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ی سیستمهای پیچیده * نظامهای اجتماعی مانند همه

ای دارند و با ساخت و قاعده و چارچوب پویایی ویژه

گرایند. یکی از نمودهای این یابند یا به آشوب میالگوهایی قانونمند سامان می

که در ساختهای اجتماعی مشابه با ایران که سلسله مراتب قدرت قانون آن است 

و منزلت در آن به نسبت سخت و استوار است و جابجایی عمودی به شکلی 

های پذیرد، با نوعی انباشت نخبگان سالخورده در الیهطبیعی و روان انجام نمی

وط به شویم و به همین خاطر ساز و کارهای زیستی مربباالیی قدرت روبرو می

سالخوردگی و سر آمدن عمر ناگهان ممکن است نظمهایی تازه و گذارهایی نو 

را رقم بزند که چه بسا نامنتظره و تصادفی هم بنمایند. طی ماه گذشته با یکی از 

ماه زیر تأثیر ی رخدادهای دینمودهای این قاعده روبرو بودیم و اهمیت همه

 ت. اهلل هاشمی رفسنجانی رنگ باخدرگذشت آیت

دست آقای هاشمی در نگارش خاطرات و مصاحبه با خبرنگاران گشاده

گفت و بود، اما به همین اندازه زیرک و کاردان هم بود و حرفهای مگو را نمی

ی کرد. از این رو هنوز برای ارزیابی همه جانبهها را با دقت انتخاب میگفتنی

نتظار انتشار یادداشتهایی و نقش تاریخی او در ایران معاصر زود است و باید به ا

ی رخدادهای اجتماعی شک دیر یا زود دانش ما دربارهاسنادی باقی ماند که بی

 مان روشن خواهد ساخت. زمانه

اش با این همه از این مرگ نابهنگام سه نکته نمایان شد که گوشزد کردن

حضور بازتاب این درگذشت و شاید در این سرمقاله سزاوار باشد. نخست آن که 

های مردمی ای که از آقای هاشمی در رسانهمردم در مراسم تدفین و برآیند انگاره

ی مردم کشورمان های اجتماعی انعکاس یافت، نشان داد که بدنهو شبکه
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کنند و با پرهیز از سیاه و سفید هوشیارانه رفتار سیاسی دولتمردان را رصد می

ی هریک کنند و منصفانه دربارهمیدیدن آدمها خدمت و خیانت را از هم تفکیک 

ای که از آقای هاشمی وجود داشت تصویری کنند. یعنی انگارهداوری می

لوحانه نبود، که پیچیده و چندسویه بود و از ای و یکدست و سادهکلیشه

 خاست.هایی فردی بر میبرداشتهایی شخصی و داوری

سور باشند و خطر دوم آن که این مشاهده نشان داد که دولتمردان اگر ج

ی نادرست را بازگردند و خطاهای خود را دریابند و به جبران های رفتهکنند و راه

شان در میان مردم آن بکوشند، نتیجه خواهند گرفت و جایگاه و سطح محبوبیت

دگرگون خواهد شد. و این هوشیاری و زیرکی صفتی که دولتمردان ایران امروز 

 سخت بدان نیازمندند. 

سپیدی و ورزی مبتنی بر ریشن که به هر روی شکلی از سیاستسوم آ

پرده با مرگ آقای هاشمی به پایان رسیده است. این شیوه که های پشتبده بستان

ها و ورزی قدیم و سنتی ایرانیان بوده، کارآییی بخشی از سیاستادامه

انمند باشد. تواند کارساز یا زیکژکارکردهای خود را دارد و بسته به موقعیت می

تر از پیوندها و کشمکشها تر و شفافنماید که پس از این با شکلی عریانچنین می

تر تر و خشنی سیاست روبرو باشیم و این روندی است قدری زمختدر عرصه

از آنچه که تا به حال بوده، که در ضمن با سرعتی بیشتر الگوهای نوظهور را 

 پدیدار خواهد کرد.
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 های گذشته:اخبار روز 

واسازی و »ها با موضوع کالس زروان چهارشنبه  *

ماه آغاز شد و این موضوع چهار نشست ی دوم دیاز هفته« بازسازی خودانگاره

ی محوری کالس زروان شرح و آینده را به خود اختصاص خواهد داد. مسئله

ده های پیچیی سیستمتبیین دیدگاه زروان است که مدلی است متکی بر نظریه

اش به نهادهای اجتماعی. و چگونگی چفت و بست شدن« من»ی پیکربندی درباره

هر روز از این کالس به صورت دو نشست پیاپی سازماندهی شده که در اولی 

گیرد و در دومی ای در علوم انسانی مورد بررسی قرار میرشتهمبحثی میان

ماه بیشتر بر دی شود. مباحث نشستهایکاربست آن در مدل زروان بررسی می

 روانشناسی و روانشناسی اجتماعی متمرکز بود.-ی روانشناسی و عصبحوزه

 

 

 

 

 

 

 

با « سینما و سبک زندگی»ی ماه نشست دوم حلقهعصرگاه آدینه هفدهم دی * 

در این نشست با خانم دکتر  شد.ی بهاران برگزار همت انجمن زروان و موسسه

دوز همراه بودیم و ری و مهندس محسن خیمهفریبا خدامی، دکتر غالمرضا آذ

ی فیلم سوالریس بحث کردیم. سخن دوستان بیشتر بر نقد فیلم درباره

ی فیلم را مورد تاکید های شاعرانه و روشنفکرانهتارکوفسکی متمرکز بود و سویه

داد. برداشت من که در این شماره از سیمرغ انتشار یافته، قدری متفاوت قرار می
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ی رمان استانیسالو لم و دو فیلمی که تارکوفسکی و ر اساس مقایسهبود و ب

شناختی و بافت ی جامعهسودربرگ بر آن مبنا ساخته بودند تکیه داشت و زمینه

 کرد.سیاسی ساخته شدن فیلم تارکوفسکی را واسازی می

ی زروان با موضوع ی اندیشهماه نشست حلقهدی ۲۴عصرگاه آدینه  * 

برگزار شد. این نشست با همکاری گروه « رودآبگیر زایندهبحران آب در »

شناسی ایران برگزار شد و در آن مهندس شناسی تاریخی انجمن جامعهجامعه

مهرزاد احسانی )مدیر کل حوضه آبریز فالت مرکزی(، مهندس محمد درویش 

)مدیر کل مرکز مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست(، دکتر مهدی 

ی هرندی )فوق دکترای مدیریت آب(، و دکتر سجاد فتاحی )مدیر کارگروه فصیح

محیطی انجمن زروان( سخنرانی کردند. دکتر حسین آخانی، دکتر بحران زیست

پرست، دکتر کاوه فرهادی، مهندس مسعود بربر، و جمعی دیگر از ابوالفضل وطن

توان گفت ینظران هم در نشست حضور داشتند و بی اغراق مدوستان و صاحب

ها در این زمینه را گرد هم جمع کرده بحثها و حاضران گلچینی از مهمترین نخبه

شناسی تاریخی انجمن بود. قرار بر این شد که انجمن زروان و گروه جامعه

شناسی تاریخی بحران شناسی ایران سلسله نشستهایی را با موضوع جامعهجامعه

 شد.شست آغازگاه آن محسوب میمحیطی ایران پی بگیرند که این نزیست
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ام مهندس امیرحسین فصیحی و مهندس کسرا با همت دوستان گرامی * 

افزار( کار فیلمبرداری قطعات کوتاه معرفی برای ی فنتهرانی )مدیران موسسه

هایی مانند ها و کتابها در رسانهکتابهایم آغاز شد. این فیلمها به همراه پیوند مقاله

 و آپارات بارگذاری خواهند شد. یوتیوب 

ی زروان با موضوع ی اندیشهدیماه نشست حلقه ۲۴عصرگاه جمعه  * 

رود برگزار شد. در این نشست که با همکاری انجمن زروان بحران آب در زاینده

مهندس شد، شناسی ایران برگزار میشناسی تاریخی انجمن جامعهو گروه جامعه

منابع آب  تیریشرکت مد یفالت مرکز زیضه آبرکل حو ری)مد یمهرزاد احسان

سازمان حفاظت  یمردم یدفتر مشارکتها کلری)مد شی(، مهندس محمد درورانیا

و دکتر )پسادکتری حاکمیت آب(  یهرند یحیفص ی(، دکتر مهدستیز طیمح

 .بوم انجمن زروان(سخنرانی کردند)مدیر کارگروه بحران زیست یسجاد فتاح
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دی برگزار  ۲۶ی ادبی سیمرغ در شامگاه یکشنبه ماه حلقهنشست دی * 

ی ایرج شد. در این نشست دکتر حسین مجتهدی و دکتر مسعود انصاری درباره

های تاریخی و روانشناختی آثار وی را مورد و سویه میرزا سخنرانی کردند

 .کنکاش قرار دادند

ارمین عرس بیدل دی( چه ۳۰و  ۲9روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ) * 

ای با عنوان این همایش من مقاله دومین روز از دهلوی در تهران برگزار شد. در

از ارائه کردم که بخش نخست « در شعر بیدل« من»مفهوم زمان و پیکربندی »

این همایش دانشورانی به در ی سیمرغ خواهید خواند. را در این شماره اشمقاله

پیش پارسی زبان بودند حضور نسل سه کشورهایی که تا دو نسبت پرشمار از 

 ی بیدل و شاعران سبک هندی ارائه نمودند.داشتند و پژوهشهای خود را درباره
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 اخبار روزهای آینده

قصد، خواست و مسخ »روان بر موضوع ی کالس زی آیندهدوره * 

شود و ماه آغاز می ی آخر بهمنمتمرکز خواهد بود. این دوره از هفته« اهداف

 چهار هفته ادامه خواهد یافت. 

به احتمال زیاد جایگاه برگزاری کالسهای زروان از بهمن ماه تغییر  *

های رسانهبیشتر در این مورد بر کانال تلگرام من و خواهد کرد. اطالعات 

 انتشار خواهد یافت. خورشید 

بهمن برگزار  ۱5عصرگاه آدینه « ژوهیپسینما»ی نشست بعدی حلقه * 

به طور خاص به بر آثار هیچکاک تمرکز خواهد داشت و شود. این نشست می

شرح و تحلیل فیلم سرگیجه خواهد پرداخت. در این نشست به همراه دوستان 

 یبارهدردکتر حسین مجتهدی دکتر هرایر دانلیان و گرامی دکتر غالمرضا آذری، 

 سخن خواهیم گفت. فیلم این 

بهمن در  ۲9ی زروان عصرگاه آدینه ی اندیشهنشست بعدی حلقه * 

خواهد « قومیت و هویت ملی»شود و موضوع آن ی بهاران برگزار میموسسه تاالر

 بود. 

های مربوط به بحران محیط اندیشیدومین نشست از مجموعه هم *

شناسی زیست ایران که به طور مشترک با همکاری انجمن زروان و گروه جامعه

شود، عصرگاه یکشنبه دهم دی ماه ار میشناسی ایران برگزتاریخی انجمن جامعه

ی همکف در سالن انجمن طبقهدانشگاه تهران ی علوم اجتماعی دانشکدهدر 

 شود.برگزار می
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 : کالس زروان۱۳۸۰زمستان 
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گذشته، از چند نظر اهمیت داشت و یکی از آنها  ماههای* 

درگذشت فیدل کاسترو بود که واپسین نماد دوران 

شد. به یادبود او تصمیم گرفتم در این البیگری مارکسیستی محسوب میانق

ی سیمرغ خوانشی رمزشناسانه از یک کارتون محبوب به دست دهم که شماره

های کند، اما اگر الیهدر نگاه نخست معنایی عمیق یا پیامی خاص را حمل نمی

هم به فیدل کاسترو  شود وای سیاسی شبیه میاش نگریسته شود، هم به بیانیهزیرین

 یابد.ارتباط می

است که در اصل  (Minions/ 2015)« هامینیون»فیلم مورد نظرمان  

« انگیزمنِ نفرت»ی های انیمیشن دوگانهای بر فیلمهمچون حاشیه و مقدمه

(Despicable me ساخته شد، اما از نظر شهرت و استقبال از آنها پیشی )

 1/1ها با فروش گرفت. مینیون

اش یازدهمین فیلم میلیارد دالری

پرفروش تاریخ سینما و دومین 

کارتون پرفروش دنیا محسوب 

 شود. می

ها برای نخستین بار مینیون 

بر « انگیزمنِ نفرت»در فیلم 

ی روسی ی سینما پدیدار شدند. در این فیلم یک ضدقهرمان که لهجهصفحه

شود سرپرستی چند گزیر میداشت و در پیِ دزدیدنِ ماه بود، طی حوادثی نا

یابد. کودک را بر عهده بگیرد و در نتیجه به مردی مهربان و نیکوکار دگردیسی می

ی بزرگ مخفی برای تولید سالح و ابزارهای او در کاخ بزرگش یک کارخانه

ویرانگر داشت و کارگران این کارخانه موجودات زرد کوچکی بودند به نام 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj734-57trQAhUMApoKHbD_A3kQjRwIBw&url=https://www.abcelectronique.com/comparateur/maison-et-jardin/maison/objet-decoratif/poster-deco-maison-/index-14.html&psig=AFQjCNFDUTaqbZ1FyQEXPHhX5PvjwBp_-g&ust=1480951972291610
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ها حضور دارند و نقش این فیلم همچنان مینیون ی دوم ازمینیون. در شماره

کنند. چون یک ضدقهرمان دیگر که اهل آمریکای التین تری هم پیدا میپررنگ

اش تبدیل کوشد تا آنها را به سالح مخوف شخصیای استوایی میاست، در زمینه

پردازی این موجودات به قدری جالب بود که در نهایت ساخته کند. شخصیت

 لم مجزایی به اسم خودشان را رقم زد.شدنِ فی

شان از همان ابتدا حدسی ها و نمادپردازی سیاسیی هویت مینیوندرباره 

کردم زمانی ابراز شود. اما حاال که فیدل کاسترو درگذشته و داشتم که فکر نمی

نوعی تقارن زمانی میان محبوبیت این فیلم و درگذشت آن دیکتاتور محبوب رخ 

ها، یست این حدس را با دیگران در میان بگذارم که به نظرم مینیوننموده، بد ن

 شکلی کاریکاتوری شده از مردم کوبا هستند!

ها بگذارید نخست به نمادپردازی این موجودات بپردازیم. مینیون 

موجوداتی کوچک، چاق، و زرد هستند. کمابیش به موزی شبیه هستند که یک یا 

شان هم اش روییده باشد. خوراک اصلیبر بدنهدو چشم و دست و پایی باریک 

ها این میوه را از هرچیزی موز است و یکی از مضمونهای فیلم آن است که مینیون

ی کسانی که به قدر کافی با بازنمایی سیاست در افکار بیشتر دوست دارند. همه

مردم دانند که موز در این سرزمین نماد عمومی آمریکا آشنایی دارند، این را می

شود. آمریکای التین است. چرا که واردات موز به آمریکا از این مناطق انجام می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE3Ly27trQAhWBO5oKHSOUCSYQjRwIBw&url=http://despicableme.wikia.com/wiki/Minions&psig=AFQjCNHgkpp4hathaDV_5uydcXqgb6hBsw&ust=1480952027478114
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پیوند این میوه با سیاست به قدری 

ی نشاندهاست که دولتهای دست

آمریکای جنوبی که زیر نفوذ شرکتهای 

بزرگ آمریکایی قرار دارند را دولتهای 

 نامند. موزی می

ی دیگری که در نکته 

ها اهمیت دارد آن مینیونرمزپردازی 

است که به زبانی نزدیک به اسپانیایی 

ای زنند. یعنی زبانشان آمیختهحرف می

آگین اسپانیایی در از انگلیسی و اسپانیایی است، و عناصر تحریف شده و شوخ

شان هم گیتار است. بنابراین تا اینجای کار پیوند آن برتری دارد. ساز مورد عالقه

 نماید. ردم آمریکای التین بدیهی میها با ممینیون

کند، اما آنچه که این موجودات را به طور خاص با مردم کوبا مربوط می 

ها کارگر هستند، همیشه اند. مینیونایست که درونش تعریف شدهبافتِ کمونیستی

لباس کارگری آبی و چکمه و دستکشی صنعتی در بر دارند، عینکی شبیه به عینک 

شود، به ظاهر مالک هیچ چیزی رگران بر چشمشان دیده میمحافظ چشم کا

شود آنها را به عنوان کاریکاتوری اند. یعنی میشان به همدیگر شبیهنیستند، و همه

های مارکسیستی در نظر گرفت. ی پرولتاریای تعریف شده در دیدگاهاز طبقه

شان دیده ر دربارهگذشته از اینها، داللتهای سیاسی روشنتری نیز با جهتگیری دقیقت

گیرند کمابیش با سبک بلشویکها سرودهای شود. وقتی که جشن میمی

خوانند، مهمترین کاری که به آن مشغولند تولید سالح به ویژه جمعی میدسته

شان آن است که باید به پلیدترین ضدقهرمان بمب و موشک است، و سرشت

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7aa57trQAhXEO5oKHU2CCKIQjRwIBw&url=http://www.imdb.com/title/tt2293640/&psig=AFQjCNGTLM1LlvdRq5qX7kRQeBEUMweROw&ust=1480952039785333
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خدمت کنند. در 

ها در دو کارتون مینیون

ر به وامگیری صحنه کا

مستقیم از سرودهای 

کشد. یکی زمانی که مینیونی موقع ترک دوستش )که یک انقالبی کوبا هم می

موش است( برایش سرودی انقالبی از جنس وداع با سربازان نزدیک به شهادت 

ها خود را فدای ی پایانی فیلم که یکی از مینیونخواند، و دیگری در صحنهرا می

جمعی ی مینیونها با این تصور که او کشته شده، دستهتوده کند ودوستانش می

خوانند. هردوی این سرودها در ادبیات بلشویکی و به ای برایش میسوگنامه

خصوص تبلیغات حزب کمونیست کوبا پیشینه دارد و صورتی تغییر یافته و 

 دار از همان است.   خنده

شعارهای بلشویکی و به ها آشکارا برای ریشخند در عین حال که مینیون 

اند، عناصری نیکخواهانه را طور خاص نظام سیاسی حاکم بر کوبا طراحی شده

ها در ذات خود موجوداتی مهربان و نیکوکار کنند. مینیوننیز در خود حمل می

شان آن است که به پلیدترین هستند و به کودکان شباهتی دارند. سرنوشت

شوند و ی انقراض اربابان خود میت مایهها خدمت کنند، اما در نهایشخصیت

است « انگیزمنِ نفرت»ی همان دهد، دربارهتنها جایی که چنین اتفاقی رخ نمی

ی اش و قیافهی روسییابد. هرچند لهجهکه به تدریج به آدمی خوب دگردیسی می

 کند!اش را حفظ میهمسان با والدیمیر پوتین

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMhorr7trQAhXIJZoKHSNeAOgQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DTsqbxwQLeEE&psig=AFQjCNG8CF5ocOw9QcO4-bDZr_PoWCPMpw&ust=1480952131819281
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 ی ماهارهنگ

 مراسم تدفین آقای هاشمی رفسنجانی و مصرعی از غزل بیدل دهلوی در دست مردم
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 س و نقد اترکوفسکیهس روایت از سوالری 

 

است و در استانیسالو لم سوالریس احتماال مهمترین شاهکار ادبی 

ساخته شده اهمیتش همین بس که طی سی سال سه روایت تصویری از روی آن 

شان مشهورترینبه نقد و بررسی کنم و سپس شان میمعرفیاست که در اینجا 

 پردازم. می

ال پس از انتشار این رمان مربوط نخستین اقتباس از سوالریس به هفت س

ای از داستان تهیه کرد و فیلمنامه ۱۳۴۷شود. نیکوالی کمارسکی در سال می

کارگردانی به نام بوریس نیرِنبورگ یک فیلم دو قسمتیِ سیاه و سپید تلویزیونی 

های سینمایی از سوالریس بر اساس آن ساخت. این فیلم در میان تمام برساخته

اصلی وفادارتر بود و پیام  از همه به اثر

مرکزی آن که ناممکن بودنِ ارتباط با 

کرد. موجودات بیگانه بود را بهتر بیان می

مضمون عشق میان کریس کلوین و 

ی هاری در این فیلم در رونوشت بیگانه

حاشیه قرار داشت و این کمابیش با 

ای که لم در نظر داشت گیرینتیجه

به صورت الکترونیکی دوباره  ۱۳۸۸لم در سال سازگاری بیشتری داشت. این فی

 انتشار یافت. 

کارگردان نامدار روس آندرئی  ۱۳5۱چهار سال پس از این اقتباس، در 

-۱9۳۲ /۱۳۶5-۱۳۱۱تارکوفسکی )تارکوفسکی روایتی تازه از آن پدید آورد. 

ی خود دارد: را در کارنامه.م( کارگردانی نامدار است که هفت فیلم مهم ۱9۸۶
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، ۱9۷۴-، آینه۱9۷۲-، سوالریس۱9۶5-، ایوان روبلف۱9۶۲-ودکی ایوان)ک

. سوالریس (۱9۸۶-و قربانی ۱9۸۳ -، دلتنگی(بلدِ راه)اسم اصلی:  ۱9۷9-منطقه

 سومین فیلم از این مجموعه است.

ی آمریکایی سازی غربیان و به ویژه ردهتارکوفسکی که سبک فیلم

اش نگری نکوهشبه خاطر سطحی شمرد وفیلمهای علمی تخیلی را خوار می

کرد، کوشید با رعایت ضرباهنگ کند و می

ای روشنفکرانه به فیلم پرتأمل رمان لم جنبه

بهره جست  یهایخود بدهد. او از هنرپیشه

به خاطر این فیلم شهرت زیادی پیدا که 

شان هنرشان را کردند، و هرچند کارگردان

 آمیز ستوده، داوری من آنبه شکلی اغراق

است که بازی گرم و موفقی در سوالریس 

در میانشان زوج اصلی ناتالیا بوندارچوک و دوناتاس از خود نشان ندادند. 

نقش گیباریان کردند. بازیگر بودند که نقش هاری و کریس را بازی میبانیونیس 

ی نامدار که یک هنرپیشه سوس آرتاشس )سیاوش اردشیر( سرگیسیان بودهم 

نقش هاری خواست تارکوفسکی در ابتدای کار می. شوروی استارمنی در دوران 

ی سوئدی را به همسرش ایرما بدهد، اما پس از قول و قرارهایی که با یک هنرپیشه

را برای این بوندارچوک )بیبی اندرسون( در این مورد گذاشت، در نهایت ناتالیا 

بود و همان ی فیلمسازی همکالس تارکوفسکی کار برگزید. این زن در مدرسه

کسی بود که در آغاز کار کتاب سوالریس لم را به او معرفی کرده بود. 

های مرد سوالریس اغلب همان کسانی بودند که در فیلم پیشین او هنرپیشه

( بازی کرده بودند و در سوالریس هم جایی در اتاق ۱۳۴5 -)آندرئی روبلِف

(  ۱۳5۴-اش )آینهبعدیبینیم. تارکوفسکی در فیلم کریس شمایل روبلف را می

آندرئی روبلف را گنجاند و به این ترتیب نخ تسبیحی نمادین آثار نیز پوستری از 
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ناگفته نماند که روبلف یک نقاش مشهور روس بود  بین این سه اثر نهان ساخت.

ها و شمایلهای مذهبی کلیساهای زیست و دیوارنگارهکه در قرن پانزدهم می

  است. مشهور روس را نقاشی کرده

 

 

 

 

 

 

ی ی ویژهجایزه۱۳5۱ی کان سال سوالریسِ تارکوفسکی در جشنواره

هرچند بر خالف تصور مشهور نخل زرین را نبرد و را از آن خود کرد. داوران 

در این سال نخل « رودی کارگر به بهشت میطبقه»و « ماجرای ماتِئی»فیلمهای 

اره از شهرت سوالریس آن را زرین را بردند. با این همه ستایش داوران جشنو

از آن هنگام تا به امروز این فیلم همچنان یکی از ده فیلم برتر تضمین کرد و 

 تاریخ سینما در سبک علمی تخیلی به شمار آمده است.

درست سی سال پس از اکران فیلم تارکوفسکی، یک کارگردان   

ون سودربرگ استی-آمریکایی روایتی دیگر از سوالریس را بر پرده برد. او 

(Steven Sodrbergh)-  یکی از کارگردانان نامدار و مهم هالیوودی است و

ی فیلم را با مدیریت تولید جیمز کامرون ساخته است. سودربرگ جوانترین برنده

ی کن است و بنابراین کارگردانی بازاری نیست و در بیست نخل زرین جشنواره

تارکوفسکی به خاطر نامزد شدنِ ای را ربوده که فیلم و هشت سالگی جایزه

ای ی گیشههای سرگرم کنندهی فیلمدریافتش شهرت یافته است. او هم در زمینه

( تجربه دارد و هم فیلمهایی جدی مثل ترافیک Ocean)با ساختن فیلمهای سری 

ی او از سوالریس ( را ساخته است. با این همه نسخه۱۳۸۷« )چه»( و ۱۳۶9)
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بینانه از ای خوششی از رمان لم باشد، اقتباسی و بازسازیبیشتر از آن که خوان

فیلم تارکوفسکی است. یعنی ساخت روایی تارکوفسکی بر کار او غلبه داشته و 

در نتیجه مضمونهای فلسفی مهم رمان سوالریس را نادیده گرفته و مانند 

ه ی کریس و هاری را در مرکز روایت خود حفظ کردتارکوفسکی ارتباط عاشقانه

ی محبوب کند که هنرپیشهاست. نقش کریس را در این فیلم جرج کلونی بازی می

 سودربرگ و شریک کاری اوست. 

روایت سودربرگ از سوالریس ضرباهنگ تندتر و سیر داستانی  

ای از باورپذیرتری دارد. بسیاری از گفتگوهای آن پاسخی روشن و بازخوانی

ن فیلم در کل اقیانوس هوشمند سوالریس های فیلم تارکوفسکی هستند. ایدیالوگ

کند که قادر به ارتباط با ذهن را همچون موجودی نیک و حمایتگر تصویر می

ی تارکوفسکی نسبت به هوش فرازمینی ی بدبینانهانسانی نیز هست. یعنی هم سویه

گذارد و هم مضمون اصلی رمان لم که ناممکن و کاربستهای فناوری را کنار می

 گیرد. ل معنا با فرازمینیان است را نادیده میبودن تباد

که هر سه –گو با این همه در قیاس با روایتهای هنجارین سینمای قصه 

سوالریسِ سودربرگ آشکارا از  -گنجندخوانش سینمایی مورد بحث در آن می

فراوان و هایی روایت تارکوفسکی الهام گرفته و مانند آن ضرباهنگی کند، تأمل

ها به نظر من بهتر و باورپذیرتر، سیر سنجیده دارد. بازی هنرپیشه گفتگوهایی

تر است. با این همه فیلم سودربرگ هم به بندی موفقتر و پایانداستان منسجم

برانگیز رمان لم دور افتاده ی اندیشههاش به تارکوفسکی از جوهرخاطر وفاداری

اشد پدید نیاورده است. و به همین خاطر از دید من کاری که در شأن رمان ب

ی سودربرگ از آنجا که نسخهتارکوفسکی نیز پدید نیاورده بود. پیشتر چنان که 

ی تارکوفسکی دانسته شود، به همین اندک در ای بر نسخهای و حاشیهباید دنباله
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کنم و تمرکز بحث خود را بر روایت بسیار مشهورترِ تارکوفسکی نقد آن بسنده می

 دهم.ر میاز سوالریس قرا

 

 

 

 

 

 

فیلمهایی مثل سوالریس و کارگردانانی مانند تارکوفسکی به قدری مورد  

شان به امری دشوار و اند که اظهار نظر انتقادی دربارهتمجید و ستایش واقع شده

شناسانه یا گاه سیاسی که خطرناک تبدیل شده است. یعنی جریانهایی زیبایی

شوند شود، به تدریج سخت و آهکی مییزمانی باعث شهرت یک اثر یا مؤلف م

اند سوار هایی بر مدارهای قدرتی که از ابتدا در کار بودهو همچون افزوده

یابند. به همین شکل واسازی ساز و شوند و همچون بخشی از آن استقرار میمی

و کارگردان محبوب  کارهایی که استانیسالو لم و تارکوفسکی را در مقام نویسنده

ی کن و روشنفکران منتقد نیست شوروی برکشید، یا داوران جشنوارهحزب کمو

شان واداشت، امروز فراموش شده و تنها فرانسوی آن دوران را به تبلیغ درباره

محتوای ستایشها و بزرگداشتهایی باقی مانده که معموال غیرنقادانه نگریسته 

 رد. گیشود و همچون امری بدیهی و قطعی مورد پذیرش قرار میمی

در این حال و هوا نگاهی انتقادی از جنسی که مورد نظر نگارنده است 

درک »ناپذیر مثل بدسلیقگی هنری یا هایی رسیدگیتواند به سادگی با برچسبمی

از میدان به در شود. با این همه چون آنجا که « شناسی استعالیی اثرنکردن زیبایی

، جایی برای ریاکاری و فریب و قصد نقد اثری هنری و ارزشمند در میان باشد

ی اثری از نوع ماند و داوری کردن درست و راستین دربارهتعارف باقی نمی
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شود که نخست احترام به داوری خویشتن و سوالریس تنها زمانی ممکن می

 دیگران را بیاموزیم. 

 

 

 

 

 

 

فیلم سوالریس تارکوفسکی به نظرم فیلمی دیدنی و اثرگذار و قابل توجه 

شک شاهکار نیست و ضعف تألیفهایی جدی دارد. در این زمینه ت، اما بیاس

سینما خلق کرده و با پدید -بسیار گفته و نوشته شده که تارکوفسکی نوعی ضد

ی خویش کوشیده تا عنصر شعر را به سینما وارد کند. این آوردن سبک ویژه

م کار کسی که به نقد برداشتها و تفسیرها البته محترم و ارزشمند است. اما به نظر

اثری فرهنگی مشغول است، ابتدا به ساکن به پرسش کشیدن این برداشتهای جا 

 افتاده و نقد آنهاست. 

