سیاسی یا امنیتی است که هیالری کلینتون را به فساد مالی، خیانت 

د. در کننگیری، دسیسه و جنایتهای دیگر متهم میبه کشور، دروغگویی، رشوه

شود و برای بازگو ها، تاریخ حزب دموکرات هم روایت میمیان این مصاحبه

هایی که شباهتهایی خیره کننده به اصلِ شخصیتهای تاریخی اش هنرپیشهدنکر

 اند. دارند با دکور و طراحی لباس مناسب به کار گرفته شده

دسوزا در بخش تاریخیِ فیلمش اطالعاتی درست و ارزشمند به دست  

کند که تا نیمه ی قرن بیستم حزب دموکرات هوادار دهد و به درستی ادعا میمی

منش بوده و این حزب جمهوریخواه بوده که از گرا و اشرافداری و واپسدهبر

کرده است. با این الغای بردگی، حق رای زنان و کارگران و مشابه اینها دفاع می

های پوستان نکتههمه او در چرخش حزب دموکرات به سمت مهاجران و رنگین

ان اف ساز جو سرنوشت تاریخی مهمی را ناگفته گذاشته و از روی نقش برجسته

 لیندون جانسون جهیده است. -کندی

اتهامهایی هم که به  

آورد در ها وارد میکلینتون

مبنا درست هستند. اما آن را 

ه کند که بدر بافتی بیان می

ه زند و بتوهم توطئه پهلو می

اش آمیز بودنخاطر اغراق

ین با انماید. ناپذیرفتنی می

بتها همه ترامپ در جریان رقا

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/ca/Hillarys_America_documentary_film_poster.png
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 از هوادارانش تقاضا کرد که این فیلم را تماشا کنند.

های ریز و درشتِ جالب توجه به در برابر این فیلم که انباشته از داده 

« سرزمین ترامپ»ی پارانویید است، فیلم ی قضاوتهای تند و متعصبانهعالوه

(Trumplandرا داریم که کارگردان سرشناسی مانند مایکل مور آن را سا )ه خت

است. سراسر این فیلم در واقع سخنرانی تبلیغاتی مور در برابر مخاطبان هوادار 

 ترامپ است که طی دو شب پیاپی در اوهایو اجرا شد. 

شک شاهکاری بالغی آفریده است. او در این مایکل مور در این فیلم بی 

ی یهای سخنش را بر دفاع از هیالری متمرکز کرده و جز حملهفیلم بخش عمده

کند. اما دفاعش از هیالری جانانه جسته و گریخته و ریشخندآمیز به ترامپ نمی

ی توان دید که بخش عمدهو بسیار زیرکانه است. به شکلی که به سادگی می

 اند. اش به هیالری تمایل پیدا کردهمخاطبان در پایان برنامه

هره ی ترفندهای بالغی برای پیش بردن سخنش بمایکل مور از همه 

نجامند. ابازی سرراست و صریح میبرد. روشهایی که گاه به فریبکاری و حقهمی

دوزد، و دهد و آسمان را به ریسمان میکند، تعمیمهای نادرست میاو مغلطه می

خواهد گذارد تا به آنچه که میروی نقاط رنجبار و احساسات مردم انگشت می

تون از کارهای ناجوری است که برسد. این خواست نهایی تطهیر هیالری کلین

 انجام داده است. 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/1a/MMTrumpland.jpg
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پذیرد که بسیار جالب است که مایکل مورد از همان ابتدای کار می 

هیالری کلینتون شخصیتی منفور است و خودش هم به این خاطر که تا به حال 

بالد. اما از همین مقدمه آید به خود میبه او رای نداده و از او خوشش نمی

زد و با روشی به راستی دیدنی و جذاب او را از یکایک خطاهایش تطهیر آغامی

آن که که به خطرناکترین و کند، بیکند. مور جرایم کوچک را توجیه میمی

ت اهمیهای پر سر و صدا و بیمهمترین لغزشهای او اشاره کند. همچنین رسوایی

ز کند. به همین خاطر ی مسائل مهم پرهیدهد تا از بحث دربارهرا بزرگ جلوه می

ها گیریبی آن که به رشوه کند،ی بیماری تنفسی هیالری میبحثی فراوان درباره

ی کلینتون اشاره کند. همچنین بحث خود را بر های مالی خانوادهو سوءاستفاده

ت خارجی ی سیاسکند تا از بحث دربارهی بهداشتی کلینتون متمرکز میسر برنامه

 گیرد. مرگبار وی کناره 

ی دو فیلمِ یاد شده به خوبی تفاوت نگرش در دو اردوی مقایسه 

دهد. جمهوریخواهان دست کم در برخی جمهوریخواهان و دموکراتها را نشان می

و  آلود، تندگویند، اما این راست را با زبانی خشمهای کلیدی راست میاز زمینه

اتها سازند. دموکرفراط آلوده میآورند و آن را با توهم توطئه و اعصبی به زبان می

ای غنی از ذهنهای زیرک و چاالک دسترسی دارند و ماهرانه و در مقابل به خزانه

ی ساخت فیلم پردازند. هزینهسازی میبا هوشمندی به طراحی آرا و قضاوت

ی فیلم دسوزا بوده است، و شمار شک کسری کوچک از هزینهمایکل مور بی

گذارد و بیشتر نیست. با این همه تاثیری بیشتر به جا میهایش هم یکی هنرپیشه

 ها برایاش با دادهدهد که نادرستی منطق مور و قایم موشکاین در حینی رخ می

 هر ذهنِ هوشیاری نمایان است.
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 چهار غزل از محمدعلی بهمنی

 

 

 برادرش هم من و خواهر است شده دریا

 برابرش نشستم همیشه از شاعرتر   

 آمدم نیمه غزلی با،  سالم خواهر

 دیگرش نیم شود قشنگ شما با تا   

 ما که کنم هرغزل اعتراف خواهم می

 برش از کرده جهان ایم سروده هم با   

 

  باز است کشی برادر زمان زمان خواهر

 آخرش بیت نرسد ها گوش به شاید   

 سکون این در نپوسد که مرا ببر خود با

 رهاترش ودخ از داشتی دوست که شعری   

 زنم می حرف من و کرده سکوت دریا

 باورش به نبردم راه که کنم می حس   

 هات موج تعداد به که منم همو دریا

 سرش ها صخره این بر خورده غروب هر با   

 ها کوسه و اعماق به است زده دل که او هم

 شناورش خون در رگ از خورند می خون   
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 یستن که ماهیان از کم تو برادر، خواهر

 پیکرش بریسند مخواه ها خرچنگ    

 ام کرده بغض من و کرده سکوت دریا

 خواهرش قهر از ای برادرانه بغض    

 

 

 

 

 

 

 من از چه چیز تو ای زندگی کنم پرهیز

 که انعطاف تو یکسان نشسته در هر چیز    

 تفاهمی است میان من و تو و گل سرخ

  رفاقتی است میان من و تو و پاییز    

 فصل فصل تو معتادم ای مخدر منبه 

 ی رگهای من بریز بریزبه جوی تشنه    

 داندنه آب و خاک که آتش، که باد می

 ای، من نیزچه صادقانه تو با من نشسته    
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   اسیر سحر کالم توام بگو بنشین

 مطیع برق پیام توام بگو برخیز    

 مرا به وسعت پروازت ای پرنده مخوان

 ود این قفل با کلید گریزشکه وا نمی    

 

 

 

 

 

 

 ی خواب تو تا توکشم از پنجرهپر می

 هرشب من و دیدار در این پنجره با تو   

 از خستگی روز همین خواب پر از راز

 ها توی خواستهست مرا ای همهکافی   

 ی این خاک نبودیمدیشب من و تو بسته

 من یکسره آتش همه ذرات هوا تو   
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 کردی روز نمیبیدارم اگر دغدغه

 با آتشمان سوخته بودی همه را تو   

 پژواک خودم بودم و خود را نشنیدم

 ای هرچه صدا هرچه صدا هرچه صدا تو   

 آزادگی و شیفتگی مرز ندارد

 ای از خودت آزاد و رها توحتا شده   

 بازان سیاست؟یا مرگ و یا شعبده

 دیگر نه و هرگز نه که یا مرگ که یا تو   

 مه جا از غزل من سخنی هستوقتی ه

 یعنی همه جا تو همه جا تو همه جا تو   

 پاسخ بده از این همه مخلوق چرا من؟

 ی خلق چرا توتا شرح دهم از همه   
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 مرا به جرم همین شعر متهم کردند

 و در توهمشان فتح بر قلم کردند   

 سپیده باز قلمها نوشت از راهی

 قلم کردندقدمی را در آن که پای هم   

 ممیزان نه فقط بر من و غزلهایم

 که به ذوق بیش و کم خویش هم ستم کردند   

 دو استکان بنشین رفع خستگی خوب است

 دوباره در دلم انگار چای دم کردند   

 ستکنم دودیتعارفیت به قلیان نمی

 که روشنش به یقین با ذغال غم کردند   

 ام امادلم گرفته به خود قول داده

 برایتان ننویسم چه با دلم کردند   

...  

 

 

 هامرا به جرم همین شعر اگرچه قیچی

 به خشم هفت خط از این خطوط کم کردند   
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 عاقبتاز شعرهایم: 

 

 

 خود زدی گریبان چاکباز بی  آسمان، باز هم خطا کردی

 هم افق ز ترس شب نمناک  برگ و بستان ز شرم گیتی، تر

 شرمگین از غبار و از خاشاک  نوای و زروان ز ننگ آدمیا

 تن دهم با حماقتی ناپاک؟  چشم داری اطاعتی بکنم؟

 کی مرا بسته پای و دل؟ حاشاک  جبر و بند و قرار و قانونت

 وآن سواری که جوشنش از خاک  اش خورشیدجنگجویی که نیزه

 کی هراسد ز تهمت افالک؟  کِی بترسد ز رقص لولوها؟

 یعنی از آخرش ندارم باک  ترسم یعنی از عاقبت نمی
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  آشکارگی ـ بازنمایی  

  :روند در کل به دو صورتِ آشکارگی یا مه اصل دوگانگی ادراک هستی

 شود. بازنمایی فهم می

از شناخت داللت  مستقیمآشکارگى به سطحى پیشازبانى، حسى و 

این بخش د و شوبندی مىکند، که تنها بخشى از آن در قالب زبان صورتمى

جارهاى گیرى هنسازد. توافق اجتماعى بر سر معانى و شکلبازنمایى را بر مىاخیر 

گرا، آشکارگی ادراکی کلگیرند. ى بازنمایى شکل مىشناختى در اطراف هسته

غیرزبانی، ترکیبی و مرتبط با پردازش هیجانی ـ عاطفی است. در حالی که 

تحلیلی است و با دستگاه پردازش عقالنی  و گرا، زبانیبازنمایی ساختاری جزء

 ـ منطقی ارتباط دارد. 

  بازنمایى و آشکارگى قابل تحویل به هم هستند، گرایی شناختی: تحویل

یعنی یکی از این دو از یا یکى از آنها اصالت و عمقى بیش از دیگرى دارد. 

ن توان رو میتر و ذاتاً کارآمدتر است. از ایتر، واقعیدرستتر، دیگری عمیق

 تر و ناقص از دیگری دانست. یکی را مشتقی از دیگری یا شکلی ابتدایی

  درآمیختن آشکارگى و بازنمایى منجر به ابهام در بازنمایى  ی سنمار:تله

دهد که عناصر گردد. این در شرایطى رخ مىیا محدودیت در آشکارگى مى

 شود. فروکاستهادراکى یکى از این دو به دیگرى 

   :پذیرش این که برخى چیزها به طور شهودى و برخى راهبرد چیستا

 شوند. چیزهاى دیگر به شکلى عقالنى و مستدل فهمیده و پذیرفته مى
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Z  ین توان از اآیا مىروند چیست؟ ارتباط میان بازنمایی و آشکارگی با مه

رفت نتیجه گدهند، نکته که آشکارگى و بازنمایى به امورى بیرون از من ارجاع مى

روند ارتباط برقرار چرا من با دو شیوه با مه که جهانى خارج از ما وجود دارد؟

روند ی عاطفی و عقالنی با این دو جلوه از مهکند؟ چگونه دو سیستم پردازندهمی

 اى بر مبناى آشکارگى بنا نهاد؟ توان فلسفهآیا مى شوند؟چفت و بست می

O فهمید در نظر بگیرید و عناصر آشکارگى و دانید یا مىچیزى را که مى

 بازنمایى آن را از هم تفکیک کنید.

 

 

 

 

  خودآگاه ـ ناخودآگاه  

   :آگاهی را  بازنمایی جهان پیرامون در درون سیستمِ زندهاصل آگاهی

ه گیرد کنامیم. آگاهی سطوحی بسیار متنوع از پردازش اطالعات را در بر میمی

عصبی پشتیبانی شوند.  یفزارهای مولکولی، سلولی، یا شبکهاتوانند با سختمی

های جاری در محیط بندی و رمزگذاری محرکسازی، ردهآگاهی لزوماً به ساده

های زنده بخشی از فرآیندهای درونی خود را شود. تمام سیستمسیستم منتهی می

تدا از همان ابگیرند. بنابراین، آگاهی چون متغیرهایی بیرونی در نظر مینیز هم

کند. در ی درونی سیستم را نیز در خود حمل میهایی از بازنمایی زمینهرگه

صورتی که آگاهی بر روی خود بازتابانده شود و روندهای درونی خود را 

شود. خودآگاهی شکلی ویژه از ایجاد می خودآگاهیبازنمایی و رمزگذاری کند، 

آگاهی را به انجام  بخشی از خودِ آگاهی است که رمزگذاری و صورتبندی و فهمِ
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رساند. مشهورترین ابزار رمزگذاری خودآگاهی در سطح اجتماعی، زبان است. می

ایست که در سطح زبانى ى فرآیندهاى ذهنىناخودآگاه، مجموعهبنابراین 

ى الودهشدر مقابل ى بازنمایى ذهنى داشته باشد. رمزگذارى نشود و تنها یک حلقه

هاى زبانى شده در سطح نشانهى بازنمایى مجددِ امور بازنمایىجهخودآگاهى نتی

 .شود، هرچند به آن محدود نمیاست

هاى خودآگاه به ناخودآگاه و برعکس، بر مبناى متغیرهایى تبدیل داده

ى توجه، سطح هوشیارى، اهمیت محتواى آگاهى و مانند حالت آگاهى، پنجره

هاى ذهنى ى کنشازش ناخودآگاه بخش عمدهشود. پردزا بودنِ آن تنظیم مىتنش

گیرد و تنها جزئى بسیار ناچیز از روندهاى پردازشىِ مغز در قالب را در بر مى

ى اصلىِ انباشت و شود. پردازش ناخودآگاه خزانهادراک خودآگاه رمزبندى مى

 هاى ذهنى و خالقیت است.زایش نوآوری

   :اهی تنها بخشِ در دسترس از آنجا که خودآگتوهم اصالت خودآگاهی

ی من در سطح اجتماعی ی زیستهمدارِ اجتماعی شده است، تجربهآگاهیِ زبان

فرضِ شود. از این رو، این پیشروانی توسط محتوای خودآگاهی تسخیر می

نماید که آگاهی و ادراک در کل چیزی جز نادرست بدیهی و ملموس می

ارجمند دانستن خودآگاهی نیز وجود های دیگری از این خودآگاهی نیست. مشتق

ن شکل تریدارد. مثال این که خودآگاهی مهمترین، یا قابل اعتمادترین یا گسترده

 از آگاهی است. 

   :ناخودآگاه بخشى مرموز، غیرقابل شناسایى، توهم اصالت ناخودآگاه

ی روندهای سطح روانی با ارجاع به ، که همهجادویى و فراطبیعى از ذهن است

 . قابل توجیه است آن
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 پاسخ در سطح روانی با منسوب های بیتمام پرسش ی فروید:تله

کاره و ناملموس به نام ناخودآگاه تفسیر شان به متغیری مبهم، فراگیر، همهکردن

 گردند.می

   :از  ،ن پردازش خودآگاه و ناخودآگاهمیا یتعادلدستیابی به  راهبرد موالنا

 هاى ناخودآگاه.نتایج حاصل از خالقیت انىزبو راه ابراز نمادین 

Z  توان شود؟ آیا میناخودآگاه در چه شرایطی لمس و شناسایی می

ناخودآگاه را بازنمایی کرد؟ یا این که این حوزه تنها از راه آشکارگی ادراک 

ى عملیاتى یا معماى شناختى به طور ناگهانى در چه شرایطى یک مسأله شود؟می

هایى دارد؟ در حالت عادى ین الگوى جرقه زدنِ ذهنى چه ویژگیشود؟ احل مى

اند هها برخاستکنید؟ عناصر فرهنگىِ آشنایى که از این جرقهها چه مىبا این جرقه

 چه ساختارى دارند؟

O و یدهاى شهودى و برخاسته از ناخودآگاه را شکار کنیکى از این جرقه 

وانی را یک روند ر ؟ردخودآگاه تبدیل ک توان آن را به محتوایىچگونه مى یدببین

 اش در ابهامِ قلمروی ناخودآگاه گم شود.چندان پیگیری کنید تا دنباله

 

 

 

  

 آشکارگی

 بازنمایی

 حس

 فهم

 ناخودآگاه

 خودآگاه
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 ی اوست؟ی دیوانههمهعالم این ترامپ کیست که 

 

  ی زمین است. بر اساس ترامپ یک از پولدارترین مردان کره

دالر دارایی صد و میلیون  و هفتصدمیلیارد سه او با  Forbesی گزارش مجله

ی پنجاه و ششمین آدم پولدار آمریکا و سیصد و بیست و چهارمین آدم پولدار کره

تبار است و هم از طرف شود. او فرزند یک ثروتمند آلمانیزمین محسوب می

مادری )اسکاتلند( و هم پدری )آلمان( در اروپا ریشه دارد. یعنی هر چهار تن از 

 اند. هایش در اروپا زاده شدهگپدربزرگ و مادربزر

سپیدپوست تندروی آمریکایی است ای از مردم نمونهی ترامپ خانواده

رسانند. او بارها در حرفهایش اهالی آنگلوساکسونها می -که تبار خود را به ژرمن

اروپای التین و شهروندان آمریکای التین را خوار شمرده، موقعی که در کار 

پذیر بوده بین سیاهپوستان و ی آسیبن برای طبقههای ارزاساخت خانه

گذاشته، و در ساخت برج ترامپ ها فرق میسپیدپوستان موقع اجاره دادن خانه

کشی گرفتند بهرهاز کارگران غیرقانونی لهستانی که دستمزدی بسیار اندک می

 کرده است.
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ادی حال عانهای از یک آمریکایی پولدار میترامپ از نظر شخصیتی نمونه

های مختلف ی ناسازگار اخراجی از مدرسه است، که با بهانهاست. او یک بچه

 اش)مهمتر از همه صاف بودن کفِ پایش( سربازی هم نرفت و مدرک تحصیلی

اش در کار بساز و بفروش هستند، اما خودش هم کارشناسی اقتصاد است. خانواده

تخصص دارد. همچنین در تاسیس  ی هتل و قمارخانهبیشتر در ساخت و اداره

 Missی های زیبایی زنان )برنامههای تلویزیونی، برگزاری مسابقهشبکه

Universe  وMiss USAهای ورزشی )فوتبال، بوکس، ( و ساماندهی باشگاه

اش ترکیبی از کشتی و گلف( هم اثرگذار بوده است. دستاورد اقتصادی

های موفق و سودهای کالن. یعنی ها و خطاهای بزرگ است و ایدهورشکستگی

هوش است و نه نابغه و کارآفرین. ترامپ گویند ابله و کمنه برخالف آنچه که می

شش بار به طور غیررسمی ورشکسته شده و باز ثروتمند شده است، و با وجود 

اش به نسبت پاک است و فسادهای مالی بزرگی ها حساب و کتاب مالیاین نوسان

اش نیست. هرچند شود در کارنامههیالری کلینتون یافت میی که در پرونده

 ی قانون به بندبازی مشغول بوده است.همواره در لبه

ها پنج فرزند و هشت نوه ترامپ سه بار ازدواج کرده و از این وصلت 

یک مدل اهل چک  -ایوانکا–اند. اولی دارد. هر سه همسر او مدل و هنرپیشه بوده

ای آمریکایی و سومی که حاال بانوی اول ایاالت هنرپیشه -مارال–بود، دومی 

یک مدل از اهالی اسلوانی است. ترامپ با اعضای  -ماِلنی–متحده شده 

ش ای همسران قبلیی خوب و نزدیکی دارد و این قضیه دربارهاش رابطهخانواده

 اند هم صادق است. که دورانی با هم کشمکش مالی داشته

بی است و با کلیساهای پروتستان ارتباط نزدیکی ترامپ خود مردی مذه

دارد. با این همه وقتی دخترش هنگام ازدواج به دین یهود درآمد، اعالم کرد که 
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کند. این را هم باید در نظر هایی یهودی احساس سرافرازی میاز داشتن نوه

داشت که ارتباط ترامپ با پاپ چندان خوب نیست. پاپ با اشاره به دیواری که 

هرکس به جای ساختن پل به »اش گفته خواهد جلوی مکزیک بسازد، دربارهمی

 هرچند سخنگوی واتیکان پس از واکنش« ساختن دیوار بیندیشد، مسیحی نیست!

