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های پیچیده، یکی از نمودهای نزدیکی به شرایط آشوب در سیستم* 

ی زمانی زیاد و فاصلهسریعتر شدن ضرباهنگ رخدادهاست. یعنی بسامد روندها 

یابد که هر نقطه از شود و این مسیر چندان تداوم میمیان رخدادهای مهم کم می

  (chaosزمان به کمینگاهی برای تغییر تبدیل شود، که این همان شرایط آشوب )

 است. 

ی ایرانی دوخته شده اگر چشمانی بینا به الگوهای دگرگونی در جامعه 

ی زمانی رخدادهای مهم و افزون شدن تدریجی بسامد باشد، این کاهش فاصله

ی شگفت این که حرکتی مشابه به سمت ساز را دیده است. نکتهحوادث سرنوشت

الگویی کمابیش آشوب در سطحی جهانی نیز نمایان است. یعنی نظام جهانی نیز با 

 تازد. همسان به سوی آشفتگی پیش می

شرایط آشوبناک بسترهایی هستند که امکانهای بزرگی را در خود  

اند. در چنین شرایطی است که سیستمهای دیرینه و بزرگ و غالب منقرض نهفته

یابند و ساختارهای نو در همین شرایط است که نظمهای تازه قوام میشوند و می

ایران زمین در تاریخ دیرپای خود بارها و بارها آشوبهایی کالن شوند. زاییده می

سوز را تجربه کرده و هر بار از دل آن نظمهایی تازه را بیرون کشیده و خانمان

هایی بسیار را خواهند دید، یاست، و آن چشمان بینا اگر کنجکاو هم باشند، شگفت

 ی ناخورده در رگ تاک است...که هنوز هزار باده
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

ماه آغاز شد بهمنی از نیمه ۱۳۹۵ی کالس زروان سال واپسین دوره * 

و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در این دوره مفهوم خواست و قصد محور 

ها و راهبردهای برخاسته از رویکرد سیستمی زروان در آن بحثهاست و تله

 شود.آموزانده می

ی پرهون )گروه بیژن نعیمی و همکارانشان در مؤسسه ام آقای* دوست گرامی

مشاوره، طراحی و اجرای تبلیغات صنعتی( نمادهایی برای بخشهای گوناگون 

اند که از این شماره برگهای نشریه بدان آراسته شده ی سیمرغ طراحی کردهمجله

آبادی که است. با سپاس از ایشان و با سپاس از دوست عزیزم آقای افشین می

 نمادهای پیشین مجله را طراحی کرده بود. 

پژوهی ی فیلم* عصرگاه آدینه پانزدهم بهمن ماه سومین نشست حلقه

ی نخست برگزار شد. موضوع این برنامه فیلم سرگیجه اثر هیچکاک بود و در نیمه

وند همراه دکتر غالمرضا آذری، آقای هرایر دانلیان و خانم عیسیبرنامه من به 

ی دوم دکتر سید حسین مجتهدی نیز به ی فیلم سخن گفتیم و در نیمهدرباره

مان پیوست و بحث به صورت میزگرد دنبال شد. محتوای گفتار من در این جمع

 شده است.ای در آمده و در این شماره از سیمرغ منتشر نشست به صورت مقاله
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بهمن برگزار شد.  ۲۴ی ادبی سیمرغ در شامگاه یکشنبه * نشست حلقه

در این نشست من به همراه خانم دکتر هنگامه آشوری و دکتر مسعود انصاری 

اش سخن شناختیی عارف قزوینی و آثارش و موقعیت تاریخی و جامعهدرباره

 گفتیم. 

 

 

 

 

 

 

 

* کتاب تاریخ خرد ایونی پس از درنگی طوالنی با همت انتشارات علمی 

است که « خرد خیتار»جلد از مجموعه  نیکتاب دومو فرهنگی انتشار یافت. این 

 یفلسف یشهیتحول اند رینگاشتن اش را آغاز کرده بودم و س شیسال پ نیاز چند

زند »مجموعه  نی. جلد نخست از اکندیدنبال م یرانیانداز تمدن ارا از چشم

را تا متن گاهان  یفلسف یهادستگاه نینخست یریگبود که خاستگاه شکل« گاهان

چند  یاست که نشر ثالث ط «یخرد افالطون یواساز». جلد سوم هم بردیعقب م

 شمندانیکتاب کل متون بازمانده از اند نیمنتشرش خواهد کرد. در ا ندهیماه آ

و  رهایشده و تفس یباستان( گردآور یونانی)متن  یدر شکل اصل یشاسقراطیپ

و  فرضهاشیپ یهمه بایتقراین کتاب است.  یبر منابع دست اول متک هالیتحل

حاکم است را در  ونانی یشاسقراطیپ لسوفانیکه بر فهم ف یااصول موضوعه

آزمون جان سالم به در  نیکه از ا ییاند آنهاو اندکسنجد میکتاب به محک نقد 

اند قلمداد شده یکه فلسف یمتون یکه بخش عمدهسخن بر سر آن است  .دنبرب
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در عصر  شانتیاند و در کلمربوط بوده نیاسطوره و د یبه حوزه الاصو

 یخیتار یبا بررسدر کتاب اند. وام ستانده شده رانیاز قلمرو ا یهخامنش

 یچگونگ یونانی یدولتشهرها یشناختجامعه لیو تحل لسوفانیف نیا ینامهیزندگ

و  شده را به دقت نشان داده یرانیتمدن ا ستمیافراد با س نیچفت و بست شدن ا

متون در اروپا  نیساله در فهم ا ستیدو یکه همچون سنت ییفهایو تحر هایبدفهم

 یبه نسبت فن یمتن «یونیخرد ا خیتار»کتاب شده است.  یواسازنیز شده  تیتثب

اما جامع و مانع از آب در آمده که به خاطر به دست دادن  یو تخصص

 انیمحرز و نما ییفهاینو و نشان دادن خطاها و تحر یبه کل ییهاخوانش

 .دینمایهم م زیبرانگو چالش زیانگجانیه
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ی بحران محیط زیست ایران که اندیشی دربارههای هم* دومین نشست از برنامه

شناسی ایران ناسی تاریخی انجمن جامعهشبا همت انجمن زروان و گروه جامعه

ی علوم اجتماعی دانشگاه شود، عصرگاه یکشنبه دهم بهمن در دانشکدهبرگزار می

ی سیر تهران برگزار شد. در این نشست آقای انوش نوری اسفندیاری درباره

 تحول حقوق مالکیت آب در ایران سخنرانی کردند. 

را برای بازسازی و اصالح « منِ ایرانی»کارزاری به نام * در انجمن زروان 

ایم و همگان را به همیاری در آن فرا ی جمعی ایرانیان آغاز کردهخودانگاره

ه است و برای پیوستن ایم. متن فراخوان در همین شماره از سیمرغ آمدخوانده

 بروید. https://t.me/ManeIraniتوانید به کانال تلگرامی بدان می

ی زروان با موضوع ی اندیشهی حلقهبهمن نشست ماهانه ۲۹* عصرگاه آدینه 

ی ی فرهنگی بهاران برگزار شد. در نیمهاقوام ایرانی و هویت ملی در تاالر موسسه

م علی یونسی، دکتر حمید احمدی، و االسالنخست این نشست همراه با حجت

ی ی پیوند قومیت و ملیت سخنرانی کردیم و نیمهآقای احسان هوشمند درباره

ام در این نشست را دوم به پرسش و پاسخ پرشوری گذشت. محتوای سخنرانی

ی بعدی سیمرغ انتشار خواهد ای تنظیم خواهم کرد و در شمارهبه صورت مقاله

 یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/ManeIrani
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ام سازگاری چندانی هایم با محتوای کانال شخصی* از آنجا که نقاشی

ها و فصلهای کتابها و یادداشتها و فایلهای صوتی و نداشت. اخبار و مقاله

( https://t.me/sherwin_vakiliام )همچنان در کانال شخصیتصویری را 

ام با دوستانم کانالی تازه های هنریکنم، و برای شریک شدن آفریدهمنتشر می

هایم در کانال ها، کالژها، و طراحیام. پس برای دریافت نقاشیاندازی کردهراه

(https://t.me/SherwinVakiliArt.عضو شوید )  البته در هر شماره از

 سیمرغ یکی از این کارها را خواهم گنجاند.

به پایان رسید و متن « تاریخ نهاد در عصر ساسانی»* کار نگارش کتاب 

کتاب برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شده است. این کتاب که 

شناختی است، تنها در سطح جامعه« تاریخ تمدن ایرانی»ی جلد پنجم از مجموعه

کند و ساختار و کارکرد نهادهای اجتماعی در عصر ساسانی را مورد بحث می

دهد. آثار خاورشناسان و پژوهشگران معاصر در این زمینه نیز به تحلیل قرار می

 تفصیل در این کتاب مورد بحث قرار گرفته و نقد و گاه واسازی شده است.
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  اخبار روزهای آینده

ی اسفندماه ادامه خواهد داشت. در دو نشستی کالسهای زروان تا نیمه * 

ی پیوند میان شود دربارهی اول و دوم اسفند برگزار میی هفتهکه در چهارشنبه

در سال آینده توانستن و خواستن بحث خواهیم کرد. ناگفته نماند که 

 هایی در زمان و محتوا کالسهایم رخ خواهد نمود.دگردیسی

ی ملی نشستی اسفند در تاالر اندیشگاه کتابخانه ۹* عصرگاه روز دوشنبه 

در این نشست به همراه «. تاریخ خرد ایونی»خواهیم داشت برای رونمایی کتاب 

ی دکتر سید عبدالصالح جعفری و دکتر عبدالحمید ضیایی درباره دوستان عزیزم

ی ایرانی سخن خواهیم گفت. این ی پیشاسقراطی و پیوندهایش با اندیشهفلسفه

 شود. نشست با همت آقای شعبانی ریاست اندیشکده برگزار می
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ی ملی ایران همایش فصلی موزه* عصرگاه جمعه ششم اسفند ماه در 

ی ست من دربارهشود. در این نشی نو( برگزار میهایی برای دنیاسار )ایده

ام شناسی زیستی حشرات اجتماعی سخن خواهم گفت و عنوان برنامهجامعه

 خواهد بود.« آدمیان و مورچگان: دو سرمشق تکامل تمدن»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی که سومین جلد از مجموعه« ی افالطونواسازی افسانه»* کتاب 

است به احتمال زیاد تا پایان امسال توسط نشر ثالث منتشر خواهد « تاریخ خرد»

گیرد، خوانشی یکسره قرار می« تاریخ خرد ایونی»ی شد. در این کتاب که در ادامه

در این متن آثار ام. دادهی افالطون به دست نو و انتقادی از متن سی و دو رساله

 مهمترین شارحان معاصر افالطون نیز نقل و نقد شده است.
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ی اندیشی درباره* عصرگاه شنبه هفتم اسفند سومین نشست هم

شناسی تاریخی ایران در تاالر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات های جامعهنظریه

برگزار خواهد شد. در این نشست به همراه دکتر هاشم آقاجری، دکتر داریوش 

شناسی جامعههای شناسی نظریهی گونهرحمانیان، . دکتر مصطفی عبدی درباره

تاریخی ایران سخن خواهیم گفت. این نشست به طور مشترک توسط گروه 

شناسی ایران و پژوهشگاه یاد شده برگزار شناسی تاریخی انجمن جامعهجامعه

 شود. می

ی ملی ایران نشست رونمایی اسفندماه در کتابخانه ۹* عصرگاه دوشنبه 

و استادان گرامی برگزار خواهد با حضور فرهیختگان « تاریخ خرد ایونی»کتاب 

ی شد. در این نشست دکتر عبدالحمید ضیایی و دکتر عبدالصالح جعفری درباره

ام برای بازنویسی تاریخ خرد ی پروژهکتاب سخن خواهند گفت و من هم درباره

 اندازی ایرانی سخنی خواهم گفت. و فلسفه از چشم
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ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران همراه اسفند در دانشکده ۱۵یکشنبه * عصرگاه 

ای خواهیم داشت در مورد با دکتر نجاتی حسینی و خانم مریم فتحی سخنرانی

ی ایران. بحث من سیر تحول مفهوم آزادی در گفتمان سیاسی و دینی قرن گذشته

سامدرن متمرکز در این نشست بر پیوستگی مفهوم آزادی در دوران پیشامدرن و پ

 خواهد بود.  