یعنی باید پرسید معیارها و چارچوبهایی که تارکوفسکی برای 

روشنفکرانه یا شاعرانه یا ضدسینمایی کردن اثر خود برگزیده، ساختاری منسجم 

دهند( باید پرسید که دهند؟ )که به نظرم میه دست میای مشخص بو پیکربندی

دهد؟ شناسانه یا بافتی معنایی ارجاع میاین پیکربندی روایی آیا به برداشتی زیبایی

شناسی و معنا دهد، اما بر خالف برداشت مرسوم، این زیبایی)که به نظرم می

این سبک از ماهیتی دینی و کلیسایی دارد( و باید پرسید که آیا در نهایت 

شناسی موفق و کارساز و گیرا هست یا نیست؟ )و اینجاست که جدایی زیبایی

شناسی تارکوفسکی شود، چون به نظرم زیباییدیدگاهم با سایر منتقدان نمایان می

 ناموفق و ناگیرا و تصنعی است(.
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اگر بخواهیم فارغ از تعارف به سوالریس تارکوفسکی بنگریم و 

کند را کنار اهکار بودن اثری را بدیهی و اجباری قلمداد میداشتهایی که شپیش

توان نکات مییابیم. اش دست میای از نکات انتقادی دربارهبگذاریم، به سیاهه

فیلمبرداری و صداگذاری را فرو نهاد و به ها و بازی هنرپیشهفنی مربوط به 

 یار دارند. پرداخت. هرچند اینها هم گفتنی بسو ساختاری تر بحثهایی کلی

فیلمبرداری سوالریس که در زمان خودش تحسین بسیاری را در فرانسه 

برانگیخت، تنها در سینمای شوروی و بلوک شرق نوآورانه و جالب بود و به نظرم 

مقایسه  -پسندهای پرفروش عامهحتا نمونه –اش اگر با فیلمهای همزمان هالیوودی

مبردار این فیلم )وادیم یوسف( همان فیلای برای گفتن ندارد. شود سخن تازه

کسی بود که فیلمهای قبلی تارکوفسکی را هم برداشته بود و همکار نزدیک او 

شد. اما به خاطر اختالف نظرش با کارگردان در این فیلم در عمل محسوب می

کارشان به دعوا و مرافعه کشید و هردو فیلم را به زحمت به سرانجام رساندند و 

گر هرگز با هم کار نکردند. اگر نماها و مسیرهای حرکت دوربین در بعد از آن دی

ی فیلمبردار و کارگردان را فیلم تحلیل شود، ردپای این ناسازگاری در سلیقه

توان در متن اثر تشخیص داد. یعنی سوالریس گویی توسط دو فیلمبردار می

خفه و تاریک ها اکسپرسیونیستی و سلیقه ساخته شده است. برخی از صحنهناهم

و تأمل برانگیز است و برخی دیگر روایتگر و گشاده و پرتحرک، و همنشینی اینها 
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افزا منتهی نشده و به سادگی فراز و نشیبی در در یک فیلم به ترکیبی موفق و هم

 توان نهاد.روایت تصویری را ایجاد کرده که نامی جز ضعف تألیف بر آن نمی

دهد به ای را نشان مینوآوری فنی جدیدر سراسر فیلم تنها بخشی که 

شود. اش مربوط میطراحی ایستگاه فضایی و فضای مالیخولیایی و در هم ریخته

این بخش را یک هنرمند روس )میخاپیل رومادین( طراحی کرده و در آن 

پوش را برای پنهان شدن فیلمبردار تعبیه کرده بود. به همین خاطر فضاهایی آیینه

های پرانعکاس داخل ایستگاه دیده ی فیلمبردار در صحنهو سایهانعکاس تصویر 

شود و این ترفندی بود که تحسین آکیرا کوروساوا را هنگام بازدید از نمی

 ی فیلمبرداری برانگیخت.صحنه

 

 

عادت تارکوفسکی به گردد. ها باز میایراد دیگر به خودِ بازی هنرپیشه

هایی بازیگرانی که بیشترشان چهرهگرفتن نماهای درشت و نزدیک از صورت 

بودن فیلم « روشنفکرانه»یخزده و غیربیانگر دارند، امروز به سنگ محکی برای 

ی تبدیل شده است. اما حقیقت آن است دست کم از دید تماشاگری مانند نویسنده

به ویژه که چنان که این سطور این سبک از نمابرداری غیرخالقانه و نازیباست. 

ها یخزده و بسیاری ها در فیلم به نظرم باورکردنی و گیرا نیست و چهرهگفتم، بازی

ی اصلی فیلم که نقش هردو هنرپیشه نمایند.از حرکتها تصنعی و مکانیکی می

دار مورد کنند برای آنکه ضرباهنگ بسیار کند و کشهاری و کریس را بازی می

ند و در سراسر نزدیک انظر تارکوفسکی را حفظ کنند حرکاتی تصنعی پیدا کرده

ی نمایش حضور دارند، تنها کمتر از چند به یک ساعت و نیمی که بر صفحه

 دقیقه بازی درخشان دارند. 
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هایی به همین ترتیب غیاب موسیقی متن فیلم و بسنده کردن به پخش تکه

های صوتی الکترونیکی در بخشهایی از فیلم، احتماال از کوتاه از کار باخ و جلوه

پسند ی موسیقی عامهانجام گرفته که فیلم به سبک آثار هالیوودی با سیطره آن رو

و سرگرم کننده نشود. اما به هر صورت بخشی از زبان روایی فیلم را مخدوش 

 ها کاسته است.کرده و از اثرگذاری عاطفی صحنه

این خلوت بودن موسیقایی اثر، چون با عنصر دیگر سبک تارکوفسکی  

آور از آب در آمده است. آن عنصر هم آن که ضرباهنگ ار ماللهمنشین شده بسی

فیلمهای تارکوفسکی بسیار کند و خسته کننده است. این الگو تا حدودی در 

های زیاد بین رخدادهای اصلی را با رمان لم هم وجود دارد. اما آنجا لم فاصله

ر واقع گویی و گفتگوهایی پرمحتوا پر شده و رخدادها دخواندن متون و تک

مدارانه است. تارکوفسکی کل رای به هم دوختن این بخشهای اندیشههایی ببهانه

این محتوای فلسفی بحث برانگیز را که به خاطره، حافظه، هویت، گناه و ارتباط 

شود، به دو مضمون اصلی به نسبت سطحیِ عشق و دلتنگی برای خانه مربوط می

ش پا افتاده نیاز به این همه تأمل ندارد )زمین( فرو کاسته است. این دو مضمون پی

سربر از آب آور و حوصلهی داستان ماللو از این رو ضرباهنگ کند و درازگویانه

 در آمده است. 

های دیگری هم در فیلم وجود دارد که برایم روشن نیست چرا پینهوصله 

ت. در ی کن اثری به جا نگذاشته اسبر داوری ستایندگان سوالریس در جشنواره

ی درخشان جوامع سوسیالیستی ابتدای کار تارکوفسکی برای نشان دادن آینده

ی آینده را در فیلم نمایش داده و معلوم است که تصویری از شهرهای پیشرفته

این کار را به سفارش حزب به انجام رسانده است. در ابتدای کار قرار بود این 

اوزاکای ژاپن فیلمبرداری کنند.  Expo 70ها را در نمایشگاه علوم و فنون صحنه

اما این کار در زمان برگزاری نمایشنامه ممکن نشد و در نتیجه تارکوفسکی سال 

های شهر آکاساکای ژاپن را گرفت و در فیلمش هایی از بزرگراهبعد از آن صحنه
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ها که چهار دقیقه از ابتدای فیلم را به خود اختصاص داده، که گنجاند. این صحنه

لی پرت و نامربوط است. چون که اسم تابلوها همچنان ژاپنی است و خودِ به ک

 فضا هم چندان پیشرفته نیست و دست باال به پل صدر تهران خودمان شبیه است! 

بود. اما به راستی برای این فیلم کارساز می ۷۰-نماهای نمایشگاه اکسپو

نظر بدسلیقگی است انتخاب حرکت خودروها در بزرگراهی در ژاپن واقعا از این 

و به نظرم توجه به این نکته اهمیت تاریخی زیادی دارد که شهروندان شوروی 

های یک شهر دورافتاده در ژاپن را ی بزرگراهصحنه ۱۳5۰ی در ابتدای دهه

 اند. پذیرفتهی آینده قلمداد کرده و میاندازی از شهرهای پیشرفتههمچون چشم

ی یکی از شخصیتهای داستان و نزدیک از چهره تارکوفسکی با گنجاندن نماهایی

ی طوالنی و تاکید بر این که خودرو بدون راننده ی این صحنهفرزندش در میانه

کند، کوشیده آن را به شکلی با داستان مربوط کند. اما خود به خود حرکت می

ار کرد بسیبه نظرم در این کار توفیقی نیافته و این بخش از فیلم را اگر حذف می

 بود.بهتر می

ی نامربوط دیگر که خودنمای روشنفکرانه در آن عیان است، به صحنه 

ای از نقاشی شود، جایی که هاری به منظرهای در انتهای فیلم مربوط میصحنه

گیرد خود را از کند و انگار همان جا تصمیم میشکارچیان پیتر بروگل نگاه می

دلتنگی هاری برای زمینی را تصویر کند  بین ببرد. این بخش از فیلم قرار است
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ای از آن در ذهن دارد. اما حرکت کند و قدم که هرگز آن را ندیده ولی خاطره

به قدم دوربین روی بخشهای مختلف نقاشی بروگل که حال و هوایی قرون 

شود و نه با متن پیوند ی فیلم مربوط مینگرانهوسطایی دارد نه به فضای آینده

کند. در همین بین تارکوفسکی برای نمایش آشفتگی ذهنی ر میدرستی برقرا

ها وزنی و شناور شدن هنرپیشههاری و کریس و معلق شدن وجودشان شرایط بی

جا و ناموفق است. هم از نظر در هوا را تا حدودی ناشیانه بازنموده، که باز نابه

با حرکت  اشوزنی مقطعی و زودگذر در ایستگاهی فضایی که گرانشعلمی بی

وزنی همچنان شود، ناممکن است، و هم در حین بیو گریز از مرکز تامین می

ی شمع طوری است که به حضور های چلچراغ و حرکت شعلهحرکت شرابه

کند. یعنی تقریبا برایم بدیهی است که تارکوفسکی فیلمی از جاذبه داللت می

در بازسازی آن دقت الزم وزنی را ندیده یا به هر شکل فضانوردان در شرایط بی

ی تابلوی بروگل هم نزدیک به ده ی کش آمدهرا رعایت نکرده است. این صحنه

 دقیقه از فیلم را به خود اختصاص داده است. 
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توان بخش مهمی از این عناصر غیرعادی سینمای تارکوفسکی را می 

ت. یعنی چنین پسند آمریکایی دانسهای پیاپیِ سینمای عامهسازیهمچون واژگون

چه بسا تارکوفسکی برای دستیابی به یک سینمای روشنفکرانه و معنامدار و صد 

البته سوسیالیستی، به سادگی عناصر اصلی سینمای هالیوودی را برگرفته و 

انگیز و توالی پرتحرک معکوس کرده باشد. یعنی ضرباهنگ سریع، موسیقی هیجان

ای ان را به ضرباهنگی کند، موسیقیی بازیگرهای فیلم و حرکت پردامنهبرش

دار و آرام رخدادها و سکون و ایستایی بازیگران های کشکمینه و غایب، توالی

شناسانه فهمیده تواند خود همچون نظامی زیباییتبدیل کرده است. اینها البته می

توان و تفسیر شوند، و خوانش مرسوم از تارکوفسکی هم چنین است. اما می

پسند و خوانی با سینمای مستقر عامها را به صورت نوعی مخالفی اینههمه

ی معنایی سازی مکانیکی عناصر آن درک کرد، که در این حالت دستمایهمعکوس

 گذارد. اش باقی نمیعمیقی برای پیکربندی

بسیاری از منتقدان آثار تارکوفسکی را به خاطر اصالت و شاعرانگی 

هایش یقت آن است که من چنین عناصری را در فیلماند. اما حقاش ستودهبدیلبی

ی نوظهور ابداع کرده است. شناسانهنیافتم. تردیدی نیست که او یک نظام زیبایی

خودبنیاد انجام اما به نظر من این کار را به جای آن که به شکلی خودجوش و 

اورد سازی امری عامیانه به انجام رسانده است. یعنی دستدهد، بر اساس واژگون

بینم، و نه نظامی خودبنیاد و خودمدار. به همین خوانی میاو را نوعی مخالف

شک در فیلمهایش وجود دارد را نسبت به شکل معنا و تأملی که بی

ام آن بینم. یعنی داوریمایه میهایش تنک و کمها و هنجارگریزیساختارشکنی

به آفریدن ساختاری نو  است که گرانش معنایی سترگ و نیرومند نبوده که او را

وا داشته، که برعکس ساختاری را در تقابل با ساختارهای موجود آفریده و بعد 

معناهایی را در آن گنجانده است. معناهایی که ماهیتی متافیزیکی و عارفانه و 

مذهبی دارند، و نه فلسفی و شاعرانه و مقدس. معناهایی که نه ضرورت ظهور 
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ی برآمده از آن را پشتیبانی شناسی ویژهکنند و نه زیباییآن ساختارها را توجیه می

 نمایند. می

توان به تصنعی بودن اثر شکاف میان معنا و ساختار را در این سخن می

شود، اما حرفی حمل کرد. یعنی آنجا که خیزی برای گفتن حرفی مهم برداشته می

به همین شکل وقتی  مهم در میان نیست، با ادای حرف مهم زدن سر و کار داریم.

ساختاری از پیش تعریف شده دعوی برخاستن بر بنیاد معناهایی ژرف را دارد، و 

آن معناها در آن میانه دیده نشوند یا به قدر کافی ژرف نباشند، با ساختاری روبرو 

اش مصنوعی است و این همان است که اثر را خواهیم شد که برجستگی و تورم

ریس تارکوفسکی در این معنا به نظرم اثری تصنعی سازد. فیلم سوالتصنعی می

دهد که معناهایی یعنی اصرار و عمد دارد که روشنفکرانه باشد و وعده می است،

کند و بلند و عمیق را در خود بگنجاند، و آن اصرار را با دستاوردی دنبال نمی

 گذارد. میآن وعده را برآورده ناشده باقی 

توان در دو را میاش وشنفکرانه ساختن فیلمترفند تارکوفسکی برای ر

گوی سازی ساختهای هنجارین سینمای قصهکالم خالصه کرد: نخست واژگون

عناصری شناخته شده و مشهور از فرهنگ پسند، و دیگری ارجاع پیاپی به عامه

ساخت، آن . اگر تارکوفسکی فیلمی تجربی یا مستند یا غیرداستانی میکالسیک

کرد. اما به ویژه در فیلم سوالریس او به معنای ا مشکلی ایجاد نمیهسازیواژگون
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ای مشغول است و هدف نهایی فیلم هم بر خالف دقیق کلمه به روایت قصه

که به  برداشت بیشتر منتقدان انتقال شهودی عارفانه و گنگ و نامعلوم نیست،

 خیزد. قصه برمی سادگی از خود

گنجیدند بنا به ضرورتی در فیلم میآن عناصر فرهنگ کالسیک هم اگر 

ام بود. اما داوریگرفتند، قدمشان مبارک میو کارکردی منسجم را بر عهده می

را در ترکیبی گاه نامنسجم در فیلم خود آن است که تارکوفسکی این عناصر 

یعنی به معنای دقیق کلمه به روشنفکر بودن تظاهر کرده و . ه استگنجاند

داده است، به جای آن که حضوری از آن جنس را به شکلی فرهیختگی را نمایش 

 خود به خودی متجلی گردد. 

ی دست و دلبازانه از عناصر فرهنگ این شلختگی ناشی از استفاده

بینیم درک اندازهای فیلم مییی که در چشم«چیزها»توان با تحلیل کالسیک را می

ی انگاره ،دهدمین نشان میی کریس را در زهای آغازین فیلم که خانهصحنهکرد. 

ی آرمانی یک دانشمند در آینده را به تصویر تارکوفسکی و مخاطبانش از خانه

چندین سردیس و مجسمه و نقاشی به سبک اندازها . در این چشمکشدمی

بینیم، بی آن که با فضا یا خط سیر معنایی فیلم را در گوشه و کنار میکالسیک را 

بینیم، مشابه این ماجرا را در ایستگاه فضایی هم میباشند.  ارتباط یا تناسبی داشته

آنجا که اتاق دانشمندان و در و دیوار یک فضای علمی و آزمایشگاهی با 

چیزی که بعید است هایی از پیتر بروگل و رامبراند آراسته شده است. نقاشی

که در و  ی زمین را نمایندگی کند. اصوال هم اینی هنری فضانوردان آیندهسلیقه

های قرون کند، با نقاشیدیوار اتاق دانشمندی که در ایستگاهی فضایی کار می

های موسیقی پوشانده شده هایی از نتهای کلیسایی و بریدهوسطایی و شمایل

نماید. به خصوص وقتی توجه کنیم که آن باشد، قدری تصنعی و ناپذیرفتنی می

 و نه تاریخ هنر.دانشمند در علوم تجربی و فنی تخصص دارد 
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های تصویری فیلم که اصراری در چپاندن این عناصر گذشته از جلوه

توان شود، در ساحت صدا نیز مشابه همین را میروشنفکرانه درش دیده می

با حذف موسیقی از فیلمهایش کوشیده تا اثرگذاری تارکوفسکی بازیافت. 

ازد. از این رو در چشمگیر موسیقی بر سیر داستانهای هالیوودی را معکوس س

شنویم، عمال سوالریس جز چند برش در ابتدا و انتها که قطعاتی از باخ را می

هایی ساز فیلم است تنها افهکه موسیقیادوارد آرتمیِف ای نداریم و موسیقی

 الکترونیکی و صوتی را به بخشهایی از فیلم افزوده است. 

پیکربندی اثر پرداخت و  توان به کلبا گذر از این موارد ساختاری، می 

اد. اگر چنین کنیم و ساخت روایی و عناصر اش مورد نقد قرار دفیلم را در کلیت

رسیم. مهمترین ی مهم میبه چند نکته تصویری و بیانی فیلم را به پرسش بگیریم،

ی منتقدان در شود. معنایی که همهمربوط می سوالریسنکته به معنای فیلم 

اند، اما گویی درست روشن نیست که دقیقا بقه گذاشتهاش با هم مساستودن

 محتوای آن چیست. 

معنای فیلم سوالریس کامال آشکار و روشن است و آن است که حقیقت 

کند که باید مورد وارسی و نقد قرار گیرد. هرچند بیان پیامی دوگانه را حمل می

ید این واقعیت این جمله عاشقان تارکوفسکی را ناخوشنود خواهد کرد، اما با

تارکوفسکی یک رمان فلسفی عمیق با پیامی روشن و روشن را فاش ساخت که 

برانگیز )ناممکن بودن ارتباط انسانی با هوشی فرازمینی( را گرفته و آن را اندیشه

 به ملودرامی عاشقانه فرو کاسته است. 
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ا فیلم ناراضی بود و دقیقا همین ایراد را بر آنهاین لم همیشه خود از 

ایراد او بر خالف تصور مرسوم )که روایت تارکوفسکی از این گرفت. می

دعواست( آن نبود که کارگردان باید در قید داستان نویسنده باقی بماند. سخنش 

آن بود که معنای بنیادین اثر نباید در حین تبدیل شدن به روایت سینمایی به 

یراد او به نظرم به جا بوده و به انگارانه فرو کاسته شود، و امعنایی سبکتر و ساده

ای رخ داده واقع در فرایند دگردیسی رمان لم به فیلم تارکوفسکی چنین واقعه

ای از فیلمش همین ایراد را نقل کرده، جالب آن که تارکوفسکی در صحنهاست. 

یک معمای علمی بزرگ را به یک »گوید که در آنجا که اسنوت به کریس می

و این همان کاری است که تارکوفسکی « نه تبدیل نکن.ی شخصی عاشقامسئله

  کرده است.

آن ایراد تصنعی بودن و تنک بودن معنا که گفتیم، زمانی که رمان را با 

ای از گفتگوهای تارکوفسکی مجموعهشود. فیلم مقایسه کنیم روشن می

شان بر یک محور روشنفکرانه و فلسفی را در فیلم گنجانده که محتوای همه

کنند: این که زمین خاستگاه سرزندگی و حیات و زیبایی است و آدمها ردش میگ

شان به ماجراجویی در فضا بپردازند. نباید بیهوده برای ارضای حس کنجکاوی

ی محوری فیلم هم اثباتی بر همین نکته است. یعنی دو پیام اصلی ارتباط عاشقانه

ای آن است، در کنار ماجرای هفیلم که دلتنگی برای زمین و بزرگداشت زیبایی

ای که به تدریج انسان اش در قالب بیگانهی تبلور یافتهی مردی با خاطرهعاشقانه

شوند و آن هم این اندرز روشن است که به شود، در یک نقطه با هم متحد میمی
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فضا نروید، روی زمین و کنار انسانها باقی بمانید، چون تمام ارزشها در همین 

 ست. جا نهفته ا

ی سرکش انسانی و کنجکاوی اما این پیام گذشته از آن که با روحیه

های درست روح انسانی ناسازگار است، مضمون خوبی برای طلبیعلمی و جاه

تخیلی هم نیست. رمانها و فیلمهای علمی تخیلی با تاکید بر  یک فیلم علمی

آورند و هم در ها هم از سویی سرگرمی پدید میرویارویی انسان و ناشناخته

سازند. غریب های گوهر انسانی را نمایان میترشان پیچیدگیهای عمیقنسخه

های زند و نمایش زیباییی این حرف را میاست که تارکوفسکی دقیقا واژگونه

ای های عشق انسانی کافی نیست تا چنین اندرز خواردارندهسرزمین پدری و شوق

 را به کرسی بنشاند.

فایده، این فیلم آشکارا سفرهای فضایی را امری بی تارکوفسکی در

اش یعنی افزودن بر دانش داند که حتا هدف کمینهسرانجام و سردرگم میبی

کند. پیام اصلی فیلم در جایی گنجانده شده که اسنوت بشری را هم برآورده نمی

و « یم.ای نیاز دارما نیازی به جستجو در فضا نداریم، تنها به آیینه»گوید: می

توان آن را سخنش آن است که روابط انسانی مهمترین چیز است و در زمین می

یافت و نیازی به سفر فضایی برایش نیست. کل داستانی که تارکوفسکی روایت 

انگیز ناشناخته ی روابط انسانی بر موقعیتهای هیجانکرده نیز همین است و غلبه

دهد.را مورد تاکید قرار می
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فسکی فیلمی علمی تخیلی ساخته و در آن موضوع اصلی این که تارکو

نماید. یعنی این فیلمها یعنی سفر به فضا را نکوهش کرده، قدری دور از ذهن می

باید این پرسش را طرح کرد که چرا تارکوفسکی با این تاکید به سفرهای فضایی 

 شک نمایش اهمیت روابط انسانی در فضاهایی آشناتر وحمله کرده است؟ بی

است. بیشتر منتقدان فضایی بودن فیلم را دلیلی بر نبوغ تر ممکن بوده فاش

اند که او با در نظر گرفتن شرایطی اند و به این نتیجه رسیدهتارکوفسکی دانسته

انگیز و ناشناخته، یعنی موقعیت رویارویی با حدی و موقعیتی به کلی هیجان

انی و جاودانگی عشق و مفاهیمی خواسته بر ارزش روابط انسهوشی فرازمینی، می

 از این دست تاکید نماید. 

یابیم که این با این همه اگر قدری دقیقتر به فیلم و رمان بنگریم در می

تفسیر درست نیست. یعنی مضمون اصلی رمان و فیلم عشق نیست، که شرم و 

یا گناه است. اقیانوس سوالریس با دلیلی ناشناخته و انگار بدون توجه به شادی 

یازد و هر آنچه پس معنا با ایشان دست میغمِ برانگیخته در آدمیان، به ارتباطی بی

در واقع اندرکنش با اقیانوس هوشمند شود،از آن در قالب ارتباط انسانی تجربه می

ی انسانی زیبا در فیلم است، اصوال است. در واقع هاری که طرف تنها رابطه

. مخلوقی که مانند باقی مهمانان ایستگاه انسان نیست و مخلوق اقیانوس است

فضایی، بر اساس شرم و گناه متراکم در ذهن فضانوردان آفریده شده، و نه عشق 

ای یا حسی نیک و ستوده. یعنی هم لم و هم تارکوفسکی در داستان خود سویه

 مورد استثنایی روانشناسیکه در  اند،زشت و پلید از روابط انسانی را در نظر داشته

یابد، و در روایت ای عاشقانه دگردیسی میدست بر قضا به رابطهبه نام کریس، 

معنا بودنِ آن. اش به عشق تنها تاکیدی است بر بیترِ لم دگردیسی ناقصژرف

بزرگداشت روابط انسانی هدف اصلی روایت سوالریس  نتیجه آن که در فیلم

 نیست. هدف اصلی آشکارا نکوهش سفر فضایی است!
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سر و ته بودن سفرهای فضایی و بیهوده بودن بذل جان وفسکی به بیتارک

ای فلسفی و با پیش از زاویههم تا حدودی و مال در این مورد تاکید دارد. لم 

این کشیدن بحث ارتباط با هوشمندان فرازمینی و ناممکن بودن تبادل معنا به 

رویارویی و هاد نبود. اما همچنان کنجکاوی علمی را ارج می موضوع پرداخته

دید. هرچند معنایی گسسته و بغرنج ها را خاستگاه زایش معنا میانسان و ناشناخته

 زد. که به معما پهلو می

ی تارکوفسکی با تاکید بر نوستالژی زمینی و بزرگداشت سیارهدر مقابل 

فضانوردی در سوالریس . پرداختبه نکوهش ماجراجویی در فضا می خاکی

ش امراض روانی و رنج و دیوانگی دانسته شده است. یعنی چنین بستری برای زای

با  تارکوفسکی مخالفت شدیدتفاوت دیگر فیلم و رمان نماید که وجه می

امری برای چنین . شود، که به این شکل در رمان دیده نمیهای فضایی باشدبرنامه

 اید. نمقدری نامنتظره میعلمی تخیلی  هایمهمترین فیلمیکی از کارگردان 

پس آشکار است که تارکوفسکی مضمونی متفاوت از لم را در فیلم خود 

ی کریس و هاری تمرکز داشت. اثر او تا کرد و بیشتر بر ارتباط عاشقانهدنبال می

ستیز است و سفرهای فضایی را همچون بستری برای ظهور بیماری حدودی علم

ی فناورانه اش سویهر رمانکند. در حالی که بدبینی لم دنژندی تجسم میو روان

نداشت و از پیرنگی فلسفی برخوردار بود و به ناکامی علم برای ارتباط با بیگانگان 

 فضایی تمرکز داشت. 

برای فهم این که چرا تارکوفسکی سوالریس را با این محتوا انباشته، باید 

زدایی ی ساخت و تولید آن نگریست. تنها در این حالت است که افسانهبه زمینه

ی پس از ترجمهشود. اش ممکن میاز متن و خوانشی نزدیکتر به اصل تاریخی

سوالریس به زبان انگلیسی، بسیاری از منتقدان ادبی بلوک غرب که مشتاقِ یافتن 

هایی از مقاومت سیاسی در آثار نویسندگان اروپای شرقی بودند، آن را رگه

ی سوالریس دید ایشان سیارههمچون اثری سیاسی و ضدکمونیستی ستودند. از 
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کرد، هایی از انسانها را درست میاش که رونوشتو اقیانوس پهناور و خودکامه

کرد و انسانهایی ایستگاه فضایی که در مدار آن گردش میدولت شوروی بود، و 

داد، نماد کشورهای اقمار شوروی بود. فرسوده و مسخ شده را در خود جای می

کتاب سوالریس را همچون اثری ضدکمونیستی خواند و  شدبه این ترتیب می

فهم کرد. با این همه به نظرم این تفسیر نادرست است. یک دلیل در تایید این 

سخن آن که خودِ لم در اواخر عمر خود هنگام گفتگو با خبرنگاری به این نکته 

ین اشاره کرد و از چنین تفسیری ابراز تعجب کرد و آن را نادرست دانست، و ا

ای به آن نداشت. زمانی بود که شوروی فروپاشیده بود و او هم آشکارا دلبستگی

بزرگداشت روابط انسانی در »ای که مدارانهاو در همین مصاحبه تفسیر انسان

جست را نیز پرت و نامربوط دانست و حدس نخستین را در سوالریس می« فضا

ضانوردی بوده و نه تجلیل از ما را تایید کرد که پیام اصلی فیلم مخالفت با ف

 عشق. 

شاهد دیگری که نادرستی این تفسیر ضدکمونیستی از سوالریسِ لم را  

دهد، این حقیقت است که لم در زمان نوشتن این اثر به صورت نشان می

ی محبوب حزب کمونیست و فرزند خلق شهرت داشت و کتابهایش با نویسنده

سرخ تکثیر  ای اقماری این امپراتوریهی جمهوریحمایت دولت شوروی در همه

شد. از این رو متن او اگر داللتی سیاسی هم داشته باشد، دولتی و هوادار می

خوان.شوروی بوده و نه مخالف
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با این همه کافی است به رخدادهای تاریخی بنگریم تا دریابیم که  

ان سوالریس مضمونی غیرعادی از ابتدا در اثر لم وجود داشته است. کلید فهم رم

آید. لم کتاب خود را در سال اش به دست میی تاریخیرا با ارجاع به زمینه

ی فضانوردی در اوج اقتدار نوشت، و این زمانی بود که روسیه در مسابقه ۱۳۴۰

ی فنی ی اول مسابقهبود. یوری گاگارین در همین سال به فضا رفت و مرحله

یروزی شوروی به پایان برد. در همین آمریکا و شوروی برای فتح فضا را با پ

شد که در سالها انبوهی از رمانهای علمی تخیلی در روسیه نوشته و تکثیر می

شد و شوروی در آن قدرت پیشتاز و برتر بازنموده شان سفر به فضا ستوده میهمه

شد. لم هم مانند دیگران در این موج فرهنگی حضور داشت و مشارکت می

ی ای زیادی در همین راستا نوشته که به نوعی تبلیغی برای برنامهکرد و داستانهمی

شود. در این میان اهمیت رمان سوالریس در فضایی شوروی محسوب می

کند. یعنی با ی تاریخی در خالف جهت آب شنا میآنجاست که در این زمینه

ا پیش کشیدن بحثی فلسفی و پیچیده، و با مشکوک دانستنِ امکان تبادل معنا ب

ی سودمند بودن سفرهای فضایی یا سرانجام این ذهنیتی فرازمینی اصوال درباره

ورزد. به همین خاطر بود که رمان سوالریس در ابتدای ها تردید میماجراجویی

کار چندان مورد توجه و تشویق حزب قرار نگرفت و تنها چند سال بعد بود که 

خدادهای فنی و سیاسی مربوط ناگهان اهمیت یافت. این امر هم به چرخشی در ر

 شد که در ضمن شاه کلید فهم فیلم سوالریس را هم در خود نهفته است.می

تارکوفسکی هفت سال پس از انتشار کتاب لم آن را سرمشق ساخت 

توان پرسید که این وقفه چرا رخ نموده است؟ یعنی فیلم خود قرار داد. می

ستود، چرا پس از هفت سال می شناخت و کارهایش راتارکوفسکی که لم را می

وقفه برای استفاده از مهمترین اثر او پا پیش گذاشته است؟ آن هم درست در 

زمانی که این رمان به نسبت پیچیده در شوروی هم مهم قلمداد شد و شهرتش 

 ناگهان باال گرفت؟



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

زمانی که تارکوفسکی عزم خود را برای ساختن سوالریس جزم کرد، از 

ی ورشکستگی قرار شکالتی دست به گریبان بود و در آستانهنظر شغلی با م

ی یک نقاش قرون وسطایی )آندرئی روبلف( اکران اش دربارهداشت. فیلم اولیه

نشده بود و در سلسله مراتب فرهنگ دولتی شوروی موقعیتی استوار نداشت. 