از  یسرعت اعالم کرد که منظور پاپ ترامپ نبوده و به نوعآلود ترامپ به خشم

 .کرد یاو عذرخواه

 

 

 

 

اش از ش تاسیس کرده که بیشتر سرمایهترامپ بنیادی خیریه به نام خود

یابد و خودش هفت سال است کمک مالی به آن هدایای دوستان او تشکیل می

نکرده است. درآمد این بنیاد صرف بهداشت و درمان و حمایت از گروههای 

شود. چندی پیش این بنیاد به خاطر ارتباط با کسانی که کار میمذهبی محافظه

 کردند مورد تفتیش قرار گرفت. به آن کمک میبرای فرار از مالیات 

های تلویزیونی هم هست و حجم ی برنامهترامپ در ضمن یک ستاره

های رادیویی و تلویزیونی بر محور چشمگیری کارتون و کاریکاتور و برنامه

اند. او همچنین یک شرکت موفق برندسازی هم دارد که اش تولید شدهشخصیت

کند. ترامپ هنرپیشه هم هست و در ده فیلم )از ر میبا نام و نشان خودش کا

نقش ایفا کرده ( home alone2, Zoolander, The little rascalsجمله 

ی کشتی کچ حضور یافته و یک بار با است. او همچنین در چندین مسابقه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH5dPrqqfQAhWI6CYKHQqrDzwQjRwIBw&url=http://www.bbc.com/news/magazine-35521558&bvm=bv.138493631,bs.2,d.d24&psig=AFQjCNEG5x6-Az2jOz4xeiPQ6vupRlT8YA&ust=1479181199423329
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شان ی هرکدامگیر نمایندهماهون شرط بست که کشتیمیلیونری به نام ونس مک

جا موهای میلیونر پشتیبانش را بزنند. در این شرط ترامپ برنده شد باخت، همان 

 ماهون را تراشید!و در رینگ کشتی سرِ مک

موضع سیاسی ترامپ بر خالف آنچه که شهرت دارد، درست معلوم  

هوادار ریگان بود، بعد سه سال هوادار حزب هفتاد  ینیست. او در دهه

جمهوری هم شد، اما بعد به  ای ریاستطلب شد و نامزدشان برای رقابتهاصالح

دموکرات بود. بعد به هشت سال نخست این قرن دموکراتها پیوست و در 

کین در برابر اوباما حمایت کرد. او در کل از جمهوریخواهان پیوست و از مک

شش دموکرات و چهار جمهوریخواه حمایت مالی کرده و از این نظر بیشتر با 

ار ای گفت در میان سیاستمددر مصاحبهپارسال دارد.  سیاست دموکراتها نزدیکی

مارد. شها برتر میمعاصر کلینتون را از همه بیشتر دوست دارد و وی را بر بوش

کند، هرچند رفتارش با کار محسوب میبا این همه ترامپ خودش را محافظه

 کاران مسیحی آمریکا شباهتی ندارد. محافظه

امری متاخر و تصادفی نبوده است.  ی سیاست همورود وی به عرصه 

اش را آغاز کرد س جمهوری شدنیی ریبحث دربارههفده سال پیش ترامپ از 

و در این سال به عنوان معاون اول بوش در اردوی جمهوریخواهان با دَن کویل 

ش اخرداد امسال نامزدیبیست و هفتم رقابت کرد و باخت. وقتی باالخره در 

 Make America»اعالم کرد، شعاری مشخص  برای ریاست جمهوری را

Great Again  »ای. جالب این که شعارش در اصل همان داشت و برنامه

با آن به رقابتها وارد شده بود، و کلینتون دور نخستش شعاری بود که ریگان در 

 هم بعدتر از همان استفاده کرده بود. 
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ترامپ در جریان رقابتها روشن 

د کردن مهاجرت، کرد که هوادار محدو

کم کردن ارتباط اقتصادی با چین، 

بستن مرز بر کارگران غیرقانونی 

مکزیکی، و محدود کردن ورود 

مسلمانان به آمریکاست. او با این 

ای از سازمانها را شعارها توانست شبکه

شوند. ترامپ در جریان رقابتهای خوانده می alt-rightبا خود متحد کند که 

ها را بر زبان راند که نادرست، اشتباه یا دروغ هستند وهی از گزارهاش انبانتخاباتی

و به این خاطر از سوی چندین مرجع رکورددارِ این زمینه قلمداد شد. این ادعای 

ها عمدا گفتارهایش را به شکلی نادرست و ترامپ که خبرنگاران و رسانه

، و دلیلی که ده استکنند، از سوی بیشتر مراجع پذیرفته شناپذیرفتنی تحریف می

برایش اقامه شده آن است که این حرفها بدون تاکید و تحریف هم به همین اندازه 

 نادرست و دروغ هستند. 

ای که ترامپ در آن پیروز شد از چند نظر ویژه بود. رقابت انتخاباتی 

نخست آن که در درون حزب جمهوریخواه او شانزده رقیب داشت که بر آنها 

ر نظیر بود. ترامپ دین در تاریخ رقابتهای درون حزبی آمریکا بیغلبه کرد و ا

رقابتهای مقدماتی جمهوریخواهان چهارده میلیون رای آورد که این هم رکوردی 

خواهان برای شود. ترامپ در مراسم پذیرش نمایندگی جمهوریمحسوب می

شت، هسال شصت و  انتخابات پیشارو، با الهام از سخنرانی مشابه نیکسون در

دقیقه سخنرانی کرد که سی و پنج میلیون نفر آن را همزمان هفتاد و شش 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR8ffqq6fQAhXC4iYKHTi_AYEQjRwIBw&url=http://www.prochoiceamerica.org/elections/2016/donald-trump-abortion.html&bvm=bv.138493631,bs.2,d.d24&psig=AFQjCNEG5x6-Az2jOz4xeiPQ6vupRlT8YA&ust=1479181199423329
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مهرماه هم از بیشترین شمار پنجم اش با هیالری کلینتون در شنیدند. مناظرهمی

 تماشاچیان مناظره را در تاریخ آمریکا برخوردار بود. 

است، خوترامپ در جریان رقابتهای انتخاباتی تقریبا هر کاری که دلش می 

اش خودداری کرد )کاری که بعد از زمان جرالد کرد. او از انتشار اسناد مالیاتی

کسی  دهد بهو فقط گفت مالیاتی که میفورد در چهل سال پیش سابقه نداشت( 

کند که کمتر مالیات بدهد! در دومین ربطی ندارد و طبعا تمام تالشش را می

ترین ف به قدری بد بود که آن را کثیفاش با هیالری کلینتون رفتار دو طرمناظره

 ی این بحث اردوی کلینتوناند. درست در آستانهمناظره در تاریخ آمریکا دانسته

ی زنان را افشا کردند و ترامپ دقایقی های جنسی ترامپ دربارهماجرای شوخی

کردند قبل از آغاز مناظره با چند خانم کنفرانس خبری تشکیل داد که که ادعا می

 درازی کرده است. ل کلینتون به ایشان دستبی

ماجرای رسوایی  

جنسی ترامپ اما از آنچه 

تر اهمیتکه شهرت یافته بی

بوده است. ماجرا آن است 

که ترامپ در جریان ضبط 

ده سال  مربوط بهفیلمی 

زده با دوستش گپ میپیش 

 زنی را کهتواند هر و در این میان گفته که چون ستاره است و شهرتی دارد می

ای کرده که زمانی کوشیده زنی شوهردار را خواهد ببوسد و... همچنین اشارهمی

ی ترامپ که با خشم هوادارانش روبرو فریب دهد. بعد از انتشار صدای ضبط شده

شد، پانزده زن هم پا پیش گذاشتند و ادعا کردند که او به آنها تجاوز کرده است. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjknu6GrKfQAhUG5CYKHezCB24QjRwIBw&url=https://garrysmods.org/profile/76561197973746483&bvm=bv.138493631,bs.2,d.d24&psig=AFQjCNEG5x6-Az2jOz4xeiPQ6vupRlT8YA&ust=1479181199423329
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را زده و بابتش عذر خواست و آن زنها را هم ترامپ به صراحت گفت آن حرفها 

ارتباط ا هگوییگذشته از این گزافهنماید که دروغگو دانست. در حقیقت چنین می

ترامپ با زنان خوب بوده و مخالفانش تنها دو مورد از درگیری حقوقی با زنان 

)یکی همسرش( را یافتند که جزئی بود و هردو هم با مصالحه ختم شده بود و 

 دو نیز از ادعاهای خویش برگشته بودند.  آن

انگیز بود. ها شگفتانتخاباتی که ترامپ در آن برنده شد، از بسیاری جنبه 

هایی که برای کلینتون به شمار آرای این دو کمابیش یکی بود و تعداد رای

صندوقها ریخته شد اندکی )چند دهم درصد( از آرای ترامپ بیشتر بود. اما در 

( آورد و به شکلی قاطع electoralگر )رای گُزینسیصد و شش مپ نهایت ترا

رای داشت غلبه کرد. پیش از او سه دویست و سی و  دو بر کلینتون که تنها 

رئیس جمهور دیگر آمریکا نیز به همین شکل به رغم آرای کمترشان از رقیب 

 برگزیده شده بودند. 

 یخ آمریکاست. او تنهاترین رئیس جمهور در تارشک غیرعادیترامپ بی 

یابد. ی نظامی یا سیاسی به کاخ سفید راه میدولتمردی است که بدون هیچ تجربه

ی بهی سیاسی نداشت، آیزنهاور بود، اما او تجرتنها استثنای شبیه به او که پیشینه

یر است. ناپذاش با ترامپ قیاسنظامی چشمگیری اندوخته بود و موقعیت سیاسی

جمهور آمریکاست که برای ا هفتاد سال سن پیرترین رئیسترامپ همچنین ب

 تر بود(. شود )ریگان در بار دوم انتخابش مسننخستین بار برگزیده می

ترامپ هرچند بازیگری مستقل است و از بیرون به حزب جمهوریخواه 

های مهم تاریخ بر عهده ورود کرده، اما رهبری این حزب را در یکی از برهه

ی در واقع حزب جمهوریخواه پس از به قدرت رسیدن ترامپ بیشینهگرفته است. 
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اش بر نهادهای آمریکا را تجربه خواهد کرد. این حزب در حال حاضر سیطره

جمهور و )با توجه به درگذشت کنگره و سنا را در اختیار دارد و به زودی رئیس

رای نی در واقع بقاضی اسکالیا( دادگاه عالی فدرال را در اختیار خواهد گرفت. یع

های گذشته حزب جمهوریخواه هر سه قوه را زیر فرمان نخستین بار طی دهه

 خواهد داشت. 

گفت  اش فاصله گرفت واش از گفتمان پیشینترامپ در سخنرانی پیروزی

شکاف برخاسته از این رقابتها را ترمیم خواهد کرد و رئیس جمهور خوبی برای 

اش با اوباما بسیار د. بعد هم در نشست مشترکخواهد بو« های آمریکاییهمه»

معقول و باادب رفتار کرد و تحسین خبرنگاران را برانگیخت. این نکته را هم باید 

تواند گوشزد کرد که او پیشتر گفته بود اوباما در آمریکا زاده نشده و بنابراین نمی

پ د، ترامرئیس جمهور شود، وقتی اوباما مدارک تولدش را در پاسخ منتشر کر

ی اوباما را هم ببیند تا مطمئن شود به حق در دانشگاه ی مدرسهتقاضا کرد کارنامه

پذیرفته شده یا نه! او همچنین پیشتر ادعا کرده بود اوباما در خفا مسلمان است و 

 برای مسلط کردن مسلمانان بر آمریکا ماموریت دارد.

 

 

 

 

 

 

چیزها ندارد. او اغلب ی ترامپ روی هم رفته موضع مشخصی درباره 

کند و یک سایت مرجع ی یک موضوع اظهار نظرهای به کلی متفاوت میدرباره

http://www.aljazeera.com/programmes/faultlines/2016/07/rise-trump-160712094327197.html
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 اش را انکار کرده است.هفده مورد را برشمرده که او چیزی را گفته و بعد گفتن

جوانا )ولی آزاد شدن نماید که او مخالف قانونی شدن ماریدر کل چنین می

خواهان )ولی موافق آزاد نون ملی ازدواج همجنساش(، مخالف قاکاربرد درمانی

اش در سطح ایالتی(، موافق قانون اعدام )ولی مخالف اجرای اش قانونیبودن

حکم اعدام!(، مخالف سقط جنین )ولی موافق سقط جنین در شرایطی که برای 

 سالمت جسمی یا روانی مادر سودمند است( باشد! 

مکزیک و آمریکا ساخته شود و ترامپ معتقد است باید دیواری بین  

ها بدهند. جالب آن که این نظریه را در جریان یک دیدار پولش را هم مکزیکی

زده کرد رسمی در مکزیکوسیتی اعالم کرد و میزبانان خود را دستپاچه و شگفت

و باعث شد پاپ نسبت به او واکنش نشان دهد. همچنین قول داده که مهاجران 

را شناسایی و اخراج کند، و شاید توجه نداشته که شمار  غیرقانونی ساکن آمریکا

شود. پارسال حکم دیگری هم کرده بود و این افراد به یازده میلیون نفر بالغ می

 گفت باید جلوی ورود مسلمانان به خاک آمریکا گرفته شود.می

ی کارگر و ی محبوبیت ترامپ بین سپیدپوستان و طبقهشعارهایی که مایه 

ی های مالمریکایی شده عبارتند از کاستن از مالیاتها، بریدن چرخهفرودست آ

ی شرکتهای بزرگ، منع ورود کارگران غیرقانونی به کشور، و برپایی پیچیده

مانش ی مرکزی گفتاقتصاد حمایتی در برابر اقتصادهای مهاجمی مانند چین. هسته

ازگشت اش بر بریی کارگر به او شده، پافشای جذب سپیدپوستان طبقهکه مایه

با  ی کسانی است کهصنایع آمریکایی به خاک این کشور است. یعنی او نماینده

ها به کشورهای دیگر )به ویژه چین و هند و آسیای جنوب شرقی( انتقال کارخانه

 کنند. و استفاده از نیروی کار ارزان این مناطق مخالفت می
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قتصادی او قابل اجرا نباشد ی انماید که کل برنامهروی هم رفته چنین می

و در صورت اجرا هم آسیبی جدی به ایاالت متحده وارد کند. ترامپ با استانده 

گوید اینها باید شدنِ مدارس و عمومی بودن خدمات درمانی مخالف است و می

به طور محلی و با قواعد بازار آزاد مدیریت شوند. او در ضمن از انکار کنندگان 

گوید گرمایش زمین محیطی است و میی بحران زیستارههای علمی دربداده

 شایعه است!

تر است. به اش هم مغشوشسیاست خارجی ترامپ از سیاست داخلی 

گرا دارانه و بازاری و بومیشود سرمایهاو را می همان ترتیبی که سیاست داخلی

د. دار المللی تاکیداش هم بر عدم مداخله و انزوای بیندانست، سیاست خارجی

توان یافت. او معتقد است با این همه خط و ربط منسجمی در گفتارهایش نمی

های ها خودشان هزینهباید کمکهای مالی آمریکا به ناتو کاهش یابد، ژاپنی

ی زینهی شمالی به گهای نظامی آمریکا در خاکشان را بپردازند، در برابر کرهپایگاه

باید کریمه را به روسها واگذار کرد. گوید بمب اتمی اندیشیده شود، و می

ی آمریکا در همچنین در عینِ هواداری کالمی از اسرائیل هوادار عدم مداخله

 آید.ترین سیاست برای اسرائیل به شمار میخاور میانه است که خطرناک
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 نشد! Lady the firstای که  The first ladyهیالری؛ 

 

ی عادی طلب است. او در یک خانوادههیالری کلینتون زنی فعال و جاه

ای از اتحادهای زودگذر، زاده شد و حرکتش به سمت قدرت سیاسی آمیزه

های هوشمندانه بوده است. برخی اعتقاد دارند طلبیهای پایدار و فرصتهمدستی

بوده  بخشی از آن -که آینده سیاسی درخشانی داشت–ازدواجش با بیل کلینتون 

در ابتدای کار هوادار جمهوریخواهان بود، او به عنوان  است. هیالری کلینتون

به هواداری از نیکسون به تقلبهای شصت نیروی داوطلب در انتخابات سال 

ی جمهوریخواهان بود در برابر انتخاباتی اعتراض کرد، و از گلدواتر که نماینده

 زدیکرد. لیندون جانسون در این برش تاریخی ناملیندون جانسون هواداری می

تندرو بود که در اتحاد با مارتین لوتر کینگ پیگیر دادن حق رای به سیاهپوستان 

هایش بودند منفور شده حزبیبود و به همین خاطر در اردوی دموکراتها که هم

حال متدیست با تعصب مذهبی ی میانهبود. هیالری کلینتون که در یک خانواده

کاران و مخالف سرسخت محافظه بزرگ شده بود، تا دوران دانشجویی هوادار

جنبش مدنی آمریکا بود. اما وقتی هواداری پرشور دانشجویان از این جریان را 

 دید، پس از ترور کینگ به این جریان پیوست. 

او در دانشگاه ییل با بیل کلینتون آشنا شد و از همان دانشگاه مدرک 

یران دکترای حقوق ( گرفت که گاه به غلط در اJuris Doctorای حقوق )حرفه

ترجمه شده است، اما در نظام آموزشی آمریکا و کانادا مدرکی متفاوت است و 

دهند. فعالیت دانشگاهی هیالری بر اش لقب دانشگاهی دکتر را نمیبه دارنده

حقوق کودکان و روانشناسی کودک متمرکز بوده است. با این همه سوگیری 
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نوبتی از طرف دادگاه به عنوان وکیل اخالقی تند و تیزی نداشت، چنان که در 

مدافع مردی منصوب شد که به کودکی دوازده ساله تجاوز کرده بود، و با خالقیت 

فراوان از او دفاع کرد و مجازاتی که چه بسا مستحقش بود را به تاوانی  پشتکارو 

 سبک فروکاست. 

 

 

 

 

 

 

 

دی بر ی حقوق کودکان بحث و مخالفتهای زیاگیری او دربارهموضع

انگیخته، چون او معتقد است سنِ عقلِ کودکان بسته به شرایطی بسیار متنوع 

الفانش کند که به نظر مخشود و بنابراین از تصویب قوانینی حمایت میتعیین می

شود و به زور گرفتن حق شان میی درگیری حقوقی بین فرزندان و والدینمایه

سازد. او در دولت ط دولت آسان میسرپرستی کودکان از پدر و مادرشان را توس

کارتر ریاست صندوق دفاع از کودکان را با موفقیت بر عهده گرفت. در دوازده 

سالی که بیل کلینتون فرماندار ایالت آرکانزاس بود، نفوذی در این منطقه به دست 

اش مدیون فعالیتهای شوهرش بود. او اصالحاتی در نظام هآورد که بخش عمد

منطقه انجام داد و طی دو سال به عنوان مادرِ آرکانزاس و زنِ آموزشی این 

ی آرکانزاس انتخاب شد. موقعیتی که انگار بیشتر وابسته به شوهرش برگزیده

بوده است، چون وقتی بیل کلینتون از فرمانداری کنار رفت و هیالری تصمیم 
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ندانی نخواهد آمارها نشان داد که رای چ گرفت به جای او در رقابتها شرکت کند،

 آورد و به همین خاطر سودای فرماندار شدن را رها کرد.

هیالری کلینتون گرایشهایی به چپ نو دارد، و بخش بزرگی از  

ی گنجد. با این همه رفتار خودش دربارهفعالیتهایش زیر برچسبِ فمینیسم می

نظر  رموقعیتهای منفور از دید فمینیستها ضد و نقیض بوده است. باید این را د

ی مسیحی داشت که هیالری کلینتون زنی مذهبی است. او هم در یک خانواده

های مذهبی اش در کلیسا و برنامهمتعصب پرورده شده و هم در سراسر زندگی

حضوری پررنگ داشته است. او هم مانند ترامپ عقاید مسیحی متودیست سفت 

ها LGBTو سختی دارد. به همین خاطر این حدس که حمایتش از 

ها( ماهیتی شعارگونه و ابزاری دارد، پذیرفتنی گرایان و دوجنسی)همجنس

ون اش پیوندش با کلینتاند که همین اهداف سیاسینماید. برخی بر این عقیدهمی

های را نیز استوار ساخته است و این یکی از دالیلی است که رسانه

طلبی و و به خاطر جاهاند. یعنی که اجمهوریخواهان او را لیدی مکبث لقب داده

اش هم بخشی از خانوادگی دهد و زندگیدستیابی به قدرت تن به هر کاری می

 طرح کالن او در این زمینه است.

از  ی ناخوشایندبا به قدرت رسیدن بیل کلینتون بخشی از این انگاره 

هیالری تایید شد. او نخستین بانوی اول آمریکا بود که پیش از ورود به کاخ 

ید برای خود شغلی مستقل داشت و بیشتر از سطح کارشناسی تحصیل کرده سف

بود، و همین را مبنای در اختیار گرفتنِ قدرتی دانست که مردم بابتش به شوهرش 

)و نه به او( رای داده بودند. هیالری بالفاصله پس از به قدرت رسیدن بیل 

دیگر در  د، یک دفتر کارکلینتون عالوه بر دفتر بانوی اول در بال راست کاخ سفی

ای پشت پرده بال چپ این بنا برای خود راه انداخت و به صورت چهره
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ماندهی نیروهای سیاسی را زیر پرچم شوهرش به انجام رساند. اعمال قدرت زسا

صریح و گاه نمایشی او در کاخ سفید انتقادهایی را به دنبال داشت. طوری که 

 گفتند راینامیدند و برخی به شوخی میمی« بیالری»مقام ریاست جمهوری را 

 «!اندبا یک تیر دو نشان زده»دهندگان با انتخاب بیل کلینتون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصالح نظام بهداشتی آمریکا را آغاز کرد و دوازده سال پیش هیالری  

بایست کارمندان و ی صاحبان مشاغل میپیشنهادی افراطی داد که طبق آن همه

کردند. این برنامه در واقع غیرعملی و شعارگونه بود و به می کارگرانشان را بیمه

ای انجامید. طوری که هم جمهوریخواهان و هم برخی از نارضایتی پردامنه

دموکراتها با آن مخالفت کردند و تظاهراتی مردمی بر ضد آن انجام شد. این 

به  هیالریرای نیاورد و کنار گذاشته شد و محبوبیت در پایان همان سال برنامه 

شدت کاهش یافت. جمهوریخواهان به شدت به این برنامه حمله بردند و به خاطر 

ای که دموکراتها بابت طرح هیالری )به ویژه نزد رای دهندگان مستقل( بدنامی

پیدا کرده بودند، در همین سال کنترل کنگره و سنا را به جمهوریخواهان واگذار 

توزانه رفتار کرد و نیروی یخواهان کینهکردند. هیالری در برخورد با جمهور

شد قانون اصالح نظام بهداشت و درمان که از اردوی ای بود که باعث میاصلی
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شد توسط شوهرش وتو شود. این مخالفتها در نهایت ختم شد ایشان پیشنهاد می

 تصویب شد. « قانون اصالحی رفاه»و این پیشنهادها در قالب 

لینتون یک فمینیست سرشناس است و در این چنان که گفتیم، هیالری ک 

دهد. او تاسیس دفتر خشونت علیه زنان در وزارت زمینه تبلیغات وسیعی انجام می

و  دانستاش میبودن« بانوی اول»دادگستری آمریکا را مهمترین دستاورد دوران 

این احتماال راست است. با این همه بیشتر کارهایش در این مورد به شعار و 

ی بلوغ و کاخ سفید درباره ماند. چنان که کنفرانسهای پیاپیگویی میهگزاف

شد بیشتر کارکرد کودکان و حق سرپرستی مادران که زیر نظرش برگزار می

ال در آورد، مثتبلیغاتی داشته تا چیزی دیگر. سخنان گزاف هم زیاد بر زبان می

ن حقوق بشر است و چهارمین کنفرانس زنان پکن اعالم کرد که حقوق زنان هما

 ی بشریت اخراجحقوق بشر حقوق زنان؛ و به این ترتیب مردان به کل از دایره

 حقوق مردان»از مردان را به این جرگه راه داد و گفت جزئی کرد. بعدتر بخشی 

 «!( همان حقوق بشر استgayگرا )همجنس

ز ا ی کلینتون و مونیکا لوینسکی فاش شد، هیالری سرسختانهوقتی رابطه 

ی بخشی از یک زنجیره»شوهرش پشتیبانی کرد و ادعاهای مونیکا را دروغین و 

دانست. کمی بعد که معلوم شد این شایعه « های راستهای افراطیی توطئهپردامنه

راست بوده و کلینتون در این مورد دروغ گفته، هواداری هیالری از شوهرش 

ی سنتی وفاداری او اران خانوادهی مناقشه شد. به شکلی که مذهبیون و هوادمایه

ستودند، در حالی که هواداران حقوق زنان و فمینیستها کنار به شوهرش را می

آمدن او با خیانت شوهرش و پشتیبانی از او در این زمینه را توهین به مقام زن 

عشقی »کردند. هیالری در خاطراتش جدا نشدن از شوهرش را به قلمداد می

ناپذیر، مربوط دانست. گذشته از این موضوع رسیدگی« دوام یافتهها پایدار که دهه
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ی انتخاب هیالری برای باقی ماندن در کنار شوهرش از نظر سیاسی و برای آینده

ری گیبود. او برای نخستین بار پس از این موضع سودمنداش بسیار شغلی

جلس به ممحبوبیتی آماری بین مردم به دست آورد و کمی بعد به همین وسیله 

ی دموکراتها بود و همین مقام سنا راه یافت. او دو دوره در مجلس سنا نماینده

 مبنای دستیابی به وزارت در دولت اوباما قرار گرفت.