 

 

 

 

 

 

 

از وزارت ارشاد مجوز گرفت و به احتمال زیاد تا نوروز « جم»* کتاب 

ی داستانهای اساطیری است که انتشار خواهد یافت. جم جلد دوم از مجموعه

در بافتی به  نخستین جلد آن کتاب سوشیانس بود. جم داستان زندگی جمشید را

کند. کتاب را نشر شورآفرین منتشر خواهد کرد و دوستان عزیزم کلی نو بازگو می

اند. در اش را بر عهده گرفتهآراییافزار کار طراحی جلد و کتابی فندر موسسه

ضمن چاپ سوم از کتاب سوشیانس نیز همزمان با جم به بازار کتاب ایران عرضه 

 خواهد شد. 
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 ی الموت: گردش در منطقه۱۳۸۷زمستان 
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 ی ماهنگاره

اصفهان، گرهمایی مردم شمع به 

دست در پل خواجو در 

 ی انتقال آب زاینده رود آستانه
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کاکاندر ماجرای سرگیجه  ی هیچ

هاست و شک یکی از بهترین*  در میان کارگردانان آلفرد هیچکاک بی

.م( ساخته شد ۱۹۵۸) ۱۳۳۷اند. فیلم در سال را شاهکار او دانسته« سرگیجه»فیلم 

( D'entre les morts)« میان مردگان از»اش از رمانی به اسم و داستان

-Boileauای به نام بوالو نارسِژاک )وامگیری شده که چهار سال پیشتر نویسنده

Narcejac))-  هنویسندیک زوج منتشرش کرده بود. این نام در اصل اسم قلمی 

« اهریمنی»داستان فیلم فته بود. توماس نارسژاک تشکیل یا و بود که از پیِر بوالو

(Les Diaboliques که هانری ژرژ کلوزو سه سال پیش از سرگیجه ساخته )

-اند. تخصص این دو در نوشتن رمانهای پلیسیبود را هم این دو تن نوشته

کرد و فضای ترسناکی بود که موقعیتهایی رازآمیز را در فضایی بسته روایت می

اش گاه اتاقی یکتا بود. جریان یافتن

شش تا از رمانهای این دو نویسنده با 

همت آقای عباس آگاهی به پارسی 

ترجمه شده که رمان مربوط به فیلم 

 شان به شمار است.نسرگیجه در میا

در « در میان مردگان»داستان 

به « هاها و مردهزنده»با نام  ۱۳۳۵سال 

از همان هیچکاک  .انگلیسی ترجمه شد

اما . ابتدا کوشید اثر را خریداری کند

در این میان  و این کار ممکن نبود. بوالو نارسژاک آن را به کلوزو فروخته بودند

نارسژاک این داستان را  -گوید بوالوگزارش فرانسوا تروفو را هم داریم که می

نماید، چون از ابتدا به سفارش هیچکاک نوشته بودند، که قدری مشکوک می
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نارسژاک بعدتر این سخن را نادرست 

دانسته است. با این همه ارتباطی میان 

هیچکاک و نویسندگان برقرار بوده و 

تالش او برای خرید داستان پیش از آن 

 اش انتشار یابد.ی انگلیسیاست که نسخه

هیچکاک پس از استخدام و عزل دو 

این بر اساس ای فیلمنامهپیشنهاد کرد تا به سامویل تیلور نویس دیگر فیلمنامه

. شواهدی هست که تیلور در تدوین آن در ضمن از داستان کوتاه بنویسندداستان 

.م( هم ۱۸۹۰)نوشته شده در « یک تجلی در پل ناودان جغد»اسم امبروز بیرس به 

است. این داستان البته مضمونی متفاوت دارد و اثری ضدجنگ  بهره جسته

 اش در فیلم سرگیجه وارد شده است. ی رواییشود. اما شیوهمحسوب می

چنان که اسکورسیزی به درستی تحلیل کرده، موسیقی فیلم که برنارد 

اش به خوبی با مضمون هرمان آن را ساخته، با ساختار چرخشی و تکرار شونده

ضبط  اصلی فیلم یعنی وسواس و اضطراب سازگاری دارد. این موسیقی در اروپا

شده و توسط گروهی اروپایی اجرا شده است. چون در زمان فیلمبرداری سرگیجه 

 نوازندگان آمریکایی درگیر اعتصابی صنفی بودند. 

بندی فیلمها از دید منتقدان .م( فیلم سرگیجه در رتبه۲۰۱۲) ۱۳۹۱سال  در

( از طرف چند مرجع سینمایی ۱۳۹۵ارتقای چشمگیری یافت و در سال جاری )

مهم به عنوان برترین فیلم تاریخ سینما برگزیده شد و به این ترتیب به استیالی 

تقای سرگیجه به این مقام بر این مقام پایان داد. ار« همشهری کین»ی پنجاه ساله

از آغازگاهی بسیار فروتنانه و با سرعتی بسیار آرام انجام پذیرفت. چرا که در 

ابتدای کار هنگامی که این فیلم اکران شد، توجه و استقبال چندانی را بر نینگیخت. 

مردی که زیاد »یا « روانی»حتا دوستداران هیچکاک هم در ابتدای کار با قاطعیت 
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دانستند و برخی از عناصر تصویری این فیلم را از سرگیجه برتر می «دانستمی

مارپیچ مشهوری که مثال پیش درآمد فیلم با  –که امروز شهرتی آیینی پیدا کرده 

توجهی و گاه بیزاری مخاطبان ی بیدر ابتدای کار مایه -پوستر اصلی فیلم هم بوده

 بود. 

)اسکاتی؛ با بازی جیمز  ک کارآگاه بازنشستهداستان بر محور ارتباط ی

کند. گردش میآفرینی کیم نوواک( )مادلن؛ با نقشو زنی مرموز  استوارت(

از ارتفاعی که دارد و بابت مرگ یکی از  به خاطر بیماری ترس اسکاتی

همکارانش بدنام شده و از خدمت پلیس بیرون آمده است. او درخواست دوست 

اش را تعقیب کند و پذیرد تا همسرِ به ظاهر دیوانهرا می)گَوین( ثروتمندش 

کند که ادعا می که همان مادلن باشد، رفتارهای او را زیر نظر بگیرد. این زن

زیسته یش در همان حوالی میاست که سالها پ به نام کارلوتا والدِس تناسخ زنی

یش هم با مدارک بازمانده از این زن همخوانی رفتارهااست. و خودکشی کرده 

کند شود. گوین از سوی دیگر فاش میی سردرگمی کارگاه میدارد و این مایه

که این کارلوتا مادربزرگ مادلن است، اما او خودش از این موضوع آگاهی 

شود بیند که او مدام در موزه به نقاشی کارلوتا خیره میندارد. هرچند اسکاتی می

 گذارد.سته گلی بر گور او میو د

بازد. این قضیه اسکاتی در جریان همین تعقیبها به تدریج به مادلن دل می

کند و در خلیج فورت ن اقدام به خودکشی میشود که مادلوقتی دوطرفه می

برد. ی خود میدهد و او را به خانهپرد، اما اسکاتی نجاتش میپوینت به دریا می

شود. تا این که در بعد از آن تعقیب پنهانی به همراهی این دو با هم تبدیل می

ی معهبیند که از برج بلند صونهایت اندکی پس از ابراز عشق مادلن، اسکاتی می

 اندازد. رود و از آن باال خود را به زیر میسان خوان باتیستا باال می
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شود و اسکاتی پس از مرگ مادلن دچار بیماری روانی و افسردگی می

کند. خود را بابت مرگ او سرزنش میپندارد و داستان تناسخ او را واقعی می

دانند. قضیه وقتی هرچند گوین و نامزد سابقش میج او را در این مورد مقصر نمی

شکل کند که درست همبان با زنی برخورد میشود که اسکاتی در خیاپیچیده می

شود او گوید برای تماشاچی فیلم معلوم میمادلن است و وقتی با او سخن می

ی جنایی کرده و بخشی از یک دسیسههمان کسی است که نقش مادلن را بازی می

بوده که توسط گوین طراحی شده تا همسرش را به قتل برساند و مرگ وی را 

 دهد. خودکشی جلوه 

گیرد و اسکاتی که به در نهایت دوباره ارتباطی میان این دو شکل می

مادلن این زن را که جودی نام دارد، کم کم در شکل وشمایل موضوع شک برده 

برد که را با خود به همان برجی میآراید و وقتی درست با او شبیه شد، وی می

در  جودیسازی از باالیش همسرش را به زیر پرت کرده بود. گوین با صحنه

شود از ترس خود ها روبرو میشود و وقتی با شبح یکی از راهبهآنجا هراسان می

اندازد. اسکاتی هم چنان که دوستش میج در ابتدای فیلم را از آن باال به زیر می

شود و ترس از یی با این شوک هیجانی شدید درمان میگفته بود، پس از رویارو

 رود. ارتفاعش از بین می

خستین نکته توان تحلیل کرد. نرا از چند زاویه می« سرگیجه»فیلم 

ی فیلم آن است که یکی از نخستین روایتهای داستانی هالیوود است که درباره

در آن زمان بندی رخدادها گسسته و نامنظم است و تماشاگر بیشتر سیر حوادث 

مند در نگرد تا آنچه که به واقع در سیری تاریخانداز ذهن اسکاتی را میاز چشم
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در هم ریختگی زمان و پس و پیش کردن  بیرون واقع شده است. این شیوه از

ای برای پیچشهای مضمونی و چرخش در نتیجه چینیرخدادها که در ضمن زمینه

شود، در رمان بوالو نارسژاک وجود نداشته و وامی است که محسوب می

ناگفته نماند که این نویس از داستان کوتاه آمبروز بیرس ستانده است. فیلمنامه

شیوه از روایت کردن رخدادها ابداعی مدرن و غربی نیست و از دیرباز در 

سرایی فرهنگهای گوناگون وجود داشته است. چنان که داستان های داستانشیوه

ای زوئو در چینِ دوران تانگ نوشته شده هم ردپکه با قلم گونگ« حاکم نانکِه»

هایی از این شیوه را فراوان در این سبک را داراست. در آثار پارسی هم نمونه

بینیم. داستان همراهی موسی و خضر در قصص قرآن و مثنوی معنوی متون می

ای از آن است و مشابهش را حتا در گزارش رخدادهایی واقعی در تاریخ نمونه

 بینیم.بیهقی نیز می

با این همه استفاده از این شیوه به شکلی محوری در روایتی سینمایی در 

برداری تکنیک فیلمشد. زمان تولید سرگیجه پیشتازانه و نوآورانه محسوب می

سرگیجه هم ویژه بود و در آن برای نخستین بار از روش گنگ و تیز کردنِ تصویر 

ا در فیلمهای ی اسکاتی استفاده شد که بعدتر بارها و بارهبرای نمایش سرگیجه

 دیگر مورد تقلید قرار گرفت. 

اش مورد توجه و تحلیل «سرگیجه»ی مثل آنچه که باید هنگام نقد فیلم

ی تاریخی ساخت و نمایش فیلم است. فیلم قرار گیرد، بافت اجتماعی و زمینه
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و ی آثار فرهنگی دیگر متنی است که زیر فشار نیروهایی نهادین هم مانند همه

ای از قدرت در بافتی اجتماعی رمزگذاری شده و در بافتی مشابه الی شبکهالبه

شود. نادیده انگاشتن این حقیقت به خطای وخیمی دامن خوانده و فهمیده می

زند و آن هم برخورد با فیلم به مثابه امری بسیط و یکپارچه است که یکسره می

ز آنجا به روایتی سینمایی جریان یافته و ای و اتغییر از متنی ادبی به فیلمنامهو بی

در آنجا هم به همین شکل سرراست فهمیده شده باشد. این برداشت همواره 

کند که منش فرهنگی مورد نظرمان فیلم باشد یا رمان نادرست است و تفاوتی نمی

 ی حامل معنای دیگر. یا شعر یا هر اثر خالقانه

هنگام نقد فیلم باید به گسستهایی که در متن وجود دارد نگریست و آن 

های فیلم از رمان یا گیریرا مورد پرسش قرار داد. به همین ترتیب باید فاصله

ی فیلم را مورد پرسش قرار ده از معنای زمانِ اکران اولیهتفسیرهای زمانهای آین

توان به تصویری دارد و تنها در جغرافیای این شکافها و گسستهاست که می

 روشن و شفاف از معنای فیلم دست یافت. 

که  شودسرگیجه دیده می هاییکی از صحنهای از این گسستها در نمونه

وقتی باز توسط اسکاتی جودی که  ؛ آنجایینقدهای زیادی هم برانگیخته است

نویسد و در آن مشارکتش در قتل همسر گوین ای برایش میشود، نامهشناسایی می

دهد. این را به اسکاتی نمیکند و آن کند. اما بعد نامه را مچاله میرا اعتراف می

صحنه در داستان اصلی وجود نداشته و به پیشنهاد هیچکاک در فیلم گنجانده شد 

تا مخاطبان بتوانند حالت ذهنی و حال و هوای مادلن را هم درک کنند. اما بعدتر 

هیچکاک و مشاورانش به این نتیجه رسیدند که این افشاگری زودهنگام سیر 

ه هم زده و آن را حذف کردند. این کار مخالفت رئیس شرکت رمزآلود داستان را ب

پارامونت که از آن صحنه خوشش آمده بود به هیچکاک فشار آورد و او را ناچار 

 ساخت تا صحنه را باز در فیلم بگنجاند. 
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ی دیگری که با فشار دستگاه سانسور اخالقی سینما افزوده شده صحنه

بود و هیچکاک موفق شد حذفش کند، پایان فیلم بود که طبق روایت 

ی اسکاتی و میج و خبر رادیویِ دستگیری گوین مدارانه با دیدار دوستانهاخالق

بود، اگر که در فیلم معنایی میختم لوس و بیو واقعا  یافتدر اروپا خاتمه می

 ماند.باقی می

در این فیلم بیش از هرچیز از دانش روانشناسی برای جذاب ساختن 

افراطی ی درست و تا حدودی ترفندی مانند استفادهروایت استفاده شده است. 

فرانسیسکو اندازهای زیبای شهری سانجویی از چشمها و بهرهاز رنگ در صحنه

ی اتاق میج گرفته تا نمای موزه و پل( را باید در این چارچوب ی پنجره)از منظره

 مورد توجه قرار داد. 