ین کشید و ادلیلش هم آن بود که این نقاش شمایلهای کلیسایی ارتدوکس را می

 اش خوشایند مقامات حزبی قرار نگرفت. فیلم به خاطر مضمون مسیحی

اما در این میان پیشنهاد او برای آن که روایتی از سوالریس را با تاکید 

او با همکاری فردریک بر زمین بازآفرینی کند، با حمایت دولت روبرو شد. 

جراهایش بر زمین که گفتیم دو سوم ماای را تهیه کرد گورِنشتین همان فیلمنامه

های ای چرکین بود که قرار بود زیباییگذشت و رخدادهای فضایی تنها زایدهمی

 زمین را نمایش دهد و به همین خاطر با اعتراض لم روبرو شد. 

( را جلب کند، اما لم Mosfilm)ااین فیلمنامه توانست موافقت مقامات 

تحریف مضمون داستانش  ی مورد حمایت حزب بود ازکه در این هنگام نویسنده

بندی داستان را دگرگون نمود و تارکوفسکی پایانسخت رنجیده بود و از این 

تجدید فراش کریس را هم حذف کرد. با این همه ثلث آغازین داستان را همچنان 

ی زمین و سرزندگی خواست فضاهای گستردهبر روی زمین نگه داشت، چون می

د ایستگاه فضایی سوالریس مورد تاکید قرار فضای آن را با فضای بسته و مسدو

 دهد. 

. رسیممیجالب توجه بنگریم، به الگویی بندی رخدادها زماناگر به  

ی دولتی سینماگری کمیته»فیلمنامه را نوشت و  ۱۳۴۸تارکوفسکی در اواخر سال 

ساخت آن را  ۱۳۴9در تابستان  (Goskino SSSR)« اتحاد جماهیر شوروی

( که دولتی و وابسته به حزب Mosfilm)کت فیلمسازی مسکو تایید کرد. شر

کمونیست بود ساخت آن را بر عهده گرفت و امکاناتی فراوان برای این برنامه 
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اش امکان سفر به ژاپن و فیلمبرداری در اختیار تارکوفسکی قرار داده شد. نمونه

قیقه برابری در این کشور بود، و چهار هزار متر فیلم که با دو ساعت و بیست د

ی سوالریس دستی غیرعادی سیستم فرهنگی شوروی را دربارهکرد و گشادهمی

 .دادنشان می

تارکوفسکی در حین اجرای طرحش از این امکانات اولیه هم فراتر رفت 

ای گزاف ساخت و در نهایت فیلمش را در دو ساعت و ایستگاه فضایی را با هزینه

 عیارهای آن دوران بسیار طوالنی بود.و چهل و هشت دقیقه ساخت که با م

اش ای دولتی سر و کار داریم که از روی رمانپس ما در اینجا با نویسنده 

مانند هم برای ساخت اقتباسی دولتی انجام شده و پشتیبانی کامل و سخاوتی بی

آن بذل شده است. اما پرسش آن است که چرا دستگاه فرهنگی دولت شوروی 

اش پرهیز از چنین فیلمی ساخته شود؟ فیلمی که مضمون این قدر مشتاق بود

 سفرهای فضایی است؟

 

 



 

 

کافی است قدری تاریخ بدانیم تا پاسخ این پرسش به سادگی نمایان  

ی زمینی یعنی اسپوتنیک را در مدار قرار نخستین ماهواره ۱۳۳۶شود. شوروی در 

اوری سوسیالیستی و چیرگی ی فنکنندهداد و این موفقیت را همچون کامیابی خیره

های کاپیتالیستی جشن گرفت. دلیل پیشرفت نمایان دانش کمونیستی بر تباهی

شان در فناوری ساخت بمب اتمی ماندگیروسها در این زمینه در واقع از عقب

شد. یعنی چون به فناوری ساخت موشکهای سبک و ویرانگر دست ناشی می

های سنگین ساختند که برای پرتابهی مینیافته بودند، موشکهای عظیم و زمخت
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ی اسپوتنیک را زودتر از غرب طراحی شده بود و با همین فناوری بود که ماهواره

ادند. نمایش قدرت روسها در این زمینه طی سالهای بعد در مدار زمین قرار د

یوری گاگارین توانست در مدار زمین گردش  ۱۳۴۰همچنان ادامه یافت و در 

در سطحی جهانی تبلیغات وسیع و چشمگیری در این زمینه انجام کند. شوروی 

نگرانه داد و این یکی از دالیلی بود که روشنفکران اروپایی را تا حدودی سطحی

در همین سال جان اف ی برتری فنی و علمی نظام سوسیالیستی قانع کرد. درباره

د که تا پایان این ی فضایی با روسها را به رسمیت شمرد و اعالم کرکندی مسابقه

موج انتشار رمانهای علمی تخیلی  ای به ماه خواهد فرستاد.دهه آمریکا سفینه

فضایی در شوروی هم در همین هنگام برخاست و گفتیم که سوالریس هم با 

 مضمون فلسفی جالبش در همین میان چاپ شد.

آپولو یازده در مدار ماه قرار گرفت و پای  ۱۳۴۸در ابتدای تابستان  

ی ی فضایی با برتری خرد کنندهفضانوردان به ماه رسید. به این ترتیب مسابقه

ای غرب خاتمه یافت. درست در همین زمان بود که تارکوفسکی نوشتن فیلمنامه

شد و بر اساس سوالریس را آغاز کرد. متنی که در آن سفر فضایی نکوهش می

 تاکید بود. ماندن در زمین و بسنده کردن به روابط انسانی مورد 

با توجه به سیر رخدادها بدیهی است که سوالریس فیلمی سیاسی بوده  

گذاری مستقیم روسها برای توجیه شهروندان شوروی ساخته شده و با سرمایه

ی فضایی و شکست بلوک کمونیستی در برابر های پرهزینهاست. تا توقف برنامه

ی ین خاطر بوده که تمرکز اولیهفناوری کاپیتالیستی را به شکلی توجیه کند. به ا

تارکوفسکی تا این حد بر زمین قرار داشته و در همین بافت بوده که روشنفکران 

ی فرانسوی کن، آن را دیده و فهم کرده و از آن هواداری اروپایی در جشنواره

اند. فضای روشنفکری اروپا و به ویژه فرانسه در این دوران که اوج جنگ کردهمی

شد و بدیهی یکسره در هواداری از سوسیالیسم و روسها خالصه میسرد بود، 
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ی گزاف ساخته شده بود، مورد استقبال بود که فیلمی نوآورانه که با این هزینه

 ی فکری قرار گیرد. این جبهه

 

 

 

 

این نکته را هم باید در نظر داشت که شکست فضایی شوروی درست  

.م( رخ نمود. فیلم هم در ۱9۶۸ی اروپا )در گرایانهدر سال پس از انقالبهای چپ

شرایطی ساخته و اکران شد که تظاهرات ضدجنگ به هواداری از کمونیستهای 

ها در آمریکا رونقی تمام داشت. با توجه به این بافت ویتنامی و جنبش هیپی

توان با دقت بیشتری دریافت که چرا این فیلم ساخته شده و چرا به این ترتیب می

آن بوده که دستاوردهای فضایی تارکوفسکی پیام ستقبال قرار گرفته است. مورد ا

اهمیتی ندارد و این روابط انسانی است که مهم است. بخش نخست سرافکندگی 

کرده و بخش دوم با شعارهای ضدجنگ ی فضایی را ترمیم میشوروی در مسابقه

همراستا بوده گرایان به سوی شعارهای بشردوستانه سوسیالیستها و چرخش چپ

 است. 

در این بافت بوده که تارکوفسکی سرزندگی و روشنی و درخشش مناظر  

درهم طبیعی زمین )با تاکید بر مناظر برفی که در روسیه آشناست( را در برابر 

ی زیبا و بینیم. همچنین خانهریختگی و آشفتگی و تنگنای ایستگاه فضایی می

ی زمستانی ر داریم، که در تقابل با نسخهبهاری کریس در زمین را در ابتدای کا

در ابتدای  گیرد.آفریده شده بر سوالریس در انتهای فیلم قرار می و سرد و خیس،

سوزاند و ی باز جلوی خانه میفیلم کریس یادداشتها و تحقیقاتش را در محوطه

نگرد. در شان بیرون آمده با افسوس به او میی گرم و روشنپدرش که از خانه

پایان داستان همه چیز در سوالریسِ نفرین شده واژگونه است. یعنی پدر است 
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سوزاند و به شکلی رویاگونه در داخل که دارد در داخل خانه کتابهایی را می

شوند پذیر میبارد. تقابلهایی از این دست هنگامی فهمخانه روی سرش باران می

که شهروندان شورویِ ابتدای اش که پیام نهفته در آن را برای مخاطبان اصلی

ی ی مقابل فیلم ادیسهبودند، دریابیم. این پیامی سیاسی بوده و نقطه ۱۳5۰ی دهه

گرفته که به همین ترتیب مضمونی روشنفکرانه دارد و در قرار می ۲۰۰۱-فضایی

ی فضایی دو ابرقدرت ساخته شده، آن هم از روی رمان آرتور سی گرمای مسابقه

گزارشگرِ نشستن آپولو بر روی ماه بوده است. یعنی دو ابرقدرت کالرک که همان 

شان را با شکلی محترمانه ی فضاییمسابقه ۱۳5۱-۱۳۴9ی سالهای در فاصله

ی مسابقه آمریکا بود که توانسته بود فضانورد به ماه بفرستد، خاتمه دادند. برنده

فیلم استنلی ی فضایی بود و و محصول فرهنگی مهم این دوران رمان ادیسه

کوبریک بر مبنای آن. اهمیت یافتن رمان لم و ساخته شدن فیلم تارکوفسکی 

کوبریک که به -ها بود. در مقابل کالرکپاسخی به این تبلیغات سیاسی آمریکایی

-کردند، لمرازآلودگی فضا و نهفته بودن کلید تکامل بشر در آن تاکید می

گشودنی بودن این معما اصرار تارکوفسکی به نامفهوم بودن این راز و نا

ی هال را داریم، و ورزیدند. در یکسو ارتباط تأمل برانگیز فضانورد و رایانهمی

اش ی فرازمینیی تجسد یافتهدر سوی دیگر پیوند میان فضانوردی دیگر و خاطره

را. در یکی مضمون اصلی اثر کالرک که امکان تحقق هوش در ماشین بود به 

و شده، و در دیگری بعید بودن احتمال تبادل معنا میان دو درستی حمل و بازگ

ی فضایی، به داستانی عاشقانه فرو کاسته شده و نادیده انگاشته شده سازواره

 است.

ناپذیر ی خدشهتوان اسطورهمیی تاریخی زمینهتنها با توجه به این  

قدری  توانتنها با این شرط می. اش را واسازی کردتارکوفسکی و سوالریس

هایش ها و استواریها و سستیروشنتر به ساخت فیلم و سیر روایت و زیر و بم

 . نگریست
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 هایی از شاعران گوناگونبیتتک

 

 

 ای پدر بیا« بروکه پیر شوی»گفتی: 

 ای ببیننفرین که در لباس دعا کرده

 سعید خرقانی

 خورندگویند مردمان غم دیوانه می

 سی نخورددیوانه هم شدیم و غم ما ک

 غمی خواهم کشیدشوم گاهیار عاشق گفتم

 من چه دانستم که بار عالمی باید کشید

 اهلی شیرازی

 خود آمدیم به کوی تو دور نیستگر بی

 فرصت نیافتیم که خود را خبر کنیم

 اوجی نطنزی

 گر طبیبانه بیائی به سر بالینم

 به دو عالم ندهم لذت بیماری را

 اهلل فرغانیسیف
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 از تو بر دل و گاهی به آسمان گه دستم

 سر کنمآن فرصتم کجاست که خاکی به

 مجمر اصفهانی

 ترگفتم: از پیری شود بند عالئق سست

 ر ماای افزود بر زنجیقامت خم حلقه

 تبریزی صائب

 تریمگرچه پیریم از جوانان جهان دلخوش

 ها بر صبح دارد زلف چون کافور ماخنده

 تبریزی صائب

 

 

 

 

 

 

 ه عشق به جائی نبری راهدر بادی

 تا در گرو دوری و نزدیکی راهی

 طبیب اصفهانی
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 تر بنددگره گشاد ز کارم که سخت

 گشائی بودجز این نبود فلک گر گره

 کلیم کاشانی

 «یبه تو گر بگذرم از شوق بمیر»گفتی: 

 قربان سرت بگذر و بگذار بمیرم

 صباحی بیگدلی

  گرچه جز زهر من از جام محبت نچشیدم

 فلک! زهر عقوبت به حبیبم نچشانی ای

 شهریار

 خوش است وفا کین هم و یار را مهر نباشد گر

 خوش است هم مقید نیستم این آنها پر به من

 فیضی یزدی

 هرگز نکند ز لطف سویم نظری

 خاصیت روزگار دارد چشمت

 احمدخان گیالنی
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 لب را هنر خنده بیاموز و گرنه

 ری نیستگریاندن یک جمع پریشان هن

 مهدی سهیلی

 روی در شب ظلمانیم اما مشتابمی

 تا من از اشک چراغی سر راهت گیرم

 مهدی سهیلی

 معیار دوستان دغل روز حاجت است

 قرضی برای تجربه از دوستان طلب

 تبریزی صائب

 و تو خورشید چو خواهی که نمانمصبحمن

 تر آ تا نفسم زود برآیدنزدیک

 محمدجان قدسی مشهدی

 دهیموی خویش به گوهر نمیما آبر

 جا به همت حاتم برابر استبخل به

 تبریزی صائب
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 بانبختاز شعرهایم: 

 1378اردیبهشت 

 

 کنمپاسگذار چرخم و رصد هزاره مى 

 کنمبان، چرخ نظاره مىدهرشناس و بخت   

 ى سرنوشت خود، کآن به فلک قرار شدقصه 

 نمکچون به پذیره نآورم، نقض ستاره مى   

 امرسم و قرارِ عهد را، باز ز نو نبشته 

 کنمسنگ و کتیبه بشکنم کار دوباره مى   

 ها کوفته بر سر زمینى هزارهسیطره 

 کنم، کینه شماره مىامسرکش و خونخواه وی  

 نظمِ تباهنده اگر چیره شده بر آسمان 

 کنمفرق زمان بشکنمى چیره چو چاره مى   

 ک زهر زدهى آبگینه را حکم فلکاسه

 کنم، حکم چو پاره مىبزم بغی نو بنهم
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  خردیخرد ـ بی  

  که در ابتدای کار از بازنمایی شناختِ خودآگاه  چهرگیِ خرد:اصل سه

 سه سطحِ متفاوت دارد: شود، که بندی مىصورتخرد در قالب  برخاسته است،

های دهی و ترکیب دادهبندی، سازمان، که با گردآوری، ردهدانشنخست: 

توان دانش را مىگنجد. حسی و فهم همراه است و کامالً در قلمروی بازنمایی می

اى یا مهارتى دانست. دانش مهارتى در قالب رفتار و داراى دو محورِ فرهنگنامه

دانش مهارتهای وابسته به کنند. اى در قالب بیان ظهور مىدانش فرهنگنامه

به  ـکردن  بازگوـ  یدنـ فهمکردن رد که عبارتند از: حفظ هاى گوناگونى داالیه

تواند توسط دو راهبرد کمى یا نوسازى. دانش مىو ـ کردن ـ نقد  نبست کار

 کیفى گردآورى و سازماندهى شود.

های گوناگون با یکدیگر و ، که عبارت است از ترکیب دانشبینش دوم:

هستی. بینش در  ی شکل عمومیِ دستیابی به چارچوبی فراگیر و عمومی درباره

اش از بازنمایی تشکیل شده ی اصلیمرز بازنمایی و آشکارگی قرار دارد، اما بدنه

و  سازگار استبینش، الگوى سازماندهى دانش در یک نظام معنایى هماست. 

هاى گوناگون بازنمایى ما از جهان ى انسجام و یکپارچگى نسبى بخشدرجه

 به فهمیدن و تفسیر کردن روندهاى حاکم بر من/ بینش دهد.را نشان میخارج 

بندى ى مفصلانجامد. بینش شیوهمى کردن بینىو بنابراین پیش، دیگرى جهان/

 کند.را تعیین مى شى دانى جذب و ذخیرهعناصر دانایى است، و شیوه

است که عبارت است از یکپارچه  فرزانشترین مرتبه، سومین و پیچیده

دانایی با راهبردهای رفتاری و یی و آشکارگی و پیوند خوردنِ شدنِ بازنما
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ى اتصال دانش و بینش براى مدیریت رفتار شیوهالگوهای کنش، و بنابراین همان 

. فرزانش شکلی از دانایی است که هر سه دستگاه شناسنده و انتخابگر و است

 سازد. کنشگر را با هم ترکیب کرده و یگانه می

  این توهم که دانایی تا سطحی خاص کافی و بسنده است  د:قناعت در خر

و فرا رفتن از آن به سردرگمی، دیوانگی، ناکارآیی، یا هر شکل دیگری از کاهش 

شود. چنین تصوری از خرد راه را بر ارتقای دانش به بینش به قلبم منتهی می

از حسها و ای گسسته و ناهمساز ی دانایی را به مجموعهبندد و بدنهفرزانش می

 نماید. های نامنسجم تبدیل میفهم

 به خودىِ خود هدف است و نباید آن ایی داناین باور که  ی برج عاج:تله

ى گسیختگى رابطه ، بهآلوده کردو راهبردهای رفتاری را به عملکردهاى دنیوى 

 انجامد و بنابراین مانع دستیابی به بینش و فرزانشمی میان دانش، بینش و رفتار

 .شودمی

 

 

 

 

 

 

  :یا تنها حجمتنها انسجام عناصر دانایى اهمیتى ندارد،  گسستگی شناختی ،

  آن مهم است.عمق 

 ای که از گیر افتادنِ دستگاه شناسایی در یکی از تله ی چاه ـ اقیانوس:تله

ها، شود. در یکی از قطبدو قطبِ عناصر یا روابطِ سیستم دانایی ناشی می

حجم زیادى شود. یعنی یی به اقیانوسی با عمق یک وجب تبدیل میی داناگستره

در قطبِ  .شودی دانایی انباشته میدر زمینه ربط به همبىهای نامنسجم و از دانسته

 آشکارگی

 بازنمایی

 حس

 فهم

 دانش

فرزانش      بینش  

 ناخودآگاه

 خودآگاه

 فراموشی

 یادآوری

 سرنمون

سیاه جعبه  
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ی یک وجب، یعنی در مورد چیزهایی ماند با دهانهدیگر، این فضا به چاهی می

ود دارد. در حالت اول بسیار جزئی و اندک اطالعاتی بسیار دقیق و سنجیده وج

، در حالی که وضع دوم هنگامی پیش «داندمى»چیز، در حد هیچ من در مورد همه

 داند. همه چیز مى من در مورد هیچ چیز، تقریباًآید که می

  :گیرى ایجاد فرادستگاهى براى سازماندهى، نقد و تصمیم راهبرد ابن سینا

برد کمى و کیفى، براى دستیابىِ ترکیب کردن راه محتوای دانایی،ى درباره

ردیابى مداومِ اثر دانایى در کارآیى من ، و زمان به تخصص و دیدگاهى جامعهم

 براى مدیریت من، دیگرى و جهان.

 O  آیا دانش و بینش و فرزانش از نظر کیفی با هم تفاوت دارند؟ نمودهای

اد شده چگونه های یشود؟ هر یک از حوزههریک چگونه در رفتار فرد آشکار می

 شوند؟بندی میشناسیِ جدید صورتدر شناخت

O اولویت اول و دومِ یدبردارى کنرا نقشه تانفضاى حالت دانایى خود .

ى زمانى دقیق برنامهیک و براى رسیدن به آن  یدخود را براى حفر چاه انتخاب کن

 چیست؟ از خواندن و دانستن چه تانى تخصصىِ دانشحوزه .نماییدتنظیم 

دارى چیست؟ ده تا  انتترین سوالى که در زندگى؟ مهمیدبرچیزهایى لذت مى

 .یدرا بنویس انهایتترین پرسشاز مهم
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 از گریبایدوف تا کارلوف

 

 ۲/1۰/13۹۵ی اعتماد، پنجشنبه روزنامه

 

چند جانبه برای  ی نشست تاریخیی گذشته، درست در آستانهدوشنبه

ان سوریه، سفیر روسیه در ترکیه به قتل رسید. این قتل که به حل دیپلماتیک بحر

های عمومی پوشش داده شد و میلیونها تن فیلم آن را شکلی دیدنی توسط رسانه

ی گذشته واقع شد و اند، یکی از رخدادهایی است که طی هفتهتماشا کرده

 چرخش قدرت در منطقه را به نمایش گذاشت.

ی روس داشت، دیپلمات شصت و دو ساله مقتول، آندرِی کارلوف نام 

دانست، یکی از ای را به روانی میکه مردی باسواد بود و از جمله زبان کره

ای بود که در سالهای آخر انقراض دولت کمونیستی شوروی شخصیتهای کلیدی

ی گذشته به مدت کرد. او دههی شمالی را تنظیم میارتباط میان روسیه و کره

ی شمالی هم بود و از سه سال پیش به سفارت وسیه در کرهپنج سال سفیر ر

ترکیه فرستاده شده بود و در این مقام مردی همچون خوشنام و هوادار صلح 

 شهرتی پیدا کرده بود. 

کارلوف دو روز پیش زمانی که نمایشگاه عکسی را در آنکارا افتتاح 

ر پلیس به نام کرد و مشغول سخنرانی بود، با نُه گلوله به دست یک افسمی

تاش بیست و دو ساله از سربازان مورد تاش به قتل رسید. آلتینمولودمَرد آلتین

اعتماد اردوغان بود و چندی پیش که شبه کودتایی بر ضد وی شکست خورد و 

کودتای موفقِ وی انجامید، از شخصیتهایی کلیدی بود که امنیت اردوغان به شبه

از کشتن سفیر روس به زبانهای ترکی و عربی تاش پس کرد. آلتینرا تامین می
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« سوریه را از یاد نبرید»و « حلب را از یاد مبرید»شعارهایی داد با این محتوا که 

 و دقایقی بعد خود با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد.« اهلل اکبر»و 

رسید. کارلوف چهارمین سفیر روسیه بود که هنگام ماموریت به قتل می 

شان گریبایدوف مشهور بود، شاعری رمانتیک و دولتمردی ستمگر و اولین

ضدایران که هنگام ماموریت در تهران بلوایی ایجاد کرد و خود قربانی آن شد، 

و تقصیرش در این میان و رفتارش در روسیه چنان بود که تزار روس هم بابت 

شی آرایی مرگ خویش نقمرگش چندان سوگوار نشد. کارلوف اما در صحنه

ی چند روز تظاهرات ضدروسی در ترکیه تحقق یافت. نداشت. قتل او در ادامه

تظاهراتی که شرکت کنندگان در آن به حضور نظامی روسیه در سوریه و 

گیری شهر حلب از شورشیان اعتراض داشتند و سیاست رسمی دولت بازپس

 کردند. اردوغان را بیان می

آشکارا  کردند،تظاهر می آنهایی که در ترکیه به اعتراض سیاسی

ی مواردی ای دولتی داشتند. چرا که نه در این هنگام و نه پیشتر دربارهسازماندهی

گیری حلب توسط ارتش سوریه اعتراضی تر از بازپستر و بیدادگرانهدلخراش

نداشتند. مواردی مانند خرید نفت داعش توسط دولت ترکیه و پشتیبانی تدارکاتی 

های ترک، کشتار شهروندان کرد در آناتولی و ار توسط واسطهاین گروه آدمخو

ویرانی شهرهای کردنشین سوریه به دست ارتش ترکیه، نابودی آثار باستانی 
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ایرانی در قلمرو عراق و سوریه به دست داعش، یا پشتیبانی علنی ترکیه از 

 ودند. شورشیانی که حلب را تسخیر کرده و کشتار غریبی در آن به راه انداخته ب

مرگ کارلوف چند روز پس از شکست کامل شورشیان در شهر حلب  

انجام پذیرفت. رخدادی بسیار مهم که احتماال کار جنگ سوریه را یکسره خواهد 

نظامی خشن و اسالمگرا در گوشه و کنار این کرد و به حاکمیت گروههای شبه

پیش از نشست  دیده پایان خواهد داد. این قتل در ضمن یک روزسرزمین آسیب

مهمی طرحریزی شده بود که با موفقیت نسبی انجام پذیرفت و در آن ایران و 

روسیه و ترکیه بر سر جلوگیری از خونریزی در سوریه و حمایت نکردن از 

النصره و داعش توافق کردند. این توافق البته سست و لغزان است، اما موضع جبهه

د. چرا که همین گروهها همدستان دهفرودست و ناتوانی ترکیه را نشان می

شان در شوند و بسیاری از سربازاناقتصادی عیان ترکیه در منطقه محسوب می

 اند.خاک ترکیه آموزش دیده و در آنجا تجهیز شده

گیری حلب از یک ماه پیش با حمایت نیروی هوایی جنگ برای بازپس 

شد. در جریان این جنگ  روسیه و پشتیبانی نیروهای ایرانی از ارتش سوریه آغاز

مناطقی از شهر حلب که در اختیار شورشیان قرار داشت از ایشان پاکسازی شد. 

های نظامی گوناگونی تعلق داشتند که توسط کشورهای ترکیه، شورشیان به دسته

شدند. برخی از آنها مثل لشکر آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل پشتیبانی می

دانستند طان محمد فاتح رسما خود را به ترکیه مربوط میسلطان مراد و بریگاد سل

و از این رو این ادعا که ایران و روسیه 

اند و مسئولیت در منطقه مداخله کرده

اخالقی تلفات غیرنظامی بر دوش این 

کشورهاست، تبلیغات سیاسی دروغینی 

شک ایران و روسیه در بیش نیست. بی

 منطقه حضور نظامی دارند، ولی مستقل
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از خوب یا بد دانستنِ بشار اسد، به دعوت دولت رسمی سوریه به منطقه وارد 

ای رنگارنگ از اند و هدفشان هم بیرون راندن نیروهایی است که دامنهشده

گذارند. گروههایی که به تازگی در حلب خشونت دینی و قومی را به نمایش می

جیش  یش االسالم،از ارتش سوریه شکست خوردند اسمهای گوناگونی مانند ج

انصارالدین، احرارالشام، مجاهدین داشتند و هریک از  حلب، حرکت

شد. این نیروها طی ای از مریدانش تشکیل میساالری خشن و دار و دستهجنگ

دوران کوتاهی که بخشهایی از حلب را در دست داشتند شمار زیادی از 

ی را به غارت بردند و در غیرنظامیان را به قتل رساندند، اموال عمومی و خصوص

ی تاریخی زیبا را به نهایت با سنگر گرفتن پشت مردم بیگناه شهر این منطقه

 انگیز تبدیل نمودند. ای بهتویرانه

ی شک نقطهبی ی گذشته شاهدش بودیم،سه رخدادِ پشتاپشتی که هفته 

یه چرخشی در جریان سوریه خواهد بود، و چه بسا که در درازمدت جریان روس

را نیز شکل دهد. آشکار است که حضور نظامی روسیه به ویژه در میان مسلمانانی 

ی جنگهای روس و عثمانی را در یاد دارند، تهدید کننده و ناخوشایند که خاطره

کوشد کند، و روشن است که اردوغان و نظام استبدادی نوظهور او میجلوه می

ماید. از سوی دیگر برتری نظامی برداری را بناز این احساسات بیشترین بهره

ی ایران در منطقه نیز اهمیت چشمگیری دارد. سوریه و عراق و نقش تعیین کننده

ی پس زدن نیروهای خشن و بزهکاری مانند داعش بر این نیرو احتماال از عهده

خواهد آمد، و شاید بتواند طاعونی را درمان کند که با دستیاری عربستان سعودی 

منطقه سرایت کرده و تمام مرزهای اخالقی و عقالنی را درنوردیده و ترکیه در 

ی اش بوریس کارلوف بر صحنهاست. آندری کارلوف، درست مثل همنامِ هنرپیشه

ی نمایشی در ژانر وحشت به شهرت دست یافت. اما تفاوت فیلمبرداری و در میانه

ای مرگبار و واقعی، هدر اینجاست که نقشی ناخواسته را پذیرفته بود، در نمایشنام

 اش را تماشا کنیم.های پایانیکه امید است هرچه زودتر پرده
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 پیشاهنگهایم: از نقاشی
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 ی به عالوه و منهادرباره

 

 ۱۸/۱۰/۱۳95ی اعتماد، شنبه روزنامه

 

 ی به عالوه و منها!درباره

هایی ایم. یکی از نخستین کلمهی ما شنیدهرا همه« منها»و « به عالوه»ی دو کلمه

گیرند، همین دکان هنگام آموختن چهار عمل اصلی در ریاضیات یاد میکه کو

پارسی قرار « افزودن و کاستن»عربی و « جمع و تفریق»دو کلمه است که همتای 

های پارسی یا تازی ها و لغتنامهگیرند. با این همه اگر نگاهی به فرهنگنامهمی

ی دهخدا وم است. در لغتنامهشناسی این دو واژه نامعلبینیم که ریشهبیندازیم می

و فرهنگ معین تنها معنای این دو کلمه به دست داده شده و حتا دکتر محمد 

اش که بهترین مرجع امروزی «شناسی زبان فارسیفرهنگ ریشه»حسن دوست در 

ای نکرده است. به شود، به هیچ یک از این دو اشارهدر این زمینه محسوب می

شان مشکوک شوند و در پارسی هم ریشهیافت نمی عالوه و منها در زبان عربی

 رسد. و نامشخص به نظر می

بینیم که تا پیش از قرن هفتم هجری هیچ اگر در منابع پارسی کهن بنگریم، می

شده است. دست کم من در منابعی که نشانی از این دو کلمه در متون یافت نمی

ر متون قرن هفتم یافتم. تا پیش ام برای نخستین بار ردپای این دو واژه را ددیده

-از آن برای اشاره به معنای این دو به کلمات جمع/تفریق یا افزودن/کاستن

اند. برای نخستین بار در قرن هفتم هجری و در آشوب کردهپراکندن بسنده می

شوند ی مغول است که این دو کلمه در متون پارسی نمایان میبرخاسته از حمله

ه این نمودی باشد از دگردیسی زبان پارسی و عامیانه و حدس من آن است ک

 شدن نثر که یکی از پیامدهای ویرانی شهرها به دست قوم مغول بوده است. 
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شود. کهنترین منبعی که من در این قدری زودتر در متون پدیدار می« به عالوه»

هجری به قلم عطاملک  ۶55مورد یافتم تاریخ جهانگشای جوینی است که در 

که در حدود سال « تاریخ سالجقه روم»نی نوشته شده است. کمی بعدتر در جوی

بینیم. در هر دو متن این بی نوشته شده نیز آن را میبی هجری به دست ابن ۶۸۰

کلمه در همین معنای امروزی به کار گرفته شده، هرچند بسامد اندکش نشان 

در دوران « ه عالوهب»دهد که هنوز رواج چندانی پیدا نکرده است. رواج می

نماید که مرکز کاربردش بیشتر در ایران شود و چنین میصفوی به تدریج زیاد می

که متنی در شرح تاریخ شاهان گورکانی هند است « اکبرنامه»شرقی بوده باشد. 