 

 

 

 

  

 

هیالری کلینتون آشکارا از همان ابتدای کار دستیابی به قدرت کامل و 

کلینتون از  و با بیلنشستن در دفتر بیضی کاخ سفید را هدف گرفته بود. ازدواج ا

شود. گذشته از هشت سالی که در عمل به همراه این نظر بسیار موفق ارزیابی می

ی خود را نمایندههشت سال پیش راند، او شوهرش بر کاخ سفید فرمان می

ریاست جمهوری کرد، اما در اردوی دموکراتها از اوباما شکست خورد و به 

ار ضعیف در میدان ظاهر شد. در نتیجه خصوص هنگام بحث و مناظره با وی بسی

با اوباما متحد شد و به نفع او کنار رفت. در نتیجه وقتی اوباما به ریاست جمهوری 

برکشید. او در این مقام هوادار امور خارجه رسید، او را به مقام مهم وزارت 

ی تمام و کمال آمریکا در کشورهای دیگر بود و از افزایش قوا در مداخله

تان، حضور سیاسی گسترده در عراق و مداخله در سیاست داخلی افغانس

بر ضد ایران بود که  هاکرد. او طراح و مدیر تحریمکشورهای دیگر هواداری می
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ی قطعات فنی غیرنظامی و دارو و سوخت همراه ی معاملهسابقهبا محدودسازی بی

از  گ شمار زیادیبود و در کنار سیاستهای نادرست دولتمردان ایرانی به بهای مر

 ایرانیان تمام شد. 

 از و هیالری کلینتون از حامیان اصلی طرح حمله به افغانستان بود 

شد. این در حالی است که پشتیبانان مهم بوش برای حمله به عراق محسوب می

ن کرد و حمله به خاور میانه مهمتریی سیاستهای بوش مخالفت میاو تقریبا با همه

المللی ی نظامی به لیبی بود و توافق بینوی بود. او معمار حمله ی توافقش بانقطه

برای حمایت از انقالبهای موسوم به بهار عربی را فراهم آورد. در نتیجه آشوب 

قیم ی مستو ویرانی در کشورهای عربی و به ویژه نابودی سوریه را باید نتیجه

ه ن در پاکستان بود ککارهای او دانست. او پشتیبان اصلی طرح حمله به بن الد

ی نظامی در المل مداخلهبه مرگ او انجامید. این کار در ناموس حقوق بین

صد و دوازده شود. هیالری طی دوران وزارتش به کشوری ثالث محسوب می

ه سال سکشور دنیا )از جمله تیمور شرقی و توگو!( سفر کرد. با این همه وقتی 

اث ملموس و کارسازی برای آمریکا به از این مقام کنار گذاشته شد میرپیش 

یادگار نگذاشته بود و بزرگترین دستاوردش ویرانی کشورهای خاور میانه و شمال 

 ها هم ناامن کرد، طوری که به دنبال حملهآفریقا بود. او شرایط را برای آمریکایی

ی تحقیق در این زمینه در عمل هیالری را غازی کمیتهبه سفارت آمریکا در بن

ابت مرگ سفیر آمریکا و همکارانش در این کشور مقصر شمرد. هرچند باز طبق ب

 معمول حکمی قانونی در این مورد صادر نشد. 

شک سیاستمداری فاسد است. یعنی هم به طور رسمی هیالری کلینتون بی 

های مربوط به این فسادها ی فساد مالی دارد و هم فساد سیاسی. رسواییپرونده

ترین شود و از ابتدای کار برمال بوده است. قدیمیات اخیر مربوط نمیهم به انتخاب
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شود، و این زمانی است مربوط میهشت سال پیش بیست و ی مهم او به پرونده

که بانوی اول ایالت آرکانزاس بود و طبق اسناد موجود هزار دالر در یک شرکت 

کار از گذاری کرد و ده ماه بعد صد هزار دالر بابت سود این دامداری سرمایه

ای در میان بوده و هیالری از این شرکت آنجا دریافت کرد. این نکته که گاوبندی

رشوه گرفته کمابیش قطعی است. هرچند او موفق شد از تشکیل پرونده و تحقیق 

 رسمی در این زمینه جلوگیری کند.

ها و درآمد گذاریی سرمایهای دربارهپروندهو چهار سال پیش بیست 

ی مالی بانوی اول ایاالت متحده شد که سوءاستفاده اش تشکیلهیالری و والدین

د عچهار سال بداد. اما اسناد مربوط به آن گم شد، تا آن که از مقامش را نشان می

شان کردند. هیالری بابت این ماجرا به دادگاه در دفتر هیالری در کاخ سفید کشف

کرد. با یکشانده شد و نخستین بانوی اول آمریکایی بود که چنین وضعیتی پیدا م

این همه شواهد موجود مخدوش شدند و هیالری به خاطر کم بودنِ مستندات 

 تبرئه شد. 

  

  

 

 

 

 

 travelgateرسوایی دیگری به بار آمد و این یک یش و دو سال پبیست  

لقب گرفت. چون دفتر سفرها در کاخ سفید با اعمال نفوذ هیالری طی 

ابل کارمندان جدیدی را هایی کارمندانش را اخراج کرد و در مقسازیپرونده

استخدام کرد که دست بر قضا از دوستان قدیمی و نزدیک هیالری در آرکانزاس 

https://www.conservativeoutfitters.com/blogs/news/119626817-leaked-audio-hillary-clinton-promises-gun-grab
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برقرار شد که این بار نمایان شد که هیالری در اخراج بودند. باز دادگاهی 

کارمندان عادی دست داشته و در جریان تحقیق در این مورد هم دروغ گفته 

ده اش به قدر کافی نمایان نبوهای پنهانیاین بهانه که نیت است. با این همه باز با

 رهایش کردند.

به دنبال خودکشی ونس فوستر که مشاور کاخ و سه سال پیش بیست  

سفید بود، شایع شد که کلینتون در همان شب مرگ او اسناد و مدارکی را که به 

 filegateآمده از دفترش به سرقت برده است. این ماجرا هم نظرش خطرناک می

خوانده شد و با این نکته گره خورد که گویا خانم کلینتون ریاست امنیت کاخ 

سفید را به یکی از معتمدانش سپرده که صالحیت کافی برای انجام این شغل را 

قیقها . تحتا مامور دولت شده استنداشته و بیشتر کارگزار هیالری محسوب می

د در این زمینه به دست متهم در این زمینه به جایی نرسید و مدرکی محکمه پسن

 کنندگان هیالری نیفتاد.

هم زمانی که دوران ریاست جمهوری کلینتون به پایان سال پیش پانزده  

رسید، این زوج خوشبخت هدایایی که روسای کشورهای دیگر به رئیس جمهور 

آمریکا داده بودند را پیشکشهایی به شخص بیل کلینتون قلمداد کردند و آنها را 

لماتیک سابقه نقض قوانین دیپشان بردند! این کار بیخ سفید به خانهموقع ترک کا

اش در نهایت دامن ایشان را گرفت. طوری که بخشی از این هدایا بود و رسوایی

هزار دالر ارزش داشت را پس از قدری مقاومت صد و سی  و چهار که بالغ بر 

 نبه کاخ سفید پس دادند. هیالری کلینتون عالوه بر این درست پیش از زما

اش هم هدایایی را با این لقب از این و آن دریافت کرده بود که سناتوری

 نمود. غیرقانونی می
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ون از ی هیالری کلینترسوایی دیگری به بار آمد و این به استفادهپارسال  

هم های الکترونیکی ماش برای ارسال پیامو نشانی شخصیغیراداری ی یک رایانه

مقامهای فدرال آمریکا باید برای ارسال پیامهای  یشد. همهسیاسی مربوط می

 ی بایگانی پیامها و ارزیابیهای اداری استفاده کنند تا نسخهشان از رایانهرسمی

 امور خارجهشان ممکن باشد. هیالری که در زمان ارسال این پیامها وزارت بعدی

 بدل ساخته و از ناپذیر را رد وبا این کار در عمل پیامهایی رسیدگی آمریکا بود،

 موقعیت سیاسی خود سوءاستفاده کرده بود. 

 

 

 

 

قضیه وقتی باال گرفت که معلوم شد هیالری اطالعاتی محرمانه را از این 

مجرا برای دیگران ارسال کرده است. هیالری اعالم کرد که هیچ اطالعات 

 پلیس کرده است، اما تحقیقاش نگهداری نمیی شخصیای را در رایانهمحرمانه

پیام مخابره شده از همین مجرا دو هزار و صد فدرال نشان داد که دست کم 

گوید. کلینتون بعدتر در مناظره با برچسب محرمانه داشته است و او دروغ می

برنی سندرز گفت این اطالعات را داشته ولی هرگز آنها را برای کسی نفرستاده 

گوید و دست دروغ می است، اما باز تحقیق پلیس نشان داد که در این مورد هم

ی پست الکترونیک محرمانه یا بسیار زنجیرهپنجاه و دو میل و کم صد و ده ای

ی او ارسال شده است. همچنین دو هزار پیام ارسالی محرمانه از مجرای رایانه

 ی محرمانه قرار داشته است. دیگر نیز در رتبه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyqMba26fQAhVL1hQKHRbBAYkQjRwIBw&url=http://www.breitbart.com/2016-presidential-race/2016/05/07/donald-trump-hillary-clinton-is-trigger-happy-on-foreign-policy/&psig=AFQjCNESU8rmKLegzRT4iZwCpbgTwIR1YA&ust=1479193531339194
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ش دختربا شوهر و  خارجهگیری از وزارت هیالری کلینتون پس از کناره 

بنیادی خیریه به نام خودشان تاسیس کرد که هدفش فعالیتهای بشردوستانه برای 

ای رشد و سرپرستی کودکان بود. این بنیاد به زودی به مرکز انباشت هدایای مالی

دند. کرتبدیل شد که رهبران دولتهای دیگر با یا بی واسطه به آن تزریق می

ون بزرگی شد، چون فاش شد که بنیاد کلینت ی رسواییفعالیتهای این بنیاد هم مایه

ند زدگان هائیتی پرداخته بودپولهایی که دولتهای گوناگون برای  کمک به زلزله

را باال کشیده و تنها ده درصد آن را به مردم نیازمند داده است. از این ده درصد 

ای شد که اصوال از ی نساجیی پول صرفِ بازسازی کارخانههم بخش عمده

له آسیبی ندیده بود، ولی سهامدارانش دوستان و هدیه دهندگان به بنیاد زلز

 اند! کلینتون بوده

گذشته از دریافت هدایای مالی از طرفهای سیاسی، از مجرای همین بنیاد 

ها شغلی بسیار پر درآمد برای خود دست و پا کرد و آن هم بود که کلینتون

ها ور نکردنی بود. ماجرای این سخنرانیسخنرانی کردن در برابر دریافت مبالغی با

بود. در این هنگام بیل کلینتون  امور خارجهدر زمانی آغاز شد که هیالری وزیر 

شد که به ازای هریک پانصد تا هفتصد و پنجاه هایی دعوت میبرای سخنرانی

ا ی نامعقول دولتهکرد. پرداخت کنندگان این هزینههزار دالر دستمزد دریافت می

ای بودند که آشکارا انتظار داشتند همسرِ این سخنران ازمانهای سیاسییا س

ی ای سیاسی جبران کند. از آنجا که زنجیرهشان را در عرصهقیمت مهربانیگران

یافت، قاعدتا این انتظارشان پربیراه هم نبوده های بیل کلینتون ادامه میسخنرانی

ی روشنفکرانه به ماجرای هدیههای گیریاست. رسواترین نمونه از این رشوه

ه در پشت شود کنظربایف به بنیاد کلینتون و سخنرانی گرانبهای بیل مربوط می
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اش شرکتی قرار داشت که با حمایت هیالری و دولت آمریکا به منابع صحنه

نتون ها بیل کلیاورانیوم قزاقستان دسترسی پیدا کرد. در جریان همین سخنرانی

 یاش در زمینهی درخشانکارنامه»و نظربایف را به خاطر ای صادر کرد بیانیه

اش برای آشنایان به اوضاع سیاسی ای که دروغ بودنستود. جمله« حقوق بشر

 قزاقستان به قدر کافی نمایان است.

خودِ هیالری بعد از نوشتن کتاب خاطراتش برای هر یک سخنرانی در 

د. او کریهزار دالر دریافت مدویست تا دویست و بیست و پنج این مورد بین 

از این راه یازده میلیون دالر درآمد داشت! درآمد پارسال در پنج ماه پایانی 

ها تقریبا دوبرابر شوهرش است و این دو طی هیالری کلینتون از مجرای سخنرانی

ی اند. همهبیش از صد و چهل میلیون دالر از راه سخنرانی درآمد داشتههفت سال 

اند، احتماال با داوری من همراه ای هیالری و بیل را خواندهکسانی که کتابه

خواهند بود که به ندرت سخنان مردان و زنان بزرگ، ارزشِ پولیِ مستقیمی در 

 ی ایشان نیستند.شک از زمرهاین ابعاد دارد، و این زوج خوشبخت بی

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifxZah3KfQAhXLuRQKHSfcC4kQjRwIBw&url=http://elitedaily.com/news/politics/theres-still-way-hillary-clinton-win-2016-election/1688024/&psig=AFQjCNESU8rmKLegzRT4iZwCpbgTwIR1YA&ust=1479193531339194
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 گزارش چرندشکن: 

 ی انتخاب چهل و پنجمین درباره

 کارییس جمهور آمری

 

 

 

 

 

 

انتخاب چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده، رخدادی تاریخی  

سابقه را در خود گنجانده بود. در این انتخابات بود که شمار زیادی از موارد بی

 -و در واقع منفور –برای نخستین بار دو تن که دقیقا به یک اندازه نامحبوب

شان بر ضد هم و کشمکش راکنیپبودند با هم رقابت کردند. دو نفری که لجن

شان با سیاستمداران شریف شباهتی نداشت و با این که رفتاری کودکانه ناشایست

شدند، چون در این ترین نامزدهای تاریخ آمریکا هم محسوب میداشتند، فرتوت

 کرد. انتخابات مردی هفتاد ساله با زنی شصت و نُه ساله رقابت می

شان در آراییر و اشتیاق مردم ایران و صفدر جریان این انتخابات شو 

موافقت یا مخالفت با یکی از این دو نامزد به راستی تماشایی بود و از سویی از 

وجه داد و از سوی دیگر با تپختگی سیاسی و توجهشان به سیاست جهان خبر می

کرد، کلکسیونی رنگارنگ از باورهای نادرست و به محتوایی که تولید می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM_vel36fQAhWFPRQKHXg9DogQjRwIBw&url=http://abcnews.go.com/Politics/insider-outsider-matchup-finds-clinton-trump/story?id%3D33689594&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNHHZIm97mLC7g00C5Ar55LHXgFFHg&ust=1479195607182649
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گذاشت. ضمنِ ارج نهادن به ها و خطاهای شناختی را به نمایش مییداورپیش

ی نامزدهای ریاست هشیاری سیاسی مردم ایران و محترم شمردن نظری که درباره

ی نادرستی که جمهوری آمریکا داشتند و ابرازش کردند، ضروری دیدم نُه گزاره

ن استخراج کرده و بر زد را از این میاشان به چرند پهلو میآشکارگیِ غلط بودن

ن ای از ایکنم مهمترین دستاوردِ بحثهای عمومیآن تاکید کنم، چرا که گمان می

 دست، همین بازبینی باورها و نگاه نقادانه به گفتمانهاست.

 

 

 

 

 

ی چرند نخست: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوعی مسابقه

 دختر شایسته است!

مان طی انتخابات اخیر ریده از وطنوطنانِ گاه برویکرد برخی از هم 

داد که رقابت سیاسی میان نامزدهای حزب ریاست جمهوری آمریکا نشان می

دموکرات و جمهوریخواه از دید ایشان چیزی از جنس انتخاب دختر شایسته بوده 

ی این که چرا هوادار هیالری و مخالف ترامپ است. چون موقع استدالل درباره

اش نسبت به زنان( و ادبیاخالقی ترامپ )مثال بی هستند، به ویژگیهای

کردند، تا حدودی اش( اشاره میخصوصیات شخصی هیالری )مثل زن بودن

ی اصلی موقع انتخاب یک نامزد ریاست توجه و غافل از این که مسئلهبی

جمهوری، آن است که چه منافعی را با چه روشهایی با چه ضریبی از اطمینان 

د مهم ها بایدهد. بر این مبنا آنچه قاعدتا برای ایرانییا به باد می کندبرآورده می

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/10/who-will-win/497561/
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ها و پیشینه و رویکرد این دو در تناسب با منافع ملی ایرانیان است. باشد، برنامه

یالری خطر و هام که از همان ابتدا به روشنی ترامپ را کمامری که پیشتر هم گفته

 داد.  را بسیار خطرناک جلوه می

ها بیش از هرچیز اهمیت دارد، رویکرد ابرقدرتِ که برای ما ایرانیآنچه 

ی ایران زمین است. ترامپ خود را هوادار پرشور اسرائیل مندِ فردا دربارهترامپ

قشی ها نهای اسرائیل و فلسطینیداند، اما معتقد است آمریکا باید در رایزنیمی

کاستن از حمایت اسرائیل. او  و این کمابیش یعنی ای بازی کند،خنثا و حاشیه

بارها بر ضرورت بمباران چاههای نفت داعش تاکید کرده و یک بار درخواست 

کرد بیست تا سی هزار سرباز برای نابودی این دولت گسیل شود. الزم به ذکر 

ها با وجود بمباران دایمی سوریه و گاه قلمرو داعش، در عمل است که آمریکایی

اند. را از نوعی مصونیت دیپلماتیک برخوردار کرده چاههای نفت این قلمرو

شان به سوریه طی ی هواییطوری که در میان نزدیک به دوازده هزار حمله

سالهای اخیر، تنها کمتر از دویست موردش به چاههای داعش نزدیک شده که 

 آن هم مهم و جدی نبوده است. 

ه د حمله بگویآمریکاست، و می« کشورتراشی»ترامپ مخالف سیاست 

افغانستان کار نادرستی بوده، و از حمایت آمریکا از عربستان سعودی هم دل 

گرایانه دارد. ی سوریه و داعش موضعی واقعخوشی ندارد. او همچنین درباره

ی نظامی در ای گفته بود هوادار مداخلهزمانی معاونش مایک پنس در مصاحبه

در جریان دومین چند روز بعد  ترامپاما سوریه و سرنگونی بشار اسد است، 

اش با هیالری گفت که با این حرف مخالف است و معاونش این حرف را مناظره

با او هماهنگ نکرده و بیخود گفته است! او همچنین بارها و بارها به ضرورت از 

 بین بردن داعش تاکید کرده و روسیه را به خاطر حمله به داعش ستوده است. 
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یا « قدرتِ نرم»مهمترین نماینده و مجری طرحِ  از سوی دیگر هیالری

است، تعبیری که به گفتمان سیاستمداران ایرانی نیز رخنه کرده است « جنگ نرم»

های محلی و به خدمت گرفتن نیروهای بومی را نشاندهو استفاده از دست

ونت خشای که کنترل بیکند. دستگاه نظریی نظامی رسمی میجایگزین حمله

 بنیان است وداند سست و بیبیرونی به کمک جنگ نرم را ممکن می قلمروهای

کا در های آمریدستاورد کلینتون در این زمینه به روشنی نشان داده که دستکاری

گیری گروههای خشن و وحشی دامن مناطق نفوذش به آشوب و ویرانی و شکل

تویتر آنها  ک وزده است. او همچنین با تاکید بر گسترش جهانی استفاده از فیسبو

هایی سودمند برای سیاست خارجی آمریکا دانسته، و حقوق زنان را به را رسانه

عنوان ابزاری برای اعمال سیاست امنیتی آمریکا در سطح جهانی برجسته ساخته 

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای آمریکایی برداشتهای او در این زمینه از سویی نادرست و به شیوه

ی دیگر به اختاللهایی بزرگ انجامیده است. او با سیاسی بینانه است و از سوخوش

کردنِ ماجرای حقوق زنان در عمل بهانه را برای سرکوب جنبشهای سالم و 

تندرست هوادار حقوق زنان در کشورهایی مانند ایران فراهم آورده و بسیاری از 
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نشاندگانی سیاسی مسخ کرده است. از فعاالن ارزشمند این حوزه را به دست

هایی مانند فیسبوک را به ابزاری امنیتی بدل کرده و در کارکرد سوی دیگر رسانه

های نو انحرافهایی ایجاد کرده است، که حدس من آن است طبیعی و عادی رسانه

 که به زودی پاتکی چشمگیر بر قدرت هژمونیک آمریکا را رقم خواهد زد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ست.چرند دوم: ترامپ فاشیست، لمپن، و... ا

ای هنگام توصیف شخصیتی که به آوردگاه سیاست وارد شده و چهره

عمومی پیدا کرده، باید قدری با دقت و عینیت سخن گفت. بدیهی است که 

هواداران یا مخالفان یک سیاستمدار که برای پیروزی حزبشان در نبردی انتخاباتی 

نند و که وصف میکنند، پیشوای خود را رقیب وی را با زبانی عامیانفعالیت می

ی آورند. اما خارج از این دایرهآمیز یا دشنام روی میبه ستایشهای اغراق

غیرمعقول، سزاوار است تعبیرها و کلماتی درست  و شفاف برای اشاره به 

ی ترامپ کلماتی مثل زنان!( به کار گرفته شود. دربارهدولتمردان )و دولت

 فاشیست و لمپن کاربرد ندارد. 