کرده سنجیده اما نقدپذیر است. ی نمادینی که هیچکاک از رنگها استفاده

کاک در ترسیم هویت شخصیتهایش از رنگ بهره جسته و از آرای روانکاوان هیچ

دوران خویش در این راستا پیروی کرده است. بر این مبنا مادلن که قرار است 

آرایش و ای رنگ پریده و بیزنی سودازده و روحی سرگردان جلوه کند چهره

واقعی و گناهکار ی لباسی خاکستری بر تن دارد، در حالی که جودی که نسخه

تر ای آرایش شده دارد و به همین خاطر واقعیهایی رنگین و چهرهاوست جامه

ها، برخی از کارکردهای رنگ در کارینماید. با وجود توجه به این ریزهمی
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داشتهای نظری نادرستی بنا شده باشد. مهمتر از رسد بر پیشبه نظر می« سرگیجه»

برای نمایش دادن وضعیتهای خارق عادت و  همه آن که هیچکاک از رنگ سبز

موهوم استفاده کرده است. در نخستین رویارویی اسکاتی با مادلن در رستوران، 

نماید که لباس سبز درخشانی به تن دارد، زیبایی این زن از آن رو برجسته می

ی مادلن بعدتر هم در نخستین دیدار اسکاتی با جودی که به روح تناسخ یافته

اش نشسته در بینیم که سبز پوشیده است و وقتی در اتاقش در خانهد، میمانمی

شود. گردش اسکاتی با مادلن در جنگل رنگ سبز المپهای نئون خیابان غرقه می

نماید و با داستانهای ارواح گره خورده در طیفهای گوناگون انگیز میهم که وهم

ی کارلوتا در آن است نیز ای که نقاشرنگ سبز شناور است و فضای اطراف موزه

مدار سبز به نظرم برای بازنمودن چنین است. با این همه رنگ سرزنده و طبیعت

گونه سازد این حال و هوا مناسب نیست و به جای آن که فضا را مرموز و شبح

 ماهیتی شاد و سرزنده به آن داده است. 

ها در فیلم بسیار تخت و مسطح و ساده است. اسکاتی پردازیشخصیت

پیشه و پر جنب و جوش و در عین حال قدری همیشه همان حالت عاشق

زنِ موبور »ی ی کلیشهمادلن در ادامهکیم نوواک در نقش اش را دارد. درمانده

ی اش بریژیت باردو حلقهدر هالیوود شکل گرفته و به همراه همتای فرانسوی« زیبا

عصوم و اخالقی را به مرلین مونروی لوند و واسطی است که اینگرید برگمانِ م

دهد. شخصیتها فاقد پیچیدگی هستند و بسیاری از رفتارهایی شهوانی پیوند می

نامعقول است که مادلن دهند نامعقول و باورنکردنی است. یعنی مثال که نشان می

ی به قتل رساندن مادلن اصلی در همان شهر ن پس از شرکت در دسیسهدروغی

ی یک مانده و زندگی کند. یا نامعقول است که در پایان داستان با دیدن سایه

 راهبه خود را از باالی برج به پایین پرتاب کند. 

ها در جاهای دیگر فیلم هم فراوان دیده رانه نمودن صحنهاین ناباو

شود. مثال معلوم نیست اسکاتی که ترس از ارتفاعی چنین مهیب دارد، اصوال می
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کند. همچنین معلوم چرا در ابتدای فیلم دزدی را در پشت بامهایی بلند تعقیب می

ی بلند آویزان ای در باالی ساختمانشود و از شیروانی خانهنیست وقتی پرت می

شود بدون کمک است، با آن وضع نزار و ترس از ارتفاعش چطور موفق می

دیگران جان خود را نجات دهد. آن هم در جایی که همکارش که این مرض را 

سرعتی که اسکاتی میرد. افتد و میغلتد و میهم نداشته از موقعیتی استوارتر می

کند و آسانی پاسخ مثبت مادلن به او هم غیرواقعی به مادلن ابراز عشق می

نماید. چون در بافت فیلم اسکاتی در واقع دارد با این کار از اعتماد دوستش می

اش خیانت چیکند و مادلن هم به شوهر فرضی یا همدست دسیسهسوءاستفاده می

اینها همه نماید. این دو برای چنین خیانتی قدری عجیب می کند و آمادگیمی

بهترین فیلم تاریخ « سرگیجه»شوند در نظرم ای هستند که باعث مینکات منفی

 سینما نباشد. 

از سوی دیگر باید به اثرگذاری و میراث دیرپای این فیلم نیز توجه 

داشت. بخشی از این اثر به سنجیده بودن ساخت فیلم و نکات مثبت آن مربوط 

شود و بخشی دیگر از آن به سادگی ترفندی است که هیچکاک برای پرفروش می

ر زمان اش به کار بسته است. روایت غیرخطی و پس و پیش رفتن دشدن فیلم

ترین عنصر ساختاری نیرومند ی مثبت فیلم است که به نظرم برجستهمهمترین نکته

شود. توجه به حیات روانی شخصیتها و بازی با عناصری محسوب می« سرگیجه»

ی تناسخ( و ترس )از ارتفاع( و دیوانگی و مشابه روانشناسانه مانند وهم )درباره

قلمداد شود. هرچند با شلختگی و خام به کار ی مثبتی اینها هم شاید بتواند نکته
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های مهم این فیلم تصویر ریگبسته شده است.  از سوی دیگر یکی از مرده

کند، تصویری که در ای اما جذابی است که از زنان زیبای موبور ترسیم میکلیشه

از شکنجه »گیرد که امتداد اندرز مشهور هیچکاک به سایر کارگردانان قرار می

 «زنان زیبا غفلت نکنید!کردن 

این اندرز هیچکاک نیاز به توضیحی بیشتر دارد. بسیاری از منتفدان به 

آن است که در آن تسلط « سرگیجه»دالیل اند که یکی از این نکته اشاره کرده

دهد. مرد در تمام و کمال مردی قوی و مهاجم بر زنی زیبا و مظلوم را نمایش می

شود. ای گرفتار میشود و در تار و پود دسیسهی داستان توسط زن فریفته مینیمه

اما در نهایت با تبدیل کردن مادلن جعلی به مادلن واقعی و در نهایت به کشتن 

ی داستان بازی دهنده و فریبکار گیرد. زن که تا نیمهدادن او انتقام خود را از او می

ترین نوسان شخصیتی فیلم خورده است پردامنهی دوم بازیچه و فریبو در نیمه

 کند و اغلبِ نگاههای تماشاچیان هم بر تصویر او متمرکز است. را تجربه می

ی این ترفند هیچکاک که به جذابیت فیلم دامن زده، از درک این نکته

ی مخاطبان سینما ی قرن بیستم بدنهگیرد که در میانهشناسانه سرچشمه میجامعه

هایش از روانکاوان دریافته بود دند، و هیچکاک با آموختهدارا زنان تشکیل می

که بیشتر این زنان مشتاق دیدن تصویر زنی زیبا و فریبنده هستند که موقعیتی برتر 

از خودشان داشته باشد، اما دچار عذاب و شکنجه شود و بالیی به سرش بیاید. 

از دو عنصر  جویی کارگردانانبه عبارت دیگر اندرز مشهور هیچکاک به بهره

ی که عبارتند از سادیسم و حسد زنانه که برانگیزانندهشود روانشناختی ناشی می

بخشی از مخاطبان به تماشای فیلم است. ناگفته پیداست که عنصر سادیستی در 

چه بسا که این دو مستقل از هم نیز نقش  جلب مخاطبان مرد نیز اثرگذار است و

 ایفا کنند. 

جالب آن که در فیلم توعی تکثیر صنعتی تصویر این زنِ زیبای ستمدیده 

ی زن زیبارو سر نیم. تماشاگر به ظاهر در سراسر فیلم تنها با یک هنرپیشهبیرا می
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شود و در و کار دارد. اما او در دو شخصیت مادلن جعلی و جودی ظاهر می

ی دو زن مشابه )کارلوتا و مادلن واقعی( هم هست که آنها هم ضمن نماینده

سرگیجه یکی از نخستین فیلمهای انگیز و دردناک دارند. سرنوشتهایی غم

هیچکاک است که این دو عنصر را با مضمونهایی روانشناختی در هم آمیخته و 

رازآمیزی داستان را با به هم ریختن خط سیر زمانی روایت تشدید کرده و از این 

 ده است. روست که اثری تاثیرگذار از آب در آم

 

 

 

 

 

 

از نظر ساختاری دو بخش همسان دارد که هریک نیمی از فیلم « سرگیجه»

ر دو را به خود اختصاص داده و مضمون و بافت روایی مشترکی دارد. در ه

که در –شود. در هردو زن ی او میکند و دلباختهاسکاتی با زنی زیبا برخورد می

هوش، تهی از ارزشهای کم موجودی زیبا، کمابیش -اصل شخصی یگانه است

کند و آمادگی پذیر و مطیع است که هویت اصلی خود را پنهان میاخالقی و فرمان

عجیبی دارد تا فرمانهای مردان اطراف خود را اطاعت کند. او هم در هر دو بخش 

اش را بازی شود، یک بار در مقام زنی جعلی که نقشی اسکاتی میدلباخته

کند. در هر دو حالت اسکاتی مقام زنی که قتلی را کتمان می کند و بار دیگر درمی

یک زن هنرمند و قابل اعتماد را در کنار خود دارد که برایش جذابیتی ندارد، و 

ورزد. در هردو بخش داستان برخورد به شکلی یکسویه به اسکاتی عشق می

شق ادامه شود، با ابراز عنخست اسکاتی با ابهام و تردید در هویت زن آغاز می
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ی سان خوان باتیستا( با فرو یابد، و در نهایت در مکانی یگانه )برج صومعهمی

 .یابدافتادن و مرگ زن خاتمه می

ی پیاپی روایت ی به نسبت پیش پا افتاده که دو دفعهاین داستان عاشقانه

کششی را در تماشاچی شده، هر بار با مضمونی رازآمیز ترکیب شده و از این رو 

ی نخست ماجرای تناسخ کارلوتا در بدن مادلن مطرح است انگیزد. در نیمهبر می

ای که به قتل مادلن اصلی انجامیده است. سیر ی دسیسهو در بخش دوم قضیه

ی نخست خوب و منظم چیده شده و رازآلودگی را به خوبی تا رخدادها در نیمه

نویسی مادلن دروغین برای ی دوم با بخش نامها نیمهبرد، امزنی پیش میمرز گمانه

سازد و به تعبیری اسکاتی و اعترافش به قتل به شکلی نابهنگام این راز را فاش می

 دهد. بازی هیچکاک در روایتش را لو می

ی آثار دیگر هیچکاک یکی از مضمونهای کلیدی فیلم سرگیجه مثل همه

شود، ی قتلی مربوط میمرگ است. اما با آن که استخوان روایی داستان به دسیسه

شود. مادلن دروغین که خودکشی است که مضمون اصلی مرگ محسوب می

دهد و تنها ی خودکشی را نمایش میواسی دربارهمرکز داستان است گویا وس

شود هم به صورت خودکشی نمایانده قتل داستان که به مادلن واقعی مربوط می

ی بام در ابتدای فیلم و ی اسکاتی از لبهشود. حتا آویزان شدن بیمارگونهمی

نها ماند و انگار در بار نخست تضعفش در برابر ارتفاع به رفتاری خودویرانگر می

یابد. درست به همان ترتیبی با مرگ همکارش است که از این وضعیت رهایی می
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کند، و جالب اش نجات پیدا میکه در نهایت با مرگ جودی از بیماری آکروفوبی

اش شباهتی به آن که مرگ پایانی جودی هم مانند مرگ آغازین همکار پلیس

قربانیان در بلندای  -آمیزهرچند اشتباه–خودکشی دارد چون از حرکت ارادی 

گلی که در دست کارلوتا و مادلن هست را  دستهشود. ساختمانها ناشی می

رود. به توان نماد زیبایی ناپایدار خودشان دانست که با خودکشی بر باد میمی

همان ترتیبی که مادلن درست پیش از پرت کردن خود به رودخانه دسته گل خود 

اسکاتی هم در کابوس خود مرگ مادلن را به صورت رقص کند و را پرپر می

 کند.گلهایی پر پر شونده تماشا می

یچکاک با موفقیت توانسته هاست. همضمون دیگر مسخ شدگی هویت

رسد، نشان دهد که هیچ یک از شخصیتهای داستان در واقع آن کسی که به نظر می

نیستند. از سویی مادلن شخصیتی دروغین است که دارد نقش دیگری را بازی 

نماید کند، و از سوی دیگر گوین آن شوهر مهربان و حمایتگری که ابتدا میمی

رسد با اختاللهای ردی نیرومند و عاقل به نظر مینیست. حتا اسکاتی هم که م

ی مسلط و ی زنانهروانی و دیوانگی دست به گریبان است و جودی که چهره

عاقل داستان است هم زیر نقاب خونسرد و خردمندش عشقی سوزان به اسکاتی 

شنود، ی نقاشی کارلوتا به او جواب رد میی عرضهدارد و وقتی در صحنه

 شکند. اش را در هم میی نقاشید و اسباب و اثاثیهشوخشمگین می

عالوه بر این فاش شدن نقابهای مرسوم آدمیان، نمودهای فراوانی از مسخ 

های ارادی و بینیم. جالب است که در این مسخ شدنشدن هویت را هم می

شود. میهدفمند همیشه مردان تعیین کننده هستند و هویت زنان است که مسخ 

شود و بعدتر با اصرار اسکاتی ی گوین به مادلن دروغین تبدیل میجودی با برنامه

اش از کارلوتا سر خود را به جای او کند. میج در نقاشیباز ظاهر او را پیدا می

کشد و مایل است به زنی مسخ شود که اسکاتی تناسخ او را دوست دارد، می

کند شوهرش به زنی دیوانی که خودکشی میی ی مادلن واقعی با دسیسهانگاره
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اش چنین شود و حتا خودِ کارلوتای درگذشته هم در داستان زندگیتبدیل می