هجری( نوشته شده این کلمه  ۱۰۱۱ی و به دست ابوالفضل بن مبارک )درگذشته

هایی به این کلمه های دربار صفوی گاه اشارهنامهرا در خود دارد. در اسناد و 

هست و شاه سلطان حسین صفوی که واپسین فرمانروای این دودمان است نیز 

ای به کار گرفته است. نادرشاه افشار نیز کمی بعد آن را در متنی به آن را در نامه

ی از آن ی عمومگیرد و با این همه تازه در دوران قاجار است که استفادهکار می

بینیم و التواریخ میالتواریخ و افضلشود. چنان که در اشرفباب می

 شاه هم بارها آن را به کار گرفته است.ناصرالدین

شود ی متون پارسی نمایان میمنها چنان که گفتیم قدری دیرتر بر صحنه  

ی بارهی این دو واژه نیز بگشاید. حدس من درتواند گره از تبارنامهو کاربردش می

و «( از آن»)به عربی یعنی « منها»ی این دو کلمه آن است که منها در اصل ریشه

بوده است. یعنی در هریک از این کلمات «( به روی آن»)به عربی یعنی « علی به»

با ترکیب حرف و ضمیر تازی سر و کار داریم که نخست با هم ادغام شده و بعد 

 اند.حریف شدهت«( منهای»و « یبه عالوه»)به صورت 

ی منها یافت. تقریبا در همان توان در تبارنامهتاییدی بر این حدس را می 

بینیم. با این شد، ورود منها را هم میزمانی که به عالوه به متون پارسی وارد می

تفاوت که منها هنوز در بافتی از تعبیرهای تازی قرار دارد. در تاریخ گزیده که 
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منها و من »ی تحریر درآورده، ترکیب هجری به رشته ۷۳۰نصراهلل مستوفی در 

بینیم و همین تعبیر را قرنی بعد در ی حساب و کتابهای مالی میرا درباره« ذلک

الدین واصفی در اواخر عصر تیموری و در شرح یابیم که زینبدایع الوقایع باز می

یوسف واله  ی محمدتاریخ هرات نوشته است. بعدتر در تاریخ خلد برین، نوشته

ی منها به تنهایی را داریم و در دوران قاجار پا به قزوینی اصفهانی رواج کلمه

ای ای در ریاضی و استعارهبینیم که منها هم در مقام کلیدواژهمی« به عالوه»پای 

 کند. وابسته بدان در زبان روزمره کاربرد پیدا می

آن « منها»و « الوهبه ع»شناسی کوتاه سخن آن که پیشنهادم برای ریشه

اند که در دوران مغول در عربی بوده« منها»و « علی به»است که این دو ابتدا 

اند و تا اواخر عصر صفوی کاربردشان مان راه یافتهدگردیسی یافته و به زبان ادبی

ی در معنای امروزین تثبیت شده و تا دوران ناصرالدین شاه در سطح زبان توده

 ت. مردم رواج یافته اس
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 ارزانکشتنِ مرگ

 ی مجازات اعدام(از سلسله بحثهایی درباره سوم)بخش  

 

 سوم: کارکرد کشتن و طرد خشونت 

 

پرسش: اثر اعدام بر میزان خشونت جامعه چیست؟ آیا اعدام اثر بازدارندگی دارد 

ن به دهد؟ یا این که با رسمیت بخشیدو احتمال بروز جرایم خشن را کاهش می

کند و به خشونت در جامعه کشتنِ انسان آن را به امری پذیرفتنی و رایج تبدیل می

 زند؟دامن می

ی حق  و بیداد و خواستِ انتقام در سطحی فردی را اگر بحث درباره 

ی سرمشق جبران بدانیم، باید بازدارندگی را در مقابلش محور رویکرد شالوده

لفان اعدام اگر به چارچوب سودانگار پایبند سودانگار بگیریم. هواداران و مخا

کنند که اعدام در پیشگیری از جرم باشند، موضع خود را بر این اساس اتخاذ می

کند یا خیر. در سرمشق جبران و کاستن از خشونت کارکردی سودمند ایفا می

این پرسش اهمیتی کلیدی ندارد، چون فرض بر آن است که حتا اگر اعدام 

رنده هم نداشته باشد، باز باید برای جبران درد و رنج قربانی و کارکرد بازدا

 اطرافیانش باید بر جنایتکار روا داشته شود.
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برای دیرزمانی تاثیر بازدارندگی اعدام بر جنایت امری بدیهی و 

.م گفته، ۱۸۰۴در  1شده است. چنان که سر جیمز استفنناپذیر قلمداد میشک

ندگی اعدام بسیار دشوار است. چون خودِ ارتباط دلیل آوردن برای اثر بازدار»

است که  تر از هر استداللیتر و روشناش بر جنایت بدیهیاعدام و اثر بازدارنده

 2«بخواهد در این راستا اقامه شود.

ی اثر بازدارندگی مجازاتهای شدید بر جرایم کوچک تردیدی درباره

ت برای مهار کردن جرمهایی وجود ندارد. یعنی بدیهی است که هراس از مجازا

کند. اگر قرار شود مجازات هرکس ای ضعیف و ساده دارند کفایت میکه انگیزه

گوید، ده سال حبس باشد، به احتمال زیاد شماری بسیار که به دیگری ناسزا می

                                                 

 

1 Sir James Stephen 

اندک از مردمان لب به ناسزا خواهند آلود. به همین ترتیب شواهد تاریخی نشان 

ی بزرگ برای مهار کردن جرمهایی که از تنبلی و خشمهای دهد که مجازاتهامی

ی خیزند، کارساز بوده است. با این همه دربارهزودگذر و مشابه اینها بر می

ای بسیار نیرومند جنایتهایی مانند قتل ماجرا متفاوت است. چون در اینجا با انگیزه

امد. این نکته که انجناپذیر میسر و کار داریم که به کاری تندروانه و برگشت

تواند موضوع چون و کند، میمجازات اعدام تا چه حدودی آدمکشی را مهار می

هایی پیچیده و شدید سر و کار داریم چرا قرار بگیرد. چرا که در اینجا با انگیزه

 خیزد. که از خشم و نفرت و آزمندیِ بسیار شدید برمی

2 Kronenwetter 2001: 26. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
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 مانند قتل در شرایطیمخالفان مجازات اعدام معتقدند جنایتهای بزرگ  

کند و از این رو کند که عواطف و هیجانهای شدید بر فرد غلبه میبروز می

تاثیر ی پیامد کردارها و هراس از کیفر در این موارد بیی عقالنی دربارهمحاسبه

کاران است. یعنی مجازات اعدام یا هر مجازات دیگری تاثیری در مهار رفتار جنایت

 ن در غیاب عقالنیت و حسابگری و زیر تاثیر خشم و نفرتندارد، چرا که ایشا

 زنند. شدید دست به جنایت می

داشت اصلی مخالفان اعدام در این زمینه اما ایراد کار آنجاست که پیش

ی ی جنایتکاران کسانی هستند که با طرح و نقشهنادرست است. یعنی بخش عمده

زنند. یعنی قتلهای جنایت میسنجیده و برای دستیابی به هدفی مشخص دست به 

                                                 

 

3 Albert Pierrepoint 

ناشی از هیجانهای زودگذر شدید و جنون آنی تنها بخش به نسبت کوچکی از 

شود. مخالفان اعدام معتقدند آن کسانی هم که با طرح و ها را شامل میآدمکشی

سازند، زنند و شکلی از حسابگری را نمایان میی قبلی دست به جنایت مینقشه

برند پندارند که گمان نمیدارند و خود را زیرک میچندان اعتماد به نفس 

 اثر است. شناسایی و دستگیر شوند. از این رو مجازات اعدام برای ایشان نیز بی

آلبرت –ارجاع اصلی بسیاری از این افراد سخنان جالد مشهور انگلیسی 

.م پس از بازنشستگی به صف مخالفان اعدام ۱95۰ی است که در دهه -3پیِرپوینت

ی قاتالنی که اعدام کرده، ای ادعا کرد که در میان همهپیوست و در سخنرانی

 4حتا یک نفر هم نبوده که ترس از مجازات برایش اثری بازدارنده داشته باشد.

4 Welham, 2012: 161. 
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کشید و پیرپوینت با وجود آن که لقبِ جالد رسمی بریتانیا را یدک می

شد، ماموری غیررسمی میمحسوب « ی تاریخ انگلستانترین اعدام کنندهپربازده»

بود که برای اجرای این حکمِ ناخوشایند به استخدام نظام قضایی درآمده بود. 

اش شرحی از پدر و عموی او نیز همین شغل را داشتند و پیرپوینت در زندگینامه

او در این مقام بین چهارصد و پنجاه تا  5احوال ایشان را نیز ثبت کرده است.

هایی آلمانی بودند که د که یک سوم تا نیمی از آنها نازیششصد نفر را اعدام کر

 6پس از جنگ جهانی دوم به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و اعدام شدند.

اما گواهی پیرپوینت چندان معنادار نیست. چون بدیهی است که 

اند که مرتکب های آماری مورد نظر این جالد، تنها از کسانی تشکیل شدهنمونه

                                                 

 

5 Pierrepoint, 1974. 

و بنابراین ترس از مکافات برایشان به قدر کافی بازدارنده نبوده  جنایت شده

است. یعنی بدیهی است که قاتالنِ گرفتار شده، به صرفِ این که مرتکب قتل 

شوند. پرسش اصلی در اند، موضوعِ اثر بازدارندگی مجازات محسوب نمیشده

ازات از قتل اینجا آن است که چه شماری از قاتالن بالقوه به خاطر ترس از مج

ی گزارش اند که آشکارا خارج از دایرهاند، و اینها کسانی بودهپوشی کردهچشم

اند. این نکته هم بماند که اصوال گفتارهای این جالد پیشین پیرپوینت قرار داشته

نماید و بیش از آن که گزارشی حقوقی یا علمی از چندان مستند و مستدل نمی

از عذاب وجدان پیرمردی ناشی شده که در دوران  وضعیت به دست دهد، احتماال

 اش اعدام کردن مردم بوده است. جوانی شغل

6 Osborne, 2015. 
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این نکته را هم باید گوشزد کرد که مخالفت او با اعدام بر خالف 

اند، چندان قاطع و یکدالنه نبود. تصویری که فعاالن مدنی این حوزه ترسیم کرده

.م در ۱9۷۶ی بی بی سی در سال هاش با شبکی رادیوییچنان که در مصاحبه

ی اعدام یافت، گفت که نظرش دربارهاش انتشار میهمان زمانی که زندگینامه

ای نقش جالد را بر عهده تغییر کرده و حاضر است دوباره در اعدام قاتالن زنجیره

و  8«داستان جالد»در کتاب  -7سید دِرنلی–بگیرد. همکار پیرپوینت 

اند که مخالفت نیز هردو گواهی داده -9استیو فیلدینگ–ینت نویس پیرپوزندگینامه

با اعدام نظر واقعی پیرپوینت نبوده و در زمان انتشار کتابش زیر تاثیر جریانهای 

                                                 

 

7 Syd Dernley 
8 Dernley and Newman, 1990. 

ی مورد نظر بدان مدنی و برای باالتر رفتن فروش آن سطرهایی فراوان بازگو شده

  10افزوده شده است.

هایی که بنابراین داده

ده نبودنِ اعدام از برای بازدارن

سوی مخالفان کیفر مرگ 

پیش کشیده شده، تا حدودی 

ماهیت تبلیغاتی دارد و اغلب 

در برابر نقد علمی تاب 

پایداری ندارد. از سوی دیگر 

9 Steve Fielding 
10 Fielding, 2008. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Syd_Dernley


      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

ای که به خاطر ترس از اعدام ایراد کار هواداران اعدام آن است که قاتالن بالقوه

دهند. ها را به دست نمیپذیر از دادهای رسیدگییازند نیز طبقهدست به قتل نمی

کسی که قاتل بالقوه بوده ولی بالفعل جنایتی مرتکب نشده، در هیچ آماری 

توان کردارهایش را از کردار غیرقاتالنی که جنایتی شود و نمیبرشمرده نمی

 کنند تمیز داد. نمی

 توان در آن اثر بازدارندگی اعدام رابا این همه فضاهایی هست که می

آنجلس پژوهشی ی پلیس لس.م اداره۱9۷۰ی ارزیابی کرد. به عنوان نمونه در دهه

بر جنایتکاران انجام داد و از آنان که هنگام ارتکاب جرم سالح مرگبار حمل 

اند پرسید که ترس از اعدام تا چه پایه در این زمینه نقش داشته است. کردهنمی

                                                 

 

11 Kronenwetter 2001: 28. 

دام عامل اصلیِ دوری کردنِ ایشان حدود نیمی از مجرمان گفتند که ترس از اع

توانسته به قتل منتهی شود، از سالح بوده و به این ترتیب جرمی مسلحانه که می

نماید که اثر بازدارندگی اعدام بر جرایم از این رو چنین می 11مهار شده است.

شوند، ی کسانی که جرمهای سبکی مانند دزدی مرتکب میخشن دست کم درباره

 اق دارد.تا حدودی مصد

ی این تاثیر اغراق کرد. شواهد آماری برآمده از با این همه نباید درباره

دهد که وجود یا عدم وجود مجازات اعدام با بسامد پژوهشهای گوناگون نشان می

پردازند از اوایل قرن قتل ارتباط معناداری ندارد. پژوهشهایی که به این ارتباط می

.م ۱9۱9بود که در  12یشتازان آن تورستن سلیناند و یکی از پبیستم آغاز شده

12 Thorsten Sellin 
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اثر بودنِ اعدام در مهار قتل سخن گفت. طی تحقیقی را منتشر کرد و در آن از بی

های پس از آن پژوهشهای گوناگون بسامد آدمکشی در جوامع گوناگون را دهه

وارسی کرده و تاثیر حضور یا غیاب مجازات اعدام بر آن را سنجیده است. 

هایی ایی میان ایالتهای آمریکاییِ دارا یا فاقد اعدام انجام شده و بررسیهمقایسه

مشابه میزان قتل در کشورهای دارای قانون اعدام یا لغو کنندگانش را وارسی 

اند. همچنین بسامد آدمکشی پیش و پس از لغو قانون اعدام یا احیای این کرده

دهند که اعدام اثر میی این شواهد نشان قانون هم بررسی شده است. همه

اش بر بسامد ی بسیار خفیفی بر برخی از جرایم خشن دارد و اثر کلیبازدارنده

  13قتل معنادار نیست.

                                                 

 

13 Kronenwetter 2001: 28. 
14 Erlich, 1975. 

از سوی دیگر پژوهش مهم و بحث برانگیز اقتصاددانی به نام ایساک 

شناسی است و آثارش ی پژوهشهای جرمارلیش را داریم که مرجعی مهم در زمینه

شگاهی چشمگیری برخوردار است. او در پژوهشی کوشید تاثیر اعدام از اعتبار دان

ی بسیار تاثیرگذاری بر مهار قتلهای محتمل را ارزیابی کند و در نهایت مقاله

منتشر کرد که در آن ادعا کرده بود اعدام هر قاتل، به طور متوسط از هفت یا 

شناسی نوآورانه و اثر او که از نظر روش 14کند.هشت قتل در آینده جلوگیری می

ی خالقانه بود و خارج از چارچوب مرسومِ این پژوهشها قرار داشت، مورد حمله

ای اش در کمیتهو با فشار ایشان اعتبار علمی 15شدید مخالفان اعدام قرار گرفت

در آکادمی ملی علوم آمریکا مردود دانسته شد. با این همه حقیقت آن است که 

15 Bowers and Pierce, 1975: 187–208. 
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نش افزونتر است و پژوهشی هم که انجام داده با وزن علمی ارلیش از مخالفا

اش، از استحکام نظری چشمگیری برخوردار شناسانه روش ِوجود نوآورانه بودن

ترین آثار در این حوزه محسوب است و نوشتار او همچنان یکی از پرارجاع

 شود. می

 

 

 

 

 

 

 

 های آماری چندی هم در دست است که حقانیتحقیقت آن است که داده

کند که توافق دهد و این حدس را به ذهن متبادر میدیدگاه ارلیش را نشان می

ی ناچیز بودن اثر بازدارندگی اعدام از جریانی اجتماعی و پژوهندگان درباره

ی خام جالب توجه به سیاسی برخاسته باشد، و نه شواهد علمی محض. یک داده

آن بیشترین رونق را دارد. در  شود که این بحثها درخودِ کشور آمریکا مربوط می

ی ایالتهای آمریکا قانون اعدام را ی پس از جنگ جهانی دوم که همهدو دهه

و  ۱95۰ی داشتند، آمار اعدام و قتل کمابیش متعادل و پایدار بود. یعنی طی دهه

شدند و شمار قتل هم بین هر سال چهل تا شصت و پنج نفر اعدام می ۱9۶۰

 کرد. وسان میمورد ن 9۱۴۰تا  ۸۰۶۰

.م با تصمیم دادگاه عالی برای دشوار ساختن ۱9۷۷تا  ۱9۶۸بین سالهای 

روندهای دادرسی منتهی به اعدام، در عمل طی نُه سال هیچ اعدامی در آمریکا 

ی شورش انجام گرفت و دنباله انجام نگرفت. این تصمیم زیر فشار افکار عمومی
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شعارهایی سیاسی پیوند داشت و ی شصت بود که با جوانان در اواخر دهه

ها بخشهایی از آن محسوب مخالفت با خشونت و جنبش ضد جنگ و جریان هیپی

دهد که ارتباط روشن و نمایانی میان منع اعدام و افزایش شدند. آمار نشان میمی

.م در ۱9۷۴شمار قتلها در آمریکای این سالها وجود داشته است. به شکلی که در 

که تقریبا دو و نیم برابرِ سالهای پیشین بود. تا  16رد قتل رخ دادمو ۲۰۷۰۰آمریکا 

حدودی همین ماجرا به احیای قانون اعدام در بیشتر ایالتها انجامید. ناگفته نماند 

ی میان اعدام و بسامد قتل پیچیده و چندعاملی است و امکان دارد که رابطه

قتلها را موجب شده  متغیرهایی نامربوط دیگری طی این سالها افزایش شمار

ی یاد باشند. با این همه پژوهشی نداریم که چنین متغیرهایی را نشان بدهد و داده

                                                 

 

16 Kronenwetter 2001: 29. 

شده همچنان با قوت تمام از سوی هواداران اعدام برای پشتیبانی اثر بازدارندگی 

 شود.این مجازات گواه گرفته می

کم  هواداران اعدام معتقدند با کشتن قاتل، احتمال تکرار جرم دست

یابد. اما ی همان یک نفری که یک بار این کار را مرتکب شده، کاهش میدرباره

ی جرایم، قتل از احتمال دهد که در میان همهبرخی از پژوهشهای آماری نشان می

کاری تکرار کمتری برخوردار است. یعنی کسی که دزدی یا اختالس یا کتک

هد کرد. اما کسی که مرتکب قتل کند به احتمال زیاد این جرم را تکرار خوامی

کند. به عنوان مثال پژوهشی که روی شده در بیشتر موارد این جرم را تکرار نمی

دهد که از .م انجام شده، نشان می۱9۷۶کل قاتالن آزاد شده در آمریکا تا سال 
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اند جنایتکار رها شده در جامعه، تنها شانزده نفر دوباره مرتکب قتل شده ۲۶۴۶

 17مِ حدود نیم درصدی بسیار کمتر از نرخ تکرار سایر جرایم است.که این رق

از این رو برخی از مدافعان لغو اعدام بخشش و بازگشت قاتالن به جامعه 

اند. اما باید به این نکته توجه داشت که بین دو را نیز شدنی و پذیرفتنی دانسته

ای هستند تالن حرفهگروه از قاتالن احتمال تکرار جرم بسیار باالست و اینها قا

ای که برای ارضای اختاللی روانی کشند، و قاتالن زنجیرهکه به خاطر پول آدم می

شوند ی قاتالن هم محسوب میترین طبقهکنند، و همین دو رده خطرناکچنین می

ی سایر قاتالن به دالیلی رسانند. بخش عمدهها را به انجام میترین قتلو ستمگرانه

                                                 

 

17 Kronenwetter 2001: 34. 

کشند و به همین خاطر تکرار جرم با همان اند میشناختهکه می شخصی فردی را

 شود. شان میساختار به سادگی موجب دستگیری

ای های حرفهای یا آدمکشاین نکته راست است که شمار قاتالن زنجیره

نسبت به کل جمعیت قاتالن اندک است، اما از آنجا که این قاتالن به شکلی 

ای عمیقتر را به قرارداد رسانند، خدشهرا به قتل می تمیزناپذیر افراد ناشناس

« قاتل»ی احساس ناامنی ناشی از حضور آورند و بخش عمدهاجتماعی وارد می

شود که بسیاری گردد. این حس در شرایطی تشدید میدر جامعه به ایشان باز می

ان به اند پس از گذراندن چند سال در زنداز قاتالن که به حبس ابد محکوم شده
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رفتاری یا باال رفتن تراکم جمعیت در زندانها به اشکال مختلف عفو خاطر خوش

 بگیرند و بار دیگر به جامعه باز گردند. 

ی ارزش ی بازداری، از همان ابتدا با بحث دربارهبحث بر سر درجه

بازداری نیز گره خورده است. یعنی گاه پرسش فقط بر سر این نیست که اعدام 

کند یا نه. بلکه پرسش به عادالنه بودن مجازات و ده را بازداری میقتلهای آین

گردد. یعنی این فرض که اعدام اثر بازدارنده ندارد به طور برقراری عدل باز می

انجامد که باید اعدام را کنار گذاشت. ترمیمِ ستم و خودکار به این نتیجه نمی

شود، ممکن است هیچ میبازسازیِ دادگری که اعدام اغلب به خاطر آن اجرا 

 ارتباطی با بازدارندگی و بسامد قتلهای آینده نداشته باشد.

ی بازدارندگی را قدری مشکوک ی دیگری که کل بحث سودانگارانهنکته

اش گفته اثر بودنی اعدام یا بیی اثر بازدارندهسازد، آن است که آنچه دربارهمی

دهد های موجود نشان میداد. یعنی داده توان به سایر مجازاتها هم تعمیمشد را می

ی چندانی بر دزدان ندارد و به همین ترتیب که مجازات زندان هم اثر بازدارنده

ی کسانی که فساد مالی دارند در مهار پیشینیِ این جرم چندان کارساز جریمه

نیست. در واقع تکرارپذیری جرمهایی مثل دزدی و کالهبرداری از قتل بسیار 

ست و اگر بخواهیم تنها اثر بازدارندگی را محترم بشماریم، باید کل بیشتر ا

ی مجازاتها را از جرمهایی از این دست حذف کنیم، چون تاثیر بازدارنده

 چشمگیری حتا بر مجرمانِ دستگیر شده و زندانی هم ندارد.
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کند که به ی اعدام به ویژه وقتی بیشتر مشکوک جلوه میاثر بازدارنده

مدار مهای دادرسی کشورهایی مانند آمریکا بنگریم که هم پیشرفته و انساننظا

ی عناصر گفتمانی بخش عمدهشمارند. هستند و هم مجازات اعدام را محترم می

کسانی که خواهان لغو اعدام هستند از کشمکشهای نظری و بحثهای جاری در 

روست که در اروپا  ی شده است. این از آنی آمریکا وامگیرکشور ایاالت متحده

ه و کشورهایی مثل چین توافقی عمومی در این زمینه به وجود آمده که اعدام ب

ای که بحث در این زمینه هنوز جاری کلی لغو شود یا باقی بماند. داغترین نقطه

ر است، آمریکاست که برخی از ایالتهایش این قانون را نگه داشته و برخی دیگ

 اند. آن را لغو کرده

                                                 

 

18 Furman Decision 

به این نکته توجه داشت که نظام حقوقی آمریکا با وجود قانونمندی  باید

اش، از نوعی ناکارآمدیِ ناشی چشمگیر و مسیرهای دادرسی عقالنی و سنجیده

ی مجازات اعدام این برد. به ویژه دربارهاز سنگینی دیوانساالرانه رنج می

مجازات اعدام  ناکارآمدی به روشنی نمایان است. به شکلی که هرچند روی کاغذ

گویند، پیچ و خمهای وجود دارد و هواداران پرشوری هم از جانب آن سخن می

ی قاتالن اداری و مسیرهای طوالنی دادرسی باعث شده تا در عمل بخش عمده

مجازات  18ی فورمن.م مصوبه۱9۷۲محکوم به مرگ هرگز اعدام نشوند. در سال 

اد شده پیش از آن نیز نمایان بود، اعدام را در آمریکا لغو کرد و ناکارآمدی ی

ی پیش از این تاریخ، تنها یک پنجم کسانی که در دادگاه به چون طی دو دهه
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شدند و بقیه برای سالیان دراز در صف مرگ محکوم شده بودند به واقع اعدام می

زیستند. طی چند سالی که ماندند و در زندان مثل زندانیان عادی میاعدام می

لغو شده بود شمار جنایتهای خشن و قتلها به شکل نمایانی افزایش  قانون اعدام

بار دیگر این مجازات را  19ی گرِگ.م مصوبه۱9۷۶یافت و در نتیجه در سال 

مجرمان محکوم به مرگ  ٪۴برقرار ساخت. اما طی سالهای پس از این تاریخ تنها 

 اند. به واقع اعدام شده

که مجازات مجرمان را بر عهده این بدان معناست که دستگاه اجرایی 

کند. به دارد در عمل حکم اعدام تنفیذ شده از سوی دستگاه قضایی را اجرا نمی

اند، همین خاطر هم اعدام شماری اندک از کسانی که به یکسان حکم اعدام گرفته

                                                 

 

19 Gregg Decision 

سازد. راه حل ساده و گر میاجرای این حکم را بیش از پیش غیرعادالنه جلوه

ه تمام کسانی که قرار است اعدام شوند به واقع اعدام شوند. بدیهی آن است ک

ها و هایی در این میان وجود دارد که زیر تاثیر سوگیریاما منعها و کارشکنی

عوامل غیرحقوقی و نامربوط به دادگری شکل گرفته است. جان هیلی که یکی از 

مرگ به واقع ی جانیان محکوم به مخالفان بانفوذ اعدام است، این فکر که همه

کند و دلیلش آن است که در این حالت آمریکا اعدام شوند را با شدت رد می

اش به عنوان مرجع دموکراسی و بشردوستی وجاهت اخالقی و موقعیت مرکزی

  20دهد.را در جهان از دست می

20 Kronenwetter 2001: 54. 
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این سستی و اجرایی نکردنِ تصمیمها قضایی در کشورهای 

ر استعمار اوج . از دو قرن پیش که عصای طوالنی داردآنگلوساکسون پیشینه

کرد تنها ای که جرایمی فراوان را با مرگ عقوبت میگرفت، قوانین سختگیرانه

ی بومیان و بردگان کارکرد داشت و وقتی سپیدپوستان به آن دست درباره

های اداری و مسیرهای دیوانی اجرای حکم به قدری پر پیچ و یازیدند چرخهمی

 شد. که اجرای حکم اعدام در عمل منتفی میشد خم و کند می

ی این جرایم به راستی ی بخش عمدهاین ماجرا بدان دلیل بود که درباره

مجازات با تقصیر تناسبی نداشت. با این همه این تبلیغ سیاسی که اروپاییان 

کردند یکسره نادرست است. چنین چی به دشواری افراد را اعدام میمستعمره

تبار بود و گرفت که محکوم اروپاییای تنها در زمانی صورت میتعلل و سستی

ی بومیان مستعمرات و بردگانِ منتقل قواعد خشن یاد شده با شدت تمام درباره

 شد. شده به سرزمینهای دیگر اجرا می

تنها به عنوان یک مثال باید از کشتار باغ جلیل آنواال یاد کرد که در قرن 

چیان یعنی انگلستان انجام پذیرفت. در این ترینِ مستعمرهبیستم و به دست مالیم

.م رخ داد، یک افسر انگلیسی و سربازانش به روی مردمی ۱9۱9جریان که به سال 

نامسلح و صلحجو که بیشترشان زن و کودک بودند و در اعتراض به قانونی 

بیش از آمیز در باغی در اَمریتسارِ پنجاب گرد آمده بودند، آتش گشود و تبعیض

هزار نفر مرد و زن و کودک را به قتل رساند و پانصد تن را به سختی زخمی 

کرد و بعد هم نه تنها در نظام قضایی انگلستان به مشکلی بر نخورد، که پس از 
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دادگاهی فرمایشی تبرئه شد و همچون قهرمانی به انگلستان بازگشت و مورد 

  21پذیرایی قرار گرفت.

گوییم باید اعدام و عدم خشونت اروپاییان سخن میبنابراین وقتی از منع 

کنیم که طی توجه داشته باشیم که به امری بسیار متاخر و بسیار ویژه اشاره می

ی گذشته شکل گرفته و واکنشی درونی به کشتارهای جنگ جهانی دوم چند دهه

و گیری ی تاریخی خونین و مهیب از کشتار و بردهبوده، که آن نیز خود دنباله

نتِ پرهیز از اعدام کردن تنها به گیرد. در این میان سستم سازمان یافته قرار می

شده و این همان سنتی است که در قرن بیستم و پس محکومان اروپایی مربوط می

                                                 

 

21 Lapping, 1985: 38. 
22 William Styron 

ها همچنان باقی است و ناکارآمدی نظام اعدام در آمریکا را از فروپاشی مستعمره

 نتیجه داده است. 

کنند، آن واداران الغای اعدام در ایران بدان توجه نمییکی از نکاتی که ه

است که در آمریکا افرادی که موضع مشابه با ایشان را دارند، همان کسانی هستند 

که اعتقاد دارند مجازات اعدام باید علنی باشد و در مأل عام انجام شود! در حدی 

.م پیشنهاد 9۶۲۱در  -22ویلیام استایرون–که یکی از سخنگویان مهم این جنبش 

ی مردم و حتا کودکان بزرگتر از ها از تلویزیون پخش شود و همهکرد که اعدام

استدالل مخالفان اعدام برای اصرار بر علنی  23پنج ساله بتوانند آن را تماشا کنند.