و  ی نخست قرن بیستم استیک جریان سیاسی مربوط به نیمهفاشیسم 

پس از آن نه امتدادی چشمگیر داشته و نه شرایط بازتولیدش ممکن بوده است. 
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این کلمه بیشتر دشنامی عمومی و مبهم است که کمونیستها به مخالفانشان 

ن لمپ دهند.اند و حاال به پیروی از ایشان برخی از روشنفکران به هم میدادهمی

ی نادقیق و نادرستی است که به میانه ی قرن نوزدهم و تفسیر خاص هم کلمه

شود و خارج از همان بافت مارکس از به قدرت رسیدن ناپلئون سوم مربوط می

کار، تعریف علمی روشنی ندارد. ترامپ بنا به شواهد موجود پوپولیست، محافظه

ای که شود که هر کلیدواژهینژادپرست و مسیحی متعصب است، اما این دلیل نم

 خواستیم را به او منسوب کنیم.

 

 

 

 

 نژاد یکسان است.چرند سوم: ترامپ با احمدی

شود، برابر نهادن ترامپ و خطای دیگری که در این میان دیده می

نژاد است. این دو تنها در سطحی شخصی شباهتی جزئی به هم دارند و احمدی

گویند و موقع مصاحبه هرچه ه به سادگی دروغ میگردد کآن هم به اینجا باز می

دق، انگیزی از محتوا، صگویند و با اعتماد به نفس شگفترسد میبه دهنشان می

شان یلدلکنند! خودشیفتگی نمایان و بیو معنای حرفهای خودشان صرف نظر می

هم شاید وجه شباهت دیگرشان باشد. همچنین شعارهای پوپولیستی این دو نیز 

نماید شباهتی به هم دارد. اما گذشته از کند و ضد و نقیض میمدام تغییر می که

گردد، موقعیت و کردار و این موارد که اغلب به سطح شخصیتی و فردی باز می

شان در سطح اجتماعی به کلی متفاوت است. یعنی گذشته از شباهتهای نقش

اسی افراد ندارد، ی سیسطحی و جزئی شخصی که اهمیتی در ارزیابی کارنامه
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نژاد مردی ثروتمند و باقی تنها تفاوت و تمایز است. ترامپ بر خالف احمدی

اش پیشین ی باالی جامعه است، در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعیمتعلق به طبقه

بدون برخورداری از رانت حکومتی کامیاب بوده، در جریانی سیاسی حل نشده 

شود. از همه مهمتر این که یاسی محسوب نمیای عقیدتی یا سو کارگزار دسته

 ترامپ با رای مردم به مقام ریاست جمهوری رسیده است!

 

 

 

 

 

 

هوادار صلح و « چون زن است»: هیالری کلینتون چهارمچرند 

سیاستمداری « چون هوادار حقوق زنان و کودکان است»آشتی است و 

 شود.مترقی و نیکخواه محسوب می

ه در میان سیاستمداران تفاوت چندانی میان زن و نخست باید دانست ک 

توان یافت. یعنی فمینیستهایی که بی توجه به ویژگیهای شخصی افراد و مرد نمی

دهند، بر اساس لطیف و مهربان شمردن زنان سیاستمداران زن را بر مرد ترجیح می

بر  شاننبا مردساالرانی که سیاستمداران مرد را به خاطر قدرتمند بوداند همسان

شمارند. دست کم در ایاالت متحده سیاستمداران زن معاصر ما زنان برتر می

دار ترین سیاستمطلبشک جنگاند. هیالری کلینتون بیطلب بودهاغلب جنگ

آمریکاست و به تنهایی بیش از بوش پدر و پسر کشت و کشتار به پا کرده است. 

سیاسی  هایی فروپاشیغازگاه زنجیرهی آمریکا به لیبی که آاز یاد نبریم که حمله
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موسوم به بهار عربی بود، توسط هیالری صورتبندی شد و با پشتیبانی سفیر آمریکا 

در سازمان ملل )سوزان رایس( و مشاور شورای امنیت )سامانتا پاور( اجرایی 

  شد، که همگی زن بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دار و درایت م: ترامپ تاجری موفق و ثروتمند است و اقتپنجچرند 

 بیشتری از هیالری کلینتون دارد.

ی این دو تن ارزیابی کرد. اگر چنین این گزاره را باید با مرور کارنامه 

تر یابیم که هیالری کلینتون از هر نظر از ترامپ هوشمندتر و منضبطکنیم در می

،  است تردارتر و باهوشاست. او بیشتر درس خوانده، در کردار و رفتار خویشتن

ه دنبال هایی کای اندوخته، و در بیشتر برنامهی سیاسی فراوان و پیچیدهتجربه

کرده با سرسختی و ممارست کامیاب شده است. او زنی صاحب اندیشه و می

زنی سیاسی کند و راه چانههوشمند است که در سازماندهی مردم موفق عمل می

دار در مقابل یک سرمایهداند. ترامپ و ایجاد اتحادهای زودگذر را خوب می

ی مردم آمریکا توان با وضعیت میانهبند و بار و خوش و خرم است که میبی
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برابرش دانست. دقیقا به همین خاطر هیالری کلینتون شخصیتی بسیار خطرناک 

 است. او سیاستمداری مقتدر و منضبط و بسیار فاسد و فریبکار است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مریکا محبوب بود و ترامپ محبوبیتی : هیالری در آششمچرند 

 نداشت.

اگر مقیاس ما برای ارزیابی محبوبیت یک شخصیت سیاسی شمار آرای 

 انگیزی همسان هستند و بهکسب شده باشد، ترامپ و هیالری به شکل شگفت

دویست وسی آرای یک چهارم این دو از ک یهرباشند. یک اندازه نامحبوب می

مریکایی را به دست آوردند. یعنی ی آرای دهندهو پانصد هزار میلیون و یک 

شان هم دقیقا هردویشان به نسبت نامحبوب هستند و مقدار نامحبوبیت یا محبوبیت

دهد که ها نشان میی توزیع آماری راییکی است. در این میان مطالعه

ها، مهاجران و یهودیان به هیالری مکزیکی، (هشتاد و هشت درصد) سیاهپوستان

اند. میزان ی کارگر به ترامپ رای دادهطبقهکلینتون و سفیدپوستان و به خصوص 

آرای زنان به این دو بر خالف انتظار چندان متفاوت نبوده است. یعنی با وجود 
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آن که تمرکز هیالری بر شعارهای فمینیستی و تخریب ترامپ به مثابه مردی عیاش 

 به هیالریپنجاه و چهار درصد زنان به ترامپ و چهل و سه درصد باره بود، و زن

گرایانه تنها بر یک دهم آرای زنان تاثیر ن تبلیغات زنرای دادند. یعنی کل ای

داشته است. این توهم که هیالری محبوبتر از ترامپ است ناشی از این حقیقت 

های تولید فکر در آمریکا با های بزرگ و حکمرانان ماشیناست که مدیران رسانه

 اند. کردهی میدموکراتها پیوند دارند و به نفع هیالری تبلیغ و در یک معنا جوساز

این نکته بسیار اهمیت دارد که میزان کل مشارکت در این انتخابات بسیار 

 در رای صاحب مردمِچهل و شش درصد دهد که پایین بود. آمار نشان می

 ییعن. اندبوده دموکرات شانعمده بخش عده این از. اندنکرده شرکت انتخابات

 لزدگید از سادگی به و نیست نامنتظره و انگیزشگفت امر یک ترامپ پیروزی

ی بیشترِ جمهوریخواهان به نامزدشان ناشی شده وفادار و نامزدشان از دموکراتها

 شصتبه ترتیب ر دور اول و دوم کسانی که به اوباما رای دادند د است. شمار

ند. نفر بودنهصدهزار میلیون و صت و پنج شو  صد هزار نفرو چهارمیلیون و نُه 

پنجاه و نُه میلیون و دهند، تنها ی رای دموکراتها را نشان میاز این عده که خزانه

نفر به هیالری کلینتون رای دادند و این بدان معناست که او باعث شده صد هزار 

 نزدیک به یک هفتم آرای دموکراتها ریزش کند. 
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: در آمریکا حزب دموکرات مترقی و حزب جمهوریخواه مرتجع هفتمچرند 

 است.

ی این گزاره درست است. حزب در واقع در چارچوبی تاریخی واژگونه 

اش کرد، هوادار تثبیت بردگی در کُش تاسیسدموکرات که جانسونِ سرخپوست

(، مخالف دادن حق رای به زنان segregationجنوب، هوادار تفکیک نژادها )

ابل حزب و سیاهپوستان، و هوادار مداخله در کشورهای دیگر بوده است. در مق

جمهوریخواه )که لینکلن بنیانگذارش است( هوادار الغای بردگی، الغای تفکیک 

نژادی و حق رای زنان و سیاهان بوده است. چرخش حزب دموکرات به سوی 

مهاجران و اقلیتها و روشنفکران و کوچ ناگزیر جمهوریخواهان به سوی 

یعنی  خ داده است.کاران و مسیحیان سپیدپوست طی پنجاه سال گذشته رمحافظه

ی لیندون ( روزولت آغاز شد و تا دورهNew Dealروندی بوده که از قرارِ نو )

جانسون به فرجامی پایدار رسید. کسانی که آرایش نیروهای امروز در آمریکا را 

 اند. کنند، تاریخ نخواندهامری ابدی و کهن قلمداد می

  

 

 

 

 

 

 .ور از ذهن بودم: پیروزی ترامپ نامنتظره و دهشتچرند 

های عمومی پدید آمده است. در ی رسانهاین گزاره بیشتر بر اثر سیطره 

های خبری در آمریکا بیشتر به حزب دموکرات مربوط هستند و در کل کارتل
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جریان رقابتهای انتخاباتی اخیر سوگیری آشکارشان به سود هیالری کلینتون را 

های اصلی هایی که خبرگزاریشود گفت آماردیدیم. طوری که در واقع می

کردند، تحریف شده و دارای سوگیری بوده ی رقابت دو طرف منتشر میدرباره

های انتشار یافته را به خطای است. تا حدودی دشوار است کل این ناراستیِ آماره

هایی که رسد که اعالم نظرسنجیروشی یا اشتباه منسوب کنیم و بیشتر به نظر می

داده، بخشی از کارزار تبلیغاتی وی برای غلبه پیروز نمایش می خانم کلینتون را

هایی که خارج از این مدار قدرت و به بر حریف بوده باشد. به هر روی آماره

یب داد که دو رقهای اجتماعی گرفته شده بود به روشنی نشان میویژه در شبکه

شد به دقت یوزن دارند و با مرور آنها پیش از شمارش آرا مهوادارانی هم

بینی کرد که شمار آرای کلینتون و ترامپ تقریبا یکی است و هرکس که در پیش

ر کار در اواخ شود، و در این زمینه ترامپ سطح گزینگرها پیش بیفتد برنده می

 جلوتر بود.

 

 

 

 

 

م: مردم آمریکا احمق و ابله هستند و از سر نادانی و نابخردی نهچرند 

 اند.رای داده

کته بسیار نویدبخش است که روشنفکران ایرانی در نهایت پس از این ن 

شان، پنداری-خوار-چند نسل توسری زدن به خودشان و اعالم مداومِ خود
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باالخره تصمیم گرفتند این موهبت را نصیب ملل دیگر هم بکنند. اما حقیقت آن 

 ون و چراای از ابتدا جای چی حرکتهای تودهاست که این شیوه از داوری درباره

دارد. مردم آمریکا در انتخابات گذشته در برابر دو گزینه قرار داشتند: یک تاجر 

زند و رفتاری عجیب و غریب دارد، گرا که حرفهای ضد و نقیض میپولدار عوام

ای ندارد، و یک ی جدیهای تیرهاش لکهی مالی و اخالقیاما در ضمن پرونده

برای دستیابی به قدرت تالش کرده و در زن سیاستمدار کارکشته که سی سال 

این مسیر به فسادهای مالی و سیاسی و اخالقی گوناگونی آلوده شده است. 

ا و سیاست هدستاوردِ خانم کلینتون پیشاپیش مشخص بود و به تداوم نارضایتی

انجامید. از این رو رای دهندگان با مرور آنچه ی آمریکا میخارجی ماجراجویانه

ای که به نظرشان کمتر خطرناک بود رای دادند. برایم هیچ د به گزینهدیدنکه می

مشخص نیست چرا شماری اندک از روشنفکران ایرانی که از دور دستی بر آتش 

دهندگان در کشوری دیگر را توانند منافع شخصی رایکنند میدارند، گمان می

  بندی کنند. چنین آسان تشخیص دهند و چنین قاطع جمع

شک طی سالهای بعدی مقطعی وشت: تاریخِ اکنون ما بینپی 

ی بزرگترین ابرقدرت تاریخ در ساز قلمداد خواهد شد. مقطعی که ادارهسرنوشت

ی خوشحال و یک سیاستمدار فاسد و خطرناک نوسان میان یک تاجر خودشیفته

مقطعی که احتماال به چرخشی جهانی  کرد و در نهایت قرعه به نام اولی خورد.

ر بسیاری از سیاستهای جا افتاده و مرسوم خواهد انجامید. پیشتر اشاره کرده د

بودم که به فرزندانتان جغرافیای سیاسی خاورمیانه را تدریس نکنید، چون این 

کنم از تالش برای آموزاندن اصول نقشه دگرگون خواهد شد، حاال پیشنهاد می

 تغییر ناپذیر سیاست نیز به ایشان خودداری کنید!
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 ارزانکشتنِ مرگ

 ی مجازات اعدام()بخش نخست از سلسله بحثهایی درباره 

 

 درآمدپیش

ای و عمیقی در ی ایرانی به بازاندیشی ریشهطی سالهای گذشته جامعه 

مان را ی تمدنیداشتهای خود مشغول بوده و از این نظر باید حوزهی پیشهمه

ی تمدنی ما با انحطاط و اپی حوزهویژه و یگانه دانست. بحرانهای اجتماعی پی

تباهی اقتدار سیاسی دولت صفوی آغاز شد و به شکننده شدن ساختارهای نهادی 

ی گذشته بحرانهای زیر فشار موج تمدن مدرن انجامید. به ویژه در سه چهار دهه

ای از انقالبها، کشمکشها ی وخیمی پیدا کرده و به زنجیرهیاد شده شدت و دامنه

ر قلمرو ایران زمین دامن زده است. قلمرو تمدن ایرانی طی صد سال و جنگها د

ی این کشورها در حال گذشته به حدود سی کشور تجزیه شده و تقریبا همه

ی دولتی حاضر به شکلی مستقیم )به دنبال فتح نظامی( یا غیرمستقیم )با واسطه

ارند انه قرار دگرا و سرکوبگر( در اشغال نظامی نیروهای بیگنشانده، واپسدست

ی این و همزمان میدان جنگی پردامنه هم هستند که تنها کشور ایران در میانه

 هنگامه تا حدودی از این بال در امان مانده است.  

امنیت و ثبات نسبی حاکم بر ایران پیش از هرچیز از تداوم فرهنگ و  

 ه این بخشِشود و پیامدِ این حقیقت است کتمدن ایرانی در این خطه ناشی می

د ی دولتهای غربی نشمرکزی از قلمرو ایران زمین طی صد سال گذشته مستعمره

ر تراشی روبرو نشد و بزدایی و قومیتزدایی و ایرانیو بنابراین با روند پارسی

شود. به همین خاطر هویت محسوب نمیخالف همسایگانش کشوری نوپا و بی
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 ی بسیاری از مبانیک و تردید دربارهی هویت ایرانی و شهم بازاندیشی درباره

ی دیرینه در همین قلمرو میانی بیشترین شدت را داشته و بارورترین تقدیس شده

نتایج را هم به دنبال داشته است. هرچند در پیچیدگی و کارآمدی این دستاوردها 

 نباید اغراق کرد.

بخشی  هیکی از بحثهایی که طی سالهای گذشته اهمیت یافته و به تدریج ب 

ی مجازات اعدام است. شود، ماجرای داوری دربارهاز گفتمانِ عمومی تبدیل می

در حال حاضر مرزبندی مشخصی میان هواداران و مخالفان مجازات اعدام در 

مان وجود دارد. هریک از این دو جبهه حریفان رویاروی خویش را با جامعه

ن به شاد با منسوب کردنکوشنپوشانند و میهایی فرو میبرچسبها و کلیشه

اردوگاهِ بدنامِ تندروهای مذهبی یا ضدمذهبی از اعتبار دعوی رقیب بکاهند. به 

این ترتیب از یک سو کسانی را داریم که هر نوع موافقت با مجازات اعدام را به 

د سازناش مربوط میهمدلی و همراهی و مزدوریِ نظام سیاسی و تعصبهای مذهبی

 ستیزانلفان اعدام هستند که همچون مزدوران اجنبی و دینو از سوی دیگر مخا

 شوند.و دشمنان شرع خداوند وانموده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراسم اعدام قاتالن لینکلن
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سازی ها از سیاسی بودنِ درگیریِ یاد شده ها و کلیشهزدناین برچسب 

ر یعنی د کند.خیزد و راه را بر اندیشیدنِ عقالنی در این زمینه مسدود میبر می

اینجا با نوعی کمخونیِ خرد و نارسایی نقد روبرو هستیم که غیابِ سخنی 

دالل کوشد تهیای استکند و میاندیشیده را با اتهام بستن به این و آن جبران می

را با بالغت و گفتارهای دراماتیک پر کند. اما حقیقت آن است که پرسش از روا 

برانگیز است و ای مهم و جدی و اندیشهبودن یا نبودنِ مجازات اعدام مسئله

یاسی های سلوحانه و جدلموضوعی نیست که بتوان آن را به این گفتمانهای ساده

 فرو کاست. 

آیا به راستی دولت حق دارد جانِ یکی از شهروندانش را بستاند؟ آیا  

؟ گیرد، رواست که جانش گرفته شودی کسی که جان قربانی بیگناهی را میدرباره

بایست اعدام را با زندان جایگزین کرد؟ اینها پرسشهایی مهم توان و آیا مییا میآ

و جدی هستند که پناه بردن به تفسیری خاص از شرعیات یا پنهان شدن پشت 

مصلحان اجتماعی مدرن برای پاسخگویی بدان بسنده نیست. وقتی پرسش از 

م فلسفی نیاز داریم که مفهوای شود، به پشتوانهروایی یا ناروایی اعدام مطرح می

حق و دادگری را مشخص سازد و ارزش جان انسانها و پیوند میان جنایت و این 

ی حق به تنهایی کافی نیست و به دنبال آن ارزش را مشخص سازد. این فلسفه

باید دستگاهی اخالقی برساخته شود که حد و مرز کردارهای خوب و بد را 

مجاز برای فرد را مشخص سازد. در نهایت  ی کردارهایروشن سازد و دایره

ی حق و آن چارچوب اخالقی به نظامی حقوقی ی آن فلسفهنیازمندیم تا با پشتوانه

ی نهادهای اجتماعی را روشن ی مداخلهدست یابیم که جایگاه و کارکرد و دایره

 سازد. 
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صاحب این قلم طی سالهای گذشته از سویی با هواداران اعدام و از  

دیگر با مخالفان اعدام رویارو و دست به گریبان بوده و این همه تا حدودی سوی 

ی حق و دستگاه اخالقی و نظام حقوقیِ پشتیبانِ بدان خاطر است که جویای فلسفه

ی نظر موافق های مطرح شده بوده است. یعنی برای داوری عقالنی دربارهدعوی

د شده وجود داشته باشد. وگرنه ی مفهومیِ یایا مخالف با اعدام، باید سه سازه

هایی شخصی یا ابراز احساساتی غیرعقالنی و هیجانی شان با بروز سلیقهدر غیاب

مان را برانگیزد، اما به هر صورت روبرو هستیم که ممکن است همدلی یا دلزدگی

تواند موضوع نقد عقالنی قرار بگیرد و چیزی فراتر از رفتارهایی ناسنجیده و نمی

 نیست که زیر تاثیر عوامل محیطی بر افراد عارض شده است. زودگذر 

حقیقت آن است که در جریان بحث و گفتگوهای دیرپا با هواداران و  

 ی ایرانی با وجود تشخیصام که جامعهمخالفان اعدام اکنون به این نتیجه رسیده

 ت وای که از اهمیت این موضوع دارد، و جساردرستِ مسئله و ارزیابیِ سنجیده

پروایی ارجمندی که برای بازاندیشی در آن به خرج داده است، به کلی از بی

بهره ای عقالنی و نظامی نظری برای دفاع از موضع له یا علیه اعدام بیپشتوانه

است، یا اگر هم چنین نباشد، هنگام بحث و گفتگو در این زمینه با مهارت تمام 

 کند! ن میی بحث را پنهااش در حوزهدالیل عقالنی

در این نوشتار خواهم کوشید برای موضع خویش که موافق با اعدام 

نی از ای عقالجانیان است، دستگاهی نظری بنیاد کنم و تا حد امکان صورتبندی

گفتمانِ هواداران و مخالفان اعدام به دست دهم تا نقد آن در آینده ممکن شود و 

ان و مخالفان فراهم آید. بدیهی اش برای موافقمسیرهایی برای پیکربندی نظری

ی سیستمهای پیچیده به موضوع ی نظریهاست که در این نوشتار هم از همان زاویه
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زروان محسوب  نظری ای و کاربستی از دستگاهخواهم نگریست و گفتارهایم ادامه

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 اعدام زنان آلمانی عضو اس اس در اردوگاه اشتوتهوف، به دست متفقین

 تر تاریخ و اجتماعی مسئلهبس

ه شدفرض گرفته میی تمدنهای انسانی پیشدو نکته به ظاهر در همه 

ی انسانی و در سراسر تاریخِ است. یعنی در سراسر جغرافیای شناخته شده

ای را سراغ نداریم که این دو قاعده را مستندی که در دست داریم، هیچ جامعه

 نداشته باشند:

شوند و باید مجازات رها جرم یا گناه قلمداد میالف( برخی از کردا 

 شوند. 