ای را از زنی اشرافی و موفق به موجودی ستمدیده و دیوانه تجربه مسخ شدگی

 کند. می

توان در ردپای این مسخ شدگی ذهن جودی و اسکاتی را می

ای رنگین و بسیار تحسین هایشان بازجست. کابوس اسکاتی در صحنهکابوس

شود. رویایی که مادلن شده بازنموده شده و بیشتر به مرگ مادلن مربوط می

شود و عناصری نمادین مانند گذر کند هم به مرگ مربوط مییف میدروغین تعر

ای شکسته و تماشای گور خویشتن را در بر از راهرویی طوالنی و دیدن آیینه

 گیرد. می

بحران هویت در سرگیجه تنها به زنان منحصر نیست، هرچند در ایشان 

ی قهرمان داستان یعنی اسکاتی هم بحران مشابهی را شدت بیشتری دارد. درباره

به اسکاتی مربوط « سرگیجه»سخ هویت ی می مردانهتنها مورد واژگونهبینیم. می

ی نخست فیلم در برخورد با مادلن جعلی به فاسق شود که در نیمهمی

ی دوم در برخورد با جودی از شود و در نیمهی زن دوستش تبدیل میپیشهعاشق

ضمن او در یابد. رحم دگردیسی میپیشه به کارآگاهی شکاک و بیفاسقی عاشق

جان فرگوسن نام دارد، و خود را در ای دارد. چون در اصل با نامش هم درگیری

نامند، و کند. اما گوین و مادلن او را اسکاتی میای فرگوسن معرفی مینهصح

 زند.او صدا می-او و جان-میج او را جانی
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و پیوند  ای در نقد عشق رمانتیک هم هستفیلم سرگیجه در ضمن بیانیه 

ی نهان شده در فیلم از سویی . کل روابط عاشقانهدهدآن با دیوانگی را نشان می

وار. تنها شخصیت معقول و نافرجام است و از سوی دیگر نامعقول و دیوانه

گردش مادلن و اسکاتی ی شاید بتوان گفت در صحنهگرای فیلم میج است که واقع

در جنگل با درخت اسکویا همتا انگاشته شده است. چون استوار و همیشه سبز 

است و قرار نیست بمیرد. اما همین عنصر نیرومند هم هنگام درگیر شدن با عشق 

شود. اش به سادگی از طرف اسکاتی رد میز عشقابراگردد و شکننده و ناکام می

ی تصویری دروغین از زنی به ظاهر سودازده شده است. چرا که اسکاتی دلباخته

نخست آکروفوبیک است شود که جودی یا مادلن دروغین هم عاشق اسکاتی می

شود، و کارلوتا هم تاوان ماجرایی رمانتیک را با جنون و وانه میو بعدتر دی

ی رمانتیک کند. جالب آن که در این پیوندهای عاشقانهخودکشی پرداخت می

برند. گوین که در ابتدای کار مردی همیشه مردها در نهایت زنان را از بین می

شود، به دیل میشود، کمی بعدتر به قاتل او تبعاقل و دوستدار زنش نموده می

توان زند و مرگ کارلوتا را هم میهمان ترتیب که اسکاتی مرگ جودی را رقم می

 در همین رده قرار داد.

اند که منبع الهام ی این موضوع بحث کردههشگران دربارهبسیاری از پژو

هیچکاک برای ساخت این فیلم چه بوده است. منتقدان فراوانی به این حقیقت 

اند که شخصیت خودِ هیچکاک بسیاری از عناصر نمایانده شده در اشاره کرده

ه فیلم را دارا بوده است. هیچکاک خود مردی مستبد و تا حدودی ستمگر بود ک

برد و تعریف کردن داستانهای های زن لذت میی هنرپیشهاز درهم شکستن روحیه

هایش بود. او در های ناراحت کننده با دیگران بخشی از تفریحآور و شوخیشرم

ضمن شیفته داستانها و ماجراهایی بود که به کنترل فکر و تسلط کسی بر دیگری 

ی مانند جان رجینالد کریستی ی جنایتکارشد. همچنین سخت شیفتهمربوط می

ی کرد. همهبود که تنها هنگام خفه کردن زنان برانگیختگی جنسی را تجربه می
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این مضمونها به خصوص به بازی گرفتن روان دیگران و فریبکاری و مسلط شدن 

 شوند. ی اصلی در فیلم محسوب میبر رفتار دیگران نیروی پیش راننده

ی ساخته شدن این فیلم این نکته هم سزاوار توجه است که در زمانه 

های ی کنترل افکار وجود داشته است. نخستین برنامهنوعی شیفتگی به ایده

تحقیقاتی جدی سازمانهای امنیتی انگلستان و آمریکا و شوروی برای مسخ کردن 

ی شان به آدمکهایی مطیع در همین سالها آغاز شد و کلمهذهن افراد و تبدیل کردن

گرفته ها به کار های نمایشی شورویشستشوی مغزی که برای اشاره به محاکمه

شده بود در همین سالها به ادبیات عمومی راه یافت. درست یک سال پس از 

را در همین « کاندیدای منچوری»ساخته شدن سرگیجه ریچارد کاندون رمان 

زمینه نوشت. وضعیت اسکاتی و جودی در فیلم آشکارا به کسی که در معرض 

 هایی قرار گرفته شباهت دارد. چنین مغزشویی

شک آثار فروید است. های هیچکاک باری فیلمش بیخاستگاه دیگر ایده 

.م ۱۹۱۹انگیز که در سال انگیز و شگفتی امر وهمی فروید دربارهژه مقالهبه وی

ی گونهکند. در آنجا فروید از خصلت وسواسانتشار یافت به فیلم ارتباط پیدا می

کند. مرکزیت گوید و پیوندش را با مرگ بررسی میانگیز سخن میامر شگفت

توان بر اساس این ن را میمفهوم مرگ در سرگیجه و تکرار شدن مضمونها در آ

سرمشق رمزگشایی کرد. به ویژه که ترکیبهایی سه تایی در فیلم مدام تکرار 

میرند، سه زن )کارلوتا، مادلن، شوند و میشود. سه نفر از بلندی پرتاب میمی

جودی( با هویتهای دروغین در فیلم حضور دارند که انگار یک نفر هستند و مدام 

شوند، و سه زن )میج و مادلن دروغین و جودی( هستند که هم به هم تبدیل می

 کنند. با اسکاتی ارتباطی عاشقانه برقرار می

های ژاک الکان برای توضیح ژیژک در نقدی که بر سرگیجه نوشته از ایده 

پیوند میان عشق و مرگ بهره جسته است. از دید الکان استعالی میل جنسی تنها 
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سازد. یعنی استعال انجامد، بلکه آن را نابود میزدایی از موضوع نمیبه جنسیت

تواند با تبدیل شود، که در ضمن میتنها به خالقیت و زایندگی بیشتر منتهی نمی

ی وجودی ی میل به چیزی در میان سایر چیزها، آن را از مرتبهکردن، سوژه

میراند. در این راستا ژیژک نگاه اش خلع کند و به این ترتیب آن را بآغازین

کند را دارای اثری مرگبار دانسته و در مسخ میی میل خود را ناظری که سوژه

 فیلم سرگیجه چنین نگاهی را به اسکاتی نسبت داده است. 

ی استعالی میل جنسی جالب توجه است. با این همه سخن الکان درباره 

اهیم فرویدی در این زمینه احتیاط کرد. آنچه که باید قدری در بدیهی شمردن مف

فروید در قالب مفهوم استعال شرح داده از چند سویه جای نقد دارد و بیشتر چنین 

هایی هیدرودینامیک از مفهوم نماید که بر تصویری مکانیکی از میل و استعارهمی

شناسی وانر-لیبیدو متکی باشد. مفاهیمی که در ابتدای قرن بیستم با دانش عصب

در  نمودند. اما امروز دیگر به تاریخ علم تعلق دارند.آن دوران شاید معنادار می

این چارچوب است فشرده شدن لیبیدو در یک جایگاه به افزایش فشاری شبیه به 

و با سرریز شدن این سیال در جایی دیگر  انجامدبینیم میآنچه در مایعات می

 شود.جبران می

در اصل آنچه که فروید زیر برچسب استعالی میل جنسی گنجانده، این 

تواند موضوع میل خود را تغییر دهد. یعنی ی میل میکه منِ دارنده حقیقت است

ای در این زمینه حاصل آید، من این در شرایطی که میلی برآورده نشود و ناکامی

توانایی را دارد که از موضوع نخستین میل عزل نظر کند و با شدتی بیشتر 

دهد م که نشان میموضوعی تازه بجوید و بخواهد. شواهدی فراوان در دست داری

ای از دهد. یعنی پس از آن که سرخوردگینوعی جبران پس از ناکامی رخ می

شود. اما این روند نه چنان میلی رخ نمود، میلِ بعدی با شدتی بیشتر تجربه می

گفت به میل جنسی منحصر است و نه لزوما در سطحی فرهنگی و که فروید می
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شود. یعنی استعالی میل از سطحی به سطحی دیگر یکی از خالقانه جبران می

 تواند رخ نماید.های متنوعی است که در جریان جابجایی میل میشیوه

ای تازه اگر با مدیریت من و ی میل و تمرکز بر سوژهدل کندن از سوژه

اش را اراده و خواست درونی من صورت پذیرد، سلطه و چیرگی من بر میل

کند و از این نظر منِ خودمختارِ حاکم بر نفس خویش را تقویت یتقویت م

کند. در این معنا من در جریان سرخوردگی از میلی که نسبت به چیزهای می

کند و به حضور بیرونی جهتگیری کرده، پیوندگاه میل با خویش را درک می

شود. میآگاه کند، بندنافی درونزاد و خودجوش که میل را در درون من خلق می

تر شدنِ بازی با میل و تواند به پختهایست که میدر این معنا جابجایی میل تجربه

ترِ خواست دامن بزند. در این میان میل جنسی به دیگری مدیریت موفق

هایی است که دیگری موضوعش هستند و خود در کنار ای از میلزیرشاخه

شود. جهان و من مربوط میگیرد که به چیزها و رخدادهای هایی قرار میمیل

توانند موضوع میل جهان( می-دیگری-جهان )منی زیستیعنی هر سه عرصه

ی دیگری و باشند که میل جنسی نوعی خاص و ویژه از آن است که به عرصه

آن هم افرادی بسیار خاص در این عرصه منحصر است. بر این مبنا به نظرم دیدگاه 

کوشد استعالی میل را بیند و میدازه برجسته میفروید که میل جنسی را تا این ان

 بنیاد و نادرست است.بر این مبنا توضیح دهد، به کلی در نظرم بی

به فیلم سرگیجه بنگریم، سخن الکان جالب توجه و  اگر از این زاویه

سخن الکان از این نظر جالب است که آید. سخن ژیژک نادرست از آب در می
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دهد. اما این امری است که در چیزشدگی موضوع میل را مورد توجه قرار می

نماید و به ناکامی ارتباطی ندارد. یعنی خوِد میل بر موضوعش رخ می حین تمرکز

ای از خواست من کند و آن را همچون دنبالهمیل است که موضوعش را مسخ می

 کند، خواه نتیجه با کامیابی همراه باشد و خواه با ناکامی. بازتعریف می

نماید که از میان رفتن میل است که به در فیلم سرگیجه بیشتر چنین می

شک هیچکاک کوشیده در فیلم خود عناصری مرگ می انجامد، نه خودِ میل. بی

ز آب در آمده لزوما در این روانکاوانه را بگنجاند. اما آنچه که در نهایت ا

نماید که اسکاتی در حین خودآگاه گنجد. یعنی بیشتر چنین میچارچوب نمی

کند. در ابتدای شدن نسبت به خویش است که مرگ را در اطراف خود ترشح می

شود و در فیلم با آگاهی بر این که دچار ترس از ارتفاع است همکارش نابود می

جودی همان مادلن دروغین است او را به کشتن  پایان فیلم با درک این که

 دهد. می

توان برخی از مضمونهای فیلم را با ارجاع به مفهوم در عین حال می  

قبال عشق  رسد که رفتار خشن و مرگبار مردان دربه نظر میخشونت تفسیر کرد. 

شان باشد. در فیلم سه بار ترکیب نوعی واکنش به از دست دادن قدرت و آزادی

شود. بار نخست گوین هنگام گپ زدن با اسکاتی از تکرار می« قدرت و آزادی»

گوید و این روزگار خوش گذشته که مردان قدرت و آزادی داشتند سخن می

کند. بار دوم کتابفروشی نی میچیی قتل زنش زمینهموقعی است که دارد درباره

گوید شوهر او کند میداستان کارلوتا را برای اسکاتی تعریف میدان که تاریخ

را نگه داشت، چون در آن روزها مردها قدرت و آزادی  طردش کرد و فرزندشان

کند، وقتی که دارد داشتند، و در پایان فیلم هم اسکاتی همین تعبیر را تکرار می

 برد. جودی را به زور از برج صومعه باال می

ی میل هیچکاک برای نمایش دادن مرگی که با این طرح پیچیده در میانه 

که در فیلم را به کار گرفته طرح مارپیچی کند، و قدرت و جنسیت ظهور می
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آشکارا نمادی از خودِ مفهوم سرگیجه  مایه. این نقششودبارها و بارها تکرار می

شود، اما کم کم در است، که در ابتدای کار به ترس از ارتفاع اسکاتی مربوط می

پذیر است. این مارپیچ در ضمن با مرگ و نابودی یابیم که به کل زندگی تعمیممی

بینیم طرح حلقوی مارپیچ از درون چشم ارتباط دارد. چنان که در ابتدای فیلم می

سی که از بام افتاده و مرده هم همین نقش شود و در تصور نهایی پلیزنی آغاز می

اش موهای مادلن که قرار است هم در شکلی واقعی و هم جعلیشود. تکرار می

بمیرد هم به شکل مارپیچی آراسته شده و همین الگو را در موی نقاشی کارلوتا 

در نهایت پلکان مارپیچی برج صومعه شکل مادی و عینی این مارپیچ م. بینیهم می

دهد که به همین ترتیب جایگاه دو مرگ پیاپی مادلن واقعی و جعلی را نشان می

 است. 