شود که از دید ایشان اعضای جامعه با دیدن بودن این مراسم از آنجا ناشی می

23 Kronenwetter 2001: 56. 
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ی مخالفان اعدام حالشان دل خواهند سوزاند و به جرگهرنج و مرگِ محکومان به 

نماید. یعنی اگر به راستی خواهند پیوست. استدالل بنیادی ایشان البته درست می

مقصود از اعدام بازداریِ قاتالن احتمالی است، ضروری است که مراسم اعدام 

 . اش بیشینه شودترین شکل ممکن برگزار شود تا تاثیر آموزشیبه علنی

 

 

 

 

 

ی مرگ ی شرم و تاثری که مشاهدهی مخالفان اعدام دربارهاما محاسبه

بینانه نباشد. چنان که در انگیزد، شاید چندان واقعی مردم بر مییک قاتل در توده

ی چشمگیری از مخالفت با اعدام ایران با وجود اعدام مجرمان در مأل عام نشانه

فعاالن مدنی مخالف اعدام معموال همان شود و در تماشاچیان صحنه دیده نمی

کنند. به ویژه در تاریخ غرب کسانی هستند که از تماشای مراسم اعدام پرهیز می

بینیم و بعید است که چنین حس عمومی نشانی از این شرم و خجالت از اعدام نمی

داری ناگهان طی یکی دو نسل گذشته از هیچ پدید آمده باشد. در اروپا ریشه

شده است. چنان که کشتن محکومان نوعی مراسم تفریحی محسوب می همواره

های روم باستان نوعی سرگرمی جمعی محسوب کشتن محکومان در ورزشگاه

های گروهی مخالفان سیاسی شده و در زمان انقالب فرانسه و بعد از آن اعداممی

ل عمومی شده و با استقبای مدرن برگزار میپرستانهدر قالب نوعی مراسم وطن

وی شده است. در دوران مدرن هم نمایش اعدام تیموتی مکزیادی هم روبرو می

.م رخ داد به خوشحالی و آسودگی خیال ۲۰۰۱در تلویزیون مدار بسته که در 

ای را در ایشان تماشاچیان انجامید و گزارشی نداریم که شرم و ناخرسندی

م در تالشی تماشایی مراسم .م ه۱99۱برانگیخته باشد. مخالفان اعدام در سال 
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ی تلویزیون محلی در اعدام قاتلی به نام روبرت آلتون هریس را در یک شبکه

ی مورد نظرشان که ابراز نفرت و دلزدگی سان فرانسیسکو پخش کردند، اما نتیجه

  24مردم از مجازات اعدام بود، حاصل نیامد.

ی اعدام در زمینه گذشته از این، تفسیر ایشان در این مورد که پنهانکاری

شود و نشانگر مخالفت نهانی مردم با این مجرمان از شرم عمومی جامعه ناشی می

تر است اگر پنهانی تر و سادهحکمهاست، احتماال نادرست است. یعنی درست

تر بودن اعدام در آمریکا و محدود بودن شمار تماشاچیان را به روندی عمومی

در جوامع مدرن مربوط بدانیم که مرگ را از فضای عمومی طرد کرده و به 

توان محیطهایی بسته  وتخصصی منتقلشان کرده است. به همان ترتیبی که نمی

                                                 

 

24 Kronenwetter 2001: 57. 

ی ترس ردگان در فرهنگ اروپایی را نشانهی مکفن و دفنِ پنهانی و تخصص یافته

شان دانست، اعدام مجرمان در زندان و فضایی و شرم مردم از عزیزان درگذشته

تواند به آسانی نمودی از همین حصربندی مرگ بسته با تماشاچیان محدود هم می

 اش با زندگی شهری مدرن باشد.و مرزبندی

ان مراسم اعدام که از ی تماشاچیدر واقع گزارشهای موجود درباره

های تاریخی گوناگون در دست داریم به شکلی کشورهای مختلف و دوره

های انگیز مشابه است. مردم برای دیدن کشته شدن یک قاتل اغلب تفریحشگفت

کنند و در فضایی شاد و آسوده این صحنه را تماشا دیگرشان را تعطیل می

ی ن چهل هزار نفر در یک صحنهکنند. گزارشی در دست داریم از گرد آمدمی

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
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اعدام جنایتکار مشهوری در لندن، و مشابه این گزارش را چارلز دیکنز از اعدامی 

در شهر رم به دست داده و نوشته که اهالی شهر کسب و کارشان را تعطیل کرده 

بودند تا بروند و اعدام یک قاتل را تماشا کنند. بنابراین تا جایی که به افکار 

ی مردم تمایل شود، تفسیر مخالفان اعدام نادرست است و تودهوط میعمومی مرب

 کنند. دارند اعدام قاتالن را تماشا کنند و از دیدن این صحنه حسی منفی پیدا نمی

ی اثر بازدارندگی اعدام در همان سرمشق گذشته از اینها بحث درباره 

اعدام بر میزان و خورد و آن هم تاثیر سودانگارانه با بحث دیگری پیوند می

مشروعیت خشونت در جامعه است. مخالفان اعدام معتقدند نه تنها اعدام برای 

کند، که زیان هم دارد و جانیان اثر بازدارنده ندارد، یعنی سودی را تامین نمی

 کند. خشونت را در جامعه به امری رایج و پذیرفتنی تبدیل می

ی اعدام هستند، رد بازدارندهمخالفان اعدام عالوه بر این که منکر کارک

ی بیشتر شدن خشونت و افزایش بسامد آدمکشی اعتقاد دارند مجازات اعدام مایه

شود. استدالل ایشان در این مورد سه شکل دارد. شکل نخست آن که از دید می

شوند تا شمار بیشتری ایشان مجرمانی که با خطرِ اعدام روبرو هستند، تشویق می

ی پرهیز از گرفتار شدنِ خودشان به قتل برسانند. یک قاتل بر این از افراد را برا

مبنا خواهد کوشید تا شاهدان قتل را بکشد و کسی که جرمی بزرگ و مستوجب 

اعدام را مرتکب شده، چون چیزی برای از دست دادن ندارد در کشتن هرکس 

الل آن که بر سر راهش قرار بگیرد تردیدی روا نخواهد داشت. ایراد این استد

ی شرایطی که مجازات اعدام وجود ندارد هم است که گویا مجرمان درباره

آمادگی دارند تا قربانیان خود را برای پرهیز از دستگیری به قتل برسانند. چنان 

گیران یا متجاوزان یا حتا دزدان مسلح عادی هم در شرایطی که با که گروگان

کشند تا یا قربانی خود را میمجازات مرگ روبرو نباشند، همچنان گروگان 

شناسایی نشده و دستگیر نشوند. یعنی اصوال پرهیز از مجازات است که ممکن 

 است به قتل دامن بزند، و نه لزوما مجازاتِ اعدام. 
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بخش دیگر این استدالل آن است که مجرمانِ محکوم به اعدام چون 

، در این فاصله شان وجود داردای میان صدور حکم اعدام و کشته شدنفاصله

چیزی برای از دست دادن ندارند و حاضرند خشم و خشونت خود را به شکلی 

بندان زندانی یا زندانبانان خود را در اولین فرصت لگام گسیخته تخلیه کنند و هم

به قتل برسانند. باز در این مورد هم شواهد روشن و گواهان آماری قابل توجهی 

رسد صدور حکم اعدام رها د. یعنی به نظر نمیبرای تایید این حرف وجود ندار

 ی خشم لگام گسیخته و کوششهای پیاپی محکومان برای آدمکشی باشد. کننده

توان آورد. گذشته از این، استدالل مشابهی را برای طرد حبس ابد نیز می

ای فاقد قانون اعدام به حبس ابد محکوم باشد، به اشد یعنی اگر کسی در جامعه

اش مکن پیشاپیش محکوم شده و قاعدتا در زمان طوالنیِ در بند بودنمجازات م

آمادگی بیشتری دارد تا  -تواند دهها برابر بیش از محکوم به اعدام باشدکه می-

نگرانی این که تر از زندانیان و نگهبانان را به قتل برساند، بی دلشماری فراوان

 تر محکومش کنند. بتوانند به مجازاتی سنگین

ومین بخش از این استدالل آن است که اگر مجازات اعدام وجود داشته س

باشد، برخی از افراد از آن به عنوان راهی برای خودکشی استفاده خواهند کرد. 

کشند و به یعنی به جای آن که خودکشی کنند، کسی که از او تنفر دارند را می

مورد گری گیلمور  ی کالسیک در اینروند. نمونهاستقبال مجازات اعدام می

ی منع اعدام در آمریکا، نخستین کسی بود است، که پس از پایان دوران نُه ساله

که اعدام شد. او دو قتل مرتکب شده بود و در افشای شواهد مربوط به 

اش با پلیس همکاری کرد و چندین بار اعالم کرد که آماده است که گناهکاری

کوشیدند ا با فعاالن مخالف اعدام که میبه خاطر این جنایت اعدام شود. او حت

جانش را نجات دهند هم درگیر شد. موارد دیگری هم شناخته شده است که در 

ای جز افسردگی و دلزدگی از زندگی آنها فردی که مرتکب قتل شده انگیزه
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نداشته و گویی با ارتکاب این جنایت زمینه را برای کشته شدن خویش به دست 

ی حاکم با این همه مواردی از این دست قاعده 25ورده است.آجامعه فراهم می

شان به شوند که تعمیم دادنبر آدمکشی نیستند و مواردی استثنایی محسوب می

 نماید. ها قدری نسنجیده و ناپذیرفتنی میی قتلبدنه

توان در ی روا بودن یا نبودن اعدام را میاوج بحث سودانگارانه درباره

 ی مالی اعدام کردن یا نکردنِی هزینهکوشند با محاسبهکه می میان کسانی یافت

قاتالن، روا بودن یا نبودن اعدام را اثبات کنند. باید این نکته را در نظر داشت 

های منصفه با توجه به شدید بودنِ مجازات اعدام ترجیح که قاضیان و هیأت

اعدام، وجود این  دهند از صدور این حکم بپرهیزند. یعنی از دید مخالفانمی

                                                 

 

25 Kronenwetter 2001: 32-31. 

شود که قاتالن بر خالف انتظار بخت بیشتری برای تبرئه و مجازات باعث می

رهیدن از چنگال قانون پیدا کنند. چرا که وسواس قاضیان در صدور حکم مرگ 

شود تا روند دادرسی پیچیده و دشوار شود و محکوم شدن قاتالن به باعث می

 همین ترتیب دشوار و نامحتمل گردد.
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جویند، استدالل دیگری که هم موافقان و هم مخالفان اعدام از آن بهره می

گویند شود. هواداران اعدام میی اعدام کردن یا نکردن مربوط میبه هزینه

نگهداری یک قاتل در زندان و تامین خوراک و پوشاک و شرایط مناسب زندگی 

به انجام برسد و این امری برای وی باید با هزینه کردن از پول مالیات دهندگان 

ی کشتن گوید هزینهغیرعادالنه است. این استدالل مبنایی اقتصادی دارد و می

ی نگهداری او برای چند دهه است. بنابراین یک قاتل بسیار بسیار کمتر از هزینه

ی خام اعدام کردن یا حبس دارد. یکی اقتصادی که به هزینه این بحث دو سویه

دهد، و دیگری که ماهیتی اخالقی دارد و استفاده از پوِل ع میابد قاتالن ارجا

و رفاه قاتالن را غیراخالقی و ناروا  شهروندان شریف و درستکار برای تغذیه

 داند. می

اند تا از همین راه جالب آن است که برخی از مخالفان اعدام نیز کوشیده

ر این مبناست که وخیم برای لغو کشتن مجرمان استفاده کنند. استدالل ایشان ب

شود روند دادرسی و وسواسی که در ارزیابی بودنِ مجازات اعدام باعث می

شود، بسیار زیادتر از سایر مجازاتها شود و این شواهد و گواهان به کار بسته می

هایی برای تایید این دعوی آیند. دادهقیمت از آب در میبر و گرانروندها هزینه

 وجود دارد. 

.م ۱9۸۰ی دهد که در دههکه نتایجش جای بحث دارد، نشان می پژوهشی

ی اعدام کردن یک نفر به طور متوسط شش بار بیش از در ایالت آتالنتا هزینه

حبس ابد وی بوده است. این البته بیشتر به اختاللی در روند دادرسی در این 

های ایالت اش به سایر کشورها و حتا سایرشود و تعمیم دادنایالت مربوط می

.م در ایالت کانزاس ۱9۸۸نماید. چنان که پژوهشی در سال آمریکا درست نمی

های دالر گرانتر از دادرسی ۱۱۶نشان داد که سیر هر دادرسی مربوط به اعدام 

ی زیاد اعدام شود. بیشتر گزارشهایی که خواهان تاکید بر هزینهدیگر تمام می

ها در ی هزینهی خام تاکید دارند و مقایسههستند، به همین خاطر تنها بر هزینه



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

انگارند. مثال این گزارش شرایطی که قوانین دادرسی اصالح شوند را نادیده می

میلیون  ۱۸۳را داریم که ایالت اورگون طی شش سال برای اعدامهایش بیش از 

میلیون  9۱توانست سالی دالر هزینه کرده و کالیفرنیا با لغو مجازات اعدام می

  26جویی اقتصادی دااشته باشد.ر صرفهدال

 

 

 

 

                                                 

 

26 Kronenwetter 2001: 39. 

ی اند که هزینهاما روی هم رفته شواهد و شهود در این زمینه همداستان

ی اضافیِ مربوط به تامین زندگی یک نفر در حبس ابد بسیار افزونتر از هزینه

 های منتهی به اعدام است. تر کردن دادرسیدقیق

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
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 اه بیدل دهلویزمان، تاریخمندی و هویت در نگ

 

 بخش نخست(تهران: ، ۱۳95ی ارائه شده در چهارمین عرس بیدل دهلوی، دیماه )مقاله

 

 چکیده:

ها و مفاهیم مربوط به صورتبندی زمان در در این پژوهش کلیدواژه

گیرد و سه پرسش کلیدی مطرح غزلیات بیدل دهلوی مورد بررسی قرار می

 شود: می

شده ی بیدل دهلوی چگونه صورتبندی میالف( مفهوم زمان در اندیشه

است؟ ساختار آن چگونه بوده و وجود و هستی چگونه در پیوند با آن قرار 

اندازی از ای، و در چه چشمگرفته است؟ ماهیت آن خطی بوده یا چرخهمی

 شده است؟ فیزیک زمان به آن نگاه می

ورده و داللت خپیوند می« من»ی ب( زمان در نگاه بیدل چگونه به تجربه

حضور و غیاب چگونه در بستر زمان جای  اش چه بوده است؟پدیدارشناسانه

 زده است؟دامن می« من»گیری و پویایی شان چگونه به شکلگرفته و تقابلمی

های دستکاری من در زمان و الگوهای نفوذ زمان در من از دید پ( شیوه

زآفرینی گوهرِ زمان اصیل )در ای از بابیدل چگونه بوده است؟ یعنی آیا شیوه

معنای باستانی فرشگردسازی( در آرای بیدل یافتنی است؟ اگر آری، چطور 

 کرده است؟کارکرد آفرینندگیِ من در پیوند با زمان را فهم  وصورتبندی می

ی این پژوهش آن است که بیدل تصویری دقیق و پیچیده و چند نتیجه

کرده و هایی دقیق این مدل را صورتبندی میهای از زمان داشته و با کلیدواژالیه
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برده است. از آن همچون محوری کلیدی برای خلق وجود در پیوند با من بهره می

  

ی سیستمهای پیچیده، جفتهای متضاد کلیدواژگان: بیدل دهلوی، زمان، نظریه

 معنایی، وقت، فرصت، قیامت، ازل، ابد، فرشگرد، درنگ، هنگامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسانهمد روشپیش درآ

گوست. این ترین شاعران پارسیشک یکی از برجستهبیدل دهلوی بی 

حقیقت که زبان مادری این شاعر و اندیشمند بزرگ پارسی نبوده، و خارج از 

ی نفوذ و توان سروده، از سویی دامنهزیسته و میقلمرو مرکزی ایران زمین می

ی دیگر به سیمای این شخصیت دهد، و از سوفرهنگی زبان پارسی را نشان می

 بخشد. ای دیگر میادبی اعتبار و جلوه

های او محتوای نارواست اگر بیدل دهلوی را تنها شاعر بدانیم. سروده

فلسفی و عرفانی بسیار عمیقی دارد و بسیاری از شعردوستان که با زبان او خو 

لنجار رفته باشند، اش کهای اندیشهها و دشواریگرفته و به قدر کافی با پیچیدگی

اند. چرا که ماجرای او به ای از زیبایی و ژرفای معنا دانستهگفتار او را معجزه

دستی در زیبایی کالم و نوآوری در صور خیال و موسیقی دلکش شعر و چیره

ی مرکزی شود. اینها همه آنگاه که در قیاس با هستهاوزان و صنایع محدود نمی
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ای و پوششی بر مرکزی اش برسنجیده شوند، به حاشیهی او و نظام فکریاندیشه

 کنند. معنایی جلوه می

هر اندیشمندی که نظامی نظری را سامان دهد یا دستگاه فلسفی 

شود تکلیف خود را با مفهوم زمان شک ناگزیر میخودبنیادی را تاسیس کند، بی

معنای اخیر(  )و اغلب در پیوند با« من»روشن سازد. مفهوم زمان در کنار مفهوم 

ماند که های مهم هر چارچوب نظری است، و به پی و بنیادی مییکی از گرانیگاه

ماند. از این رو وقتی ی مفاهیم تنها بر فراز آن استوار میمعماری معناها و هندسه

اش آید، دو پرسش را باید حتما دربارهسخن از نظام فکری اندیشمندی به میان می

چیست؟ و دیگر آن که « من»انداز او از مفهوم چشم طرح کرد: نخست آن که

 درک وی از مفهوم زمان کدام است.

ی مفهوم من در آثار بیدل دهلوی ی این سطور پیش از این دربارهنویسنده

پژوهشی کرده و نشان داده که بیدل به مفهومی تراشیده و منسجم و سنجیده از 

در اشعارش منعکس کرده است. مفهوم من دست یافته بوده و آن را به روشنی 

در این نوشتار به پرسش دوم یعنی زمان خواهیم پرداخت و رویکرد بیدل به این 

ی صورتبندی آن در اشعارش را وارسی خواهیم کرد. بدیهی است مفهوم و شیوه

گوییم، منظور که وقتی از نظام فکری شاعری و متفکری مانند بیدل سخن می

روزین است و نه حفاری امری اصیل که به واقع در بیشتر بازسازی پدیداری ام

ذهن بیدل وجود داشته باشد. یعنی این اصل زندآگاهانه )هرمنوتیک( را پیشاپیش 

ی پذیریم که هرآنچه خواهیم گفت، تفسیری بر متنی است که امروز در زمانهمی

سه  جهان نگارنده معنا دارد. ادعای آن که بیدل دهلویما و در پیوند با زیست

اندیشیده و همین فهم امروزین ما از شعرهای خویش را قرن پیش دقیقا چنین می

نماید. پس در اینجا در پیِ پذیر است و نه معقول میدر ذهن داشته، نه رسیدگی

بازسازی مفهوم زمان بر اساس متن بیدل هستیم، و آن متن را مبنایی برای خلق 
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سازد، بی مایی که جهتی را نمایان مینگیریم، چونان قطبمعانی نو در نظر می

 آن که خود، آن جهت باشد.

در این نوشتار خواهم کوشید با تکیه بر اشعار بیدل دهلوی تصویری 

کالبدشناسانه از مفهوم زمان به دست دهم. مغزِ سخن آن است که بیدل تصویری 

با روشن، منسجم، و پیچیده از مفهوم زمان در ذهن داشته و آن را به درستی 

دیده است. در حدی که اصل بنیادینِ تراوش کردن من مفهوم من در ارتباط می

ی سنت یافته و آن را در ادامهاز دل زمان و خلق شدن زمان در دل من را درمی

کرده است. این همه البته باستانی صورتبندی زمان در تمدن ایرانی فهم و بیان می

ده از اشعار بیدل دارد، نه بیشتر، و تفسیری امروزین است و برداشتی که نگارن

 اما؛ نه کمتر!

 

 

 

 گفتار نخست: بیدل و زمان

 

ای خیره کننده و بسیار متنوع از مضمونها اشعار نغز و آبدار بیدل گستره 

ی فلسفه شان را در پیوندگاه دو عرصهتوان همهگیرند که میو مفاهیم را در بر می

ی بیدل بسیار شگفت است که در غزلیاتش و عرفان جای داد. این نکته درباره

ی انسانی و ابراز عشق به دلداری دهد، مغازلههایش را تشکیل میی سرودهکه بدنه

زمینی، شرح حال خویش و حدیث نفس، و اشاره به نکات تاریخی و شرح 

ی این اشعار اش تقریبا به کلی غایب است. در عین حال بدنهرخدادهای پیرامون

و خویشتن، مفهوم مهر و عشق و مفهوم زمان و تاریخ مربوط  به مفهوم من

شوند. بی آن که از سطح صورتبندی انتزاعی و معنادهی کالن فرود آیند و به می

ی انسانی محصور در زمان و مکانی خاص هبوط کنند. این ی زیستهسطح تجربه
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همچون ی منظر بسیار جالب توجه است، چون بیدل جایگیری شاعر و این زاویه

های زندگی روزمره کاریباقی شاعران سبک هندی دست بر قضا در توجه به ریزه

و در گنجاندن تصویرهای عینی و ملموس از زیست جهانِ مردمانِ عادی بسیار 

کند همین اعجاز دست است و آنچه که اشعارش را از دیگران متمایز میچیره

کند، بی آن که نه بازگو میاست که سخنش را با زبانی ملموس و عینی و گیتیا

 نگری مینویی را از دست فرو بنهد. ی معنایی فرازین و آن کلآن شیرازه

این ترفند زبانی در مورد مفهوم زمان نیز آشکارا نمایان است. بیدل بارها  

و بارها به مفهوم زمان در اشعارش اشاره کرده و به سبک خاص خود از زوایای 

ای از بینشها را پدید آورده که در حمله کرده و دایره نو و شگفتی به این موضوع

                                                 

 

« دیدگاه زُروان»ی سیستمهای پیچیده تدوین شده دستگاه نظری نگارنده که در سرمشق نظریه  27

« من»شناختی ی هستیود، چون زمان )=زروان( در آن موقعیتی بنیادین دارد و شالودهشنامیده می

کنند. اگر های تصویری و معنایی نوسان میهای منطقی تا بندبازیی ناسازهمیانه

ی مفهوم زمان را در بیتهایش بنگریم و با رویکردی این زیر و رو کردنِ بازیگوشانه

متضاد معنایی در  سیستمی )دیدگاه زروان( نظامهای نمادین و ساختار جفتهای

ی اش دربارهاش را تحلیل کنیم، از سویی به انسجام و نظم و ترتیب ذهنیتمتن

اش با این معنا گیرِ بازی کردنی نفسزمان پی خواهیم برد، و از سوی دیگر دامنه

 را در خواهیم یافت.

ها برای صورتبندی مفهوم از کلیدواژه عای گسترده و متنوبیدل از دایره

 27هایی هستند که در دیدگاه زروانبرد. بیشتر این کلمات دوقطبیبهره میزمان 

ها در شوند. مهمترین جم( خوانده میهای متضاد معناییجفتی )سرواژه« جم»

سازد. این دیدگاه در قالب هفت کتاب و دهها مقاله صورتبندی شده و طی پانزده سال را بر می

 گذشته انتشار یافته است. 
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این زمینه عبارتند از: ابد/ ازل، صبح/ شام، دیروز/ فردا، و گذشته/ آینده. شگفت 

سراسر اشعارش به کار نبرده و را تقریبا در « تاریخ»ی آنجاست که بیدل کلمه

را هم به ندرت و در معنایی غیرتخصصی به کار گرفته « زمان»ی مرسوم کلمه

دهد و اسم نیست، و به است. یعنی زمان اغلب در اشعارش قید زمان را نشان می

شود. ترکیبهای زمان به کار گرفته می« هر زمان»، «زمانی که»، «این زمان»صورت 

نشین و دور از مغزِ مفهوم زمان است. چنان که بیشتر یب حاشیهنیز به همین ترت

کند، بی آن که را به کار گرفته و در آن به مردمان اشاره می« ابنای زمان»ترکیب 

 ای انتزاعی و دقیق از امری فلسفی مورد نظرش باشد. صورتبندی

ی، بندی مرسومِ زمان در زبان پارستوجهی بیدل به واژهدر کنار این بی 

گیرد، که ای از کلمات دیگر را در پیوند با این مفهوم به کار میبینیم که دایرهمی

هایی مانند هایشان عبارتند از درنگ، هنگام/ هنگامه، و فرصت. کلیدواژهمهمترین

وقت و قیامت را هم که اولی داللتی صوفیانه و عرفانی داشته و دومی بیشتر در 

رفته را هم به شکلی خالقانه از نو بازتعریف کرده بافتی دینی و شرعی به کار می

 و در شعر خویش به کار گرفته است. 
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 ی تاریخیگفتار دوم: زمینه

 

اغلب وقتی از صورتبندی مفهوم زمان در شعر و ادب سخن به میان  

ای از زمان آید، بحث بر سر این است که سراینده به مفهومی خطی یا چرخهمی

ی کرده است. دربارهای جوهری یا عرضی فرض میا آن را مقولهباور داشته، و ی

نماید که او به تر از این حرفهاست. یعنی چنین میبیدل اما ماجرا بسیار پیچیده

اش در زمان او به سه هزار سال تصویری از زمان وفادار مانده باشد که پیشینه

برای زایش و خلق ای و گرانیگاهی گشته و زمان را همچون نقطهپیش باز می

کرده است. در این دیدگاه که برای نخستین بار با دقت در متون هستی تعریف می

های متصل با آن از این کانون اوستایی صورتبندی شده، زمان خطی و چرخه

خیزد و به همین خاطر با تصویری از زمان روبرو هستیم که در مرکزی بر می

 شود. ه میقالب ایزدی به نام زروان گرامی داشت

توان ای میکهنترین اشاره به زمان در مقام ماهیتی مقدس را در عهدنامه 

ها و یافت که در قرن چهاردهم پیش از میالد میان سوپیلولیوماس شاه هیتی

ها مردمانی آریایی بودند ها و میتانیها بسته شده است. هیتیماتیوازه شاه میتانی

ز میالد از شمال به جنوب و از شرق به غرب که در قرن شانزدهم و هفدهم پیش ا

ی غربی ایران زمین دولتهایی بزرگ را پدید آوردند. حرکت کردند و در نیمه

ها در شمال میانرودان دولت خویش را بر پای داشتند ها در آناتولی و میتانیهیتی

ین شود. در او این عهدنامه به پیمان دوستی دو شاهِ بزرگ این دولتها مربوط می

اینجا کنار بینیم. در نامه کهنترین فهرست از ایزدان هند و ایرانی را نیز میپیمان

بینیم که همان زروانِ بعدی است نام میترا و اسورَه )اهورا(، اسم زاراوانا را هم می
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ی هندیان است. جالب آن است که این ایزد بعدتر در ایزدکده« زمان»و معنایش 

 توان یافت.منابع دینی ایرانی رد پایش را میشود و تنها در دیده نمی

سه قرن پس از نوشته شدنِ این عهدنامه، دومین موج از کوچ آریاییان 

آغاز شد و این همان بود که اقوام ایرانی پارسی و مادی را در ایران زمین حاکم 

پ.م زرتشت کیش  ۱۲۰۰ساخت. در ابتدای این دوران، در حدود سال 

انگیز خود را بنیان نهاد و اشعاری در این مورد سرود که ی شگفتیکتاپرستانه

بقایای آن در قالب گاهان به روزگار ما رسیده است. در این اشعار فهم یکسره 

ی ادراکهای ی همهشود که در عمل شالودهای از زمان دیده میسابقهتازه و بی

خ هستی را بعدی از زمان را در متون گوناگون تعیین کرده است. زرتشت تاری

برای نخستین بار به صورت خطی و تکرارناپذیر تصویر کرد و به این ترتیب 

ای بودن زمان و ی چرخهی تمدنهای باستانی دربارهبرداشت عمومی و رایجِ همه

تکرار شدنِ رخدادها در آن را نقض کرد. از دید او زمان میدان نبرد اهورامزدا و 

ناپذیرِ چیرگی ن از گامهای پیاپی و بازگشتاهریمن بود و از این رو تاریخ جها

یافت. به این ترتیب یک ازلِ آغازین که در آن دو نیروی خیر بر شر تشکیل می

هایی پیاپی )دوازده هزار سال( به ی هزارهمتضاد نیک و بد زاده شدند، با واسطه

شد که رستاخیز مردگان و شکست اهریمن و داوری ابدی مشخص منتهی می

 اش بودند. عناصر تشکیل دهنده فرجامین

این تصویر از زمان، در واقع همان بود که مفهوم تاریخ را ممکن ساخت. 

گرایی تاریخی، مندی هستی و پیامدهای آن که غایتبرداشت مرسوم از تاریخ

اند. ی پیشرفت، و مشابه اینهاست، همگی در این بستر امکان وجود یافتهاسطوره

اند، باز ایرانی این قالب زمان را ورجاوند و مهم پنداشتهکهنترین متونی که در 

ی مشهور اوستا، در اصل پیامدی از ستایش زروان هستند. چنان که این جمله

  است:
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 .,ehatADaX-OGvrad ,ehanAwrz 

,ehanaraka ,ehanAwrz ,ehatADaX ,ehaCABq 

,.,,,.,UhoW ,mvCa 

,ehaCa ,OY ,ltNap ,OwEa   

ستاييم. َاشِم وُهو. راه يکي است و ي جاويدان را ميه و زمانهکرانزروان بي 

  28آن هم راستي است.

نماید که نگرش ایرانی تمایزی میان زمان از همان ابتدای کار، چنین می 

کرانمند و بیکرانه قایل بوده باشد. اشاره به جمِ ازل و ابد در خودِ گاهان هست 

بینیم که بیکرانه است، و نِ مینویی را میها به زماو در همان جا نخستین اشاره

ی آغاز آفرینش و ها کرانمند شده و در میانهزمانِ گیتیانه که در قالب هزاره

وار کرانه مقدس و جاویدان و نقطهفرشگرد )قیامت( محصور شده است. زمان بی

                                                 

 

 ، واپسین دو جمله.7۲یسنَه، هات   28

است، و زمان کرانمند گذرا و خطی است و چون میدان نبرد خیر و شر است، 

نماید. این دو نه تنها به خاطر شکل و بافت، که به خاطر و آمیخته مینامقدس 

اند. یعنی زمان کرانمند بیشتر به جهان نیز از هم جدا بوده« من»نوع ارتباطشان با 

شود، در حالی که زمان بیکرانه به و آفرینش کالن اهورامزدا و اهریمن مربوط می

شود. به همین خاطر وقتی ط میسازد مربوو آنچه خویشتن از خویش می« من»

رسد، این وسواس وجود دارد که تنها در منابع زرتشتی نوبت به ستایش زمان می

  29زمان بیکرانه ستوده شود.