 ترینب( کشتنِ یک انسان شدیدترین و بدترین جرم است و وخیم 

 مجازات یعنی اعدام را به دنبال دارد.

 توان به این صورت بازگو کرد: این دو را در مدل زروان می  
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ر بزند و قلبمِ س« من»ی نظامهای اجتماعی کردارهایی که از الف( در همه 

ی تاثیر، غیراخالقی، گناه، جرم یا را کاهش دهد، بسته به شدت و دامنه« دیگری»

شود. هرچه قلبم بیشتر کاهش یابد، شدتِ جرم یاد شده افزونتر جنایت دانسته می

امع ی جوشود. این قاعده ستون فقرات مشترکی است که نظامهای حقوقی همهمی

ها و هی است که در هر جامعه آداب و رسوم و آیینکند. بدیرا به هم متصل می

متافیزیکی و  داشتهاییشان با تکیه به پیشیابند که نقضتابوهایی ویژه تکامل می

شتها داشود. اما چون این پیشگاه جادویی به همین ترتیب جرم و گناه قلمداد می

برای تصادفی و دلبخواهی است و عمومیت ندارد، در مقام کارکردی عمومی 

 ای فرعی در اطرافای فرهنگی و گوشتهی جوامع اعتبار ندارند و باید حاشیههمه

بندی پایدار و عمومی دانسته شوند که همانا تعریف جرم در معنای یک استخوان

کاستن از قلبم باشد. تعبیر دقیقی برای این مفهوم افزودن و کاستن از قلبم در 

است )به نیکی گرای و « نیکی/ آزار»ه همانا ایران زمین از دیرباز وجود داشته ک

 میازار کس/ ره رستگاری همین است  و بس(.

از یعنی ی فرترین الیهب( کشتنِ انسان، که به معنای از میان بردنِ بنیادی 

انسان  برد. یعنی با کشتنی امکانِ قلبم را از بین میسطح زیستی است، کل دایره

ی قدرت و لذت و معنای او نیز ود کل دامنهو منتفی شدنِ بقای وی خود به خ

شود. در این معنا، کشتن انسان همواره شدیدترین جرم یا گناه قلمداد منتفی می

ی شده است. به بیان زروانی یعنی کسشده و با از میان برداشتنِ قاتل تالفی میمی

را از  شی امکان قلبم خویی امکان قلبم دیگری را منتفی کند، دایرهکه کل دایره

 دست خواهد داد.

در گذر تاریخ با الگویی به نسبت عام و فراگیر روبرو هستیم که به  

نهادمند شدنِ روزافزونِ این دو انجامیده است. یعنی در ابتدای کار و در جوامع 
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گردآورنده و شکارچی اولیه احتماال همان کسی که مورد ظلم و ستم قرار 

رد متناسب با قلبمِ کاسته شده از وی، قلبمِ ف گرفته یا خویشاوندانش به شکلیمی

اند. اما به تدریج این الگوی انتقام شخصی به سطح دادهگناهکار را کاهش می

اجتماعی گره خورد و در مدارهایی از قدرت نهادین بازتعریف شد. به شکلی که 

از عصر هخامنشی به بعد که جهشی چشمگیر در پیچیدگی نهادهای اجتماعی را 

م و بینیی نهادهای دولتی در مجازاتها را میی سازمان یافتههستیم، مداخله شاهد

 به ویژه اعدام گویا چارچوبی دولتی پیدا کرده است. 

که  آیداز تواریخ هرودوت و منابع یونانی معاصر هخامنشیان چنین بر می

سازمان سیاسی هخامنشیان به مفهومی شفاف و روشن از دادگری مسلح بوده و 

 کرده است. گزارشابیش آن را همتای مفهومِ سیستمیِ قلبم صورتبندی میکم

هرودوت از این که شاهنشاه ایران قاتلی را به خاطر کارهای نیکی که پیشتر کرده 

بود از مجازات مرگ رهاند و در مقابل او را به ماموریتی مرگبار برای اکتشاف 

از ی عقالنی به سو محاسبهدهد که نوعی حسابگری دریایی گسیل کرد، نشان می

و کارِ مجازات افزوده شده است. به شکلی که میزان قلبمِ کاسته شده در جریان 

رار شده و به تعبیری قشده و مجازات متناسب با آن تعیین میگیری میجرم اندازه

 ود.اش کاسته شبر این بوده که به همان مقداری که فرد قلبم را کاسته، از قلبم

 

 ن بیستم:اوایل قر

 ،اعدام با شمشیر

 دوران حاکمیت 

 در یمنبریتانیا 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKoLXC5KfQAhUHsxQKHRG7AIkQjRwIBw&url=http://www.swordofjustice.net/famous-executions-by-sword.html&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNGvEdQOmO7jT7L94JH3Trzb8mbS_g&ust=1479196731145196
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منابع درباری هخامنشی نیز با این گزارشها سازگار هستند. داریوش بزرگ 

اش صورتبندی کرده است. او ارکان به روشنی مفهوم داد را در اسناد حکومتی

وم د را بکشورِ پارس )ایران( که مردمان بسیار و سرزمینهای پهناور دوردست دار

)بقا(، مردم )قدرت( و شادی )لذت( دانسته است. به شکلی مبهم به معنا نیز در 

ی قالب مفهوم دین و تقدس اهورامزدا اشاره کرده است. نیروهای تهدید کننده

ایران را نیز خشکسالی و دشمن و دروغ دانسته که ضدِ بقا و قدرت و معنا هستند. 

با گزارش منابع عبرانی و یونانیِ همزمان  در همان منابع درباری در سازگاری

خوانیم که نظام حقوقی شفاف و روشنی در دولت هخامنشی وجود داشته که می

رفته پذیشده و سرزمینهای تابع هخامنشیان آن را میداد )داتَه( یا قانون نامیده می

 اند. کردهو بر آن اساس رفتار می

امنشی همچنان ادامه یافت روند نهادمند شدنِ مجازات پس از عصر هخ

و با افت و خیز فراوان به امروز رسید. تمام نظامهای سیاسی پیچیده و سلسله 

داده و آن را به امری مراتبی ساز و کارهای مجازات را در درون خود سامان می

اند. در مقابل هر جا با فروپاشی نظمهای نهادین کردهدولتی و نهادمند تبدیل می

تی به بینیم، با بازگشو کاسته شدن از پیچیدگی اجتماعی را میشویم روبرو می

از  شویم. چنین الگویی را پسترِ انتقامجویی شخصی روبرو میوضعیت ابتدایی

 بینیم و مشابهش را باز پسی اسکندر گجسته و فروپاشی دولت پارس میحمله

 کارهای اجتماعی یابیم. یعنی هرجا که ساز واز ویرانی دولت روم در اروپا باز می

 گرفته و هرجا کهتوانسته، مجازات و به ویژه اعدام جنایتکاران را برعهده میمی

های رفته، خودِ مردم در سطحی شخصی با انتقامجوییچنین امکانی از دست می

 اند.کردهشخصی و خانوادگی مجازات را اعمال می
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ام، از دیرباز با در کنار این الگوی نهادمند شدنِ مجازات و به ویژه اعد

اند. چنین ایم که منتقدِ اعدام و کشتنِ مجرمان بودهجریانهایی هم روبرو بوده

ی ها در ایران زمین شکل گرفته باشند و حوزهنماید که کهنترینِ این اندیشهمی

تمدن ایرانی تا به امروز همچنان در این زمینه پیشتاز و تاثیرگذار بوده است. 

دانست و حتا کشتن که خشونت بر جانداران را ناروا میکهنترین نظام فکری 

دانست، چارچوب نگرش زرتشتی است که جانوران خوراکی را غیرمجاز می

کهنترین سندش بیش از سه هزار سال قدمت دارد و در آن به روشنی قربانی 

کردن گاو و کشتن جانوران نکوهش شده است. پس از آن در دوران هخامنشی 

 دهد قوانینی برایندگان یونانی و عبرانی را داریم که نشان میگزارشهای نویس

ها تدوین شده و این با ارجاع به هنر درباری و ادبیات رسمی کاستن از اعدام

شود که به شکلی استثنایی و نامنتظره از نمایش خشونت هخامنشیان نیز تایید می

 نسبت به بدن انسان پرهیز داشته است. 

 

 

 

 

 

 

 

 ان جنگ جهانی دوم، اعدام یک سرباز آلمانی با تبر به دست پارتیزانهای یوگسالوپس از پای
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ی عصر هخامنشی در هند شمالی که در آن هنگام زیرسیستمی در میانه

شد، ظهور دین جین و بودا را داریم که هردو کشتن از تمدن ایرانی محسوب می

ی و باید از این نظر دنبالهدانند انسان و سایر جانوران را به طور مطلق ناروا می

آرای زرتشتی و همچنین نقد درونی آن دانسته شوند. درست پس از پایان عصر 

ی آشوکا را در همین قلمرو داریم که برای نخستین بار پشیمانی هخامنشی کتیبه

کند و او را در سیمای نخستین دولتمردِ شاهی از کشتنِ دشمنانش را روایت می

لوحی رخ کند. هرچند در فهم این کتیبه قدری سادهمیمخالف اعدام توصیف 

نموده و این حقیقت را فرو پوشانده که آشوکا از دین بودایی و ایمانی که بدان 

جسته و در این راستا از کشتار مخالفان اندازی سیاسی را میکرد چشمتبلیغ می

 دین بودایی نیز پرهیزی نداشته است. 

 ی خشونتهای ایرانی در زمینهان و اندیشهبا این همه کافی است به ادی

 ی تمدنی زندهو اعدام بنگریم تا دریابیم که پرسش از اعدام همواره در این حوزه

زنی بوده است. از مانویان و مزدکیان که اعدام و کشتن آدمیان و موضوع گمانه

را  ندانستند تا زرتشتیان و بعدتر مسلمانان که حتا برخی از گناهارا ناروا می

کردند، تنوعی چشمگیر در این میانه ارزانی )اعدامی بودن( قلمداد میی مرگمایه

توان یافت. حقیقت آن وجود دارد که در میان سایر تمدنها نظیری برایش نمی

است که این سنتِ ارزیابی و نقد دایمی مجازات اعدام در ایران زمین دوامی 

ی مدرن و در پگاه ظهور مدرنیتهچشمگیر هم داشته است. طوری که در دوران 

ه شان فراغت یافتسیاسی، در همان زمانی که فرانسویان تازه از حمام خونِ انقالب

ای برای بودند و کشتار یهودیان در پوگروم روسها جاری بود و مقدمه

شد، شکنجه و اعدام ها محسوب میها و انگلیسیهای بعدی آلمانکشینسل
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شود. در دوران محمد شاه قاجار ر رسمی ممنوع میمحکومان در ایران به طو

قانون منع اعدام را در ایران داریم که با نفوذ حاجی میرزا آقاسی و از درون نظام 

 ای که اینخیزد و در عمل اعدام و شکنجه را برای دههاش بر میفکری صوفیانه

عدام با یک این منع قانون ا 1سازد.شاه و وزیر بر مسند قدرت بودند، ممنوع می

شاه هم جاری بود و تنها شاه بود که درجه تخفیف در دوران ناصرالدین

توانست به کشتن محکومان فرمان دهد و فرمانداران و والیان حق اعدام کسی می

شاه و احمد شاه قاجار هم با منع و را نداشتند. پس از آن در دوران مظفرالدین

ستیم. در دوران حکومت این چهار ی اعدام روبرو همهاری چشمگیر در زمینه

عصر زمامداری این دودمان را در  ٪80شاه قاجار که روی هم رفته نزدیک به 

                                                 

 

 .239؛ واتسن، :60: 1988ناطق،   1

اختیار دارند، با شماری بسیار اندک از اعدام مجرمان روبرو هستیم و بدیهی است 

که باید قوانین مدنی مربوط به اعدام را از مقابله با راهزنان یا درگیری با یاغیان 

کنی شیان سیاسی جدا ساخت. کشتار بابیان و سرکوب جنگلیان یا ریشهو شور

گنجند و ربط چندانی به ی اخیر میراهزنان آدمکشی مثل سمیتقو در این رده

 اعدام ندارند. 

 

 

اواخر جنگ جهانی  

سیر دوم: اعدام یک ا

جنگی استرالیایی به 

 دست یک سرباز ژاپنی
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در دوران رضا شاه هم که مدرنیته به شکلی رسمی در ایران زمین تثبیت 

بینیم و اعدام ت اعدام را میشد، باز سختگیری و مهاری چشمگیر برای مجازا

از  یابد. برخیی پهلوی اول تنها به قاتالن اختصاص میطی دوران بیست ساله

ی وامگیری از نظام حقوقی فرانسه در این دوران نویسندگان این امر را نتیجه

د ای که گفتیم پیامد مستقیم ورواند. اما این الگو را با توجه به تاریخچهدانسته

ی به ی سنتی دیرپا و ایرانایران نیست و بیشتر رواست که آن را ادامه مدرنیته به

شمار آوریم. این را هم باید در نظر داشت که در دوران یاد شده مجازات اعدام 

در کشورهای اروپایی رواجی کامل داشته و جنبش مهم و موفقی در نقد و 

 محدودسازی آن سراغ نداریم. 

                                                 

 

2 Benn, 2002: 209–210. 

پردازی برای منع ی نظریهاستی در زمینهگذشته از ایران زمین که به ر

ای درخشان و پیچیده دارد، الگویی مشابه را تنها سازی آن پیشینهخشونت و پیاده

بینیم که زیر تاثیر آیین بودایی ایرانی قرار در برخی از سرزمینهای خاوری می

بریشم ازونگ به پیروی از کیش بودایی که از راه اند. در چین امپراتور شوانداشته

 747ی سالهای اش منتشر شده بود، در فاصلهو با همت راهبان سغدی در سرزمین

.م مجازات اعدام را لغو کرد. هرچند پس از دوازده سال که شورش لوشان 759تا 

  2رخ نمود، دولت چین به ناگزیر بار دیگر این مجازات را احیا کرد.

پن نیز حکم اعدام لغو .م در ژا1156تا  818ی به همین ترتیب در فاصله

شد و گفتمان حاکم در این دوران نیز بودایی بود. با این همه در باقی سرزمینها 
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گفتمانی درونزاد در مخالفت با اعدام وجود نداشت و پیکربندی نظری آن تا 

شد و یا به سرمشق دین بودایی باز دوران مدرن یا در درون ایران زمین انجام می

 ی ابریشم انتشار یافته بود.ایران در مسیر جادهگشت که آن هم از می

ای مدرن است و ی ناروایی اعدام پدیدهدر اروپا اندیشیدن درباره

ار گردد. تا پیش از آن دولتهای اروپایی بسیاش به دو سه قرن پیش باز میپیشینه

کردند و گفتمانی نظری و پیچیده برای دستانه شهروندانشان را اعدام میگشاده

دام ی اعترین شیوهی روایی یا ناروایی این کار وجود نداشت. رایجث دربارهبح

در این سرزمینها قطع کردن گردن و بریدن سر بوده که بازتابش در تعبیر انگلیسی 

ی التین باقی مانده است. این کلمه به واژه (Capital Punishmentاز اعدام )

                                                 

 

3 Kronenwetter 2001: 202. 

Caput سر از بدن را هنگام اعدامهای  دهد و جدا شدنمعنای سر ارجاع می به

 3قدیمی منظور دارد.

فرهنگ اروپایی از دولتشهرهای یونانی تا امپراتوری روم و دولتهای 

ی روشهای وحشتناک کوچک قرون وسطایی همواره کانونی برای ابداع خالقانه

دریغ در مراسمی عمومی و پرطرفدار مجرمانی را و دردناکِ اعدام بوده و بی

رده است. مجرمان یاد شده گاه مخالفان سیاسی، گاه دگراندیشان کاعدام می

اند و بنابراین تناسب چندانی میان مفهوم جرم و مذهبی و گاه اسیران جنگی بوده

مجازات در این فرهنگ وجود نداشته است. مراسم اعدام در یونان و روم باستان 

ای دیرینه و لمرو ریشهای از آیین قربانی انسان است که در این قدر واقع ادامه

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
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تنومند دارد. دگردیسی این نظام به ساختاری حقوقی و قانونمند تازه در قرون 

آغازین میالدی در امپراتوری روم تحقق یافت و نسبت به آنچه در تمدن ایرانی 

 بینیم شش قرن دیرآیندتر بود. می

 

 

 

 

 

                                                 

 

4 Cesare Bonesana Beccaria 

مها و جر»نخستین نقد مدرن اعدام در قرن هجدهم با انتشار کتاب 

 4اثر چزاره بونِسانا بِکاریا.م( Dei Delitti e Delle Pene- 1764 « )مجازاتها

آغاز شد. او در این کتاب استدالل کرده بود که اعدام اثر بازدارندگی ندارد و 

ی بهتر است که با عقوبتهای نمایشی و دیرپاتر قاتالن و جنایتکاران را به مایه

او وجود قانون اعدام را همتای اعالن جنگ ملت  عبرتی برای دیگران تبدیل کرد.

  5گفت اعدام با قتل هیچ تفاوتی ندارد.بر ضد شهروندانش قلمداد کرده بود و می

این کتاب تاثیر فراوانی بر جنبش روشنگری به جای گذاشت. طوری که 

اش مقدمه نوشت و قوانین جزایی فرانسه و روسیه بر ی فرانسویولتر بر ترجمه

ین نشآن اصالح شدند و امپراتور لئوپولد دوم در آن دورنی که حاکم دوکمبنای 

5 Beccaria, 1995. 

 : آخرین اعدام با گیوتین در فرانسه1939ژوئن  17

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj-eqA56fQAhWIchQKHZEeD4gQjRwIBw&url=http://rarehistoricalphotos.com/last-public-execution-guillotine-1939/&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNGvEdQOmO7jT7L94JH3Trzb8mbS_g&ust=1479196731145196
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توسکانی بود، بر این مبنا مجازات اعدام را در قلمرو خویش ممنوع ساخت و در 

ی ابزار و ادوات اعدام را در این قلمرو از میان برد. از .م همه1786نوامبر  30

کانی ی توساری از شهرهای منطقه.م به بعد سالگرد این فرمان را در بسی2000سال 

 گیرند. جشن می

های کتاب بکاریا از این نظر اهمیت داشت که نخستین کاربست ایده 

داد. از دید بکاریا کارکرد ی حقوق جزایی را به دست میگرایانه در حوزهفایده

اصلی مجازات جبران آسیب وارد آمده به افراد و جامعه )انتقام( نبود، بلکه سودِ 

رخاسته از آن و تاثیرش در بازدارندگی مجرمان بعدی بود که اهمیت داشت. ب

ی گفتمان مخالفت با اعدام در روزگار ما را نیز بر همین چرخش نظری شالوده

 سازد. می

آرای بکاریا و همفکرانش در تدوین و تثبیت حقوق مدرن بسیار تاثیرگذار  

ی دولتهای اروپایی ثری بر بدنهشد ابود، اما تا جایی که به اعدام مربوط می

شود. ی توسکانی گفتیم استثنایی بر این قاعده محسوب مینداشت و آنچه درباره

اروپاییان تا پایان جنگ جهانی دوم مجازات اعدام را در سرزمینهای خویش با 

های بزرگ و گیری را در مستعمرهکردند و این آسانقدری مالیمت اجرا می

نهادند و با قواعدی مجرمان بومی را اعدام ت فرو میشان از دسپرجمعیت

توان گذاشت. مرور کشتارهایی که کردند که نامی جز وحشیگری رویش نمیمی

 ها در اتیوپی وها در الجزایر و تونس، ایتالیاییها در هند، فرانسویانگلیسی

تاریخ  یهای ناگفتهها در کنگو کردند، بخشی تاریک از سویهسومالی، و بلژیکی

 ی نخست قرن بیستم را در برسازد و سراسر قرن نوزدهم و نیمهمدرنیته را بر می

 گیرد. می
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6 Death Sentences and Executions Report 2015 

 المللوضعیت اعدام در حقوق بین

با توجه به آنچه که گذشت، مهار مجازات اعدام در اروپا و جهان مدرن  

شته ی گذدههشود. با این همه طی سه سابقه محسوب میامری نوپا و کمابیش بی

ایم. در حال حاضر صد و دو کشور مجازات شاهد پیشروی سریع این جریان بوده

ی کشور از این میان به اتحادیه 47اند. اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کرده

 6اند.شان در آمریکای التین تمرکز یافتهاروپا تعلق دارند و بخش مهمی از باقی

رانیگاه اصلی مخالفت با اعدام در سپهر حقوق حقیقت آن است که این دو گ

الملل در واکنش به رخدادهای تاریخیِ خاص قلمرو خویش چنین موضعی بین

 اند. را برگزیده
هایی که از رفتن به سربازی و جنگ با ها و اعدام هندیی آتش انگلیسی: جوخه1914

 زدند.متفقین سر باز می

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihrZOU6KfQAhXJnRoKHRKBCrgQjRwIBw&url=https://twitter.com/tariqtariq786&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNGvEdQOmO7jT7L94JH3Trzb8mbS_g&ust=1479196731145196
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در آمریکای التین لغو قانون اعدام تا حدودی پیامد واکنش افکار عمومی 

ی از خشب« بخشیدنِ قاتالن»ی نظامیان بود. شعارِ در برابر حکومتهای خودکامه

ای بود که در این کشورها )به ویژه آرژانتین( شکل گرفت جنبش مدنی گسترده

گیری از قدرت وا دارد و در ضمن امنیت تا دیکتاتورهای نظامی را به کناره

وری شان به قدرت را ناضری سرکوبگر پیشین را تضمین کند و چسبیدنطبقه

با  شتر ماهیتی مسیحی دارد وسازد. گفتمان ضداعدام رایج بر آمریکای التین بی

 شعارِ واگذار کردن دادخواهی به خداوند پیوند خورده است.