شک روایتی اثرگذار، دیدنی، بی «سرگیجه»فرجام سخن آن که فیلم  

های ضعیف یا تصادفی آن هم سنجیده و جالب توجه است. اما باید به سویه

نگریست و هنگام تحلیل محتوایش از آرمانی ساختن دستاورد هیچکاک یا نادیده 

اریخی یا تصادفی به متن راه یافته پرهیز کرد. در انگاشتن عناصری که به دالیل ت

این حالت روشن خواهد شد که در 

اینجا با فیلمی مهم در تاریخ سینما سر 

و کار داریم که هنوز پس از حدود 

شصت سال توانایی جذب تماشاچی 

ی این که بهترین را دارد، اما درباره

فیلم کل تاریخ سینما باشد تردیدهایی 

 . جدی وجود دارد
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 ایبیتهایی برگزیده از اوحدالدین مراغه

 

 صفه را رونق کار بشکنم  نیصدرنش  بار بشکنم یصفه نیام که صف اآمده

 نار بشکنم یحور بشکنم سوره صورت  جنت آورم یوهیبه سنت آورم م یرو

 و طلسم هر دو را از بن و بار بشکنم  وید   سر سپاه شد ویراه شد د لیغول دل

 بلند گشته را برج و حصار بشکنم  رید  کشته منبر و خطبه نو کنم بیشهر خط

 و تغار بشکنم کیکنم د یو قدح ته خنب   دهد سایاگر مرا ره به کل ریراهب د

 رد کنم گاه سوار بشکنم  ادهیپ گاه  منهیهمه قلب و م نیتنه ا کیروز مصاف 

  

 برآورد من به کنار بشکنم انیز م سر نیبه ک یتا چو مخالف نیدر کم من ز کنار

 کور گشته را بر در غار بشکنم دشمن  کنم به غار خود شیخود ع اریبا لب لعل 

بشکنم آنکه  اریسفر برون برم عهد د رخت  طلب کند مرا اری شتنیخو اریگر به د

  او گرنه غبار بشکنم  نیدل نازن از   غبار او منم گرد بر آرد از تنم

م نقدر بس که خمار بشکنیوصلش ا یم از رنج و دردسر نهمهیگر چه فزودم آن پسر ا

 بشکنم اریاز لب  یاشب وصل بوسه گر  یروز هجر را سهل کنم بر اوحد یسخت
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 رنجانم اینجا؟دل خود را چه می  قراری چون ندارد جانم اینجا

 بنه کفشی، که من مهمانم اینجا  داری نداندسر عاشق کله

 پرسی، که من حیرانم اینجاچه می مرا گفتی: کز آنجا آگهی چیست؟

 ز چشم مدعی پنهانم اینجا نه او پنهان شد از چشمم، که من نیز

 روی او نتوانم اینجاکه من بی اگر بتوان حدیثی گوی از آن روی

 نگردانی، که سرگردانم اینجا  نگارینی که سرگرداند از من

 بدان پیوند و آن پیمانم اینجا  مرا با دوست پیمانی قدیمست

 چنین زنده به بوی آنم اینجا  دماغم هست بویی ز زلفش بر

 کند درمانم اینجاکه آن لب می  به درد اوحدی دلشاد گشتم
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 خویش را یاد او به یاد مده  باده کم خور خرد به باد مده

 هوشیارا تو باده کم نوشی  هوشیار تو به که بیهوشی

 بنگ رویت کند به گورستان  می به تونت کشد سر از بستان

 ای مشو جنبانگرنه دیوانه  باده در خیک و بنگ در انبان

 وش کندپبنگ سبزت گلیم  وش کند÷می سرخت نمد 

 بهل این سبز و سرخ اگر مردی  دل سیاهی دهند و رخ زردی

 که چو ماء العسل بلیسی دوغ  بنگت آن اشتها دهد به دروغ

 له سان فرو بندنداین دو دال  هر سقط کز جهان به او خندند

 گر بنا شد مویز و انجیرت  بنگ در بر کشد به زنجیرت

 ی مشکخون بسوزاند چو نافه ی خشکخوردن آب گرم و سبزه

 مخور این سبزه را که خر گردی  بهل آن آب را که تر گردی

 

 در پای مراد دوست بی سر بودن  است مرا بر سر خنجر بودنسهل 

 قاضی چو تویی رواست کافر بودن  تو آمده ای که کافری را بکشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وز آمدن تو گشته شادان همه کس ای آمده گریان تو و خندان همه کس

 خندان تو برون روی و گریان همه کس امروز چنان باش که فردا چو روی 
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 از شعرهایم:

 

 بیدار شو!

 ۱۳۷۲اردیبهشت 

 

   آمد نصیبم مهلتى، گویم سخن، بیدار شو

 رویا شکن، بیدار شواى غول مستِ بنگ و مى، 

 پیله گشا، پروانه شو، اى کرمِ رنجورِ زمین

 اى مومیایى، جنبشى در قبر تن، بیدار شو   

 خورشید شو، آیینه شو، یک جرعه آتش نوش کن

 بیدار شو .در تیرگى شویى بدن ؟تا چند، مَه   

 راه و سرودى ساز کن، آواز و فریادى بزن

 کفن بیدار شوخوابِ در خواب ماندى، اى جسد،    

 روید ز خاک مهرگان، شمشیرها شمشیرها

 از دستت رود خاک وطن، بیدار شو !اى خفته
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 داو

 ۱۳۷۵آذر 

 

 دار، هرچند بسته بایدکرداوِ گرانِ 

 از برد و باخت، دل را، اما گسسته باید   

 از رستخیز دیشب، اى مَه، حکایتى خوان

 بایدبر باززاد مهتاب، صد داو بسته    

 اى آسمان غران، همراه شعر ما شو

 بر هر غریو تندر، بیتى خجسته باید   

 هشیار باش اى دل، در رزم دیو شبدل

 ات نگهبان، رسته به رسته بایدبر قلعه   

 وَران مخوابندهرچند شب دراز است، دیده

 چشم از سیاهى اَرچند، بسیار خسته باید   

 گسستنبا آن امید موهوم، نتوان ز خود 

 پرستان، از پى شکسته بایدتندیس بت   

 تهمتنی قصهاز باید درنگ آموخت 

 بایدیان زاین بذر رسته جنگجوتا نخل 
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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 بندی، سازماندهی و ترکیب داده، 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 هاى گوناگونى دارد که عبارتند از: حفظ الیه

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

 کردن روندهاى حاکم بر من/ به فهمیدن و تفسیر 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 شدنِ بازنمایی و آشکارگی و پیوند خوردنِ 
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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  قناعت در خرد

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

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

ای گسسته و ناهمساز از حسها و 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  عاج:ی برج تله

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

انجامد و بنابراین مانع دستیابی به بینش و فرزانش می 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 زیادىشود. یعنی ی دانایی به اقیانوسی با عمق یک وجب تبدیل میگستره

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

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

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

، 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

ترکیب کردن راهبرد کمى و کیفى، براى دستیابىِ  محتوای دانایی،ى درباره
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ردیابى مداومِ اثر دانایى در کارآیى من ، و ن به تخصص و دیدگاهى جامعزماهم

 براى مدیریت من، دیگرى و جهان.

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

های یاد شده چگونه شود؟ 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 انهایتپرسشترین از مهم

 

 

 

  

 آشکارگی

 بازنمایی

 حس

 فهم

 دانش

فرزانش      بینش  

 ناخودآگاه

 خودآگاه

 فراموشی

 یادآوری

 سرنمون

سیاه جعبه  
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 کشکول ترامپیه

 بینییک توضیح، یک گوشزد، یک پیش

 

 ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ی اعتماد، چهارشنبه روزنامه

 

پیش از انتخابات ریاست ترامپ همان طور که نخست، یک توضیح: 

یعنی شهروندان ایران که -ها بودم برای ایرانیجمهوری آمریکا در جایی نوشته 

است. بدیهی است که برای کلینتون بهتر از هیالری  -کننددر ایران زندگی می

 ایرانیان مهاجر و اصوال برای مهاجران و برای بخش بزرگی از باقی مردم دنیا هیچ

ی هفتاد هشتاد میلیون اش ندارد، اما بحث من دربارهارمغان خوبی در بار و بنه

 کنند. ایست که بر حسب تصادف در کشور خودشان زندگی میایرانی

کنند ترامپ زندگی میفرمانروایی من دوستان فراوانی دارم که در قلمرو 

 -و همچنان خواهد آمد–و بابت دشواریها و فشارهایی که به آنها وارد آمده 

ها ستم کند، دهم ترامپ در سرزمین خودش به ایرانیمتاسفم، اما واقعا ترجیح می

با ها را سرزمین ایرانیسیاستمدار زیرک و فاسدی مثل خانم کلینتون تا این که 

گیری ای تبدیل کند. یعنی موضعی تازهبه سوریهی جنگهای نیابتی همان شیوه

شود، که به سیاست داخلی آمریکا مربوط می های مهاجریتند ترامپ در برابر ایران

خانم کلینتون در ی زیرکانه و پنهانکارانهپذیرتر از موضع تر و تحملبسی فرخنده

موکراتیک سیاست خارجی تهاجمی آمریکا بود که در ضمن با شعارهای مدنی و د

اش آشوب در سوریه های مناسب تزئین شده بود و نتیجهو فمینیستی و سایر آرایه

 بود. 
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ی ایرانیان را به کسانی که کردار ترامپ درباره دوم: یک گوشزد

 :دانندنژادپرستانه می

ی نژادپرستی معنای دقیق و روشنی دارد که در همه جای دنیا به کلمه

شود و استفاده از آن در خارج از این چارچوب یا همان شکل به کار گرفته می

سوادی است و یا فریبکاری، و یا هردو. در ایران البته این کلمه را به ی بینشانه

اند که دعوای پدران با ستیزان در موارد مختلف به کار گرفتهقدری ایران

ی مردم دنیا شود. اما در میان بقیهی نژادپرستی میشان هم مشمول مقولهفرزندان

به ستم بر اساس تفاوت »سواد نیستند، نژادپرستی ستیز یا کمگرا و ایرانکه قوم

مربوط « شناختینژادی، یعنی بر مبنای تفاوت رنگ پوست و شکل ظاهری زیست

ی ژنتیکی ترین خزانهکه آمیخته« مردم ایران»و « مردم آمریکا» شود. در نتیجهمی

شوند شک نژاد محسوب نمیدارند، بی -به ترتیب در جهان نو و کهن -انسانی را 

تواند میو رفتار ترامپ هم ربطی به نژادپرستی ندارد. قانونهایی که او وضع کرده 

)و اغلب  چیز دیگری باشدآمیز یا هرآمیز، ستمگرانه، نامعقول، اشتباهتبعیض

این که خودِ شخص ترامپ هم چه نظری شک نژادپرستانه نیست. ، اما بیهست!(

کند ندارد، ی سیاهپوستان دارد ارتباطی با قوانینی که یک دولت وضع میدرباره

ای برای فعالیت در راستای وضع چنین قوانینی باشد. خالصه هرچند شاید انگیزه

ای که از شخصی در ذهن داریم را به ن راحتی انگارهشود به همیآن که نمی

 تصویری که از دولتی یا قانونی داریم تعمیم دهیم. 

 

 

 

 

 

 



      صد و نود وپنجاه و دوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 ؛بینیپیشسوم: چند 

بسیاری از دوستان از شکننده بودن تصمیمهای ترامپ نخست آن که 

ی مدنی گویند جامعهاند و میگویند و از موج مخالفتها با او شادمانسخن می

ی غربی این رفتارهایش را بر نخواهد تابید. متاسفم به اطالعتان متمدن و فرهیخته

بینی سه شبینی من درست بر خالف این نظرِ مرسوم است. این پیبرسانم که پیش

هایش )و نه ی سیاستجزء دارد: نخست آن که نه تنها ترامپ بخش عمده

شان( را پیش خواهد برد، که احتماال در میان شهروندان آمریکایی )و نه همه

بدیهی است که مهاجران( به تدریج از محبوبیتی بیشتر هم برخوردار خواهد شد. 

داد و همواره جریان مخالف  این کار را با افت و خیز فراوان انجام خواهد

هایش را مهار نیرومندی در برابرش حضور خواهد داشت و بسیاری از برنامه

 خواهد کرد. 

مدارانی شبیه به ترامپ زودتر از آن که فکرش را دوم آن که سیاست

دنیای غرب در کنار دستاوردهای کنید در اروپا هم به قدرت خواهند رسید. می

ی فرهنگ و هنر و دانش و حقوق نظری داشته، طی سه درخشانی که در زمینه

قرن گذشته با استعمار و جنگهای جهانی و جنگ سرد و استعمار نو در عمل کل 

جهان را به تباهی کشانده است. به شکلی که زمین امروز به یک قلمرو کوچکِ 

 زده و ویرانه وغربیِ بسامان و آرام و مرفه و قلمرو عظیمی از سرزمینهای جنگ

ی نظامهای ارتباطی مرزهای های گذشته با توسعهفقیر تقسیم شده است. طی دهه

این دو قلمرو برداشته شده و ورود موجهای عظیم مهاجران سوری به اروپای 

مرکزی و سیالب مهاجران شمال آفریقا به اروپای جنوبی و غربی نمودهای آن 

ت از اروپای شرقی به هستند. نمودهای کهنتری از آن را هم در جابجایی جمعی

ایم. نتیجه آن که غربی و از آمریکای جنوبی به شمالی از ابتدای قرن پیش داشته

مند است در معرض خطری نو قرار قلمرو مرکز که از انباشت ناروای منابع بهره
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گرفته و حدس من آن است که خیلی زودتر از آنچه که گمان داریم به واکنشی 

 اجران اقدام کند. خشن در برابر این موج مه

ی اروپا + آمریکا( به زودی سوم آن که شعارهای دنیای غرب )اتحادیه

سازی به گفتمان مرزکشی با مناطق جنوبی و تالش برای انحصار از گفتمان جهانی

ی همان سخن قبلی این حدس دنبالهمنابع محدود و شکننده چرخش خواهد کرد. 