 ؛ 17ی هربشت، کردهم ؛1۵-13، بندهای 1۹وندیداد، فرگرد   29
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ی بزرگ روزه به همین خاطر در متونی مانند خورشید نیایش، سروش باژ، و سی

ترکیب و کوچک که بخشهایی از خرده اوستا هستند اسم زمان همواره در این 

 «ستاییم.زروان بیکرانه و زمان جاویدان را می»آمده که 

اند که زمان کرانمند را هایی هم بودهنماید که فرقهبا این همه چنین می 

اش به رسمیت ی اهوراییی اهریمنی وجود را در کنار جنبهبستایند و سویه

دوران ساسانی  ی زروانی است که دربشناسند. مشهورترین نحله در این میان فرقه

اش بر ضد زرتشتیان ی جدلیاهمیت و اعتباری داشته و یزنیک ارمنی در رساله

 بیشتر به ایشان تاخته است. 

                                                 

 

 .6، بند ۲فصل  30

در متون جدیدترِ پهلوی، کاربرد زمان بیش از پیش زمینی و کرانمند شده 

ی اهورایی اوستای اولیه، که خصلتی است. یعنی به تدریج به جای زمان بیکرانه

ای استوار با اکنون داشت، کم کم به زمانی خطی و کرانمند و وابستگی اینقطه

-ی آدمیان حاکم است. در ارداویرافخوریم که بر زندگی روزمرهو محدود بر می

شود. زمان در این متن به معنای در سه عبارت دیده می« زمان»نامه، شکل پهلوی 

رود. زمانِ مرگ به کار میامروزین خود نزدیکتر شده و به خصوص در ارتباط با 

شما او را پیش از زمان، از این شهر زندگان به آن »خوانیم: نامه میدر ارداویراف

در آن نخستین شب، سروش اهلو و آذرایزد به »...، 30«فرستید.شهر مردگان می

پیشواز من آمدند و به من نماز بردند و گفتند: خوش آمدی تو ای ارداویراز که 
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ان آمدن نبود... چون دیرزمانی اورمزد را بستایند و با او هم سخنی تو را هنوز زم

 31«خوب کنند، از آن آسایش باشد.

به همین ترتیب، در زند بهمن یسن که یک متن فرجام گرایانه و 

فته شده ی آوام  به معنای زمانه و زمان به کار گری زرتشتی است، واژهپیشگویانه

 امروز در فارسی رواج دارد، تقریبا یکساناست. شکلِ پهلوی جمله، با آنچه 

 اندر آن آوام، سپیتمان زردوخشت، هماگ )همه( مردوم )مردم( فریفتار»است: 

 «)فریبکار( بِه بَویند )هستند(.

                                                 

 

 .14و  1، بند 4فصل   31

ای زرتشت »شود: در جایی دیگر از همین متن، آوام به همین معنا دیده می

درفش و دیوان گشاده سپیتمان، در آن زمانِ شگفت، یعنی پادشاهی خشم خونین 

 32«موی خشم تخمه پست ترین بندگان به فرمانروایی ایران فراز روند.

در متون کهن ایرانی، واژگان دیگری نیز در پیوند با مفهوم زمان کاربرد 

اند. یکی از آنها، هنگام است. هنگام از ابتدا در پیوند با مفهوم اکنون، و با داشته

-مربوط بوده است. به عنوان مثال در ارداویرافی حال شکلی از حضور در لحظه

بینیم که به معنای را می« پَد هَنگام ای مَد»، عبارتِ ۱5نامه در بندِ نخستِ فصل 

 به کار رفته است. « آن زمانی که وقتش برسد»

 .۲6، بند 4فصل   32
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مفهوم دیگری که در متون پهلوی وجود دارد و باید در موردش بیشتر  

خوانده « فَرَشوکَرِتَه»شکل اوستایی خود دانست، فرشگرد است. این واژه در 

گرایانه داده است. این واژه به ویژه در متون هزارهمعنا می« از نو ساختن»شده و می

کنند، زیاد به کار ای که ظهور ناجی را در آخر زمان پیشگویی میو پیشگویانه

ا فرشگرد ت»نامه عبارت فرشگرد دو بار به کار رفته است: رود. در ارداویرافمی

 34«از اکنون تا فرشگرد به آن کودک نرسد.».... و 33«باید این پادافره را تحمل کنند

 ارزِ دقیقِ قیامتِ امروزین است. بنابراین در این متن فرشگرد هم

                                                 

 

 .7، بند 64فصل   33
 .4، بند 87فصل   34
 .۲6بندهش هندی، بخش  35

در میان تمام متون پهلوی کهن، بیش از همه، در بندهش است که نام فرشگرد 

برد دارد و فرشگرد زمانی است که شود. در بندهش نیز همین معنی کارتکرار می

شوند و پس از آن جاودانگی بر گیتی حاکم در جریان آن همه برانگیخته می

ی ی کیانسه. فرشگرد آن زمانی است که شوری وگندی از دریاچه35خواهد بود

ای ی خسرو نیز اشاره، در مورد دریاچه36شودرود و آبش شیرین میسیستان می

که یهمن کسی است که همه چیز را تا فرشگرد  . همچنین گفته شده37هست

ای از زمان است که محور زمان خطی و . به این ترتیب فرشگرد لحظه38داندمی

 شود.ای و مقدس و زروان بیکرانه تبدیل میبه زمان نقطه "زروان کرانمند"

 .11بندهش هندی، بخش   36
 .1۹بندهش هندی، بخش   37
 .1بندهش هندی، بخش   38
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گذشته از این عبارت فرشگرد سازی نیز به عنوان یکی از کردارهای  

ی خویش د از بندهش آمده است. هرمز بر پیروزی نهایی جبهههورمزد در چند بن

، و درختی به نام گوکرن یا هوم سپید در  39از مجرای فرشگرد سازی آگاه است

اش جاودانگی است و برای ی دریای فراخکرت روییده است که میوهکرانه

. در بخش بیست و پنجم این کتاب، آشکارا گفته 40فرشگردسازی بدان نیاز هست

است. در پایان زمان  -و نه اهورامزدا –ده که فرشگرد سازی کارِ آدمیان ش

جاویدانان و مقدسانی مانند پشوتن و گیو و توس و نرسی با یاری سوشیانس 

از پانزده زن و پانزده  ۲۶آهنگِ فرشگردسازی خواهند کرد. همچنین در بخش 

 واهند بود. مرد پرهیزگار نام برده شده که در این کار یاور سوشیانس خ

                                                 

 

 .4بندهش هندی، بخش   39

م زمان در تمدن ایرانی دقیقا همان ی عمومی مفهودر عصر اسالمی شاکله 

بینیم. با این تفاوت که دریافت کالسیک ی پیش از آن میاست که در دو هزاره

زرتشتی بیشتر در قالب شریعت اسالمی یا حکمت ایرانی رسمی بازتاب یافته و 

لب در منابع عرفانی بازتولید شده است. فهمِ کهنسالتر از مفهوم زمان بیکرانه اغ

ی زمان بوده و چنین دار این تاریخ دیرپای اندیشیدن دربارهبیدل دهلوی میراث

ی این منابع و معناها، تفسیر گیری از همهنماید که در همان چارچوب، با بهرهمی

 ویژه و جالب توجه خود از زمان را به دست داده باشد. 

 

 

  

 .17بندهش هندی، بخش   40
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 روایت کوروش هویت ایرانی و
 

 ۱۳95ماه ، دی5۰ی مهرنامه، سال هفتم، شماره

 

 درآمدپیش

جویِ های مهم گفتمانهای هویتتوان یکی از گرانیگاهکوروش را می 

امروز ایرانیان دانست. کوروش شخصیتی تاریخی است که بنیانگذار کشور ایران، 

و یونانیان و  مؤسس بزرگترین دولت جهان باستان، و سرمشق آرمانی ایرانیان

شده است. با این همه او عبرانیان و رومیان برای سلطنت دادگرانه محسوب می

ای اساطیری نیز هست و شمار و نفوذ روایتها و داستانهای منسوب به او و چهره

اش روییده، بحثی مفصل را طلب و برگهایی که در گذر تاریخ بر زندگینامه شاخ

بینیم های تاریخی را میتراکمی چشمگیر از دادهکند. یعنی در روایت کوروش می

برداشتهای اساطیری ترکیب شده است. از این روست که در انباشتی از که با 

سالهای گذشته ایرانیان در جستجوی هویت خویش بارها و بارها به او بازگشت 

ستیز نیز فحاشی و تخریب وی را هدف اصلی خود قرار اند، و نیروهای ایرانکرده

 اند.ادهد

ی کوروش را بررسی خواهم در این نوشتار پنج پرسش کلیدی درباره 

گرا و جوی امروزین )چه مثبت و ملیهایی که در گفتمانهای هویتکرد. گزاره

هایی شوند. گزارهگرا و ویرانگر( مدام تکرار میسازنده باشند و چه منفی و قوم

داشتهایی ناگفته و پنهانی باقی شان همچون پیشگیری گویندگان دربارهکه موضع

گریز دامن زده است. بدیهی است ی نگاهی ایدئولوژیک و عقلمانده و به سیطره

شان نیز هست. ام دربارهگیری شخصیکه قصدم از برشمردن این موارد بیان موضع

یعنی در این نوشتار هدف آن است که نقاط کلیدی مورد اختالف و کشمکش 
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ز بر سر کوروش را دریابیم و پیشنهادی هم برای پاسخگویی جریانهای فکری امرو

 به پرسشهای بر آمده از آن پیشنهاد کنیم.

گیری نظری کالن که فراتر پیش از ورود به بحث، نخست باید یک موضع 

گیرد آشکار و روشن ابراز شود. امروز وقتی سخن از از بحث کوروش قرار می

توان در کل دو رویکرد کالن را می آید،یتاریخ و شخصیتهای تاریخی به میان م

مقابل هم تشخیص داد. یک رویکرد آن است که تاریخ را روایتی غیرقابل اعتماد، 

ای از داند. دیگری تاریخ را شاخهساختگی، جعلی، ناصحیح، و دلبخواه می

( برای disciplineکند و آن را یک ساخت انضباطی )دانشهای رسمی قلمداد می

 کند. مفاهیم و رسیدگی اسناد و استخراج حقایق قلمداد می صورتبندی

نویسان و نهادهای قدرت و تحریفهایی رویکرد نخست پیوند میان تاریخ 

سازد و بر آن مبنا کل تاریخ را از که در کتابهای تاریخی رخ داده را برجسته می

قیق و شناسی دراند. دومی بر روشی علوم و دانشهای رسمی بیرون میدایره

طرازِ علوم انسانی دیگر کند و تاریخ را علمی همروشن مورخان مدرن تاکید می

ها گیرد. رویکرد نخست محبوبِ احزاب است و دومی را در دانشگاهدر نظر می

توان یافت. از اولی فعاالن سیاسی و سخنگویان ایدئولوژیک بهره بیشتر می

اد کهن و آثار گذشتگان عمر خود برند، و اندیشمندان جدی و دلباختگان اسنمی

کنند. رویکرد اولی در میان نویسندگان پسامدرن، را در قلمرو دومی صرف می

شکنان محبوب است، و از ها، هواداران مکتب فرانکفورت و شالودهمارکسیست

شود. رویکرد زده قلمداد میستیز و سیاستسوی اردوگاه دوم غیرعلمی و عقل

ن کالسیک و مراجع علمی معتبر را به خود جذب کرده و ی دانشمندادومی بدنه

هایی کالن ها استیال دارد. همین رویکرد دوم است که نظریههای دانشگاهبر کرسی

دهد و از آنها علوم فنی و و سرمشقهایی منظم برای شناخت جهان به دست می

 کند. دستاورد رویکرد دوم همان است که از سویکاربردی را استخراج می

 شد.هواداران رویکرد نخست از قدیم علمِ بورژوایی نامیده می
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پیش از ورود به بحث باید نخست موضع خود را در این آوردگاه  

نگرم. های پیچیده به تاریخ میی سیستممشخص کنم. من در سرمشق نظریه

ای از این نظریه را در نظر دارم که طی سالهای گذشته در قالب کتابها صورتبندی

را با رویکردی « نهاد»و « من»های فراوان انتشار یافته، و پیکربندی مفهوم مقالهو 

های ای به انجام رسانده است. از این زاویه، حد و مرز میان شاخهرشتهمیان

ی علمی گوناگون علم امری ساختگی و نهادین است که به سازماندهی جامعه

شناسانه برای ضرورتی شناختگردد و اروپا در قرن هجدهم و نوزدهم باز می

ی کند. بر اساس این سرمشق نظری که طی دو دههپژوهندگان امروز خلق نمی

شناختی بر کل شود، نوعی وحدت روشگذشته به تدریج جهانگیر و فراگیر می

سپهر دانش حاکم است. یعنی یک نظام کالن و فراگیر از شناسایی داریم که به 

های دهد، گزارهها را مورد توجه قرار میل دادهمند و منظم و مستدشکلی روش

ها و کند، و از مجرای برساختن نظریهشان تولید میپذیر را بر اساسرسیدگی

اعتماد از هستی را برایمان فراهم های تئوریک، تصویری قابلچارچوبها و سرمشق

 آورد. می

 

 

 

 

 

 

بویی نبرده است.  این تصویرِ علمی از جهان، به هیچ عنوان از قطعیت 

توانند مورد نقد و وارسی مجدد قرار گیرند. نقدِ هایش میی گزارهیعنی همه

شان بر این که علم امری قطعی و حتمی نیست، و این که ها و پافشاریپسامدرن

دهد، البته درست زیر تاثیر قدرتهای نهادین و جریانهای تاریخی تغییر شکل می
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ی عناصر شناختی در مداری ی گفتمانها و همههمهاست. یعنی تردیدی نیست که 

شوند. اما این جمله به امری بدیهی و حشو اشاره از قدرت ساخته و بازسازی می

ی ی ایمان مذهبی یا سلیقهکند. چون اصوال شناسایی چنین است و جز در دایرهمی

وان ای نتهنری که ماهیتی غیرشناختی دارند، در جای دیگری از قطعیت نشانه

ایِ رسمی تولید رشتهیافت. با این همه غیرقطعی بودن تصویری که دانشِ میان

اش اعتماد بودن یا ناکارآمد بودنکند، یا پیوندش با قدرت به معنای غیرقابلمی

هرچند قطعیت ندارد، و عقالنی است، هرچند نیست. دانش امری قاطع است، 

هایی تازه از عقالنیت تبندیاش بر نقد ممکن است هر لحظه به صورگشودگی

 منتهی شود. 

نتیجه آن که در میان دو اردوگاه یاد شده، من با صراحت و روشنی  

دانم. ناپذیر از دانش میهوادار اردوگاه دومی هستم و تاریخ را بخشی جدایی

نگرم و باور دارم که تمام ای به تاریخ میرشتهیعنی با رویکردی سیستمی و میان

های دانایی، به های برآمده از سایر شاخهمعنادار تاریخی مانند گزارههای گزاره

دهند که ممکن است ما پذیر و روشن و مشخص ارجاع میاموری رسیدگی

های کافی یا ناکافی داشته باشیم و بتوانیم یا نتوانیم به پرسشهای شان دادهدرباره

های بیشتر و وری دادهمربوط بدان پاسخ دهیم. اما در نهایت همواره بخت گردآ

دقیقتر کردن روشِ پژوهش و در نتیجه طرح و حل معماهای تازه وجود دارد. 

شناختی که البته از نظر روش یعنی تاریخ علمی است همچون علوم دیگر،

اش پذیری و روشنیویژگیهای خاص خود را دارد، اما این از اعتبار و رسیدگی

 کاهد.  نمی

کنند، از اندازه پافشاری می قطعیت علوم بیش اغلب کسانی که بر عدم 

کنند، که عقالنی چنین میبه سودای دفاع یا تبلیغِ دیدگاهی غیرعقالنی یا شبه

انسجام و اعتبار کافی برای درآویختنِ صریح و زورورزی با دانش رسمی را 

ویش بنیاد دانستنِ آن را همچون ترفندی برای تاسیس بنیاد خندارد و از این رو بی
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ی سخنگویان نامداری که طی قرن گذشته دهد. تقریبا همهمورد استفاده قرار می

مند و رسمی را به اند یا اعتبار دانشهای روشاز عدم قطعیت علم شکایت کرده

اند، با ی تاریخی مشکوک دانستهشان از قدرت سیاسی و زمینهی تاثیرپذیریبهانه

اند که نقد ای بودهسیاسی و ایدئولوژیای صراحت یا در لفافه مبلغان نظریه

پسندیده است. نخستین تابیده و استبدادی را در سپهر اندیشه میعقالنی را بر نمی

های این مداحان امرِ ی تاریخ، رها شدن از شعبدهگام در فهم عقالنی و آزادانه

ی همند و خردمدارِ امروزین ما، با همنامعقول است، و پذیرش این که دانش روش

ایرادهایی که دارد و باید سختگیرانه هم نگریسته شود، معتبرترین و 

 ی در دسترس برای فهمِ انتقادیِ جهان است. ترین شیوهبخشاطمینان

توان به بحث کوروش پرداخت و شناسانه، میی روشبا این مقدمه

آن که صریح باشد. روشن اش مطرح است، بیای که دربارههای کلیدیگزاره

ای علمی ست که با توجه به موضع نگارنده، بحث کوروش در جغرافیای مسئلها

شود و نه عنصری گفتمانی در جدلی سیاسی. تفاوت در اینجاست که مطرح می

پذیر و استوار کوروش در معنای نخست به مفهومی روشن و مشخص و رسیدگی

شناسانه های باستاندهد که با ارجاع به انبوهی از منابع تاریخی و دادهارجاع می

البداهه در ذهنها شود، و با مفهومی دلبخواه و سیال که فیصورتبندی و فهم می

 گشا باشد، نسبتی ندارد.ساخته شود و در کشمکشهای سیاسی گره
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پرسش نخست: آیا راهی برای شناسایی کوروشِ تاریخی چنان که به 

 واقع بوده وجود دارد؟

ی کوروش یا هر شان دربارهه حجم مطالعهی کسانی کتقریبا همه 

رسند شخصیت تاریخی دیگری از حدی گذر کند، خواه ناخواه به این نتیجه می

اند، همچنان پرسشی ای که قرنها پیش درگذشتهکه پرسش از شخصیتهای تاریخی

هایی معلوم و مشخص برای عینی و تجربی است که اسناد و شواهد و داده

سازد. کوروش بزرگ هخامنشی بیست و شش قرن میپاسخگویی را مشخص 

ی تاریخی پی ببریم، زیسته است. برای این که به عظمت این فاصلهپیش از ما می

کافی است به این نکته توجه کنیم که تازه در پانصد و بیست و اندی سال پیش 

 ی آمریکا پی بردند، وبود که مردم جهان قدیم برای نخستین بار به وجود قاره

رخدادی بسیار دیرینه مانند تاسیس شهر رم، ساخت دیوار بازمانده از معبد هیکل 

اورشلیم و پیدایش خطهایی مثل سانسکریت و التین همگی به سالها پس از دوران 

 شوند.زندگی کوروش مربوط می

ی تاریخی عظیمی بین ما و کوروش دهان با وجود آن که چنین فاصله 

او اسنادی فراوان و استوار در دست داریم که ترسیم ی گشوده، همچنان درباره

سازد. منابع همزمان با کوروش که در دوران سیمایی دقیق از او را ممکن می

ای از الواح، اند، مجموعهاش تدوین شدهزمامداری خودش و نوادگان مستقیم

ه به گیرند کها را در بر میها، متون مقدس و تاریخهای سلطنتی، سالنامهکتیبه

اند. زبانهای اکدی، ایالمی، عبرانی، یونانی، مصری، و پارسی باستان نوشته شده

گذشته از این متونِ همزمان، انبوهی از متون تاریخی و روایتهای دیرآیندتر را هم 

داریم که در دوران دودمانهای پس از هخامنشیان یا در سرزمینهای دیگری جز 

اند به متون که در امپراتوری روم تدوین شده اند. برخی از اینایران نوشته شده

شود. گذشته از این شان با ما به دو هزار سال بالغ میاند که فاصلهقدری کهنسال
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منابع نوشتاری که تصویری به نسبت دقیق و روشن از کوروش را به دست 

 ایشناسانه را نیز در دست داریم که دامنههای باستاندهند، انبوهی از دادهمی

ی عناصر معمارانه و شهری گرفته گیرد. از بازماندهگسترده از منابع را در بر می

دهد، و از ی هنری مردمان را نشان میتا اشیایی که پیشرفت فناوری و سلیقه

شناختی گرفته تا شواهد نشانگر های جمعیتی و قومهای مربوط به نوسانداده

و محکمی در دست داریم که برای شناختی، مستندات فراوان های بومدگردیسی

 دهد. مان میی ظهور و تاثیر وی یاریی کوروش و زمینهبازسازی زمانه

ی کوروش سخن به این ترتیب روشن است که وقتی داریم درباره

گوییم، بحثمان بر سر شخصیتی تاریخی است که انبوهی از اسناد و شواهد می

اش در دست است. ناهمزمان درباره نوشتاری و غیرنوشتاری به شکلی همزمان یا

پ.م بر تخت نشسته و  5۶۰-559کوروش سومین شاه پارسی انشان بوده که در 

ی حکومتش را به دو بخش پ.م درگذشته است. او دوران سی ساله 5۳۰در 

ی این دوران را به جنگ گذراند و حدود تقسیم کرد، یعنی پانزده سال در میانه

ال آخر را به ساماندهی قلمرو خویش پرداخت و ده سال اول و حدود هشت س

های گوناگون همگرایی از کشورگشایی بیشتر پرهیز کرد. سیمای او در تاریخ

شناختی یکسره سازگار است. یعنی دوست و شگفتی دارد و با شواهد باستان

اند و شواهد عینی نیز همان اش یک گزارش دادهدشمن و خودی و بیگانه درباره

کند. کسانی که با اهدافی سیاسی تصویری خیالی از کوروش بر میرا تایید 

شوند، به سادگی از اساس وی سرگرم میسازند و به نکوهش یا ستایش بیمی

ی منابع و شان دربارهتوجهی و نادانینگرند و بیموضع نادانی به موضوع می

گرایان گاه به و قومستیزان سازند، که در اردوگاه ایراناسناد تاریخی را نمایان می

 زند.پنهانکاری و فریبکاری پهلو می
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 پرسش دوم: کوروش در تاریخ جهان چه جایگاهی دارد؟

توان با قاطعیت ادعا کرد که هایی که در دست داریم میبر مبنای داده 

دهد. باید به این نکته ی گسست مهمی را نشان میکوروش در تاریخ جهان نقطه

ای از گسستهای خ اصوال ترکیبی از روندهای پیوسته و زنجیرهتوجه داشت که تاری

گوییم، در اصل داریم ی علم تاریخ سخن میپذیر است. یعنی وقتی دربارهمشاهده

ها و ارزیابی دهیم که بررسی پیوستگیای منظم و عقالنی ارجاع میبه شیوه

ها را در برش ها را هدف گرفته است. در این معنا گاه انباشتی از گسستگسست

ای به بینیم که چرخشی تاریخی و گذاری سیستمی از مرحلهتاریخی خاصی می

شناختی های بومدهد. این گذارهای کالن اغلب با دگردیسیای را نشان میمرحله

اند و به ندرت عامل ظهورشان امری و تحوالت اقلیمی پیوند خورده

ای که از این عواملِ اریخیی تشناختی و انسانی است. نخستین نمونهجامعه

شود که در ضمن تا دو ساز سراغ داریم، به کوروش مربوط میانسانیِ دگرگون

مدار و نیم هزاره بعد و ظهور عصر مدرن مهمترین و بزرگترین گذار تاریخیِ انسان

دهد دهد. یعنی عصر کوروش چرخش تاریخی بزرگی را نشان میرا هم نشان می

ی آن را انسانی و مربوط به شخصیتی توان عامل برانگیزندهکه بنا به شواهد می

 به نام کوروش دانست.  

برای داوری در این زمینه، نخست باید ببینیم گسستهای انباشت شده در  

کنند. به دوران کوروش چه هستند و چه ارتباطی با نقش تاریخی وی برقرار می

شناختی غیرهای جامعهتوان گفت که در شش گسست مهم در متطور خالصه می

 توان تشخیص داد: کالن را در عصر کوروش می

ی ناگهانی فناوری دوران کوروش با توسعه نخست: گسست فناورانه؛ 

آهن، رواج استفاده از خیش آهنی، شخم زدن عمیق خاک، و گسترش چشمگیر 

ای که زندگی کوروش کشاورزی همراه است. فناوری آهن در دوران پنجاه ساله

شود، از نظر جغرافیایی مبوجیه و ابتدای دوران داریوش بزرگ را شامل میو ک
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گسترشی باورنکردنی یافت که باید آن را با قرنهای پیش از آن مقایسه کرد، و نه 

های پیشین. همین امر به رواج استفاده از خیشِ فلزی در کشاورزی منتهی دهه

آمدتر است و علفهای هرز های سنگی و چوبیِ قدیمی بسیار کارشد که از خیش

شود، کند. این شیوه که شخمِ عمیق نامیده میکن میرا در کشتزارها به کلی ریشه

شد و یکباره محصولِ بار آمده در زمین را چند انقالبی در کشاورزی محسوب می

برابر افزون ساخت، و این خود به انفجار جمعیتی در مراکز کشاورزانه دامن زد. 

گی کوروش با تثبیت و گسترش فناوری آهن و ارتقای کشاورزی یعنی دوران زند

اش در قلمرو جغرافیایی عظیم هخامنشیان همراه بود، که پراکندگی و فراگیر شدن

 ی ظهور شخصیت تاریخی کوروش بوده است.شک نتیجهبی

ای از همان گذار فناورانه است. اصوال دنباله آرایی؛دوم: گسست در رزم 

ی تیز تکامل فناوری در تاریخ، به فناوری نظامی ر نظر داشت که لبهباید این را د

آرایی روبرو ای نو در رزمشود. در دوران کوروش ناگهان با شیوهمربوط می

شویم که تا پیش از آن سابقه نداشته است. بخشی از این نوسازی فنی )مثال می

ی مشیر آهنین( ادامهرواج زره آهنی، یا پوشاندن زره بر اسب، یا استفاده از ش

ای مکانیکی دارد ایست که گفتیم. بخشی دیگر از آن سویهمستقیم انقالب فناورانه

های جنگی است که جهشی را نسبت به اش اختراع منجنیق و پرتابهو نمونه

ی دهد. کافی است گزارشهای تاریخی دربارهتر نشان میهای قدیمیشیوه

رس در رویارویی با اقوام دیگر را مرور کنیم آسای ارتش پاهای برقپیروزمندی

اش را با روشهای جنگی آشوریان مقایسه کنیم، که تا آن و الگوهای فناورانه

ی گسترده از ترین ماشین جنگی را ابداع کرده بودند. استفادههنگام پیشرفته

بندی سپاهیان بر مبنای نوع سالح، تاسیس واحد مهندسی در نظام، ردهسواره

ها و ساختن راه و پل توسط سرداران، و سازماندهی ارتش بر مبنای واحدهای ارتش

 اند. هایی هستند که در دورانِ خودِ کوروش انجام شدهدهدهی همگی نوآوری
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اش با جهشی دوران کوروش و جانشینان مستقیم سوم: گسست شناختی؛ 

اخترشناسی خیره کننده و درخشان در پیکربندی دانش همزمان بوده است. دانش 

ناگهان در این دوران دستخوش بازآرایی شد و با نظامی ریاضی و مثلثاتی گره 

ی برجیس و کیوان برای نخستین بار در دوران کوروش یا پسرش خورد، دو سیاره

شرح « شناسی آسمان شبانهاسطوره»کمبوجیه رصد شدند و چنان که در کتاب 

روز دوام آورده و دوازده برج و ام، چارچوب کهنسال گاهشماری که تا امداده

گیرد، در آن دوران شکل گرفت و چهار فصل و سال خورشیدی را مبنا می

اش نهادینه شد. تحول در معماری، چرخش در علومی مانند پزشکی رمزگذاری

و گیاهشناسی و ظهور نظامهای عقالنی کالن برای فهم گیتی برای نخستین بار در 

های یک نظام شوند. هرچند نخستین نشانهنمایان می همین زمان در اسناد تاریخی

توان یافت )برای شرح بیشتر در این باره به فلسفی منظم را در گاهانِ زرتشت می

ی فلسفی پیامد مستقیم بنگرید(، اما فراگیر شدن اندیشه« زندِ گاهان»کتاب 

خرد  تاریخ»سیاست کوروش و دولتی بوده که او تاسیس کرد. چنان که در کتاب 

ام، دموکریت، فیثاغورث، پارمنیدس، هراکلیتوس، به تفصیل بحث کرده« ایونی

ی فیلسوفان پیشاسقراطی آشکارا زیر تاثیر اندیشه و سیاستِ پارسیان تالس و بقیه

ترین نظامهای ماندگار اند. افالطون و بودا و مهاویره که برخی از اثربخشبوده

ی نمایانِ ی دولت هخامنشی و زیر سایهحاشیهاند، در فلسفی را تدوین کرده-دینی

ی مرجعش کوروش و دولتِ یادگار کردند که نقطهفرهنگ مسلطی اندیشه می

 وی بوده است.