مخالفت با اعدام در اروپا پس از جنگ جهانی دوم و تا حدودی در تقابل 

با اردوگاه بلوک شرق شکل گرفت و بعد از پیمان ماستریخت کم کم به یکی از 

                                                 

 

7 "Charter of Fundamental Rights of the European Union" 

پا تبدیل شد. بند دوم از منشور ی اروگیری حقوق حاکم بر اتحادیهمبانی شکل

سازد. مجازات اعدام را در کل اتحادیه ممنوع می 7ی اروپاحقوق بنیادین اتحادیه

مند شدن از عضویت در این اتحادیه از این رو بسیاری از کشورها برای بهره

قانون لغو اعدام را تصویب کردند. با این همه جریان یاد شده هنوز جوان و 

.م( 1997ن اعدامی که در قلمرو اروپا انجام شد به نُه سال پیش )نوپاست و آخری

شود. در این میان از همه جالبتر کشور ترکیه است که در اوکراین مربوط می

اکنون  اش همدفاع مناطق کردنشیناش در کشتار مردم بیجنایتهای سازمان یافته

 است! در جریان است، اما به طور رسمی قانون اعدام را لغو کرده
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اند، در این کل کشورهایی که امروز قانون اعدام را لغو کرده ٪90حدود 

 اند. تالش همین کشورها که دری دوگانه به این نقطه گراییدهبافت تاریخی ویژه

.م پنج 2014تا  2007اند، باعث شد تا از سال دو بلوک یاد شده تمرکز یافته

ت اعدام تدوین شود. با این همه مصوبه در سازمان ملل برای محدودسازی مجازا

تنها در بخشی از این کشورها افکار عمومی به شکلی منسجم با مجازات اعدام 

کند. مهمترین کشورها در این زمینه عبارتند از نروژ و استرالیا و مخالفت می

آخرین اعدام فنالند که حدود دو سوم جمعیتشان مخالف مجازات اعدام هستند. 

.م این مجازات 1985شود و این کشور در .م مربوط می1967ال در استرالیا به س

را به طور رسمی لغو کرد. در انگلستان و کانادا و فرانسه کمی بیش از نیمِ جمعیت 

                                                 

 

8 DPIC, 2016. 

مخالف اعدام هستند و این اقبال به لغو اعدام الگویی است که طی سالهای اخیر 

 8در افکار عمومی این کشورها پدید آمده است.

 

 

 

 

 

 

 : اعدام یک شورشی در مکزیک1914

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXqqzq6KfQAhUJ7xQKHXPJCJIQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexican_execution,_1914.jpg&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNGvEdQOmO7jT7L94JH3Trzb8mbS_g&ust=1479196731145196
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نیوزیلند، فرانسه و ایتالیا نیز کمی بیش از نیمی از جمعیت با لغو در 

ترین کشورهای دنیا اکثریت اعدام موافقت دارند. با این همه در پرجمعیت

کنند. در آمریکا تقریبا دو سوم جمعیت از مجازات اعدام برای قاتالن حمایت می

 ی جنوبی. در کرهو در چین این نسبت باالتر است 9جمعیت چنین وضعیتی دارند

مردم هوادار مجازات  ٪85-81مردم موافق حکم اعدام هستند. در ژاپن  65٪

 10خواهان الغای کامل آن هستند. ٪7/5اعدام هستند و تنها 

اند، کردهدر برخی از کشورها که مجازات اعدام را لغو کرده یا اجرا نمی

ای ی عمومی به احیطی سالهای گذشته همزمان با افزایش نرخ جرایم خشن گرایش

                                                 

 

9 Gallup, 2006. 
10 DPIC, 2016. 

ی این کشورها هند است که در واکنش به تجاوزهای شود. نمونهاعدام دیده می

ی سالهای اخیر مجازات اعدام را با شدت بیشتری اجرایی کرد. آفریقای وحشیانه

 ٪76.م لغو کرده بود، اما در سالهای اخیر 1995جنوبی که این مجازات را در 

در برزیل هم اعدام الغا شده اما  11اند.انون شدهاش هوادار احیای این قجمعیت

طی سالهای گذشته هواداری عمومی از احیای این مجازات روندی صعودی 

  12جمعیت خواهان اجرای این حکم هستند. ٪55داشته و 

درصد  60کشور مجازات اعدام را دارند و  58در میان کشورهای دنیا،  

د. هند، چین، اندونزی و آمریکا که کننجمعیت جهان در این کشورها زندگی می

11 News24, 2013. 
12 DPIC, 2016. 
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گنجند و ایران نیز چنین ترین کشورهای دنیا هستند در این رده میپرجمعیت

است. سی و دو کشور دیگر با وجود آن که مجازات اعدام را به رسمیت 

اند و شش کشور دیگر آن شناسند، طی ده سال گذشته کسی را اعدام نکردهمی

 دارند. مثل خیانت به کشور روا می را تنها برای جرایم بزرگی

 

 

 

 

                                                 

 

13 Conquest, 2008: 485–486. 

کل جنبش مخالفت با اعدام در جهان بسیار نوپا و جوان است و 

شوند )آلمان و کشورهایی که امروز پیشتازان این جریان محسوب می

ی نازیسم اسکاندیناوی( همان سرزمینهایی هستند که تا هفتاد سال پیش زیر سیطره

ها را در اروپا به خود اختصاص داده بودند. اعدامیقرار داشتند و بیشترین شمار 

در باقی کشورها هم وضعیت کمابیش چنین است. یعنی به عنوان مثال آخرین 

اعدام در روسیه ده سال پیش رخ داد و این کشور به سوی لغو اعدام پیش 

 1937و  1938ی دو سالِ رود، اما در همین سرزمین بود که تنها در فاصلهمی

بالفاصله پس از این  13ها یک میلیون نفر از مخالفانشان را اعدام کردند.کمونیست

تنها طی چند سالِ جنگ جهانی دوم استالین صد و پنجاه و هشت موجِ کشتار، 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.nbcnews.com/news/us-news/firing-squad-gas-chamber-how-long-executions-take-n329371&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNGvEdQOmO7jT7L94JH3Trzb8mbS_g&ust=1479196731145196
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هزار تن از سربازان روس را به خاطر گریختن از میدان جنگ یا تمرد از دستور 

ها ی آلمانیاز حمله ی ناشیو این تلفات کمابیش با لطمه 14مافوق اعدام کرد

ی تیز کشتارها و اعدامهای گروهی در قرن بیستم به قابل مقایسه بود. در کل لبه

.م و در 1949کشورهای کمونیستی تعلق داشت. طوری که مائو نیز در سال 

های مخالف کمونیسم ای همتای روسها شماری باورنکردنی از چینیی زمانیوازه

ای احتماال با کاستن ش در این سال طی مصاحبهرا اعدام کرد. طوری که خود

 ها را هشتصد هزار نفر دانست. اش، شمار اعدامیاز عدد راستین

نتیجه آن که جنبش جهانی مخالفت با اعدام که امروز در سطح حقوق  

یک  یالملل از اقتدار و نفوذ فراوانی هم برخوردار است، بیش از آن که ادامهبین

                                                 

 

14 Sheehan, 2007. 

ی حق و مرگ باشد، داری از اندیشیدن دربارهریخ ریشهجریان طوالنی و تا

ای به خشونتهای دو جنگ جهانی یا ترفندی سیاسی برای مقابله با واکنشی توده

 های سرکوبگر نظامی است. دیکتاتوری

  

http://media2.s-nbcnews.com/j/newscms/2015_13/945581/150324-illinois-gallows_c8fc35fd45eb678a8168780499f08bfb.nbcnews-ux-2880-1000.jpg
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Zurvan theory:  

A complex systems approach 

towards agent-structure interactions 

 

 

USERN Congress, Tehran, 10th November 2016 

 

Abstract 

Zurvan, which refers to Ancient Persian deity of 

time, is a name for an inter-disciplinary sociological theory 

of agent-structure interactions. A theory to analyze the 

how-why questions related to recursive causal interactions 

between the “I” (which is philosophically formulated as 

subject) and social institutions (which are usually 

mentioned as inter-subjective grand structures). This 

abstract just covers axiomatic format of its conceptual 

elements, and should be regarded as a brief overview. 

 

Keywords 

Zorvan Theory, complex systems, integral theory, 

hierarchy, self-organization, focal factor, auto-poietic 

systems, self, social structure, evolutionary processes 
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Introductory points 

 

 A fundamental question -which has been heavily 

debated on by sociologists and anthropologists throughout 

last three decades- is the nature of interaction between 

mind-bearing self-conscious “persons” and large scale 

social, political, cultural and economic structures which 

seems to limit and even determine personal patterns of 

behavior and contents of conscious mind. From 1990’s on- 

it seems more and more obvious that traditional 

reductionist approaches are insufficient, and there is a 

systemic and integral methodology in need, which can 

analyze multifactorial processes and use divergent bunches 

of related data, in an interdisciplinary and synergistic way. 

 The theory which is formulated in a very brief format 

in this article is a conclusive research which started in early 

1990’s from a neurophysiological starting point, and lead 

to psycho-sociological questions. At first, the synergic 

nature of conscious information processing in the brain 

and emergence of self-conscious understanding of 

perceptual contents was the core problematic, but it 

eventually escalated to questions in the field of humanity 

and social sciences. The key transitional point in this 

intermingling of lab-based biological subject matters and 

discursive problems of social science was accepting the fact 

that there is a leakage of information processing via 

symbolic systems in an interpersonal level, which 

interconnects and sometimes functionally unifies the 

content of individual “minds”. 

 These sets of questions combined insights from 

different disciplines –from philosophy of mind and 

sociobiology to political sociology and social psychology- 

and lead to a “complex systems” theory to model patterns 

of agency-social structure interactions and explain some 
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related key concepts. In this theory the emergence of 

psychological entities and evolution of social structures is 

formulated by three different layers of time-creating 

processes, and because of centrality of temporal patterns in 

the model- it is entitled Zurvan (which means ‘time’ in 

ancient Persian languages). This theory have been 

published as seven books and a set of articles in Persian 

(1998-2013)15 and here we just look its abstract conceptual 

scaffold, rather than dealing with methodological details or 

presenting its applications in specific fields. However it 

may be mentioned that this theoretical model have been 

used to analyze and reformulate the content of Iranian 

historical, philosophical and mythological heritage, which 

                                                 

 

15 Vakili, 2010-2014. 

is by its own right published in three related packages of 

academic books and articles.  
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Hierarchical levels of psycho-social phenomena 

 

There are at least four descriptive hierarchical levels in 

which a thorough model of self must be established on: 

A) Biological level: contains the micro-scale physico-

chemical processes which create and maintain life in 

its material corporality. Unit of functional self-

organization in this level is “body”- whose 

evolutionary dynamism is formulated in modern 

biology. 

B) Psychological level: refers to “software” that works 

through the hardware of brains, and may be dubbed 

personality system. Basic phenomena situated in this 

level are human brain processing outputs such as 

memory, emotions and rationality. In this level we 

experience the self-conscious “I”. 

C) Sociological level: is a macro-scale descriptive field 

which contains all inter-personal functions. Core 

system of this level is social institution, which is 

defined as a system of three or more psychological 

entities who have a stable and repetitive symbolic 

interactions, so that there emerges a functional unity. 

D) Cultural level: is a macro field of semantic formal 

systems. Due to its software-like nature, its 

relationship with social phenomena is somehow like 

interactions of psychology-biology levels. This 

domain contains a basic system of self-replicative 

symbolic structure- something like Dawkins’ 
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memes16 or Luhmann’s ‘theme’-17 which is redefined 

in Zurvan model and is called a “Manesh”- rooted in 

ancient Persian word for “thinking”.  Each Manesh 

is a cultural element that can be transferred from one 

psychological system to another via symbolic media, 

in which natural languages are the most prominent.  

 

 

 

 

 

                                                 

 

16 Dawkins, 1979: 180-210. 

These levels are more or less alike Talcott Parson’s 

AGIL model of social systems. The main differences are 

that in Zurvan there is an insistence on evolutionary self-

organizing dynamics of each layer, and an additional stress 

on the fact that they are supposed to be understood as mere 

descriptive levels, born from a methodological necessity, 

rather than a real ontological bifurcation in external 

‘beings’. So, we are dealing with a unified and integrated 

self, which is subtracted to four levels of description.  

Each layer of this descriptive machine contains a basic 

evolutionary system, which is an auto-poietic self-

organizing functional unit. It means that bodies, 

personality systems, institutions and Maneshes each are 

17  Luhmann, 1995: 437-477. 



 101      پنج صد و نود وچهل و نهم/ آذرماه هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 

evolutionary systems that by cycles of replication, mutation 

and natural selection may experience an increase of their 

internal complexity. Complexity itself may be quantified as 

number of system’s elements multiplied by density of 

connections and communicative actions.  

So, there are four basic evolutionary systems which 

combine to create the subject/ self, plus its grand scale 

socio-cultural products. Each of these systems is 

analytically a self-referent hyper-cycle of information 

processing functions. Which makes room for increasing of 

complexity via synchronically expansion of stablished 

processes in space-time (growth) or diachronically 

duplication of system’s genetic information (reproduction). 

As mentioned before, these layers are extracted from an 

epistemological perspective, which is rooted in our 

cognitive instruments. It means that ontologically we have 

just one conclusive and holistic being, which must be 

reduced to hierarchical descriptive territories for the sake 

of epistemic convenience. We may define the boundary of 

each of these descriptive territories by referring to factors 

which may be summarized as in table-1.  

Besides possessing an autonomous evolutionary system 

in each layer, which is its structural main character, there 

are different tempo of processes in each system that by 

itself determines a unique timescale for each level. What we 

consciously perceive is psychological tempo, based on 

seconds. In biological layer we may discriminate 

phenomena which usually have a micro-second tempo. On 

sociological level we have a linear institutional time, 

traditionally divided by days and day-parts, but as an 

evolutionary pattern of complexity expansion in social 

systems, we observe the growing accuracy of time-

processing units, upgraded to hours and minutes in modern 

times. In cultural level the tempo is harmonized by 
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upcoming generations, and so its timescale is in decade-

century order. The same can be said about spatial 

dimension of emerging phenomena of each layer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table-1: four descriptive hierarchical layers 

  

Layer Biological Psychological Sociological Cultural 

Processes Physico-

chemical  

Neuropsychological Institutional Symbolic 

Functional 

unit 

Body Personality system Institution Manesh 

Recursive 

cycles lead to 

Biochemical 

hyper-cycles 

Rational-emotional 

processes  

Systems of 

symbolic 

interactions 

Semantic symbolic 

referential systems 

Layer have 

internal 

hierarchy 

Quite high Very low High Low 

Spatial scale Micron-

meter 

Meter Meter-

kilometer 

Kilometer 

Temporal 

scale 

Microseconds Seconds  Minutes-

days 

Deacades-centuries 

Configuration Structural Functional Structural Functional 
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Global attractors and teleonomy 

 

 We may abbreviate four hierarchical descriptive 

levels as BPSC (Biological-Psychological- Social- Cultural). 

As we mentioned earlier, there is a basic evolutionary 

system in each layer that relates to Subject-Self and overall 

determines its integral dynamism. These are bodies, 

personality systems, social institutions and Maneshes, 

which themselves may be abbreviated as BPIM.  

Each basic system of BPIM possess an innate goal that 

determines its information processing mechanisms, and by 

doing so- statistically shapes system’s organized behavior. 

In biological level there is a known and standardized global 

attractor which is survival fitness. In psychological 

perspective a bulk of documents parallel to our intuitive 

insight shows that the main aim of the system is pleasure. 

In social systems the main teleological factor is power, 

which may be codified and quantified as money, votes or 

prestige. Maneshes in cultural layer have a global attractor 

of their own, which may be titled as meaning and defined 

as semantic content of the replicating symbolic system. 

Each innate goal is an objective and experimentally 

conceivable factor- so that system’s behavior is mainly 

concentrated on its maximization.  

Each global innate goal emerges from lower level 

attractors and is under influence of objectives of upper 

layers. Biological fitness is a factor emerging from parallel 

genetic and physiological information processes in micro 

and macro biological levels. This innate aim may be 

formulated and processed in neural systems, and this is an 

evolutionary pathway that leads to differentiation of 

reward system in the brain, which itself is the hardware 

anchor of psychological pleasure. Social power itself is 

emerging from this psychological concept. Power is the 
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phase-space of behavioral choices, when added up to 

probability of success in choosing them. It means that if 

agent A have a sum of possible behavioral reservoir which 

is statistically more inclusive and more ‘unexpected’ (have 

a richer information content) than B, and if average 

probability of successful performing of them in A is more 

than B, then A have more power than B.  

This concept of power may refer to a social system, or 

metaphorically to a psychological entity which is active in 

that social context. Usually power is a social translation for 

resource availability, meaning the potential of a system to 

gain and guard common resources which in psychological 

level creates pleasure or in biological level maintains life. 

Meaning may be seen as an emerging property of social 

systems, which codifies, classifies and categorizes the 

complex patterns of social interactions in an abstract 

context.  

Therefore, there are four main innate goals, each of 

them organizes and regulates behaviors in one of the four 

BPIM systems. These four factors (fitness, pleasure, power 

and meaning) can then be abbreviated as FPPM. Each of 

these attractors are interconnected with one another and 

emerge from lower level functions. They may be translated, 

interpreted and compiled in (but not reduces to) other 

hierarchical levels. It means that they have a functional 

independence and that is why we have four different layers 

of BPSC and four distinct systems of BPIM, which are 

ontologically integrated and wholesome. 
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Problems and solutions 

 

There are plenty of problems which may be 

addressed by this theoretical paradigm, and there are 

numerous articles available that formulate them. Here we 

may just mention some of them briefly. Among them, these 

questions are more urgent from a strategic point of view: 

A) The problem of resource conflict, which leads to 

competitive win/lose interactional choices. We 

may learn from the Zurvan theory that this ‘myth 

of resource constancy’ is a fallacy which may be 

explained as an evolutionary by-product. 

Resources are limited just in biological level and 

because of this layer’s ancient evolutionary roots, 

this stress of scarcity generalizes to other levels of 

BPSC. So, the accessible win/win policies may be 

neglected. This myth of constancy of (pleasure, 

power, meaning) resources in psychological level 

may create some self-damaging behavior such as 

ascetic lifestyle. 

B) The problem of FPPM divergence and 

incongruence, is a condition in which choosing a 

procedure to maximize one factor in FPPM set, 

lowers down the others. As an example we may 

refer to drug addiction, which activates pleasure 

system of the brain via chemical abuse and 

simultaneously suppresses the other three. As is 

said, four layers and four systems and four global 

attractors are ontologically integrated and 

unified. The divergence of the factors which are 

functionally and evolutionarily fused and 

coherent needs to be explained as a systemic 

malfunctions which is emerging because of BPIM 
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functional autonomy- and ‘capture’ of one global 

attractor by the other. 

C) The problem of cognition-practice- taste 

integration, which is the need to interpret and 

unify (if possible) epistemic, ethic and aesthetic 

propositions and contents. In Zurvan we may 

translate all three Kantian domains into functions 

of FPPM optimization. So we can introduce a 

naturalized epistemology-ethics-aesthetics. FPPM 

are objective and practical factors, so our model 

of analyzing and interpreting epistemo-ethico-

aesthetic values may be formulated in a scientific 

language. 

                                                 

 

18 Luhmann, 1995: 137-176. 

D) The problem of Self originality, which is usually 

interpreted in modern-postmodern conflict. In 

Zurvan model psychological level with around a 

hundred billion processor units (neurons) and 

their average ten thousand interconnections 

(synapses) is the most complex layer of BPSC. It 

means that Luhmannian reduction of self to 

Action-Communication processes18 (which is 

equal to sociological-cultural levels in our model) 

is not possible. ‘I’ is an autonomous- self-

conscious, and semantically self-referent system 

and it cannot be ontologically dissolved in other 

entities. 
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Applications 

 

 This integral model can be used for multi-layer self-

society-civilization analysis. Evolutionary pathways or 

cognito-emotional systems may be understood in an 

accurate sense by parallel analyzing of biological, social 

and cultural systems. In the same sense evolutionary 

patterns emerging in societal, national or civilizational 

levels can be better understood if it be intermingled with 

other BPSC processes.  

 Most importantly, we may objectively evaluate the 

FPPM content of socio-cultural movements and socio-

political choices and by doing so judging them justly. 

Malfunctions that eradicates systemic complexity can be 

analyzed and defective hyper-cycles and incompetent 

pathways may be discriminated, and possibly reformed 

and rehabilitated.  

 This theoretical paradigm is used to critically inspect 

modernity as a civilizational framework. Also it has been 

applied to evaluate the content of Iranian civilization in its 

ancient and long lasting history and its vast geographical 

expression, which in present day contains about thirty 

countries and a population of more than 300 millions. It 

seems that some psychological or ethical elements of 

Iranian culture–such as concept of Charisma (Xvarna/ 

Farrah :خورنه، فرّه) and Justice ( :داد  Daad)- can be used to 

criticize and rewrite the concept of modern subject, as well 

as other social and cultural regularities. Outstandingly 

among them, Mehr (love + covenant) is powerful 

alternative to solve modern problem such as mechanized 

violence, political unrest and environmental ill-treatment.  
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 روش هخامنشیی کوخرافه درباره چهار
 

 11/8/1395ی بیست و ششم، ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

کوروش بزرگ کهنترین سیاستمداری است که دستاوردش تا به امروز 

باقی مانده است. کوروش از این رو بزرگ است که بیست و شش قرن پیش 

واحدی سیاسی به نام دولت ایران را تاسیس کرد که از آن هنگام تا به امروز 

ی بیش از دو هزار سال در قالب یک نظم سیاسی متمرکز و فراگیر )دولتهای برا

هخامنشی، اشکانی، ساسانی، سامانی، دیلمی، سلجوقی، صفوی و قاجاری( وجود 

داشته و در پنج قرنی که پراکندگی و تجزیه بر این قلمرو حاکم بوده )دوران 

ی این نظم سیاسی سلوکی، اموی، ایلخانی، و دوران معاصر(، همواره خاطره

ای که دستاورد وی بوده، در ذهن و جان ایرانیان تداوم فراگیر و سرمشق نظری

 داشته است. 