کشورهای توسعه یافته پرچمدار گفتمان های گذشته که است. یعنی بر خالف دهه

کردند، سازی بودند و برداشته شدن مرزها و آزادی ترابری را تبلیغ میجهانی

احتماال به زودی با گفتمانی واژگونه در مرکز روبرو شویم. گفتمانی که به 

مرزبندی اروپا و آمریکا با سرزمینهای پیرامونی تاکید دارد و انحصار منابعی که 

اند را برای شهروندان این سرزمینها به رسمیت شان غارت شدهدهبخش عم

 بشناسد. 
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در نهایت آن که خطر خشونتهای پردامنه و جنگ بسیار جدی و نزدیک 

است. بیشتر مردم طی روزهای گذشته از تند شدن لحن گفتگوهای دیپلماتیک 

ی ی جنگ و مداخلهکردند و این را مقدمهمیان ایران و آمریکا ابراز نگرانی می

چنین نشود. یعنی دانستند. حدس من آن است که نظامی در حریم امنیتی ایران می

ی ای که در جامعهزنم دولت نوپای ترامپ با شکافهای گستردهحدس می

های نظامی را نداشته باشد، و حتا اگر آمریکایی درست کرده توانایی ماجراجویی

المللی را مثل جریان حمله به افغانستان هم چنین کند نخواهد توانست اتحادی بین

کنم محور اصلی مخاطره به ایران نتیجه فکر نمی و عراق برای خود مهیا سازد. در

زنم به زودی برخوردهای شدید میان منافع و آمریکا مربوط شود. حدس می

آمریکا و چین را ببینیم، و موازی با آن در سطحی دیگر برخوردهایی در قلمرو 

اش )عراق ایران زمین را داشته باشیم، که محورش قاعدتا ایران و متحدان طبیعی

ی عربستان و بخشی از آسیای میانه و افغانستان( در برابر کشورهای نوساختهو 

امارات و ترکیه خواهد بود. متاسفانه خطر این برخورد دوم نزدیکتر و بزرگتر 

رنج و سختی به دست که با –اش ی نهاییزنم نتیجهاست، هرچند حدس می

 چندان هم برای ایرانیان نامطلوب از آب در نیاید... -خواهد آمد
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د پالسکو: نقدی رب کلیشه  اهرخدا

 ۱۴/۱۱/۱۳۹۵پنجشنبه ی اعتماد، روزنامه

 

ای به نسبت محدود در سوزیماه آتشام دیبامداد روز پنجشنبه سی

ای اثرگذار دگردیسی یافت. ساختمان پالسکو رخ نمود که تا پایان روز به فاجعه

ی پایتخت بول نخستین بنای بلندمرتبهساختمان پالسکو واقع در چهارراه استان

اهلل القانیان ساخته شده توسط کارآفرین نامدار ایرانی حبیب ۱۳۴۲بود که در سال 

بود. این ساختمان طی نیم قرن یکی از نمادهای مدرنیته در شهر تهران بود. در 

های اش، و طی دهههای آغازین به خاطر بلندای چشمگیر و معماری ویژهدهه

ی پوشاک مدرن و به نسبت ارزان. القانیان که بنیانگذار به خاطر عرضه گذشته

به هژبر یزدانی فروخت.  ۱۳۵۴صنایع پالستیک ایران بود، این ساختمان را در سال 

سه سال بعد هم در جریان انقالب اسالمی این ساختمان توسط بنیاد مستضعفان 

کلیمیان ایران بود را هم مصادره شد و القانیان که در آن هنگام رئیس انجمن 

 اعدام کردند. از این رو نام و نشان این بنا تا حدودی با تاریخ انقالب گره خورد.

ای اثرگذار تبدیل شود، در این بنا به فاجعه سوزیآنچه باعث شد آتش

ی شهر بود، و جمعیت بزرگی که به این اش در میانهاز سویی موقعیت مرکزی

انگیز اش مشرف بودند. از سوی دیگر مرگ غمانداز فرو ریختنخاطر به چشم

 نشانهایی که هنگام فروپاشی ساختمان در آن حضور داشتند و هنگامآتش

ی ساختمان پالسکو و دیدگان جان باختند. دربارهه آسیبرسانی بیاری

سوزی ی آتشاش در بافت شهر تهران و خودِ فاجعهاش و ارزش نمادینتاریخچه

ای نادیده گفتنی بسیار است. اما در این یادداشت کوتاه قصد دارم تنها به گوشه



      صد و نود وپنجاه و دوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

اجرای پالسکو ی روایت شدنِ مانگاشته شده از این جریان بپردازم و آن هم شیوه

 است. 

ی نظامهای اجتماعی به شکلی جمعی و با ی سخن آن که همهمقدمه

آفریدن گفتمانی گاه الیه الیه و واگرا رخدادهایی از جنس فروپاشی پالسکو را 

کند که ای عمل میپردازنده کنند. یعنی سیستم اجتماعی همچونروایت می

ی رخدادهای اثرگذار این چنینی را به اندازهای انسانی دربارهبرآیندی از چشم

دهد. مردم های وابسته بدان را شکل میدهد، و روایتهای جمعی و کلیشهدست می

ی در هم پیوسته در شکل دادن به این روایت جمعی نقشی در قالب یک توده

در نهایت با گذر زمان با مراجعه به همین روایت است که  کنند ومهم ایفا می

ای که زمانی یابند و مخاطرهآورند و معنایش را در میماجرا را به یاد می

 کنند. ای در گذشته تبدیل میپیشارویشان بوده را به خاطره

 

 

 

 

 

 

 

 

هایی شهری از این دست، تحلیل آنچه که بر این مبنا هنگام بروز فاجعه

کند. به ویژه در شود اهمیتی بنیادین پیدا میهای جمعی رد و بدل میدر رسانه

ای های مجازیی ما که ابزارهای ثبت و گزارشی مانند تلفن همراه و شبکهزمانه

های روایت گریستن به شیوهمانند تلگرام و فیسبوک در دسترس همگان هستند، ن

اش اهمیت دارد. چرا که ساز و گیری دربارهکردن رخداد و الگوهای موضع
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ی جمعی مردمان فاش کارهای به یاد آوردن و به خاطر سپردن را در حافظه

 سازد.می

های آن الگوهای مهمی که طی روزهای اخیر در فضاهای مجازی و رسانه

 سرفصل مختصر گنجاند: توان در چندعمومی گذشت را می

نخست: مشارکت مردم در تولید یک روایت جمعی به راستی چشمگیر 

بود. سرعت خبردار شدن مردم از فاجعه در حد دقیقه بود و کمتر از یک ساعت 

سوزی بخش بزرگی از جمعیت تهران از راه پیامک و خبرهایی پس از آغاز آتش

ز واقعه خبردار شده بودند. شماری شد، اکه روی تلگرام و اینستاگرام منتشر می

رسید هم در محل حضور به نسبت زیاد از مردم که شمارشان به چند هزار تن می

ها یافته بودند و آنها نیز مدام خبرهای تازه و عکسهای روزآمدی را در همین رسانه

ی تصویر ذهنی مردم از فروپاشی ها و اسنادی که بدنهکردند. دادهمنتشر می

داد، توسط همین مردم شکل گرفت و ساختار یافت و را تشکیل میپالسکو 

روی های رسمی و عمومی کمابیش در حاشیه قرار گرفته بودند و دنبالهرسانه

 شدند.موج مردمی خبررسانی محسوب می

حجم شایعه، دروغ، فریب و موارد مشابه در جریان خبررسانی بسیار  دوم:

کردند این کار را صادقانه خبری را گزارش می ی مردمی کهاندک بود. یعنی بدنه

دادند و شکل خبرها در بسیاری از موارد که شکی در صحت واقعه یا انجام می

کرد. تردیدی در تفسیرش وجود داشت، صریح و روشن به این موارد اشاره می

شد مردم خبرها به همین ترتیب اعتماد اجتماعی باالیی در کار بود که باعث می

ست بدانند. باید توجه داشت که در شرایطی شبیه به این در همه جای دنیا را در

ها و دروغها و اطالعات نادرست پرخطایی است یک مشکل بزرگ رواج شایعه

کنند. این ماجرا در رخداد پالسکو که شهروندان دانسته یا نادانسته ارسال می

شد و مربوط می -آمیزو نه فریب –بسیار اندک بود و به اطالعاتی اغلب اشتباه 

 رسانی ایجاد نکرد.به همین خاطر اختالل چندانی در اطالع
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سوم: گفتمان عمومی از همان ابتدای کار به دنبال مقصری برای فاجعه 

ی چه کسانی بوده و گشت. فارغ از این که مسئولیت این ساختمان بر عهدهمی

ای به واقع فاجعه را رقم زده است، این که افکار عمومی در چه خطاهای انسانی

گشت شایان توجه است. در ابتدای کار مردمی مقصر اعالم جستجوی مقصر می

شد که اختاللی در امدادرسانی شدند که در اطراف گرد آمده بودند و فرض می

کرد، روی انتظامی رسید که این مردم را پراکنده نمیاند. بعد نوبت به نیایجاد کرده

و شهرداری که آنجا را به دالیل ایمنی پلمب نکرده بود، و اعضای شورای شهر 

یافتند، و بنیاد مستضعفان که مالک ساختمان بود، و که در آنجا حضور می

. یعنی روشن بود که طی افروزها و حتا جنایتکارانی آتشفروشندگان مغازه

وزهای اول گفتمان عمومی مردم از جنس شناسایی و پیشگیری از فاجعه نیست، ر

 کند. شان گردش میی مقصران و مجازاتو بیشتر در حال و هوای محاکمه

 

 

 

 

 

 

 

 

این روایت از نظر  دادن به چهارم: رفتار عمومی مردم به هنگام شکل

مدنی عیب و ایرادی نداشت و بسیار هم ستودنی بود. جالب است که در همان 

دادند، هنگامی که گروهی تماشاچیان را مورد حمله و گاه فحاشی قرار می

کردند، با رساندن خوراک و حاضران در صحنه نظم و انضباط را رعایت می

دادند، و در مدیریت راهها و میشان نوشیدنی به امدادگران و مصدومان یاری



      صد و نود وپنجاه و دوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

رسانی به شکلی فعال نقش ایفا ی جمعیت در حریمهای یاریمهار کردن مداخله

ها کردند. رفتار بعدی مردم هم نیکو و ارجمند بود. چه آنها که در بازار کویتیمی

شان شریک شوند، و چه باختهشان را با همکاران مالپیشنهاد کردند فضای کاری

در موجی دیدنی به افرادی که شغل خود را از دست داده بودند کارهایی آنها که 

 کردند. با شرایط مناسب پیشنهاد می

ی پنجم: بخشی از افکار عمومی پس از حدود یک هفته از مرحله

اش اندیشی و پیشگیری گذر کرد. نشانهی چارهمقصرتراشی و محاکمه به مرتبه

سوزی، و ی آتش، آموزش عمومی دربارهسازی ساختمانهاهم آن بود که ایمن

نشانان )مثال در آرام برگزار کردن چهارشنبه سوری( محور همیاری با آتش

 بسیاری از بحثها قرار گرفت.