دوران پیشاکوروشی زمانی است که کاربرد خط  چهارم: رواج نویسایی؛ 

شده و بخشی بسیار کوچک از هایی بسیار محدود منحصر میو نوشتار به حوزه

اند به مهارت خواندن و نوشتن شهرنشین که نقش دینی و دیوانی داشته جمعیتِ 

اند. به همین خاطر شمار کل زبانهای نویسا بسیار اندک بوده و دسترسی داشته

حجم متون نوشته شده در واحد زمان نیز بسیار کم بوده است. پس از عصر 
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هایی از نوآوری کوروش با انفجاری در نویسایی روبرو هستیم. هخامنشیان گذشته

که در تولید خط پارسی باستان انجام دادند، خط الفبایی آرامی را که در دربار 

آشور رواج یافته بود برگرفتند و آن را از عصر اردشیر به بعد به خط دیوانی 

تبدیل کردند. در نتیجه خط الفبایی در سراسر سرزمینها پراکنده شد و تا پایان 

ی زبانهای پرکاربرد قلمرو عظیم هخامنشی با مشتقی عصر هخامنشی تقریبا همه

از این خط نویسا شده بود. خطهای خروشتی و برهمی برای زبانهای هندی، خط 

آرامی سلطنتی و پارسی باستان برای زبانهای رسمی درباری، خط دموتیک برای 

هایی از این نوآوریها هستند. پس از عصر کوروش با گسترش زبان مصری نمونه

شویم و نوشتنِ اسناد حقوقی و ی نویسایی در مراکز شهری روبرو میه کنندهخیر

های زندگی روزمره و متون متنوع رواجی چشمگیر کاریاقتصادی و ثبت ریزه

 یابد، به شکلی که تا پیش از آن هنگام سابقه نداشت.می

  

 

 

 

 

 

 

ایست که چرخشی مهم در عصر کوروش نقطه پنجم: تحول در دین؛

سازد. تا پیش از این دوران ادیان همگی چند خدایی، خ ادیان را نمایان میتاری

اند. تنها نشانه از یکتاپرستی در دوران پیش از محور و غیرفلسفی بودهآیین

شود که بالفاصله آتون مصری مربوط میکوروش به دینِ درباری و سیاسی آخن

دین زرتشتی را داریم پس از مرگ این فرعون منقرض شد. گذشته از این تنها 

که هم یکتاپرستانه بود و هم بر خالف کیش آتون مصری ساختاری فلسفی داشت 
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افزار دولت هخامنشیان را گیری نرمو در ضمن موفق هم بود و باقی ماند و شکل

ممکن ساخت. پس از دوران کوروش الگوی فلسفی حاکم در دین زرتشتی و 

وانِ اخالقی، اهریمن، بقای روح همگان، تی آن )خدای یکتای همهمفاهیم پایه

سرشتی انسان و خداوند، تمایز گیتی و مینو، رستاخیز، بهشت و اختیار آزاد، هم

دوزخ( توسط ادیان دیگر وامگیری شد و طی یک قرن پس از کوروش پنج دین 

افالطونی، یهودی و هنوتئیسم مصری( تکامل -مهم )بودایی، جین، پوتاگوراسی

لی نو تدوین شد و این روندی است که تاریخ ادیان را تا به امروز یافت یا به شک

ی این ادیان ساختار مفهومی منظم و منسجمی داشتند، محتوای تعیین کرده. همه

کردند، سازمان یافتگی بینی مشخصی را به پیروانشان هدیه میفلسفی و جهان

عت شکلی نویسا اجتماعی پیچیده و فرامحلی و مستقل از مکان داشتند و به سر

 به خود گرفتند و از این نظر به کلی با ادیان عصر پیشاکوروشی تفاوت داشتند. 

کوروش آغازگر عصری است که با  ششم: گسست در نظام اقتصادی؛ 

ی نیروی کار، رواج محاسبات عددی در سازمان یافتگی پیچیده

ود. رونق شهای کالن، و مهمتر از همه پیدایش پول مشخص میگذاریسرمایه

اقتصادی دولت پارس را باید با توجه به بازآرایی عمیق و تکامل ناگهانی نظامهای 

پولی درک کرد و این امری است که تا پیش از کوروش پیشینه نداشته است. 

ی پولی استانده و برابر کردن یکاها و ی شاه همچون پشتوانهاستفاده از خزانه

ی تجارت گذاری بزرگ و مهم در اقتصاد ها در کنار راهسازی و توسعهمیزان

ی پدید آورد که دستاورد اصلی کوروش یعنی تاسیس دولت متحد ایران پشتوانه

ی آن بود و خود نیز تا حدودی بر همین اساس ممکن شده بود. کوروش نقطه

دهد که اقتصاد پایاپای در آن به اقتصاد پولی نمادین مهمی در تاریخ را نشان می

 د.شوتبدیل می
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نتیجه آن که اگر بخواهیم در تاریخ جهان پیشامدرن یک مقطع زمانی را  

دارترین ی تراکم گسستهای مهم نشان بدهیم و بزرگترین و دامنهبه عنوان نقطه

رسیم. عصرِ پیشاکوروشی و شک به دوران کوروش میگذارها را بجوییم، بی

اوری، نویسایی و پساکوروشی از نظر دین، اقتصاد، جنگ، سیاست، حقوق، فن

نظامهای شناختی به کلی متفاوت بوده است و در هیچ دوران دیگری تا عصر 

ی این گذار تاریخی بینیم. دربارهای را نمیمدرن چنین چرخش تاریخی پردامنه

که به اصطالح عصر کشاورزی ابتدایی از کشاورزی عمیق، یا شهرنشینی اولیه 

گذار و مشهور کند، یک شخصیت بنیانمی از شهرنشینی پیشرفته را از هم تفکیک

داریم که کوروش است. یعنی اگر به شواهد تاریخی بنگریم و عینیت علمی را 

ی جایگاه کوروش در تاریخ توانیم دربارهدر نظر داشته باشیم به  سادگی می

هایی که در دوران او و تا حدود زیادی در اثر جهان داوری کنیم و دگرگونی

دهد ای نشان میموده را شناسایی و ارزیابی کنیم. چنین ارزیابیحضور او رخ ن

که کوروش شخصیتی بسیار تاثیرگذار بوده که در گرانیگاه مهمی از تاریخ قرار 

ساز را در تاریخ بشر ممکن دارد و با کردارهای خویش چرخشی مهم و سرنوشت

 ساخته است.

 ؟پرسش سوم: کوروش در تاریخ ایران چه اهمیتی دارد

کوروش گذشته از اهمیتی که در تاریخ جهان دارد، طبعا در تاریخ ایران  

نیز مهم و تعیین کننده است. اهمیت کوروش در سیر تحول قلمرو جغرافیایی 

گردد. مهمتر از همه، آن که کوروش ی بنیادین باز میایران زمین به سه عرصه

بار یک دولتِ یگانه را  بنیانگذار کشور ایران است. یعنی اوست که برای نخستین

سازد و ساز و کارهای سیاست بر سراسر قلمرو مکانی ایران زمین حاکم می

 کند. ایرانشهری را ابداع می

دومین ویژگی مهم کوروش آن است که سامانِ تمدن ایرانی و بافت 

های عمومی کند. این روزها تبلیغات رسانهریزی میی ایرانی را پیفرهنگی ویژه
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با اشتباه یا فریب درآمیخته که این حقیقت را به کلی پنهان کرده که  به قدری

اش، نسبت به تمدنهای همزمانِ دیگر تمدن ایرانی در سراسر تاریخ بسیار طوالنی

بسیار بسیار آرام و باثبات و فارغ از خشونت بوده است. دودمانهای ایرانی فراوانی 

چهار پنج قرن بر سراسر ایران داریم که )اشکانی، ساسانی، سلجوقی، صفوی( 

زمین حکم رانده باشند و این در حالی است که درازای دودمانهای چینی و رومی 

اند، معموال کمتر از یک قرن بوده و به ندرت ارز با ایران بودهکه تنها دولتهای هم

آمیز، های خشونترسد. شمار جنگهای داخلی، ناآرامیبه دویست سال می

نین حمله به سرزمینهای همسایه و تجاوز به قلمروهای جغرافیایی کشتارها، و همچ

دیگر در تاریخ ایران زمین بسیار بسیار اندک است و بر خالف تمدن روم و مصر 

باستان، نشانی از ارتشهایی که اقتصادشان بر غارت استوار باشد در ایران زمین 

ی سیاسی نظریه بینیم. این فراغت از خشونت و استواری سیاسی دستاوردنمی

ایست که کوروش بنیانگذار آن است و رونق بازرگانی و امنیت تبادل ایرانشهری

گیرد. در این معنا دومین اهمیت کوروش در اقتصادی را مبنای اصلی ثروت می

آن است که شاخص اصلی تمدن ایرانی که سوداگریِ بازرگانانه و 

 جوست را صورتبندی و مستقر کرده است. مسالمت

ومین ویژگی مهم کوروش آن است که شکل خاصی از اخالق مدنی س

را در ایران زمین تاسیس کرده، و این همان است که نوادگانش تا دویست سال 

ی دودمانها و دولتهای موفق پس از او در تثبیت آن کوشیدند و پس از آن همه

ت که تا اند. کوروش از این رو یگانه و ویژه اسایرانی به همان بازگشت کرده

قرنها پس از انقراض دودمان هخامنشی در منابع اقوامی که زمانی از او شکست 

ی کتابهای دینی خورده و تابعش شده بودند ستوده شده است و نامش در همه

اش همچون شخصیتی مقدس ورود کرده است. سیمای کوروش به مثابه زمانه

ران سال پس از مرگش شاهی آرمانی که در سرزمینهایی بسیار دوردست تا هزا

ی ی تازهدوام آورد، تا حدودی از واقعیت تاریخی برخوردار است و این به شیوه
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اش باز نگاه او به قدرت سیاسی و مدیریت رضایتِ اتباع در الگوی حکمرانی

 گردد. می

شک ی کشورداری که یکسره نو بود و باید کوروش را بیاین شیوه

که داریوش بزرگ و شاهان پس از او در قالبِ  بنیانگذار آن دانست، همان است

اند. این تعبیر های پارسی باستان صورتبندی کردهبوم و مردم و شادی در کتیبه

که خداوند این زمین )بوم( را آفرید و در آن مردم را آفرید و برای مردم شادی 

ماعی را اش با نهادهای اجترا آفرید، شکلی تازه از نگاه به انسان و پیوند خوردن

دهد که کلید پایداری دولتها و نظامهای اجتماعی ایرانی بوده و در ضمن نشان می

ماهیتی اخالقی بدان بخشیده است. یعنی مفاهیمی مانند فرهمندی و دادگری که 

ی سیاست ایرانشهری قرار داده است. از ماهیتی اخالقی دارند را در قلب نظریه

ق و خردمندی را در شاهان جهان باستان ی مرجع اخالاین روست که اگر نقطه

رسیم. شاهنشاهان هخامنشی همه وارث وی دنبال کنیم در نهایت به کوروش می

دادند و بودند و اشکانیان و ساسانیان به صراحت به او و دورانش ارجاع می

ی ساسانیان فرمانروایان دوران اسالمی هم با مرجع دانستن خسروان با واسطه

 . کردندچنین می

ی کوروش چگونه باید باشد و پرسش چهارم: داوری اخالقی درباره

 اند؟معیارهای صدور حکم در این زمینه کدام

کوروش شخصیتی تاریخی است که با تکیه بر اسناد و شواهد موجود  

توان تصویری به نسبت دقیق از سیمایش ترسیم کرد و ردپایش در تاریخ را می

ارزیابی کرد. بدیهی است که تصویر کوروش مانند  هایش را سنجید وو اثرگذاری

تصویر هر شخصیت تاریخی دیگری باید در بافتی علمی و عینی مشاهده و 

شدن شواهد تازه دگرگون  ارزیابی شود و هم آن تصویر و هم این ارزیابی با یافته

شود. این بدان معناست که تکرار کردنِ ستایشهایی که مورخان پیشین از می

اند، شاید مستند و راست باشد، اما تحلیلی و علمی و نقادانه نیست کرده کوروش



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

سازی گواهان تاریخی و دروغ آید. همچنان که واژگونو امروزه به کارمان نمی

لوحانه و ی جایگزین سادهشان هم در غیاب شواهد نیرومندتر یا نظریهپنداشتن

هی نظری نیاز داریم که با نماید. در شرایط امروزین به دستگانابخردانه می

پذیر سود و زیان کردارهای شخصیتهای تاریخی شاخصهایی روشن و رسیدگی

توان تفسیری روزآمد و کارساز از را ارزیابی کند و تنها با این معیار است که می

 سیمای شخصیتی تاریخی همچون کوروش به دست داد. 

نظامهای اجتماعی و های پیچیده به ی سیستممن از درون سرمشق نظریه 

ی حاضر روزآمدترین و به ظاهر کارسازترین شیوه نگرم و این در حالتاریخ می

ایِ امور بغرنج اجتماعی است. در درون این سرمشق، رشتهعلمی برای تحلیل میان

ام که آن را به خاطر مرکزی بودن نقش زمان در آن، دیدگاهی صورتبندی کرده

. در این دستگاه مفهوم انسان در چهار سطح توصیفیِ خوانندمی« ی زرواننظریه»

شود و در هر سطح صورتبندی میزیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی )فراز( 

سیستمی پایه )کالبد، نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی و منشِ فرهنگی( تعریف 

اش دارد. شود که یک متغیر بنیادین را در مرکز پویایی و انتخابهای رفتاریمی

ین متغیرها به ترتیب عبارتند از بقا، لذت، قدرت و معنا )قلبم(. به این ترتیب در ا

مان غایتی درونی و عینی و تکاملی در سیستمهای انسانی وجود دارد مدل نظری

ی همان چهار متغیر( است. بر اساس این متغیرهای )سرواژه« قلبم»که همانا 

توان هم اخالق را شوند، میمیمرکزی که به شکلی پیچیده به هم چفت و بست 

شده بازسازی کرد و هم به بازتعریفی دقیق و روشن از سود و در بافتی طبیعی

 زیانِ تاریخی دست یافت. 

ی شخصیتی تاریخی به میان بر این مبنا وقتی سخن از داوری درباره 

آید، باید تاثیر عینی و ملموسِ آن شخصیت در افزودن یا کاستن قلبم را می

ی چنگیزخان و مائو و استالین داوری کرد توان دربارهرسی کرد. بر این مبنا میوا

در تاریخ کشورشان «( بد»زننده )یا به تعبیر اخالقی، که حضوری زیانکار و آسیب
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ی اند، مایهاند، چرا که به کشتاری در حد میلیونی دست گشودهو جهان داشته

اند، قدرت نظامهای اجتماعی ردمان شدهرنج و آزار و کاستن از لذت و شادمانی م

کنیِ فرهنگهای مقاوم شان برای ریشهاند، و با کوششرا با سرکوب سیاسی کاسته

توان به دستاوردهای کوروش نیز اند. به همین ترتیب میمعنا را خشکانده

ی تاریخ قدرت و لذت و بقا و نگریست و ارزیابی کرد که حضور او بر پهنه

 را در عصر خودش و پس از خودش افزایش داده یا کاسته است. معنای مردمان 

شناختی و هرآنچه که سندی تاریخی اگر به منابع تاریخی و شواهد باستان 

ی کوروش در شود بنگریم، همگرایی روشن و صریحی را دربارهفرض می

اطعیت اش قتوانیم با دربارهها مییابیم. این بدان معناست که بر اساس این دادهمی

توان با قاطعیت گفت که حضور او به های موجود میداوری کنیم. بر اساس داده

ی ی خیره کنندهتوسعه و شکوفایی اقتصاد و رفاه، افزایش جمعیت، توسعه

نظامهای معنایی )ادیان، علوم، هنرها( و رضایت )شادمانی( اتباعش انجامیده 

 است. 

 کند؟یرانی امروز پیدا میپرسش پنجم: کوروش چه ارتباطی با هویت ا

آنچه که نوشته شدن این سطور را رقم زد، بحثهایی است که از  

گردهمایی مردم در هفتم آبان امسال در پاسارگاد برآمده است. هفتم آبان با 

ضریب اطمینان خوبی، همان روزی است که کوروش بدون جنگ به بابل وارد 

در ایران زمین را فتح کرد. به این  شد و آخرینِ دولتِ پیشاکوروشیِ باقی مانده

توان با دقت تاریخی خوبی تاریخ تاسیس کشور ایران ترتیب این روز را می

ی رخدادی که پیشارویمان است تحلیلی علمی به دانست. اگر بخواهیم درباره

دست دهیم، نخست باید تصویری روشن و شفاف از خودِ حادثه در اختیار داشته 

 باشیم. 
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ای یکتا و جدا افتاده از سایر م آبان امسال را نباید حادثهرخداد هفت 

رخدادها دانست. حقیقت آن است که از حدود ده سال پیش مردم در سالگرد 

اند. پیش از پرداختن به این روند ده ساله، آمدهفتح بابل در پاسارگاد گرد هم می

ان معاصر و باید این را در نظر داشت که مرجعیت پاسارگاد و کوروش به دور

شود. کافی است در تاریخ به عقب بازگردیم تا ببینیم که قرن کنونی مربوط نمی

تخت جمشید و آثار بازمانده از هخامنشیان در سراسر تاریخ ایران مرجع و 

بخش بوده است و هم شاهان و هم مردم عادی هویت خویش را بر اساس الهام

اداندیش و رواداری که در دوران اند. آن شاه ابواسحاق آزکردهآن تعریف می

خوش درخشید ولی دولت »الغیب کرد و به قول لسانحافظ در شیراز حکومت می

ای به تقلید از شاهان باستانی ساخته بود ، در شیراز گنبدی و سازه«مستعجل بود

دهد. به اش را نشان میکه تا حدودی مرجع اخالق سیاسی روادار و مهربانانه

ی در دوران محمدشاه قاجار فرمانی صادر شد که درباریان ریشها همین ترتیب وقت

را کوتاه کنند و از درازای قباهای بلندشان بکاهند، محمدشاه اشاره کرد که این 

های تخت اند و به نگارههمان جامه و ظاهری است که نیاکان ایرانیان داشته

ناصری گرفته تا  جمشید ارجاع داد. از آثار میرزا آقا خان کرمانی در دوران

الشعرای بهار در عصر مشروطه، هخامنشیان و به ویژه کوروش های ملکقصیده

با اسم و رسم مشخص به صورت مرجع تاریخی تاسیس ایران و نماد شکوه 

ایرانشهری شهرت و اعتبار داشته و همواره دوقطبیِ تخت جمشید و پاسارگاد 

ت. از این رو ابراز نظرهای کسانی گرانیگاه جغرافیایی این هویت تاریخی بوده اس

دانند یا برجسته شدنِ که این روزها آشنایی ایرانیان با کوروش را امری متأخر می

سوادی دهند، یا از نادانی و کمسیمای کوروش را به دوران پهلوی نسبت می

 خیزد و یا این که متاسفانه نشانی از فریبکاری دارد. شان برمیتاریخی

، این که از حدود ده سال پیش مردم در هفتم آبان در با این مقدمه 

ی یک انگیز نیست و ادامهسابقه و شگفتاند، امری بیآمدهپاسارگاد گرد هم می
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جریان تاریخی دیرپاست که به مرجعیت هخامنشیان و به ویژه آشنایی بیشتر مردم 

ن میان برجستگی گردد. این که هفتم آبان در ایبا تاریخِ دانشگاهیِ کوروش باز می

یافته البته مهم است. چون این تاریخ امری تخصصی و دانشگاهی است که از 

های باستانی نتیجه شده و به کلی خارج از روایتهای عامیانه برابر نهادن کتیبه

ی گیرد. یعنی گردهمایی مردم در هفتم آبان نشانهی کوروش قرار میدرباره

ریخی است. این را هم باید در نظر توجهی عمومی به یک عنصر تخصصی تا

به دنبال  ۱۳۸۰ی ی دهههای روز هفتم آبان در میانهداشت که نخستین گردهمایی

آبگیری سد سیوند و به صورت اعتراضی مدنی به اثر مخرب آن بر پاسارگاد 

ای انجام گرفت. یعنی در اینجا با حرکتی جمعی سر و کار داریم که عامیانه و توده

ک سرِ آن به حقیقتی تاریخی و تخصصی )اهمیت هفتم آبان( و سرِ نیست، و ی

شناسانه )اثر آبگیری یک سد بر بنایی شناختی و زمینای بومدیگر آن به نکته

شود. بدیهی است کسانی که در این زمینه حساسیت نشان تاریخی( مربوط می

کنند، باید میای مثل پاسارگاد تجمع ی به نسبت دور افتادهدهند و در نقطهمی

ی رفتار دست کم در ابتدای کار حساسیت مدنی باال و سطح دانش زیادی درباره

ی واکنش به شان داشته باشند و این از موضوع مورد اعتراضشان و شیوهجمعی

 شود.آن نمایان می

های مردم در پاسارگاد به طور منظم در طی ده سال گذشته گردهمایی 

شده است. پارسال شمار حاضران در این برنامه به میهفتم آبان هرسال برگزار 

پانزده هزار تن رسید که چشمگیر بود. امسال طبق برخی از برآوردها شمار 

حاضران در این محل بین صد تا دویست هزار تن بوده است که عددی بسیار 

غیرعادی و تکان دهنده است. به خصوص که امسال )تا حدودی در واکنش به 

رسال( حرکت تورهای تفریحی به این مقصد از سوی مقامات لغو گردهمایی پا

 شده و محدودیتهایی بر این برنامه اعمال شده بود.
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گوییم، نخست ی رخداد هفتم آبان سخن میبنابراین وقتی داریم درباره 

اش را بشناسیم و این نکته را در نظر بگیریم که اینجا باید ظرف زمانی و مکانی

ی گروهی از جوانان )مثال در پارک آب و آتش( سر سرخوشانهبا یک گردهمایی 

و کار نداریم. این رخداد ادامه یک جریان اجتماعی است که دست کم یک دهه 

ی دهد که طبقهدر همین شکل و شمایل تداوم داشته و ساختار و قالبش نشان می

یخ هفتم اش هستند. چون عناصری مانند تارمتوسط باالی فرهنگی جامعه پشتوانه

ی حفظ بناهای تاریخی آبان یا اعتراض به آبگیری یک سد یا حساسیت درباره

 ی بیسواد یا مردم عوام نیست.ی خاطر تودهدغدغه

ی برجسته وجود دارد. ی رخداد هفتم آبان امسال چند نکتهاما درباره 

های اجتماعی به ویژه تلگرام در ساماندهی خودجوش این یکی نقش شبکه

ست. به ظاهر هیچ سازمان یا رهبری در مرکزی ساماندهی این حرکت حرکت ا

نبوده و همه چیز به شکلی خودجوش شکل گرفته و این نشانگر کارکرد 

های اجتماعیِ سوار شده بر تلفن همراه شهروندان است. های نو و شبکهرسانه

هی ترابری دوم آن که با توجه به منع شرکتهای مسافرتی از برگزاری برنامه، ساماند

ای بوده این جمعیت عظیم هم به همین ترتیب موضعی و خودجوش و شبکه

 بندان بزرگی در راه پاسارگاد منتهی شد. است. امری که در نهایت به راه
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سوم آن که در این روز اتفاقهایی افتاد و اتفاقهایی نیفتاد که هردو جالب 

ی مردم در اطراف بنای پاسارگاد نهبود. آنچه که رخ داد، حضور آرام و شادما

های جداگانه برای هایی مثل سخنرانی و شعرخوانی که گروهبود، و برنامه

کردند. برخی از گروههای قومی )کرد، آذری، عرب، خودشان در آنجا اجرا می

شان را شان آمده بودند و برخی رقصهای محلیبختیاری، بلوچ( با لباسهای قومی

کردند. رفتار جمعی کل این جمعیت بر محور خواندن سرود هم همان جا اجرا 

های و دست زدن و شعار دادن استوار بوده است. بر خالف آنچه که در رسانه

اند و بیشتر بر ابراز آمیز نداشتهدار عنوان شد، شعارها محتوای توهینجهت

 کرده است. ی ملی حاضران تاکید میخودانگاره

داد و نداد، خشونت است. جماعتی چنین میآنچه که قاعدتا باید رخ 

بزرگ که در جایی به نسبت دور افتاده و بیرون از نظارت نظامهای کنترل شهری 

شکل مردمی هستند که به شکل کالسیک ی بیقرار داشته باشند، نمودی از توده

آورند. این که در سراسر این جماعت و هزاران نفری که از به خشونت روی می

اند، هیچ درگیری و کشمکشی رخ ادیان گوناگون در آنجا حاضر بودهاقوام و 

ی مورد نظرشان را کنار هم اجرا نداده، و همه با مهربانی و آشتی و همدلی برنامه

اند، نشانگر آن است که هویت مشترک ملی همچنان کارکرد کهن و ارزشمند کرده

 ا در ایران زمین دارد.خود برای پل زدن بر اختالفهای قومی و دینی و زبانی ر

یکی از نکاتی که هنگام فهم رخداد هفتم آبان باید مورد توجه قرار گیرد،  

تفسیرهای پس از آن است. سه گروه پس از اجرای این برنامه نسبت به آن موضع 

ای از این دولتی که گردهمایی-منفی اتخاذ کردند. یکی برخی از رهبران دینی

تواند به شان میکردند، و گفتمان ضدکوروشمی دست را تهدید کننده قلمداد

دلیلِ فضا دامن بزند و نظام سیاسی را از مواهب وحدت ملی سیاسی کردنِ بی

گرا که بدیهی است به خاطر سوگیری محروم سازد. دوم گروههای قوم

ای که نفرت قومی را در خود حل شان از هویت ملیشان و هراسستیزانهایران
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ن مراسم خشمگین شده باشند. سوم سخنگویان نومارکسیست که به کند، از ایمی

شکلی از شهروندی جهانی و فراملی باور دارند، که معموال به شکلی تناقض آمیز 

جویی قومی فروملی ترکیب شده است. گفتمانهای هریک از این سه با هویت

 گروه جالب توجه و قابل تحلیل است. 

بسیاری از جاها بر هم افتادگی و تداخل این که سه گفتمان یاد شده، که 

تفاوت هم داشت، تا چه پایه نسبت به خودِ رخداد و عینیتِ آنچه که واقع شده بی

ی توجه و عمق دانایی تاریخی جاری در این گفتمانها بوده است، و این که دایره

چقدر بوده است، سزاوارِ توجه و بررسی بیشتر است. همچنین غفلتِ این 

ی شان در این مورد که در خاورمیانهشان و نادانیاز پیامدهای سخن سخنگویان

ی امروز، غیابِ گفتمان ملی و همبستگی جمعی چه بالیی بر شکننده و جنگزده

 ی عبرت و هشدار تواند بود. سر مردمان خواهد آورد، مایه

شناسی این گفتمانها باید مورد توجه قرار گیرد، آنچه که در کنار آسیب

هایی ای شدنِ این رخداد بود. این نکته بسیار جالب است که رسانهی رسانههشیو

های رسمی مانند بی بی سی و صدای آمریکا در همگرایی کامل با برخی از رسانه

ای و نامربوط از این برنامه را پوشش دادند و داخل ایران، تنها بخشهایی حاشیه

یز از گفتمان ملیِ جاری طلب و دیگرستکوشیدند تفسیری مهاجم، خشونت

ی تصویر هفت هشت نفری که گرداگرد پاسارگاد به دست دهند. تکرار چند باره

و حمل « پرستیمعرب نمی»...کردند، یا تاکید بر شعار در برابر پاسارگاد سجده می

ستیز قرار دارد ایران-گراکردن آن بر نفرت نژادی، در امتداد مستقیم گفتمان قوم

که مورد تحلیل بیشتر قرار گیرد. یعنی باید پرسید که چگونه  و شایسته است

شعرخوانی و رقص و سخنرانی جماعتی چند ده هزار نفره، و سرودخوانی و 

ها به قدر رفتار انِ جماعتی صد هزار نفره در رسانهزیو بی شعارهای مهربانانه
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ر نگرفته، غیرعادی هفت هشت نفر یا شعار دادن پنجاه شصت نفر مورد توجه قرا

 و به همین ترتیب موضوع داوری گفتمانهای یاد شده قرار نگرفته است. 