های گذشته توجه و اقبال عمومی مردمان به سرگذشت و طی دهه 

سرنوشت کوروش شدت و عمقی چشمگیر یافته و اغراق نیست اگر بگوییم از 

گرفتن از  ایم که الهامصری را نداشتهپایان عصر ساسانی تا دوران معاصر هیچ ع

شخصیت و کردارهای کوروش تا این پایه رسیده باشد. حجم نوشتارهایی که 

ی کوروش در ایران زمین تولید شده از آنچه که طی طی صد سال گذشته درباره

هزار سال پیش پدید آمده بیشتر است و طی هزار سال گذشته هیچگاه شماری 

 اند. گذاشتهو پدران نام فرزندشان را کوروش نمی چنین زیاد از مادران
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های زندگی وی زبان طی این قرون البته دستاوردهای کوروش و افسانه

یخی یافته است، اما برداشت تاربه زبان در گردش بوده و سینه به سینه انتقال می

دقیقی که امروز ما از کوروشِ تاریخی داریم، دیرزمانی در گرد و غبار زمان 

های پهلوانی جایگزین آن شده بود. از این روست ها و داستانمدفون بود و افسانه

مان روایتهای مربوط به کوروش همچون قالبی و ی تاریخکه در قرون میانه

رونوشتی برای شرح زندگی شخصیتهای دینی یا رهبران سیاسی به کار گرفته 

شاه  ر و اردشیر بابکان وشده است. از جمشید و سلیمان نبی گرفته تا اسکندمی

هایی روبرو پنداریاسماعیل صفوی، مدام با روایتهایی عامیانه و گاه همذات

شویم که ماجرای کوروش را در زمانِ اکنون به شکلی نو و در پیوند با می

کرده است. در دوران معاصر است که دانش جدید شخصیتهای تازه بازسازی می

دقیق  شناسانه به فهمی عمیق وزبینی مدارک باستانو بازخوانی منابع تاریخی و با

ی درخشان وی ی کوروش انجامیده و ارج نهادن به کارنامهو عینی از زندگینامه

 را باب کرده است.

 

 

 

 

 

 

ستیز شخصیت و داستان در این میان طبیعی است که جریانهای ایران 

ی انسجام مل ترین هدف برای گسستنزندگی کوروش را آشکارترین و کلیدی

ایرانیان قلمداد کنند. همچنان که در قرن گذشته اقبال و توجه و ستایشهای فراوان 
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ویم که به شبینیم، برای نخستین بار با گفتمانهایی هم روبرو میاز کوروش را می

اش را هدف شکلی در صدد توهین به وی هستند و تخریب شکوه تاریخی

ست که طی بیست و پنج قرنی که بر زندگی اند. این نکته سزاوار توجه اگرفته

انگارانه از او در کار نبوده و کوروش گذشته هرگز تفسیری بدخواهانه و زشت

همواره یونانیان و مصریان و بابلیانی که از او و پسرش شکست خوردند و تابعشان 

همه  جنگیدند،شدند، و رومیانی که زمانی با دولت ایرانِ به یادگار مانده از او می

اند. طی قرن گذشته اما، با حجمی کردهو همه فقط و فقط از او به نیکی یاد می

از نوشتارها و روایتها روبرو هستیم که از نظر محتوای معنایی به چرندهایی ناب 

هایی شوند و در چرخهزنند، اما در مدارهایی از قدرت بازتولید میپهلو می

 آیند.ای به گردش در میرسانه

نِ حمله به کوروش در دوران معاصر ما دو سرچشمه داشته که گفتما 

ستیزانه بوده است. یکی گفتمان وحدت اسالمی که برای نخستین بار هردو ایران

ا ی عثمانی ری مسلمین زیر چتر خلیفهدر عثمانی شکل گرفت و گرد آمدن همه

فت، ارانی یاکرد و بعدتر در کشورهای مسلمان دیگر از جمله ایران هوادتبلیغ می

ای که خوانشی خاص از کمونیسم روسی و ابزاری گرایانهدیگری گفتمان قوم

استعماری بود برای آن که بخشهای جدا شده از ایران زمین را تکه تکه کند و 

اش را اش را از بین ببرد و ملیت دیرپای کهنسال و سربلند ایرانیوحدت فرهنگی

تگیِ نوظهوری جایگزین سازد، که فرمانبر و ساخ مایهبا هویت قومی رقیق و کم

زدایی را در جنوب تراشی و پارسیی مشابهی از همین قومحزب باشد. نسخه

ایم و آنجا هم ی خلیج فارس( هم داشته)عراق و پاکستان و کشورهای حاشیه

 دست استعمار انگلیس در کار بوده است.
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گر فتمان با هم گره خوردند، یکدیاز ابتدای تا انتهای قرن بیستم، این دو گ 

های را تشدید کردند و در جریانهای سیاسی گوناگونی و در بستر ایدئولوژی

پذیرد. متفاوتی بازتاب یافتند و امروز نیز تکثیرشان در همین چارچوب انجام می

رمق اش کمپشتیبان با این تفاوت که گفتمان وحدت اسالمی و جریان نوعثمانی

گرا غلبه یافته است. هردوی این گفتمانها بافتی از ی قومیش شاخهشده و به جا

مایه و سبک، و ی معنایی کمنظر علمی و عقالنی نادرست و نامنسجم، از زاویه

ا این همه اند. باز منظر تاریخی بدنام و آراسته به فجایع و کشتارهای بسیار بوده

بالهت  ای که از سرای بومیبا پشتیبانی نیروهای نواستعماری و دستیاری نیروه

 اند. اند، تداوم یافتهدادهیا خیانت تن به این گفتمانها می

ی هایی دربارهها و خرافهبازتاب این گفتمانها در فضای عمومی افسانه

ه هایش اشارکوروشِ تاریخی است، که در اینجا قصد دارم به چهار تا از مهمترین

شود و به شکلی ی کوروش شنیده میدرباره هایی است که گاهکنم. اینها گزاره

های علمیِ موجود، توان با ارجاع به منابع تاریخی و دادهمحکم و استوار می

ها و یکی دو شان دانست. در اینجا تنها به این خرافهمردود و باطل و نادرست

 گذرم. چرا که بحث علمیکنم و در میشان اشاره میی دلیل نادرستینکته درباره

در این زمینه را به همراه انبوهی از منابع و مراجعِ مربوط به کوروش، پیشتر در 
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« بخشکوروش رهایی»اش و ویراست تازه« تاریخ کوروش هخامنشی»کتاب 

 ام و خوب است که عالقمندان به آن کتابها بنگرند.منتشر کرده

 

نخست:  کوروش مردی خونریز بوده و فتح ایران زمین را با 

 نابودی مردم بومی پیش برده است. کشتار و

شک نادرست است. تمام منابع باستانی، که اغلب توسط این گزاره بی 

زدیک شان همزمان یا خیلی ناقوامی غیرآریایی )یونانیان، بابلیان، عبرانیان(، برخی

اند، در این مورد همداستان هستند که کوروش کار به زمان کوروش نوشته شده

ی و یکپارچه کردن کشورمان را تقریبا بدون کشتار و با کمینهفتح ایران زمین 

جنگ و خشونت به انجام رساند و به همین خاطر در سراسر تاریخ همچون 

شد. بدیهی است که در جهان باستان مرجعی در امر سیاست بزرگ شمرده می

کشورگشایی با جنگ همراه بوده و در این میان سربازانی از دو طرف کشته 

به بردگی گرفتن مردم،  اند، اما راهبردهایی خشن مانند نابود کردن شهرها،هشدمی

کن کردن اقوام محلی، کوچاندن اجباری جمعیتهای بزرگ و مشابه اینها که ریشه

از ابتدای تاریخ تا عصر کوروش رواجی تمام داشت، توسط کوروش به کار 

هایشان فتح شدند، دروازهی شهرهای بزرگی که توسط او گرفته نشد و تقریبا همه

 را بر او گشودند و مردمانش به هواداران پر و پا قرص او تبدیل شدند. 

در زمان کوروش چهار دولت بزرگ بر زمین وجود داشت که سه تایشان 

)ماد، بابل و لودیه( را کوروش فتح کرد و چهارمی )مصر( را پسرش کمبوجیه 

 هرهای هگمتانه، بابل و سارد(گرفت. پایتخت سه دولتی که کوروش گرفت )ش

به سرعت به مرکز سیاست هخامنشی تبدیل شد و مردمانش تا دویست سال بعد 

ترین هواداران سیاست پارسیان بودند. شورشهایی که در جهان باستان سرسخت
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شد، در زمان کوروش و جانشینانش تقریبا نایاب امری عادی و بدیهی قلمداد می

داشته باشید، خوب است به بابل اشاره کنیم که طی شد. برای این که مقیاسی 

ها بر آن، بیش از ده بار شورش بزرگ منتهی به ی آشوریآخرین قرنِ سیطره

هایش بر کوروش، طی دو نیم قرنِ بعد جنگ داشت، و پس از گشودن دروازه

 تنها چهار بار شورش کرد که تنها دو بارِ آن به جنگ منتهی شد. 

تاریخ جهان باستان به ایران زمین بنگریم و یعنی اگر در بافت 

دستاوردهای کوروش را با زمامداران پیش از خود مقایسه کنیم، به این نتیجه 

رسیم که دستاورد سیاسی کوروش چنان بود که محبوبیتی باور نکردنی برایش می

دار بودنِ این محبوبیت آن که به ارمغان آورده بود. یک دلیلِ ساده بر ریشه

ش تنها جهانگشای دنیای باستان بود که قلمروی بزرگ را فتح کرد و پس کورو

اش سر به شورش بر نداشتند. از شروکین اکدی از مرگش مردم سرزمینهای تابع

گرفته تا شاهان آشور و امپراتوران رومی بعدی، قاعده آن است که سرزمین تازه 

عنادار نها استثنای مدارد و تفتح شده پس از درگذشت فاتح سر به شورش بر می

شود. نتیجه آن که فرضِ خونریز و خشن بودن و مهم به کوروش مربوط می

انگیز شک نادرست است. منابع باستانی به مهربانی و محبوبیت شگفتکوروش بی

اند، رفتار تاریخی مردمِ سرزمینهای فتح شده به دست او کوروش اشاره کرده

 ی منابع همداستان هستند.نه همهدهد، و در این زمیهمین را نشان می
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دوم: کوروش اقوام ساکن ایران و بومیان غیرآریایی را کشتار 

 کرده است. 

این گزاره نیز سراپا نادرست است. ایران زمین از دیرباز مسکن اقوامی  

گون های گونامتفاوت بوده که پس از ظهور کوروش و تشکیل کشور ایران تیره

 ی بیستون نامشان را در قالبدند و این همان است که در کتیبهایرانی را پدید آور

دن هایشان هنگام آوربینیم و در تخت جمشید هم نگارهبیست سرزمینِ ایرانی می

هدیه برای شاهنشاه تصویر شده است. در زمان ظهور کوروش ایالمیان، اکدیان 

ها، ماناها، و وتیها، عبرانیان، کلدانیان، گها(، آرامیان، هوریبابلی-)آشوری

ها ها و کاسیاورارتوها در ایران زمین حضور داشتند و با اقوام آریایی کهن )هیتی

ها، سکاها، ها( و موج جدیدترشان )پارسها، مادها، بلخیخوارزمی-و مرو

ها( درآمیخته شده بودند. کوروش که در ابتدای کار شاه انشان )کمابیش کیمری

د، شین نسل از شاهان آریایی این قلمرو محسوب میشیراز امروزین( بود و سوم

ان ای در دست نیست که میها داشت و هیچ نشانهپیوندی بسیار نزدیک با ایالمی

ی ها تمایزی سیاسی قایل بوده باشد. سیاست او ادامهها و غیرآریاییآریایی

شده و زبان رسمی دیوانی در دوران مستقیم سیاست ایالمی محسوب می

 ی نخست ایالمی و بعدتر آرامی بوده است که هردو غیرآریایی هستند. هخامنش

یعنی هنر بزرگ کوروش و نوادگانش آن بود که قدرت نظامی و برتری 

های یرهی تی پارسیان و متحدانشان را با میراث تاریخی و فرهنگی بقیهفناورانه

 کوفاییایرانی ترکیب کند. تمام اقوام تابع هخامنشی در عصر هخامنشی ش

اد و شان افزوده شد و بیشتر اسنفرهنگی چشمگیری را تجربه کردند و بر جمعیت

شان را در این دوران پدید آوردند. تدوین نهایی تورات و مدارک تاریخی مهم

 ی یونانی، تکوین متون بودایی وگیری ادبیات و فلسفهاوستا، نگارش و شکل
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دی همگی در این زمان انجام جینی، و بازنویسی و تدوین متون مصری و اک

دانیم، همان است که پس از ی آنچه که ما از این اقوام میگرفت و در واقع بدنه

عصر کوروش و زیر چترِ امنیت و نویساییِ برآمده از صلح پارسی تدوین شده 

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم: کوروش تعصبی در دینی خاص داشته است.

اند و برخی دیگر او را دانسته برخی از نویسندگان کوروش را زرتشتی 

اند. اما شواهد تاریخی به خاطر آزادسازی یهودیان به این دین متمایل پنداشته

نه را طرفای ادیان سیاستی یکسان و بیدهد که کوروش نسبت به همهنشان می

ی اقوام را محترم داشته و دین همهی خدایان را بزرگ میکرده و همهاتخاذ می

ی مشهور حقوق بشر با ستایش مردوک آغاز ت. در بابل استوانهشمرده اسمی

ی مشابهی از او با ستایش از سین )خدای ماه( شود، در شهر حران استوانهمی

خوانیم که ایزدان یونانی و یهوه یافت شده است، و در متون یونانی و عبرانی می

م د که کوروش ناداشته است. از سوی دیگر این نکته اهمیت داررا نیز بزرگ می

برخی از فرزندانش را در سنتی زرتشتی انتخاب کرده است. یعنی هر دو دخترش 

سُتونه( اسمهایی زرتشتی دارند، و گویا نام اصلی بردیا )احتماال )آتوسا و اَرتَه
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اسپنددات( نیز چنین بوده است. از سوی دیگر در تمام متون مقدسی که در 

ه شده، نام و نشان او همچون مردی مقدس ای نزدیک به کوروش نگاشتزمانه

آمده است. منابع اکدی، عبرانی، یونانی و آرامی کوروش تا قرنها پس از 

 اند، و جالبستودهترین لقبهای ورجاوند میدرگذشت کوروش او را با برازنده

ای به نام کوروش یا سایر است که تنها کتاب مقدسِ کهنی که هیچ اشاره

 بینیم، اوستاست! در آن نمی شاهنشاهان هخامنشی

اش را و چارچوب نماید که کوروش دستگاه نظریاز این رو چنین می

اثیر ی زرتشتی برگرفته و زیر تاش را از اندیشهصورتبندی قدرت در نظام سیاسی

پرستی ن با بتشای زرتشتیان و دشمنیآن بوده باشد، اما به یکتاپرستی سرسختانه

مسلک شک در جهان باستان این که شاهی کافر یا عرفییپایبند نبوده باشد. ب

باشد مطرح نبوده است، اما باید این را پذیرفت که او را پیرو قاطعِ هیچیک از 

 توان فرض کرد. ادیان شناخته شده در دورانش نمی

اند و به همین خاطر ی کوروش را از یاد برده بودهچهارم: ایرانیان نام و خاطره

گویند اهمیت نداشته است. کوروش به تازگی از دان هم که میاین شخصیت چن

 شناسان اروپایی به ایرانیان شناسانده شده است.مجرای آثار شرق

این گزاره نیز یکسره نادرست است. این حرف دو حقیقت را برای تولید  

کند.ک یکی این که در دوران معاصر توجه و اقبالِ یک دروغ با هم ترکیب می

بینیم، و دیگر آن که مستشرقان اروپایی در ی کوروش میی دربارهروزافزون

اند و مورخان ایرانی مدرن بازسازی روایت تاریخی کوروش مؤثر بوده

ی نادرست یاد شده اند. اما از این دو گزارهشناسی ایشان را وامگیری کردهروش

 شود نتیجه گرفت. را نمی
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ران زمین از دیرباز کانون زایش و تکامل نخست باید این را دانست که ای

ادیان گوناگون بوده و در این میان یکی از ادیانی که همواره جمعیتی بسیار بزرگ 

شان هم معموال در از پیروانش ساکن ایران بوده، یهودیان هستند و منابع مقدس

همین قلمرو نوشته و تدوین شده است. یهودیان در کتاب مقدس با نام و نشان 

اند. مسیحیان ایرانی که تا قرون میانه خص از کوروش و کردارهایش یاد کردهمش

روش شک با نام و نشان کواند نیز از مجرای عهد عتیق بیجمعیتی چشمگیر داشته

اند. مسلمانان نیز از مجرای قرآن و زیر نام ذوالقرنین )که در تورات آشنا بوده

تفسیرهای قرآنِ مهم مانند تفسیر  اند. درشناختهلقبِ کوروش است( او را می

طبری و سورآبادی به روشنی داستانهای تاریخی کوروش به ذوالقرنین منسوب 

اش با ملوک یمن و شده و معلوم است که این شخصیت با وجود آمیختگی

 اسکندر، در اصل کوروش بوده است. 

مان بخشی از گو هم از مجرای اساطیر ملیزرتشتیان و شاعران پارسی

ک اند و گاه آن را به ملکردهوایتهای مربوط به کوروش را سینه به سینه نقل میر

اند. بنابراین این تصور که نام و نشان و روایتهای مربوط کردهجمشید منسوب می

به کوروش در ایران زمین از یاد رفته بوده و به تازگی توسط کتابهای اروپایی 
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که  آیدو از زبان کسانی بیرون میبار دیگر باب شده، به کلی نادرست است 

شناسند. این نکته البته به جای خود سنت تاریخی و دینی ایرانی را درست نمی

 ی تمدن ایرانی بازخوانی و بازبینی تاریخباقی است که با ورود مدرنیته به حوزه

به شکلی سازمان یافته و دقیق باب شد و تحولی در دقت و انسجام این روایتها 

شناسانه است، و نه ابداع هستیم. اما این ماجرا ورود یک چارچوب روش را شاهد

مفاهیم و نامهای نو. تصویر کوروش در همان حدی در دوران مدرن دستخوش 

دگرگونی و بازخوانی قرار گرفت، که تصویر شاه عباس و یعقوب لیث صفاری 

 و انوشیروان دادگر.

 

 

ای کوچک از یک تصویر گوشهای که نقل کردیم، نوشت: چهار گزارهپی 

هایی نامستند را به شخصیتهای تاریخی کهن ایرانی منسوب بزرگتر است که خرافه

هایی تحریف شده و کج و کوله از کند، و با اهدافی سیاسی رخسارهمی

دهد. تردیدی نیست که کوروش مانند سازِ ایرانی به دست میشخصیتهای هویت

ا نقاط قوت و ضعف فراوان بوده و کارهایی ی انسانهای دیگر شخصیتی بهمه

ی متنوع و گوناگون هم از وی سر زده است. با این همه داوری کردن درباره

اش و دستاوردهایش برای تمدن ایرانی، باید در قالب پرسشی جایگاه تاریخی

های علمی صورتبندی شود و با ارجاع به اسناد تاریخ و منابع باستانی و داده

ی ای که در خارج از این دایرهسانه پاسخ داده شود. هر گزارهشناباستان

ی کوروش یا هر شخصیت تاریخی پذیر دربارهی عینی و رسیدگیسختگیرانه

آمیز، مشکوک و اغلب دروغین است بنیاد، خرافهدیگری صادر شود، امری سست
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و شود و از مجرای زودباوری که با اهدافی سیاسی و ایدئولوژیک تولید می

دار از آید. خواه دروغهایی جهتلوحی و نادانی مردمان به گردش در میساده

جنس این چهار گزاره باشد، و خواه نقل قولهایی نامستند و شیک و مدرن که به 

 شود.خطا به کوروش منسوب می
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 والسکوئزهای نقاشی

اسپانیایی قرن هفدهمی ( نقاش Diego Velasquezدیگو والسکوئز )

درگذشت. او نقاش دربار فیلیپ چهارم  1660زاده شد و در  1599در  است که

شاه اسپانیا بود و یکی از رهبران جنبش هنری اسپانیا در دوران عصر زرین تاراج 

 اشکاریگرایانه و پر ریزههای واقعنقاشیبه خاطر رود. او دریایی به شمار می

 شود.هم سبک باروک قلمداد میهای مامروز از چهره
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 ی دماغیهرساله

 تاریخی در ستایش بینی(-)گفتاری فلسفی

 

 تا شکر گویمت به دماغی همه خِرَد  تا مدح خوانمت به زبانی همه بیان

 سلمان()مسعود سعد 

 

ی خدایی )بعله، همان مهری قلنبه!( نقل دوستی دیشب داشت از یک بنده 

کرد که پشت دماغ من حرف زده است. ماجرا آن است که این بابا مدتها قول می

زد و بعد چون این حرفها باعث شهرت پشت سرِ من حرفهایی سرگرم کننده می

شروع کرد به حرف زدن و محبوبیت این جانب شد، شغل خود را تغییر داد و 

پشت دماغ بنده. حاال برای شنوندگان محترم کامال روشن است که وقتی حرفی 

پشت سر کسی اثرگذار نباشد، البته که پشت دماغش هم اثرگذار نخواهد بود. اما 

شود، ی دماغ است و تا حدودی ناموسی محسوب میبه هر صورت چون قضیه

 اغ خودم، و اصوال در ستایش دماغ بنویسم.ای در دفاع از دمناچار شدم بیانیه

دانم این حقیقت اما دلیلِ این که ماجرای دماغ را ناموسی می 

ی پیش پا افتاده است که دماغ عضوی مهم و کلیدی است که با شناسانهزیست

کند. دلیلش هم این که در حدود مردانگی و جوانمردی پیوندی نزدیک برقرار می

افتد و به ی تستوسترون در بدن آقایان به تکاپو مینرینه سن بلوغ، وقتی هورمون

آید، یکی از تدریج ریش و سبیل و سایر لوازم مردانگی از آب و گل در می

کند و سیمای زن و مرد را از اندامهای مهمی که زیر تاثیر این هورمون رشد می

 سازد، دماغ است. هم متمایز می
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یین ی پار جریان بلوغ پا به پای آروارهادعا دبله، همین دماغ معصوم و بی