ای از واکنش جمعی مردم تهران به ی پالسکو نمونهخالصه آن که فاجعه

ته، یک رخداد اثرگذار ناخوشایند بود. واکنشی جمعی که منسجم، درهم پیوس

ی هدفمند، و متکی به فناوری جدید بود و با سرعت به نسبت خوبی از مرحله

آمیز بعدی گذر کرد. رخدادهایی از این دست ی تأملهیجانی اولیه به مرحله

زنند و روند مقصرجویی اغلب به خشم عمومی و هیجانی لگام گسیخته دامن می

کشد. در تاریخ معاصر ا میخواهی تا چند ماه و گاه چند سال به درازو مجازات

ی سینما رکس آبادان و تاریخ جهان ماجرای نابودی برجهای تجارت ایران فاجعه

جهانی که هر دو عمدی بودند و هردو هم به نادرست به مقصری فرضی منسوب 

ی ما بتواند غیرعمدی بودن هایی مشهور هستند. این که جامعهشدند، نمونه

پوشی بدون چشم–خیص دهد و به جای مقصرتراشی ای از این دست را تشفاجعه

اندیشی بپردازد، چالشی است که به چاره -ی مقصران احتمالیاز داوری درباره

مان قرار دارد. مردمی که در زمان بحران پالسکو پخته و پیچیده پیشاروی مردم

 ار کردند، و سزاوار است که پس از این هم سنجیده و اثربخش رفتار کنند. رفت
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 مردان، و مردمپالسکو: شیرمردان، دولت

 
 گر: حسام خراسانی؛ مصاحبه۹/۱۱/۱۳۹۵ی شهروند، شنبه روزنامه

 

داشت. از جمله رفتار  یحادثه تلخ پالسکو ابعاد مختلف اجتماعس: 

 تیتعهد و مسئول زانیو م نیرفتار مسئول نیمردم در مواجه با بحران و همچن

رفتارها گفت  نیا شهیدر مورد ر دی. اگر موافق هستیحوادث نیدر چن شانیریپذ

 .میداشته باش ییو گو

 ی اندیشه و واکاوی است.ج: بله، رخداد مهمی بود و شایسته

 کیکه رفتار مردم پس از حادثه  دیعنوان سوال اول. موافق هست به س:

به سمت محل  یادیز تیبود. پس از بروز حادثه جمع یو احساس یجانیرفتار ه

قابل نقد  یرفتار اجتماع کیرفتار به عنوان  نیا اآی .کنند یحادثه حرکت م

 ست؟ین

ای گرفت. رفتار ج: چنین بود، اما فکر نکنم بتوان به این موضوع خرده

رود. ای انتظار میمردم همان بود که به طور طبیعی از جماعتی رویارو با فاجعه

شوند به همین ترتیب همه جای دنیا مردم وقتی با بحرانی از این دست روبرو می

شوند، در این مورد دهند. یعنی در اطراف محل فاجعه جمع مینشان میواکنش 

دهند و به کنند، گاهی اگر کمکی از دستشان بر آید انجام میبا هم گفتگو می

گیرند و برای تازگی طی سالهای اخیر عکسی هم از خودشان و از سیر واقعه می

ت که از تالش برای کنند. اینها همه رفتارهایی عادی اسدوستانشان ارسال می

اش دهی به روایت اجتماعیفهمیدنِ یک رخداد تهدیدآمیز و شریک شدن در شکل

ی هیجانی و خیزد. یعنی واکنشی طبیعی و عادی است که لزوما هم جنبهبر می

ناسنجیده ندارد و بخشهایی از آن با کارکردهای شناختی گره خورده است. از 
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های گذشته به رفتار مردم انجام شده به نظرم هایی که طی روزاین رو موج حمله

پایه و نامنصفانه است، و چه بسا که فریبکارانه و آغشته با نیتهایی نادرست هم بی

 باشد.

. شدهشدن حادثه پالسکو   یمردم عامل بحران رفتارگویند که س: همه می

کرد.  انیب یونیزیبرنامه تلو کیشورا شهر تهران در  یاز اعضا یکیکه  یاجمله

 است. یتیریمد هیتوج کی ایاست؟  حیصح  یاستدالل یجمله دار نیا ایا

 

 

 

 

 

ج: تا جایی که من خبر دارم روند ترابری امدادگران به محل حادثه با 

های خیابان تعیین شده بود برقرار بوده و طی حادثه هم راههایی که در گلوگاه

اند. تجمع نشان در محل حاضر شده و به کارشان پرداختهنزدیک دویست آتش

اللی در سوزی برای مدت کوتاهی اختمردم تنها در ساعت آغازین آتش

نشانان محدودیتی برای حضور جمعیت امدادرسانی ایجاد کرد، و وقتی آتش

تعریف کردند و راههایی برای یاریگران گشودند، این اختالل برطرف شد. بنا به 

گزارش دوستی که در محل حاضر بوده، در داخل حریم ساختمان که امدادرسانی 

اند. بنابراین تجمع مردم ر داشتهشد تنها چند صد تن از امدادگران حضوانجام می

اش ارتباطی به روند امدادرسانی نداشته و نیروهای بینیمکه در عکسها فراوان می

شان را از مسیرهایی مشخص که حریمش هم محترم شمرده رسان ترابرییاری

هایی مستند نشان ام که با دادهاند. من گزارش دقیقی ندیدهدادهشده انجام میمی

روی هم رفته حضور مردم اثری منفی بر نجات مصدومان داشته است. دهد که 
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سازی از این رو این تصور که انبوه بودن جمعیتِ حاضر در محل تاثیر سرنوشت

 نماید. آمیز میداشته و به تلفاتی دامن زده باشد، به نظر اغراق

 یم دهیحوادث د نیمردم در ا  یکه از  بعض یاز رفتارها گرید یکس: ی

صدا و  یریو حضور در کادر تصو یشود.انعکاس عکس از حادثه، انداختن سلف

 .  ستیخصوص چ نیاست. نظرتان در ا مایس

ی ی شهری سر و کار داریم. فاجعهج: ببینید، ما در اینجا با یک فاجعه

شهری بنا به تعریف رخدادی پرتلفات است که به مرگ و میر شمار زیادی از 

ی شهرهای تراکم مردم در داخل قلمرو شهر منتهی شود. از آنجا که در همه

های شهری تجمعی از اریم، همیشه در اطراف محل این فاجعهجمعیتی باال را د

دیدگان مردم را داریم که برای خبردار شدن از موضوع و یاری دادن به آسیب

ای عمومی است که از دیرباز در تمام شهرها برقرار آیند و این قاعدهگرد هم می

همراه سوار ی گذشته با تکامل دوربینهای سبکی که بر تلفن بوده است. طی دهه

ای به این موارد افزوده شده های اجتماعی کارکرد تازهرش شبکهشوند و گستمی

های و آن هم ثبت رخداد در قالب عکس و فیلم است، و گزارش کردن آن بر شبکه

اجتماعی که اغلب ارجاعی به شهروندِ گزارشگر درش هست و گاه با گرفتن 

شود. افزوده شدن این راه میخودنگار )سلفی( و گزارش شفاهی وی نیز هم

ها باعث شده تصویری بسیار دقیقتر و روشنتر ی ثبت و انتشار دادهابزارهای تازه

از رخدادها در ذهن شهروندان ایجاد شود و از این رو خودِ این کارکرد امری 

نیک و ارزشمند است. یعنی این که مردم با تلفن همراه خود از ماجرا عکس و 

ند هیچ ایرادی ندارد و چون رخدادها را به شکلی جمعی و از چند اگرفتهفیلم می

 ی رویداد ارزشمند هم هست. کند، برای بازسازی تاریخچهزاویه ثبت می

در این میان ممکن است کسی گرفتن خودنگار با ساختمانی در حال 

توجهی به درد و رنج دیگران بداند یا حضور مشتاقان شهرت سوختن را نوعی بی

شان شخصیتی ی ضعفاندرکاران را نشانهدر محل و انتشار عکسهایشان با دست
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ی داوری مرتبههای شخصی به گیریبداند. اما به نظرم تعمیم دادن این موضع

ی جمعیت اخالقی کلی و به خصوص تعمیم دادن کردارهای چند تن به همه

حاضر در محل کار درستی نیست و دست کم این که با حقیقتِ بیرونی و عینی 

های ناسازگار است. من هم مثل بسیاری از افراد دیگر از گرفتن خودنگار با منظره

آید و به همین خاطر خودم چنین نمی انداز رنج دیگران خوشمناخوشایند و چشم

ای مشهور ی حادثهاش در صحنهکنم. یا تالش یک نفر برای این که عکسنمی

کنم. اما اینها اش حمل میطلبیاش و شهرتشخصیتیمنتشر شود را بر ضعف

بینم دیدگاهی شبیه به هایی شخصی هستند و دیگران را موظف نمیگیریموضع

خاص را به کل  ی چند نفرِ ه خصوص این تصورم دربارهمن داشته باشند، و ب

 دهم.جمعیت تعمیم نمی

را از رسد که شما دارید مردم حاضر در محل س: چنین به نظر می

 کنید!گناهانی که متوجهشان شده تبرئه می

کنم! شمار کل جمعیتی که طی زمان حادثه ج: بله، دقیقا دارم چنین می

رسید و اختالل در مان پالسکو گرد آمده بود به چند هزار نفر میدر حوالی ساخت

امدادرسانی تنها در ابتدای کار که این عده بسیار کمتر بود به شکلی محدود رخ 

هایی نکوهیدنی در این داد و بعد هم برطرف شد. شمار کل کسانی که خودنگار

ه انداختند هم دست طلبی خود را به میان صحنبین از خود گرفتند یا برای شهرت

کنم جمعیتی چند هزار نفره از شد. بر این مبنا فکر میباال به چند ده نفر بالغ می

اساس به این که کار امدادگران را مختل شهروندان تهران نباید به خاطر اعتقاد بی

زیان شماری معدود از تماشاچیان مورد اند یا بنا به رفتار ناخوشایند اما بیکرده

 نکوهشی قرار گیرند. سرزنش و

 د؟یستنیاره که مردم مقصر هستند موافق زگ نیبا ا س: یعنی
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ا این گزاره مخالفم. چند هزار نفر مردمی که در بدترین ج: نه خیر، ب

قید یک ساختمان سوزان و گرفتن حالت چند ده نفرشان برای تماشای بی

 اند چه تقصیری در این فاجعه دارند؟ خودنگاره آنجا جمع شده

 یررسمیغ یگوها و گفت و یمجاز یدر فضاها یحوادث نیچن درس: 

 حیرا صح اسیق نیا ایشود. ا یم سهیبا رفتار مردم ژاپن مقا رانیرفتار مردم ا

 . دیدانیم

 

 

 

 

 

ایم. در این نکته هایی از این دست را دیده و شنیدهی ما مقایسهج: همه 

تردیدی نیست که رفتار جمعی مردم ایران و ژاپن در برابر بالیای طبیعی یکسره 

ن دو الگوی رفتاری را ی هم است. اما به نظرم ایمتفاوت و تا حدودی واژگونه

اندیشی به دوقطبیِ بد و خوب یا بدوی و متمدن منسوب عوام با قدری ساده

ی ایرانی از افرادی تشکیل یافته که کنند. ماجرا آن است که در کل جامعهمی

هایی داریم که هریک چندان تابع نهادهای اجتماعی نیستند. یعنی ما در ایران من

زنند و بیشتر از مردم ژاپن با تکیه به فکر و خواست تا حدودی ساز خود را می

کنند. در ژاپن در مقابل با مردمی مطیع در برابر نهادها شخصی خود عمل می

اند. این ذوب شدن روبرو هستیم که کمابیش در انضباط نهادین جامعه حل شده

کوشی و انضباط اجتماعی و اخالق مدنی من در قواعد سازمان از طرفی سخت

شان در و انعطاف ها را رقم زده و از سوی دیگر کم بودن خالقیتوار ژاپنیاست

برابر تنشهای اجتماعی را به دنبال داشته است. تمایز یاد شده هم به تاریخ متفاوت 
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گردد. ژاپن در میان کشورهای جهان ملتی دو کشور و فرهنگ متفاوتشان باز می

ای که تمدن پیچیدگی فرهنگی به نسبت نوظهور است و از آن انسجام ملی و

ها در جذب مدرنیته و است. یکی از دالیلی که ژاپنی بهره بودهایرانی دارد بی

گذار به دوران نو سریعتر از فرهنگهای دیگر عمل کردند همین سادگی نظام 

شان در برابر عناصر وارداتی بوده شان و کم بودنِ مقاومت فرهنگ بومیاجتماعی

عاملی که باعث شده با تاریخ دیرپا و ادبیات و فرهنگ غنی و است. یعنی همان 

سیاست پویا و مطالبات مدنی پیچیده و دیرینه و انقالبهای اجتماعی پیاپی داشته 

باشیم، در ضمن باعث شده انضباط مدنی مدرن و فناوری جدید و صنعتی شدن 

توان با ژاپن را میمتوازن را دشوارتر وامگیری کنیم. بنابراین رفتار مردم ایران و 

نظمی صفهای ایرانی را مقایسه هم مقایسه کرد، اما این که نظم صفهای ژاپنی و بی

آلود لوحانه و اشتباهها بدهیم، سادهکنیم و حکم به بد و پلید و بدوی بودن ایرانی

است. باید کردارهای جمعی را در بافتی تاریخی نگریست و با هم مقایسه کرد و 

چه در رویارویی –ارزیابی من آن است که رفتارهای جمعی ایرانیان در این حالت 

تر پیچیده -دادن با بحرانهایی مثل زلزله و چه در حرکتهای سیاسی مثل الگوی رای

 مندی آنها را ندارد.هاست، هرچند نظم و ترتیب و قاعدهتر از ژاپنیو هوشمندانه

 یحوادث نیدر چن یمجاز یهااز موضاعات که در شبکه گرید یکس: ی

و تعهد  نیاست. رفتار مسئول نیمسئول یشود. در خواست استعفا یدنبال م

 باشد؟ دیچگونه با یحوادث نیشان در چن یاجتماع

ای دولتی پذیری مقامهج: تردیدی در این حقیقت نیست که مسئولیت 

دهد، اندک است. یعنی شان رخ میی وظیفهایران در مقابل آسیبهایی که در دایره

در غیاب ساز و کارهای مدنی استواری که بازخواست از مقامهای مسئول را 

سازد، دولتمردان کشورمان از نوعی مصونیت قضایی ناگفته لذت ممکن می

ن عمومی در برابرشان میان مردم برند. به همین خاطر نوعی خشم نهفته و عصیامی

شود. اما باید قدری دقت کرد وقتی که این سرخوردگی و آزردگی در دیده می
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دهد. یعنی به افتد و کسانی را آماج قرار میای شهری به جریان میجریان فاجعه

اند، متهم ساختن هایی ناسزاوار قرار گرفتهنظرم همانطور که مردم هدف شماتت

هم بابت سوختن پالسکو قدری شتابزده و هیجانی بوده است. اینها  مدیران دولتی

اندرکارانِ مربوط ی دستی وظایف و مسئولیت همهالبته نافی این نیست که حوزه

به ماجرا باید معلوم شود و قاعدتا باید هرکس در حریم مربوط به خودش 

 دیدگان باشد.پاسخگوی آسیب

هستند که در  یشک قهرمانان حادثه پالسکو اتش نشانان فداکار یبس: 