ی رخداد هفتم آبان سخن برخی از کسانی که طی روزهای گذشته درباره

اند، آن را اتفاقی نوظهور و عجیب و تاسیس یک گفتمان جمعیِ نو قلمداد گفته

یم تا دریابیم که این های موجود بنگراند. کافی است به شواهد و دادهکرده

ایست که هفتم ای از زنجیرهبرداشت درست نیست. رخداد هفتم آبان امسال حلقه

کند. به همان ترتیبی آبان پارسال و پیرارسال را به هفتم آبان سال بعد متصل می

ی جماعت انبوهی که این حرکت مدنی را به انجام که گفتمان ملیِ برانگیزاننده

الیِ بزرگِ حرکتهایی است که بروز هویت ملی این مردم است رساندند، گلی در ق

ی چیزها بی برخورداری و باید چنین هم نگریسته شود. اظهار نظر کردن درباره

ی رخدادها پیش از نگریستن دقیق شان، داوری کردن دربارهاز دانش کافی درباره

وار است و روشن به آنها، و سخن گفتن پیش از دیدن امراضی هستند که سزا

 همگان از آن رهایی یابند.
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 نقدی و نقدِنقدی 

 

 

 درآمدپیش

ی کوروش دوست گرامی آقای دکتر میری نقدی بر نوشتار من درباره

ی کوروش که در ام دربارهکرد. نقد بر اساس مقالهداشتند که پاسخی را طلب می

ی مهرنامه منتشر شده تمرکز داشت و من هم در همان ی اخیر مجلهشماره

 خواهم داد. اینک نخست نقد ایشان و سپس پاسخش: چارچوب پاسخ

 

 

 عزه(  دی)ز یلیوک نیبه مقاله دکتر شرو ینگاه

 در باب کوروش در مهرنامه 

 دکتر سید جواد میری

 

 نموده ام: میتقس یمحور کل ۶نقد به  نیبحث خودم را در ا من

 نیا یلیوک نیرودکتر ش یمقاله دوست دانشپژوه آقا یدیاز مشکالت کل یکی. ۱

در  چرخدیکوروش م "دشمنان"و  "دوستداران"است که بر محور دو گانه 

 یدوگانه ساز نیوجود دارد که فراتر از ا یشمارتریدر جامعه ما تنوع ب کهیحال

 سخن گفت. یوه بدویش نیبه ا دهیچیپ یهایدر بستر تئور ستین یازیها است و ن

 

دارد که  نیمحترم بر ا سندهینو یدیاست که اصرار شد نی. نکته مهم دوم ا۲

 تینیچون علم با ع -ینیع یاست و تالش در معرف "یعلم"او  "یوهیش" دیبگو
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 یما در چه عصر نجاستیپرسش ا کهیکوروش دارد. در حال -مالزمت دارد

عصر  ایآ ست؟عصر علم ا ایاست؟ آ نیعصر د ایعصر باستان است؟ آ ایآ م؟ییزیم

 نیو ارتباط ا میبریت که ما در آن به سر ماس یاست؟ چه عصر یتکنولوژ

خرده  ایهمه مخالفان پست مدرن  نکهیصرف گفتن ا ست؟یبا فهم ما چ تیعصر

. به زبان دیآینم رونیب خیتار نیپلیسیهستند و و و از درون گفتمان د ستیمارکس

 نیا یو معنا میبریبه سر م کینبلکه در عصر تک میستیما در عصر علم ن گر،ید

بزرگ  Sبا  نسیندارد بلکه سا تیاهم  "science " ایکه علم  ستین نیسخن ا

 . گرید یها تیدر کنار روا تیروا کیبه  افتهی لیتقل

 نیو در عصر د میستیو در عصر برهان ن میستیکه ما در عصر اسطوره ن همانگونه

بلکه تحول  ستین نید ینابود یبه معنا نینبودن در عصر د ی... ول میستیهم ن

دکتر  گر،یاست. به زبان د ینیخردتر د یها تیبزرگ به روا Rبا  religion نید

و از دل آن  دیگویم یعلم عصر یما از پارامترها یبرا یدر عصر تکنولوژ یلیوک

. و دیگویدر عالم واقع سخن م "حدث یواقعه کما ه" کیکوروش به مثابه 

کودکان است از در تماشاخانه  ییبل داستانسرا ستین یسخن سفتن علم نگونهیا

 طفالن! یسرگرم یبرا

 

امروز  رانیا تیهو یکوروش برا Relevance ای "تیاهم". نکته سوم مسئله ۳

مهم است  یرانیا تیهو نیاز اسالم در تکو شیپ رانیا خیتار مییبگو نکهیاست. ا

است. به زبان  گریبحث د کیکوروش پدر ماست  مییبگو یبحث است ول کی

 یاست که در رشته علم نیمن تالشم بر ا دیگویر ابتدا ممقاله د سندهینو گر،ید

ناگهان  یبه کوروش نگاه کنم ول دهیچیپ یستمهایس یهایو در بستر تئور خیتار

آبان  ۷به  رسدیم شیسه هزار سال پ بایو از تقر کندیم "یجهش هرکول" کی

 !رانیو دشمنان ا رانیدوستداران ا یو دوگانه ساز ۱۳95
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سه  نیب یقیمطالعه تطب بودیتر م بندهیعلم مد نظر باشد ز کیابه به مث خی. اگرتار۴

 میدیدیو آنگاه به وضوح م شدیو اسالم انجام م تیحیو مس تیهودی ینیفرهنگ د

در مواجهه با  یمیابراه -شایپ یبدعت ها ای Paganism سمیپاگان شیکه رو

 ییاروپا یسپس دولت.ملت ها و ینیو د یفرهنگ یدر هر سه  حوزه تمدن تهیمدرن

 ۷ لیرساتر، تحل ریرخ داده است. به تعب ینیچ یو حت یو ترک یو عرب یرانیو ا

 یکیو  یهخامنش یدولت جهان انگزاریبه کوروش بزرگ که بن یربط ۱۳95آبان 

 یستیپاگان یساز تیهو ینوع نیباستان بود، ندارد بلکه ا رانیارکان ا نیاز مهمتر

در  ارهیبه کشف دو س یبحث شود ربط نجایاکنون و ا ستردر ب دیاست که با

 ندارد. شیسال پ ۲۷5۰

نظم  کیکوروش به مثابه  یدغدغه  یلی. در باب علم؛ اگر دکتر وک5

در نظر  نیکه ا -دارد یتحول بشر خیتار ریدر عصر باستان و در س یتیحاکم

 رانیخود را نه در داخل ا یتقابل علم دیبا -مسلم است به تواتر انیرانیا یقاطبه 

 ایو  ییاروپا نیدر جهان با مورخ یدر حوزه باستان پژوه یبل در سطح علم

 تیشخص کیبه  یعنی-کرده اند "زیتایسم"که اغلب کوروش را  ییکایآمر

 یپاسخ بدهد و ادله   -کنندیم ادی روسیمبدل نموده اند و از آن به س یهودی

 نیشاهد ا انیاد خیمطرح کند تا در کتب تار یعلم جیرا یمتقن خود را به زبانها

 .می.محور نباشیعبر نیتغافل ها توسط مورخ

 

 یهستند ول "ها تینیع"و اساسا حلقه مهرنامه به دنبال خلق  یلی. دکتر وک۶

و مفسر  میهست "یراو"حالت  نیما در بهتر یکه در عصر تکنولوژ ستتدیواقف ن

و جهانشمولتر  که منسجمتر میارائه کن یتیروا میتوانیحال م نیها و در بهتر تیروا

 یجامعه را دارد افکار عموم یروشنفکر که دغدغه  کیدر مقام  دینبا یباشد ول

و  یازل قتیاز حق فیمنزل است و تنها تعر یوح تیروا نیکه ا میبده بیرا فر

در هر سطرمان از  میمجبور میخبط را مرتکب شد نیاست؛ چرا که اگر ا یابد
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که  یبه نسبت میکن کیرا تفک رانیدمان او مر میواژه دوست و دشمن استفاده کن

ارج نهاد  دی. کوروش بزرگ بود و بزرگان را بادارندما  "مکشوف قتیحق"با 

 یهایتعبد از دل تئور نیو ا گرددیو افراد موجب تعبد م خیتار سیتقد یول

 .دیآینم رونیب دهیچیپ

 

  والسالم

 13۹۵ ی. مالزکواالالمپور
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 ی کوروشمقالهپاسخ به نقد دکتر میری بر 

 شروین وکیلی

 

ی کوروش ام دکتر میری شش نقد بر نوشتار من دربارهدوست گرامی 

شان به همان ترتیب در شش بند بینم دیدگاهم را دربارهوارد آوردند که الزم می

 بنویسم:

 

ام رخ داده نخست: گویا در همان گام آغازین اشتباهی در خوانش مقاله

ده بودند دوقطبی اصلی نوشتار من دوستان کوروش در بود. چون انگار گمان کر

ی جایگاه برابر دشمنان کوروش است، که چنین نیست. بحث نوشتار من درباره

تاریخی کوروش است و این مسئله را در دو مقیاس ملی )قلمرو ایران زمین( و 

دهد. من پنج پرسش کلیدی که برای فراملی )تاریخ جهانی( مورد بررسی قرار می

هم جایگاه تاریخی کوروش باید بدان پاسخ داد را طرح کرده و به طور مختصر ف

ام. این پرسشها بر پنج نکته تمرکز دارند: بحث پاسخ خویش را به آن آورده

ی چگونگی شناخت کوروش، جایگاه کوروش در تاریخ جهان، شناسانهروش

ی قی دربارهاهمیت کوروش در تاریخ ایران، شاخصهای الزم برای داوری اخال

کوروش، و چگونگی ارتباط کوروش با هویت امروزین ایرانی. آن بحثی که در 

چشم ایشان برجسته نموده بود و کل سخنم را در شعاع آن فهم و نقد کرده بودند، 

ام. این مؤخره به موضوعی ای بوده بر پاسخی که برای آخرین پرسش داشتهمؤخره

من یا مهترین بخش از سخن من نیست و فرو ی سخن کند، اما همهمهم اشاره می

 کاستن آن به این اگر ناشی از سهو و بد خواندن متن نباشد، تحریف است. 

ی کوروش ی ایران امروز آرا و نظرات متفاوتی دربارهالبته که در جامعه

های گذشته خورد و طی دههوجود دارد، اما آنچه که با هویت مردمان پیوند می

کنندگان دی اهمیت هم یافته، به همین دوقطبی ستایندگان یا لعنبا روندی تصاع
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شود. یعنی این دوقطبی مهم است، و باید حتما مورد بررسی کوروش مربوط می

ی نوشتارم طرح ای بر یکی از پنج نکتهقرار گیرد. اما من آن را همچون حاشیه

طب نهفته و نه ام. آن برجستگی مورد نظر ایشان در این مفهوم در آن مخاکرده

 پردازد. ام به آن میاین متن، چرا که تنها یک دهم پایانی مقاله

 

ی مفهوم علم و جایگاه آن در دنیای دوم: دکتر میری و من به ظاهر درباره

امروز اختالف نظری عمیقی داریم. ماهیت اختالف نظر آن است که به نظر ایشان 

تی گویا موازی با هم قرار دارند و ی هسهای تفسیر کنندهعلم و باقی فراروایت

شان تفاوتی با هم ندارد. این برداشت که شناختی یا اعتبار عقالنیبرتری روش

اند گیرد، چندان که فرض کردهاحتماال از خاستگاهی پسامدرن سرچشمه می

بدیهی نیست و جای چون و چرای بسیار دارد و دست کم از دید من نادرست 

 است. 

مند هستی با کنم: تفسیر عقالنی و نظامین معنا فهم میمن علم را به ا

تاکید بر تجربه و صورتبندی ریاضی روابط میان پدیدارها. علم در این معنی از 

ی منضبط توسعه یابنده و شناسی و تولید اندیشهنظر انسجام مفهومی )روش

فسیر نقادانه( و دستاوردهای عملیاتی )فناوری، دقت،...( از سایر نظامهای ت

ی جهان برتر و کارآمدتر است. ممکن است کسی شاخصهایی دیگر مانند کننده

ی سودمندی برای پرولتاریا یا چیزهای دیگری معنویت یا ابهام هنرمندانه یا درجه

را مبنا بگیرد و بر این اساس نظامهای دیگری از تفسیر جهان را کارآمدتر بداند. 

بندی که معیارهای اصلی برای رتبهاما در حال حاضر کمابیش توافقی هست 

ی نظامهای تفسیرگر هستی همین انضباط و دقت مفهومی و انسجام نظری به عالوه

پذیری و کارآیی فناورانه است. دست کم من چنین نظری دارم و بر این آزمون

شناختی و پیشرو از علم امروز است ای روشمبنا از رویکرد سیستمی که زیرشاخه

نگرم. اگر ایشان راهبردی دیگر سراغ دارند که بهتر و دقیقتر و به مسائل می
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دهد، خوب است کند و به آن پاسخ میتر پرسشهای تاریخی را طرح میپسندیده

به طور مشخص ذکر کنند و دالیل انتخابشان را بفرمایند. اما این تصور که با 

وچکِ عام به از حروف ک-تغییر حرف اول نام علم و دین در زبانهای اروپایی 

کند و جغرافیایی شناسایی تغییری در ماهیتشان ایجاد می -حرف بزرگِ خاص

کند، به نظرم پایگان تبدیل میانسانی را به امری تخت و مسطح و مغشوش و بی

 نادرست است.

بندی اعصار تاریخی ی دیگر آن است که ایشان گویی به نوعی ردهنکته

مشهور است و نه پذیرفتنی. مثال انگار معتقدند تکیه دارند که آن هم نه بدیهی و 

ایم که گذشته و حاال در عصر تکنولوژی چیزی به نام عصر دین و عصر علم داشته

ای بندیی کارآیی افتاده است. من چنین دورههستیم که البد علم در آن از مرتبه

سیرگر دانم و اصوال علم و دین و عرفان و فلسفه )که نظامهای تفرا درست نمی

هستی هستند( و فناوری و هنر و ادبیات )که کاربست عملیاتی آن نظامها محسوب 

ی شان را هم در همهدانم و همههای همزمان تاریخ میشوند( را زیرسیستممی

بینم. اگر ایشان به توالی و جایگزینی اینها اعتقاد جوامع حاضر و فعال و متصل می

 اش استدالل کنند. یین و بعد دربارهدارند باید نخست دیدگاهشان را تب

شان نه برانگیز و بدیهی انگاشتنهای بحثبندیبه هر روی با این رده

های نظری عقالنی و یابد و نه مردود پنداشتن دستگاهخاتمه می« دوران علم»

اند در نشیند. من چنان که ایشان به درستی تشخیص دادهعلمی به کرسی می

نگرم و آن را معتبرتر از قی سیستمی به تاریخ میچارچوبی علمی و سرمش

دانم و دقیقا به همان شکلی که ناباوری ایشان را برانگیخته، رویکردهای دیگر می

دانم. یعنی تر از رویکردهای رقیب میتر و عینیتر و دقیقاین روش را درست

اش، اش، انسجام نظریپذیریباور و دعوی دارم که دیدگاهم به خاطر رسیدگی

های رقیب برتری دارد اش بر سایر نگرشاش و مستند بودنمستدل بودن عقالنی

دهد. خوشبختانه گامهای پذیرتر از عینیت تاریخی را به دست میو تعریفی عقل
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ها هایم روشن و شفاف است و دادهگیریمنطقی و استدالل عقالنی منتهی به نتیجه

ام نیز به همچنین. از این رو راه برای دهو منابع و ارجاعها و اسناد مورد استفا

شان باشند، هموار است و کسانی که خواهان نقد و وارسی و مردود دانستن

گذرد تا از او چیزی نگرم تا ببینم کدام پهلوان از این راه میکوبیده؛ و مشتاقانه می

 بیاموزم.

 

انگار سوم: دکتر میری متاسفانه گفتمان مرا با حس و حالهایی دیگر که 

اند که اند. ایشان دیدگاه مرا حمل بر این کردهمورد تنفرشان هستند خلط کرده

دانم و کوروش را پدر، خدایی پاگانی، امری قدسی یا چیزهایی شبیه به این می

شان امری درونزاد در ذهنشان است و ربطی به افکار من آشکار است که برداشت

کنند کوروش ی کسانی که فکر میرهو نوشتارهایم ندارد. صد البته من دربا

پذیرتر از پدرشان است آن حس بدِ ایشان را ندارم. دست کم ایشان را تحمل

آورند. اما اصوال بینم که استالین یا چرچیل را پدر خود به شمار میکسانی می

ی اهمیت کوروش در بحث من ارتباطی به این حرفها ندارد. سخن من درباره

و جهانی است، و با دالیلی روشن و شاخصهایی معلوم ادعا ی تاریخ ملی صحنه

کنم این شخص به این دالیل تا این اندازه در این دو سطح اهمیت دارد، در می

بخش گویم به خاطر همین اهمیت است که همچون نمادی هویتنهایت هم می

عمل کرده و به خصوص در دوران حاضر در ایران چنین کارکردی را بر عهده 

گیر برای ته است. جهشی هرکولی در این میان وجود ندارد و اگر چیزی دندانگرف

گون است که آن را هم کسی های اساطیری در میان باشد، تیری آرشاستعاره

 ام. دیگر در تاریخ پرتاب کرده و من تنها به شرح و تحلیل آن پرداخته

متنهای من  نماید که دکتر میری گرامی یااز این رو متاسفانه چنین می

اند، با دقت و کامل نخوانده -ی مورد نقدشان رااز جمله مقاله–ی کوروش درباره

توان با ارجاع به همان متون نشان اش را میاند که نادرستیو یا به شکلی خوانده
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ام در گویم کوروش بر اساس شاخصهایی که شرح دادهداد. من به روشنی می

ایی دیگر در تاریخ ایران اهمیت تعیین کننده تاریخ جهان، و بر مبنای شاخصه

ساز امروزین به او معقول و درست یاب و هویتدارد و از این رو ارجاع هویت

های دقیق تاریخ زندگی و فعالیتهای وی و کاریی ریزهپذیر است. دربارهو فهم

کوروش »-ی ایران باستان داشته هم کتابی تاثیری که در سیر تحول جامعه

اش ابهامی در معناهای ام که بعید است کسی پس از خواندننوشته -«بخشرهایی

مورد نظرم داشته باشد، یا در یافتن ارجاعهای کهن و مدرن به موضوع کمبودی 

ی آرای من خواهد دربارهی من از کسی که میحس کند. انتظار پیش پا افتاده

و روشن مرا با همان داوری کند آن است که ادعاها و پیشنهادهای نظری مشخص 

 دقت و روشنی نقد کند.

 

چهارم: ایشان تقابلی بین ادیان مشرکانه )پاگانی( و ادیان ابراهیمی قایل 

اند که اهمیت ای که برای من نامفهوم باقی ماند، ادعا کردهاند و به شیوهشده

شود. من سازی مشرکانه مربوط مییافتن کوروش در مراسم هفتم آبان به هویت

سفانه درست متوجه نشدم منظور ایشان چیست. اگر منظور تقابل میان متا

طلبانه در برابر چندخدایی است، که تاریخ مشخصی در سیر یکتاپرستی منزه

گسترش ادیان داشته است. اگر منظور وحدت یا تکثر امر قدسی در ذهن مردمان 

اند ود داشتهدهد همواره هردو عنصر کنار هم وجاست، که شواهد زیادی نشان می

یابی مدرن جدید و چسباندن و امروز نیز چنین است. اگر تعبیر نظامهای هویت

iی برچسب پاگانی به آن مقصود است، که کاربرد کلمه dol  برای ستارگان

ی ایست بالغی و فکر نکنم در دایرهسینما و خوانندگان و مشاهیر مدرن استعاره

تا این حد جدی بگیرد. یعنی تمام این  شناسی کسی آن رادانش تاریخ یا جامعه

کند. کوروش یک شخصیت تاریخی بحثها ربطی به کوروش و هفتم آبان پیدا نمی
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مان پردازش ی ما در پیوند با هویت ملیو یک دال فرهنگی است که در زمانه

شناسی آفرین بر عهده گرفته است. اینها به جامعهشود و کارکردی وحدتمی

شناسی امر قدسی و پرسشی تاریخی را بر وند و نه مردمشهویت مربوط می

ای دینی را، و تالش برای فروکاستن اولی به دومی هم محل سازند و نه مسئلهمی

 ی تردید است.پرسش و مایه

 

اند و ی کوروش نخواندهپنجم: دکتر میری آشکارا نوشتارهای مرا درباره

ام در شناسیی کوروش و روشدربارهاند دیدگاه مرا کوشیده بر مبنای یک مقاله

های بازسازی این زمینه را استخراج کنند. هم ارجاعها به منابع سامی و هم شیوه

ی نو در نوشتارهایم در این زمینه مفصل مورد بحث قرار مفهوم کوروش در زمانه

تمام « بخشکوروش رهایی»اند. اما در ام نبودهاند و موضوع بحث مقالهگرفته

ام. نقل و شرح کرده -از جمله کتاب مقدس–جهان باستان در این زمینه را  منابع

ی خاطر من این نیست که اروپاییان در دو قرن اخیر چطور از در کل هم دغدغه

کوروش همچون نمادی معنادار در تاریخ خودشان بهره جستند. بحث من به 

شود و پیوند میشناختی مربوط تاریخ ایران و اسناد مشخص تاریخی و باستان

سازی اش با روندهای هویتشدن های چفت و بستکوروش با امروزِ ما و شیوه

دهد. نوشتارهایی که در یابی امروزین ایرانیان را مورد پرسش قرار میو هویت

گیرد و موضوع مورد نظر ام بیش از هزار صفحه را در بر میاین مورد منتشر کرده

دن سیمای کوروش( را در کنار مسائل مشابه یهودی ش-ایشان )چگونگی سامی

رومی شدن کوروش( مورد توجه قرار داده است، که هیچ یک -)چگونگی یونانی

 در ایران و سیمای کوروش نزد ایرانیان عنصر تعیین کننده نبوده است.

 

اند ی مهرنامه قلمداد کردهای به نام حلقهششم: دکتر میری مرا عضو حلقه

اند. الزم است تاکید کنم فرموده هایمان افشاگریداف و دسیسهی اهو بعد درباره
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ای نیستم. در سازمانهای علمی و که من عضو هیچ گروه و دسته و حزب و فرقه

محافل بسیاری عضویت دارم و دوستان خوبی هم همه جا دارم که خودِ دکتر 

فکری وفادارم  ایشان هستند. اما نه به جبههمیری گرامی )قدری دورادور( در زمره

و نه با سازمانی هماهنگ؛ و خوشبختانه در استخدام هیچ نهاد و سازمانی هم 

ای در زبان و مکثی در گفتارم ایجاد کند. وقتی نیستم تا پروای نام و غم نان گره

جویم که عینی و گویم پرسشها و پاسخهایی را میی تاریخ سخن میهم درباره

ای و ی است که بر این مبنا خود موضعی و جبههمستدل و عقالنی باشند، و بدیه

گویی بافی و مغلقکوشم از مبهمای هم نسبت به مسائل دارم که میسوگیری

 تعارف عیان سازد. برکنار بماند و تمایز درست و نادرست را بی

« ی عمومی علوم انسانینشریه»ترین در این میان مهرنامه از دید من جالب

پسندم و انتشار نوشتارهایم در آن را خوش ین رو آن را میدر کشور است و از ا

شک گردانندگان این مجله سوگیری و موضعی دارند که بخشی از آن دارم. بیمی

بینم و جویانه است را با موضع خویش نزدیک میگرایانه و حقیقتکه ملی

 اش هرچه باشد نه ارتباطی با من دارد و نه با نوشتارهایم. باقی

 

وشت: دکتر میری گرامی در نوشتار به نسبت کوتاهشان در دست کم نپی

 اند. این بدفهمی به قدری الیهده شکل متفاوت نوشتار کوتاه مرا بد فهم کرده

ی شگفتی بود و همین باعث الیه و واگراست که جمع آمدنش در یک نوشتار مایه

آغشته به ی کوروش شد پاسخی بنویسم. از دید ایشان دیدگاه من درباره

گرایی مندرس اعصار پیشاتکنولوژیک، متمرکز بر دوستی و دشمنی کوروش، علم

توجه به مسائل یهودیت، خارج از روح پسامدرن زمانه، دارای جهش هرکولی، بی

، همراه با تقدیس کوروش، «کوروش پدر ما»وابسته به محفل مهرنامه، مربوط به 

های متفاوت نادرست تفسیر این شیوهتوجه به ذات پاگانی موضوع و... است. بی

اش بر آن مبنا متاسفانه در فضای امروزین دانشگاهی ما کردن متن و نقد کردن
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رایج و معمول و غالب است. من کلماتی مانند بدوی و فریب و مشابه اینها را 

گیرم و شادمانم که دکتر میری گرامی به خاطر ادب نسبی در نوشتارشان نادیده می

ادبی یعنی بی-شان از باقی هنجارهای این فضا نویسی و شفافیتکوتاهو دقت و 

اند، و چشم دارم از باقی این هنجارها هم فاصله گرفته -بافیو درازگویی و مبهم

ی آنچه که من با روشنی مند دربارهفاصله بگیرند و نقدی روشن و شفاف و روش

که من به جای بحث بالغی نویسم عرضه کنند، طوری اندیشم و با روشنی میمی

ی انتقادهای مستند و ی آرای بالغی ایشان به بحثی مستند و مستدل دربارهدرباره

 شان بپردازم.مستدل
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 پل گوگنهاي نقاشي

 

.م( ۱9۰۳ی و درگذشته ۱۸۴۸ی )زاده( Paul Gauguin)پل گوگن 

اش با رنگ های شجاعانهجربهبه خاطر ت است کهامپرسیونیست فرانسوی نقاش 

گوگن در دوران حیاتش مردی گمنام بود و هنرش اعتباری . و فرم شهرت دارد

ازی نداشت، اما پس از مرگش و با رواج سبک هنری آوانگارد او هم در مقام پیشت

 برای این سبک هنری اهمیت و شهرت یافت.
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 نامهمرنجاب

 

 (ی خورشید به کویر مرنجاب و آنچه در این میان بگذشت...گفتار اندر سفر طایفه)

 

 

. برای اشاره: دوازده سال پیش بود که با دوستان و یاران کانون خورشید سفری به کویر داشتیم

ای هم شرکت داشتند ر آن هنگام یاران همراهمان در بازیپرهیز از سردرگمی هم بگویم که د

این ابیات در شرح  هایی رفته است. و اسم مستعاری برای خود برگزیده بودند که به آن اشاره

 سروده شد:به مطایبه وقایع آن روزها 

 

 

 

 

 ز بامی که پرخاست مشگل نشیند! دلم را که این مُرب وحشی مَرَنجاب

 

لیه الرحمن که شیخ مسعود خان بربر رامینی به هنگام تودماغیدگیِ )روایتی از سعدی ع

 سرماخورانه همی فرمود...(

 

 مجلس نخست: فرا خواندن پیکِ سندباد مر خورشیدیان را

 

 گزیده سخنگوی یک مشت یار    دارچنین گفت نقالِ آیینه

 ی اهل زروان بخواندسفرنامه  های نغزی براندشنیدم سخن
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 ای باستانخواند از نامهکه می  د این داستانروایت همی کر

 کشیدند چون رخت را سوی کوه که از جمع خورشیدیان یک گروه

 سپهدار گردشگری خواست کفش  به گردون بیفراشت پویان درفش

 بشد ناپدید از زمین آن شکوه  چو بنمود سنباد آهنگ کوه

 کویر مرنجاب، کهسار گشت ها تخت شد همچو دشتهمه کوه

 حدیث لپاسر مرا هست یاد  ی عادی سندباداین شیوه کز

 شتابند زروانیان راهوار  به هر روی، این گونه بودی قرار

 فرمود و تبلیغ خورد mailهمی   چو شیپور زد شیخ پویان گُرد

 به دست آب گر بود، بگذاشتند  همه سرکشان رو بدو داشتند

 ی بوسگرفتند جایی بدان مین  ببستند کوله به آوای کوس

 که بُد پیش از این مرکب اشکبوس  ی ایکاروسنشستند بر باره

 ز صد کوله و کیسه خواب قشنگ  بر آن اسب، زین بودی و پالهنگ

 به رانندگی خسته ناگشت پای  که پرویز خان بودشان رهنمای

 ی دشت شد باز راهبه دروازه  کشیدند خورشیدیان تختگاه

 دند بس شعر و آواز چستنمو  تر نرفته درستز تهران برون

 ای کاشتندبه هر پنجره پرده   ها نگه داشتندهمه قاعده

 ز عقرب چو عاقل کند فکر نیش  ز نامحرمان دور کردند خویش

 ز طرح فرو کشتن بدحجاب بدین گونه خود را زدندی به خواب
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 مجلس دوم: ذکر آن پهلوانان که با کاروان زور)وان( بودند

 

 در آن شیرزن هفت و باقی یالن   ه نوزده پهلوانسپه ساخت

 هم او مهتر هندوانه خوران پهلوان  ز یکسوست آرش، جهان 

 اندمَثَل زور بازوش آورده  اندورا نام رستم همه کرده

 اش آرشی مضمحلکه در کُشتی  به همراه او بود سارای یل

 رگها ساز و اکه بنواخت بر صخره   عقبدار لشکر، امیر بزرگ

 به بازی زروان کسی او نجست هم او اردشیر است سردار چست

 ورا صد شتر بار سی دی، نوار    سمیه ورا بود هم یار غار

 به دلهای آن دو کلک، چیرگان  سمیه و سارا دو همشیرگان

 همان مافیایی که بد وقت مرد  به همراهشان بود سامان گُرد

 هیچ نشنید بیش از او هیچکس کنارش برانده زویا، اسب خویش

 به هر گاز خوردی چهار ساندویچ  ورا بود بس کار و از حرف هیچ

 چه خوش بود بر صندلی مستقر  دگر کس هدی خانم نقشگر
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 ، یل داودیهم او بود اسرا  ز پاپیچ داران جهان، موبدی

 ورا آلبالو خشکه بودی مرام  ردِ ارشام نامسپس مهدی، آن گُ

 ه رابینِ آرام بودش نظیرک  کنارش همیشه علی خان شیر

 میان مسیر آمدیشان به نزد  رضا بود دیگر سپهدار یزد

 همی بود اشکان، همان پهلوان  دگرکس در این خیل نام آوران

 خورد هم بستنیکه با زور می  زره پوش گُردی بدن آهنی

 یکی زوجِ بودی دلیر و جوان  در این جمع شاد عزب پیشگان

 ورا بود شلوار زرد و جواد   راد، مسعودِنرینه در این بین

 کرد فین با دلیل گریپهمی بسی عکس بگرفت، کردی کلیپ

 که می پخت سیر و نمک ظهرگاه  بُوَد همسرش الدن نیکخواه

 که با قوم سندباد همکاره بود  دگر پهلوان زاین میان ثاره بود

 به پرویز خان تخت، کردی جلوس  به هنگام رم کردن مینی بوس

 عمو سندباد است، پویان خان  این خیل خورشیدیانجلودار 

 که فلفل بسی ریخت در آش یار  دالور سپهبد، گزیده سوار

 هر آن کس مداوای او گشت مرد  به همراه او شیخ سینای گرد

 ز بس مافیا بُرد بیرون چو جان   امیری دگر بود در بینشان 

 بود شروین انبوه موهمی  ی رزمجودگر عضو این دسته

 ز گم گشتن دفترش زار بود  هم او کاو به زروان سر کار بود
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 مجلس سیم: در ذکر آن غزاها که زروانیان در راه بفرمودند

 ی آهنین بست زینبر آن باره  چو پرویز بگرفت تاج و نگین  

 به خودکامگی شد خرامان ملوس  به راه اندر افتاد آن مینی بوس

 مگر  فتنه در راه طغیان بکاشت  تگذاشبه جا شیخ پرویز، تا می

 "ترمز بگیر"پریدی ز فریادِ   ی سخت کوش دلیرولی ثاره

 به فرمان و دنده مهاری ببست لگام  همان رخش بستی به دست

 "عزت زیاد"بخواندند بر ثاره   ز رفع خطر انجمن گشت شاد

 به سودای بازی به بحث آمدند ز شور و ز شادی به رقص آمدند

     مافیای تازه نهادند پی   ندنِ فعل ویبرای ستودا

 ز هر سوی با عزم جزم آمدند  بدین گونه بر هم به رزم آمدند

 پلیسان ندیدند لبخند بخت  سگالیدنی گشت آغاز سخت

 ز بحثی فرو مرد سارای شاد  به یک ضربه ثاره ز تیری فتاد

 ز اعدام، آرش بشد مستدام  گرفتند زآن پس زهی انتقام



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

 به اعدام  وی گزمه ها باختند  ه مهدی سپه تاختندبه کینه ب

 تکانی نخوردی به شبها امیر    نمودند رندی مافیا دلیر

 به سوتیِ بسیار بگشاد دست  در این بین سامان جنگیِ مست

 که دزد است و همراه با قافله   نمودند بسیار از وی گله

 به پیروزیِ بادآور شدی   سمیه به ناگاه داور شدی

 شد اعدام  با حکم کارآگهی  اری است فرجام وی منتهیبه ز

 بکشتند یک یک به خشم و به زجر  بدین گونه جمله به نزدیک فجر

 

 

 هامجلس چهارم: در ذکر مسخ شدن زروانیان به گرگ و گوریل در تلماسه

 

 گرفتند بر دشت سبزی فرود  سپس قوم خورشید در صبح زود

 موبد بیفروختند به آیین  بسی هیزم خشک اندوختند 

 افق را ببوسید آن تهمتن  بنا کرد آرش بسی تاختن

 ندیدند کس هیچ کودیدنش!  سبک گشت زاین راه پیمودنش

 سراسر همه دشت و هامون گداخت  سحرگاه چون مهر رخشان بتافت

 به هر گوشه در رقص گور خری  همه دشت پر الله و جعفری

 ...یز شد، گوجه، خار نمکزار جال  ها بس خیاربروییده بر ماسه



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

 نگارخانه: ساختمان پالسکو در گذر روزگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 السکو در حالت ساخت: ساختمان پ1341 : ماکت ساختمان پالسکو134۰



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 134۰ی اواسط دهه
 134۰ی اواخر دهه



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13۵۰ی دهه 137۰ی دهه



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13۹۵دی ماه 



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      صد و نود وماه هزار و سیبهمنم/ و یک پنجاه یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهیهسیمرغ نشر

چرا که شان بفرستند. شوم 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 )است که در کانال

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
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