های مردانه شود چهرهکند و یکی از عللی است که باعث میدر آقایان رشد می

و زنانه با هم تفاوت داشته باشند. بر همین مبناست که یکی از نخستین عالیم 

ود و شی نوجوانان تازه بالغِ بیگناه بزرگ میسن بلوغ آن است که دماغ در چهره

یه شان، به منقاری نظرگیر شبهای دستخوش توفان بلوغی چند وقتی در چهرهبرا

شود. در واقع به همان نسبتی که دختر خانمها در سن بلوغ با کج و معوج می

شکل روند، آقایان با مشان کلنجار میهای بدنشدنِ اندامها و جا نیفتادنِ برجستگی

یت د و باید پذیرفت که مدیرمشابهی در سطح رخسارشان دست به گریبان هستن

نهد، دماغی لگام گسیخته که سرمست از تستوسترون از گلیم خود پا به بیرون می

دشوارتر است از اندامهایی مگو که باالخره رشدشان لطفی و افتخاری دارد و در 

اند. احتماال بر همین مبناست که سن بلوغ های فراوان هم پنهان شدهاعماق جامه

ی نوجوانان نر نامند، چرا که در آن سن و سال تنها جای چهرهیرا سن کچلی م

کند، اش را حفظ میمویی دیرینهماند و بیبهره میکه از خروش ریش و سبیل بی

 مردی قلمداد کنیم.دماغ است. پس دور از ذهن نیست اگر دماغ را نماد جوان

 اندستهخواشاید به همین خاطر هم بوده که در جهان باستان وقتی می

اش اجداد اند. نمونهکردهمردانگی را نشان دهند، بر بزرگی دماغ تاکید می

خواستند به جنگ بروند، با دوردست ما که در ایالم و سومر باستان وقتی می

ن ی کهرفتند و دست کم یکی دو تا نگارهدماغهای افراشته و غرورآمیز رژه می

آمیز بر دماغهای جنگاوران قدیم این قسومری و ایالمی داریم که با تاکیدی اغرا

 کند. ادعای مرا تایید می
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ی اِئاناتوم شاه الگاش بر کَلبوم شاه اومَه را در گندهها، که پیروزی سربازان دماغستون کرکس

 کند.سومر باستان روایت می

 

 العلماء قسم!( همگی مستنداتی غبغبگویم )به طبقات عالیهاینها که می

جم ی پنتاریخی محکمی دارند. حاال دیگر مجبورم نکنید از فرعون مهم سلسله

اسم طرف –یعنی ساهورع نقل قول کنم که به روایت پزشک مخصوصش

وقتی فرعون خواست او را مورد لطف  -بوده، فکرش را بکنید!« سِخْمِتآنْخنی»

تنفس بهجت چنین باد که همچنین که سوراخهای دماغ من از »قرار دهد، گفت: 

«. ده شوی!ات سپریابد، تو نیز وقتی از زور پیری از رمق افتادی به تابوتخاطر می

شود که این مرکزیت دماغ به میانرودان و ایران زمین منحصر از اینجا معلوم می

شود. هرچند نوع برخورد فرعون با سوراخهای نبوده و امری جهانی محسوب می

و هوای مصر بسیار  به هر صورت آب برانگیز است.دماغش قدری پرسش

پرور بوده و کافی است به نقش چشمگیر دماغ کلئوپاترا در تاریخ جهان دماغ

توجه کنید تا حساب کار دستتان بیاید. به هر روی آنچه فرعون ساهورع در اینجا 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6-YnxkIDQAhXHvxQKHRbTC44QjRwIBw&url=http://www.gettyimages.com/photos/stele-of-vultures&psig=AFQjCNHYUivsCNb2CembqIRpencxdVnGmg&ust=1477834551085840
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ز  »گوید: ای میبیان کرده، احتماال همان بوده که هزاران سال بعد اوحدی مراغه

 « چنین زنده به بوی آنم اینجا/  دماغم هست بویی رزلفش ب

 

 

 فرعون ساعورع به همراه

 دماغ فرعون ساهورع!

 

 

 

بعدتر که دو و نیم هزاره از درگیری ارتشهای ابتدایی گذشت و جنگاوران 

های گوناگون با هم دست و پنجه نرم کردند، دماغ پیشاآریایی در آوردگاهدرشت

ای در پایداری اهمیت و های سرافراز رسید. اما لحظهی آریایینوبت به سیطره

 ایران زمین واعتبار دماغ در میان مردم ایرانشهر تردید نکنید. چون یگانه شدن 

ای در سیر تحول تاریخی دماغها اختالل ایجاد نکرد. آن تاسیس کشور ایران ذره

های رهبر نگا ی ایرانی را در تخت جمشیددستی که اهالی سی تیرههنرمندان چیره

نظر از این که طرف پارسی و مادی و ایالمی دادند، صرفزیبایشان نمایش می

نمودند. در باشد یا هندی و مصری و یونانی، همه را با دماغهایی درشت باز می

ها دیگر از جنگ و کشتار خبری نبود و چون صاحبان این دماغها این نگاره

هایی به هوا برافراشته بودند، احتماال یزهآورندگان هدایا یا حامالن اورنگ و ن

 اند تا مردانگی جنگاورانه را. دادهجویانه را نمایش میبیشتر جوانمردی صلح

گرایانه به قدری در ایران زمین رخنه کرده در واقع این ایدئولوژی دماغ

« حیات مردان نامی»بود که پلوتارک بعدها آن را به اشتباه فهم کرد و در کتاب 

ها به خاطر بزرگ بودن دماغ کوروش بوده که عاشق این عضو ض کرد ایرانیفر
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اند. در حالی که قضیه به کلی چیزی دیگر بود و این سنت هنری شده

 ی کهن خاور زمین بود که بر این عضو برجسته چنین تاکیدی داشت.گرایانهدماغ

 

 

 

 

نده از دوران های دیواری بازماحقیقت آن است که در میان تمام نقاشی 

شان هخامنشی، تنها دو اثر مهم و دولتی را داریم که دماغی ظریف دارند، یکی

ی سیاهپوستِ سرزمین کوش )اتیوپی( در صف آورندگان هدایاست، و نماینده

توان دو نتیجه گرفت. دیگری کوروش بزرگ بالدار در دشت مرغاب. از اینجا می

ه ب–ناپذیرش ی آریایی خدشهرنامهیکی این که کوروش عزیز ما با وجود تبا

به واقع دماغی ظریف و کوچک داشته، و دیگری این که  -کوری چشم پلوتارک

اند و کوچکی دماغ )آن وقتها، ها از همان روز اولش هم نژادپرست نبودهایرانی

 شان نمایشترین شاهنشاهشان را پا به پای دماغ محبوبوطنانِ( سیاهپوستهم

 اند. دادهمی

ای هم با فرهنگ در دوران جدید مورخان اروپایی که دشمنی نهانی

ی دماغ کوروش از این گزارش هرودوت درباره اند،سرفراز ایرانی داشته

دماغ کوروش »اند. مهمترینش این که گویا عبارتِ برداشتهای ناروایی کرده

همین  اند. بهخوانده« دماغ بزرگ کوروش»در متون کهن و باستانی را « بزرگ

های رنگارنگ فهمم با این همه اشتباهخاطر جان امانوئل کوک که من واقعا نمی

شاهنشاهی »شود، در کتاب های ایران تدریس میچرا کتابش در دانشگاه

ها ی پارسیاش هم مرتکب چنین خطایی شده، و هم گمان کرده همه«هخامنشی
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ند. در حدی بزرگ که اسم ابه پیروی از شاهنشاه فرهمندشان دماغی بزرگ داشته

اند تلفظ کنند و همه چیز را چندان تودماغی بر توانستهخودشان را درست نمی

جع تردید مرکه بی –اند اهالی یونانی باستان شدهاند که باعث میراندهزبان می

و « ب»بین دو حرفِ  -انددانش و خرد و فلسفه و زبانشناسی و باقی چیزها بوده

بوخشَه وند. طوری که مثال اسم سرداری پارسی به نام بَغَهدچار خطا ش« م»

مال اند. صد البته که کوک هیچ احتبخش/ بغداد( پارسی را مگابیز ثبت کرده)بغ

شان )یا زبانم الل، کوچک ها به خاطر کوچک بودنِ دِماغنداده که شاید یونانی

 اصل موضوعه را براند، و نوشتهها را اشتباه میبودن گوشهایشان( اسم پارسی

های دَماغ گنده به خاطر این ویژگی آناتومیک اسم این گذاشته که خودِ ایرانی

اند. یعنی که اگر روح کوک از ما نرنجد، این کردهخودشان را اشتباه بیان می

ای شوخ و شنگ و روانی خجسته داشته و همانا که کیفِ این مورخ روحیه

 وده است!ی شهیر به راستی کوک بنویسنده

 

 

 

 

 

اما حقیقت آن است که دماغ ایرانیان باستان به احتمال زیاد تفاوت 

ها و ها و عربی مردم نداشته است. دست کم بین دماغ ایرانیچندانی با دماغ بقیه

شده تشخیص داد. شاید در این بین فقط ها تمایز چندانی را نمیها و رومیهندی

بندیِ رفتند را بتوان از دماغبریشم به قلمرو چین میهایی که از راه ابین دماغ ایرانی
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ها زردپوستانِ آن خطه متمایز دانست. شاهدی هم که در این مورد داریم نقاشی

دهد تا ها را بیشتر با دماغ بزرگشان نمایش میهای چینی است که ایرانیو نگاره

وچکتر شان کوچک، و چشمهایشان کشان، و این برای نژادی که دماغچشمان

 نماید.انگیز میجای تأمل دارد و عبرت است،

توان ادامه داد و ادعا کرد که این اهمیت و ی دماغ را میبحث درباره

اعتبار دماغ به تدریج همزمان با افول تمدن ایرانی در این سامان رو به انقراض 

گذاشت. در حدی که در قرون میانه دیگر کسی برای دماغ اهمیت قایل نبود و 

 از آن گفتمان پرشکوه باستانی« پروردماغ»و « دماغت چاقه»تنها عبارتهایی مانند 

کرد باقی مانده بود، و تازه آنها هم بیشتر به مغزِ سنگر گرفته پشت دماغ اشاره می

 تا خودِ دماغِ پیشتاز و جسور.

های اسالم منسوب گروهی از مورخان این عزل نظر از دماغ را به آموزه

هایی پراکنده اما در این مورد شواهد قاطعی در دست نداریم. هرچند داده اند.کرده

بان ستیزی متعصترین گواه تاریخی در تایید دماغبه واقع وجود دارد. برجسته

شود که در جایی به نام الدهر مربوط میای به نام محمد صائممذهبی به صوفی

ی داشت و به خدمت خدا و ساعد السُعَداء در حوالی قاهره برای خودش خانقاه

ی خدا نه تنها بر خالف پارسیان کهن برای دماغ خلق خدا مشغول بود. این بنده

 ای هم داشت. اهمیت و ارجی قایل نبود، که با آن دشمنی

نظرانه به این عضوِ حاال این که دماغ خودش چه شکلی داشته و چرا تنگ

با کنکاش در رخدادهای  نگریسته، پرسشی است که روانکاوان بایدشریف می

اش اش به آن پاسخ بدهند. به هر صورت تمام آنچه که دربارهدوران کودکی

دل دانیم آن است که در دوران زمامداری ممالیک، وقتی دید دهقانان سادهمی
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نند کمصری برای زیاد شدن محصول کشتزارهایشان نزد ابوالهول نذر و نیاز می

گین شد و تصمیم گرفت انتقامی هولناک از این برند، خشمو برایش قربانی می

 ی تفرعن بگیرد. جرثومه

ناگفته پیداست که ابوالهول در آن زمان به دماغی وزین و شکیل آراسته 

این  رسد کهبود و مثل امروز دچار عواقب اسیدپاشی نشده بود. چنین به نظر می

داشته باشد، چون  های امروزین و اهالی داعش نسبیالدهر با وهابیمحمد صائم

بر ماند. او یک شب یواشکی ترفتارش به طالبان موقع حمله به بوداهای بامیان می

ای برداشت و سراغ ابوالهول زبان بسته رفت و با زحمت از سردیسِ این و تیشه

آسا باال رفت و با چند ضربِ تیشه دماغ ابوالهول را برید! به این اثر هنری غول

ی ی بزرگ جهان که در ضمن بزرگترین مجسمهترتیب کهنترین مجسمه

 سنگی دنیا هم هست، از داشتن دماغ محروم شد. تک

 

 

 

 

 

 

 بریده!دار با ابوالهولِ دماغرویاروییِ ناپلئونِ دماغ

 

بریدگی ابوالهول را به دشمنان خود بعدتر نویسندگان گوناگون گناه دماغ

ن اخیر اعتبار و اهمیت دماغ دهد که تا قروکردند و این نشان میمنسوب می

ها در ابتدای قرن همچنان سر جای خودش باقی بوده است. چنان که انگلیسی

 کشی به مصر با توپ دماغ ابوالهول را پراندهگفتند ناپلئون موقع قشوننوزدهم می
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گیری بر ها به همین ترتیب سربازان انگلیسی را به خاطر تمرین نشانهو فرانسوی

ف طرها هم که در این زمینه بیی اروپاییکردند. بقیهل نکوهش میدماغ ابوالهو

ان شدانستند. همهبودند، حاکمان ممالیک قدیمی مصر را در این زمینه مقصر می

ی المغریزی غافل بودند که با دقت نوشته که کل ماجرا زیر سر هم از سفرنامه

 الدهر ما بوده است. این محمد صائم

چون هنوز مملکت صاحب داشت و آمریکا و انگلیسی  البته در آن روزها

تشکیل نشده بود و داعش و طالبانی وجود نداشت، حاکم مصر این بابا را دستگیر 

میالدی به جرم تخریب آثار باستانی هزار و سیصد و هفتاد و هشت  کرد و در سال

همانجا به دارش آویختند، و به این ترتیب معلوم شد که دماغ ابوالهول به راستی 

یصد هزار و ساید که قضیه در ت. به این نکته هم حتما دقت کردهاهمیت داشته اس

میالدی رخ داده است.  حاال شما این را مقایسه کنید با سال و هفتاد و هشت 

کنان با همان توهمات  خورشیدی که در آن طالبان هلهلههزار و سیصد و هشتاد 

الدهری ریختند و بوداهای بامیان را منفجر کردند، و در این میان دماغهای صائم

د فنا دادند و آب هم در دل و دماغ مفتی عربستان تکان نخورد. بوداها را هم به با

 ی بین تقویم هجری و میالدی کشک!یعنی که کل این ششصد و اندی سال فاصله

دهد در دوران مدرن نوعی در واقع شواهد زیادی هست که نشان می

ت ای جهانی برای مقابله با دماغ به جریان افتاده است. کافی است به تبلیغتوطئه

اصر ی معی هالیوود بنگرید و ابعاد دماغ مهمترین ستارهکنندههدفمند و تخریب

یعنی مایکل جکسن را در گذر زمان بررسی کنید. این هنرمند خودفروخته برای 

تبلیغ مقاصد شوم استکبار جهانی به شکلی نامحسوس مدام دماغ خود را کوچک 

 چیزی برایش باقی نمانده بود،و کوچکتر کرد، طوری که در اواخر عمرش تقریبا 
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اش، و دیگر بگذریم از نقش مهم این در حد دماغ ایکیوسان در کارتون ژاپنی

 ستیزانه در اقتصاد استعمارگر ژاپن!تبلیغات دماغ

 

 

 

 

 دماغ مایکل جکسون در گذر زمان!

ی ای صهیونیستی بوده و در کمیتهشما تخریب بوداهای بامیان که توطئه

احی شده را مقایسه کنید با این نکته که بانوان ایرانی بیشترین آمار سیصد طر

شود چهارتا! مردم باید از جراحی بینی را در جهان دارند. خوب، دو دو تا می

های قلمرو اسالم دشمنی خودشان بپرسند که چرا یک دفعه همه با دماغ

دماغ بوداهای شان ورزند؟ از یک طرف طالبان و داعش را داریم که یک سریمی

کنند، و از آن طرف یک بامیان را به همراه تندیسهای چسبیده به آن داغان می

های ی موصل دماغهای اشراف اشکانی را با مجسمهسری دیگرشان در موزه

پسند ایرانی را نمایند؟ در این هم دختران مشکلمتصل به آن خرد و خمیر می

کنند. یعنی واقعا به تر و کوچکتر میداریم که مدام دارند دماغهایشان را کوچک

ا اید که همزمان بای در کار نیست؟ هیچ به این نکته دقت کردهنظر شما توطئه

شود؟ یعنی این وقایع نسل فیلها و فیلهای دریایی هم دارد منقرض می

مندترین جانداران تکامل یافته بر سطح خشکی و عمق دریا...همین دماغ
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نه به باغ ره »یاییم و ببینیم به قول رضوانی سروستانی: روزهاست که به خودمان ب

 «نه دماغ اینکه از گل شنوم به کام بویی / دهندم که گلی به کام بویم

برای این که برهان قاطعی بیاوریم و این بحث را ختم کنیم، خوب است 

به این حقیقت تاریخی هم اشاره کنم که نخستین زنی که جراحی پالستیک کرد 

را کوچک کرد، خانمی بود به اسم پگی گوگِنهایم که شهرت فراوان  و دماغش

دارد و به نوعی مؤسس هنر مدرن است. چون این خانم بسیار پولدار در حوالی 

کرد و با هنرمندان دوران جنگ جهانی اول و دوم در اروپا برای خودش گردش می

 بعد با ثمن بخس شد وکِش دوست میباز و آبسترهو سورئال آوانگارد کوبیست

ی مردم سالم بود و خرید. آن وقتها هنوز سلیقههایشان را میتابلوها و مجسمه

کسی حاضر نبود بابت این آثار پول بدهد. اما بعدش که لیدی گوگنهایم در 

نیویورک و ونیز موزه و گالری مفصلی راه انداخت و این آثار را با تبلیغ بسیار 

 با بهای گزافی این آثار را خریدند.  ها آمدند ومعرفی کرد، همان

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم گوگنهایم به همراه دماغش

 سالوادور دالی و دماغش

 دماغ پابلو پیکاسو و خودش!

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cnn.com/2015/12/21/arts/peggy-guggenheim-art-addict/&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNGaA9goiIDth9mwjweSCnHONN5oTw&ust=1477835554279042
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjrJ_TlYDQAhVDaRQKHY1GBmgQjRwIBw&url=https://www.tes.com/lessons/iIOUJormgaw21A/a-pablo-piccaso&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNGT1aCykOvDWMCxXhK8KGxs6qlssw&ust=1477835804337807
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR7dL1lYDQAhWB6xQKHewyApEQjRwIBw&url=https://lonerwolf.com/salvador-dali/&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNHp0DZrfgmREwbv9-s8mKE6_50GUw&ust=1477835889695360
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حاال اینها را داشته باشید تا برایتان بگویم که این خانم گوگنهایم در میان 

معتقد بود  ی عادتهای عجیب و غریبش نفرت عجیبی از دماغش داشت وهمه

اش است. این نکته بین خودمان بماند که ی زشتی و شرمساریدماغش مایه

گفت. دماغش خوب، بفهمی نفهمی بزرگ هم بود. اما نه آنقدرها که خودش می

داد و در مجامع رسمی آن چون در دشمنی با دماغ خودش اغراقی به خرج می

کرد. ادبانه تشبیه میبی زمینی تنوری و بادمجان و اینجور چیزهایرا به سیب

ی ملت از هنر کالسیک به هنر مدرن، خالصه این خانم همزمان با چرخاندن سلیقه

از دماغش هم انتقام گرفت و با نخستین عمل جراحی زیبایی، آن را کوچک کرد 

راهی را گشود که در کشور عزیزمان به شاهراهی پر ترافیک و به این ترتیب کوره

صِ بحث ما هم این که این خانم گوگنهایم یهودی بود و از تبدیل شد. تیر خال

ی مردم دنیا، جز چند استثنا( یا صهیونیست ها )مثل بقیهی یهودیآنجا که همه

هستند و یا فراماسون و یا کمونیست )و یا هر سه!( بنابراین روشن است که 

ری هد دیگباشد. شاهای استکبار جهانی برای جنگ نرم میجراحی دماغ از توطئه

که جا دارد اینجا بدان اشاره کنیم، این حقیقت است که پابلو پیکاسو و رنه 

ماگریت و سالوادور دالی همگی دماغهایی عظیم و مقبول دارند، اما در 

دهند. حاال چه کسی هایشان اغلب دماغ را کوچک و گاه ناپیدا نشان مینقاشی

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.sickchirpse.com/sick-chirpse-reader-confessions-76/&bvm=bv.136811127,d.d24&psig=AFQjCNFVMtFzAerNj9S0JVwFSGa_PWTxPg&ust=1477836416833510
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مان خانمی که برای اولین بار شان شده؟ هاین تابلوها را خریده و باعث شهرت

 دماغش را با جراحی کوچک کرده... مالحظه فرمودید؟

ی کوچک و فشرده از دماغ و سنت تاریخی ما در این زمینه این تاریخچه

زدا زندگی را برای این شرح دادم که بگویم امروز در دورانی خطرخیز و دماغ

نمانده  بینید که دماغی برایتانکنیم و هر لحظه ممکن است به خودتان بیایید و بمی

ی این عضو شریف های جهانیِ تهدید کنندهی دسیسهاست. شواهد کافی درباره

 تان!دانید با دماغو زحمتکش را هم که خدمتتان ارائه کردم. دیگر خود 

 از خرمن صد گیاه بهتر!  پرورنوشت: یک دسته گل دماغپی

 

 

 

 هایم: شهسواراز نقاشی
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

ه شان بفرستند. چرا کشوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )ر کانالاست که د

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به هایتان دربارهلطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهاد

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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