از  زین یریکردند. اما در طول حادثه پالسکو تصاو یحادثه جان فشان نیا

 یررسمیو غ یرسم یاز اتش نشانان در رسانه ها یتعداد یاحساسات و اشک ها

 یشتریب یروان تیحما دینبا ایا د؟یکن انیخصوص ب نیمنتشر شد. نظرتان را در ا

چه  ریتصاو نیانتشار ا رفت؟یپذ یحادثه صورت م نیاز امدادرسانان در طول ا

 جامعه خواهد گذاشت؟ یبر رو یریتاث

ج: یکی از الگوهای درست و نیکی که مردم در جریان این فاجعه از  

نشانان و قدرشناسی از کوششهایشان بود. چون ا آتشخود نشان دادند، همدردی ب

ها از نشانهای متفاوت دیگر هم آتشتردید نه تنها در این ماجرا، که در عرصهبی

ادعاترین و مؤثرترین قهرمانان اجتماعی ما هستند. با این همه تا حدودی با بی

شغلشان دست کرد کسانی که ای ایجاب میکنم رفتار حرفهشما موافقم و فکر می

و پنجه نرم کردن با مرگ است، هنگام رویارویی با آن تا این پایه درمانده و 

هیجانزده نشوند. این را هم ناگفته نگذارم که تا جایی که من خبر دادم گریستن 

بدان شکلی که در عکسها فراوان مخابره شده تنها به شمار اندکی  و درماندگی

نشان در این . یعنی نزدیک به دویست آتششده استنشانان مربوط میاز آتش

اند که حدود بیست نفرشان نمودی از این درماندگی را عملیات نقش ایفا کرده

نمایان ساختند. متاسفانه خبرنگاران و مردمی که در موج همدردی با شهیدان 

ی تصویرهایی از گریه و زاری نشان غرقه شده بودند، بر گرفتن و مخابرهآتش
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ای پدید آوردند که چندان واقعی ایشان تمرکز کردند و به این ترتیب کلیشه

 نیست. 

نشانان در جریان این ماجرا استوار و محکم با مرگ ی آتشبخش عمده

رسانی را دستخوش وقفه نکردند و به راستی دوستانشان روبرو شدند و روند یاری

از نظر انسانی به حق، اما از نظر –ند تنی که قهرمانانه با شرایط روبرو شدند. چ

در این میان آشفته شده بودند شماری اندک داشتند  -ایاجتماعی قدری غیرحرفه

انی بودند که به تازگی از کام آتش و ویرانی رهانده شده بودند و مرگ و کس

نشانان جفای دوستانشان را به چشم دیده بودند. تعمیم تصویر ایشان به کل آتش

شان چنان دیگری است که این روزها بر ایشان رفته است و امیدوارم زودتر انگاره

احساساتی پاکیزه شود و به  هایها و کلیشهکه سزاوارشان است از این پیرایه

 آنچه به واقع بوده بازگردد و ترمیم شود.  
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 انگاری ایرانیاندر نقد هیچ

 

نوشت به مفهومی اشاره کرد که . نیچه زمانی که زایش تراژدی را می۱ 

ای از خوشهی مرکزی اش به تدریج پخته شد و بعدتر به هستهدر آثار بعدی

( بود. نیچه مفهوم nihilismانگاری )هایش تبدیل شد. این مفهوم، هیچاندیشه

ای از واژگان و مفاهیم خودساخته به کار انگاری را در پیوند با منظومههیچ

ه برخی به پویایی هستی و عدم قطعیت ی کالمش آن بود کمایهگرفت و جانمی

دهند. در نتیجه قدرتِ می گویند و برخی دیگر به آن پاسخ منفیپیشامدها آری می

شمارند و برخی دیگر ی نهفته در جان را برخی به رسمیت میجوشان و سرزنده

کنند. در نتیجه دو شکل متفاوت از رویارویی از پذیرش وزن آن شانه خالی می

ی اخالق سروران و اخالق شود که نیچه آن را در دو طبقهمکن میبا هستی م

داد. ویژگی اخالق بندگان آن بود که بر مفهومی فراگیر از غیاب بندگان جای می

 شد.انگارانه دانسته میو نیستی تکیه داشت و از این رو هیچ

گو به ی شکوه و عظمتِ جانِ آریخواه دیدگاه فلسفی نیچه را درباره 

او راست  اش چون و چرا کنیم، این نکته در سخنهستی بپذیریم و چه درباره

از رویارویی با هستی در کار ای دلمرده و افسرده نماید که به راستی شیوهمی

بینیم. این هایش را زیاد میای که این روزها در ایرانِ خودمان نمونهاست. شیوه

توان ردیابی کرد، و چه بسا انگاری را در جاهایی گاه نامنتظره مینمود هیچ

 ته باشد، و یا همچنان برخیزد.پیامدهای وخیم که از آن برخاس

انگیز و به ظاهر ضد و نقیض است. شگفتانگاری ایرانی پدیداری هیچ 

ی بیانی شود و اغلب در لفافهچرا که در میان نخبگان بیش از عوام دیده می

ی یابد. این خصلت از آن رو شایستههای زیبا نیز نمود میآراسته و مرصع به گزاره
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بندی توصیف انگاری است، که استخوانایِ هیچبرچسب خوردن با تعبیر نیچه

سازد. در اینجا هم با شکلی از شکایت از هستی سر و از آن را برآورده مینیچه 

کار داریم که در ضمن با تسلیم و خواری و تن در دادن به امرِ ناخوشایند در هم 

تنیده شده است. شکلی از فضیلت شمردن رنج و بزرگداشتِ ناتوانی که در قالب 

یدگی و فرودستی درآمیخته اش با نوعی لذت بردنِ بیمارگونه از ستمدعمومی

است. یعنی دقیقا همان وصفی که نیچه از اخالق بندگان به دست داده بود و آن 

 نهاد.سانِ مسیحیان آغازین برابر میرا با خوی برده

ای دینی نیست و از مسیحیت ی ما، اما مسئلهانگاری جاری در جامعههیچ 

نماید که ما در کشورمان با نوعی انحطاط امید و نیز برنخاسته است. چنین می

انگاری شگفت که خود را در قالب این هیچپژمردگیِ فرهنگی روبرو باشیم، 

 کند. بازتولید می

 

 

 

 

 

 

 

 توان با این شش شاخص توصیف کرد:انگاری امروز روشنفکرانه را می. هیچ۲

انگاران بخش مهمی از گفتمان خود را وقف شکایت از نخست: هیچ

ناپذیر و ذهنی اند. چیزی که مبهم، نامشخص، چندسویه، رسیدگیچیزی کرده

ی این شکایتها تکیه بر نیستی است. یعنی بر غیابِ چیزی است. وجه مشترک همه

بی آن که موضوع دقیقا معلوم باشد و خوب در موقعیت موجود تاکید هست، 

 های احضار حضوری که این مرض را درمان کند، مشخص شود.شیوه
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زبانی مغلق و نامفهوم و عجیب و  انگاران شکایت خود را بادوم: هیچ

کنند. زبانی که از پارسی زیبای هنجارین فاصله دارد و به ضرب غریب بیان می

جای فرنگی و تازی نامفهوم شده و با تکیه و زورِ درآمیختن با واژگان معموال نابه

وار با اسامی فیلسوفان و دانشمندان و اشخاص بر نوعی صنعت ترصیعِ شلخته

 ه اغلب فرنگی هستند آراسته شده است.نامداری ک

نگرند. یعنی وانمود انگاران همیشه از موضعی باال به همه میسوم: هیچ 

کمتی فناناپذیر و دانشهایی مرموز هستند که انحصارشان تنها دارِ حکنند خزانهمی

در اختیار خودشان است و دیگران را به این عرصه راه نیست. ممکن است 

مرجعیتِ یاد شده در قالبی سنتی از خرافه و افسانه و طامات برخاسته باشد، یا 

ر در سرمشقی مدرن دعویِ تکیه کردن به دانشی تخصصی را یدک بکشد. در ه

ی خردمندانه که شفافیت و ی اصلی مرجعیت عقالنی و اندیشهدو حال گوهره

پذیری و گشودگی نسبت به نقد و تحلیل است، از میانه غایب روشنی و منطق

 است.

اند. آید، با عدم گره خوردهانگاران چنان که نامشان بر میچهارم: هیچ

شان در قلمرو اندیشه و کنش اجتماعی برابر یعنی بود و نبود خودشان و گفتمان

کنند ناچیز است. محتوای سخنشان اندک و اعتبار و غنای معنایی که تولید می

بهم و نامعلوم است و درمانی مشخص و روشی دهند ماست و دردی که نشان می

دهند. کنشی فعال و هدفمند، شان به دست نمیراهگشا برای رفع موضوع شکایت

شان آفرین از دل جماعتای مثبت و سازنده، و کرداری اثرگذار و هستیاندیشه

 آید.بیرون نمی

های شوند و تنها آرایهپنجم: به همین خاطر در گذر زمان دگرگون نمی

کند. کنند اندک تغییری میای که شکایت خویش را درش بیان میزبانی

د شد که هستند. اند و همان خواهناند که بودهانگاران در گذر زمان همانهیچ
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ای برای هیچ کاری ماند و بستری از ابهام و بهانهشکایت است که بر جا می

نکردن. صد البته که نام و نشان شخصیتهای مشهوری که قرار است اعتباربخش 

دگرگون  -معموال بسیار شتابزده–انگار باشند، هر از چندی به گفتمان هیچ

اند و ی نامهای پیشین نامربوطشود، اما این نامهای تازه هم به همان اندازهمی

 دهند.ای تهی از معنا را نتیجه نمیچیزی جز حفره

دارند که  ای مهندسی شدهانگاران شکل و شمایلی و انگارهششم: هیچ

های ظاهری اندک تغییری کند، اما کمابیش یکسان است. شاید زیورها و آرایه

ای مرکزی از کردارها و عادتها و خلق و خوها در این میان هست که هسته

ن تا حدود زیادی انگارای جمعیِ هیچشود. عناصر این انگارهسرسختانه تکرار می

های قرن نوزدهمی وامگیری شده است. به رمانتیک« انحطاط پایان قرن»از مفهوم 

انگاران ظاهری غمزده و افسرده، اخمهایی درهم فشرده و این معنا که هیچ

، قدی خمیده و کالبدی بیمار، «پرولتری»آجین، سر و وضعی اغلب نامرتب و گره

های شگفتِ این ارند. در ضمن یکی از نشانهکشیده و زاهدنما دو رخساری رنج

انگاره اشتیاق و اصرار در استفاده از موادی شیمیایی است که مغز را سرخوش 

سازد. از این روست که مصرف دخانیات و و ذهن را تیره و بدن را بیمار می

 ترِ محرک و مخدر نزد این طایفه رواجی تمام دارد.ترجیحا مواد اثربخش
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انگاری توان برای هیچشناختی گوناگونی را میهای جامعه. خاستگاه۳  

ی رنج نابغه»ی ها و آرای رمانتیک که کلیشهامروزمان برشمرد. از سویی اندیشه

کرد و حدود یک قرن پیش وارد فضای فکری را تبلیغ می« ی منزویکشیده

ی روشنفکر ایرانی جمعیتی طبقه روشنفکران ایرانی شد، و از سوی دیگر چرخش

و انقالب سپید بیشتر روشنفکرانی با تبار روستایی را در  ۱۳۴۰ی که پس از دهه

گرفت که مخاطبانشان هم مهاجران تازه وارد به شهرها بودند. ترکیبِ این بر می

نگری بود که شکلی تازه از روشنفکر و مایگی و سطحیسندرم محرومیت با کم

ی ما ممکن ساخت، و آن شکلی بود که به جای را در جامعهفعال فرهنگی 

ی عوارض ناخوشایند این مسائل ابراز اندیشیدن به مسائل گریبانگیر جامعه درباره

کرد و به جای اندیشیدن به راهبردهایی برای رفع تنشها و کوشیدن ناخوشنودی می

نِ گفتمان خویش ها همچون ابزاری بالغی برای زیباتر شددر این راستا از تنش

 ای سزاوار را دستمایه قرار داده باشد. آن که تأملی یا اندیشه برد، بیبهره می

شاید این نکته امروز برای همگان آشکار شده باشد که فضای فکری  

انگاران گره خورده است. آن مایگی هیچی ما سخت با میانامروز جامعه

زیستند و بزرگمردان و اندیشمندانی که در عصر مشروطه در این آب و خاک می

جای نهادند، جای خود را پس از سه چهار نسل به  ردپایی ارجمند از خویش بر

اند که ردپایی و یادگاری بر تاریخ به جا نخواهند گذاشت، چرا که کسانی داده

خوانِ هیچ بودنی که هیچکس جز خودشان، ی غیاب و تهیا هستند و مرثیهشیفته

 آن را چنین استوار و سرسختانه برنگزید، و در آغوش نکشید.
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 فراخوان کارزارِ منِ ایرانی

 

روزگاری است تیره و تار که در آن خواری و پستی و فرومایگی عادی 

و بدیهی شده و سرافرازی و خوداندیشی و خودباوری را با ناباوری و انکار 

نگرند. طی سالهای گذشته با جریانی خزنده و گسترش یابنده در فضاهای می

انگارانه -خوار-ودی خای از روحیهتوان آن را دنبالهایم که میمجازی روبرو بوده

ای که های گذشته دانست. روحیهی قشری از روشنفکران ایرانیِ دههو خودباخته

 توان در سه عنوان خالصه کرد: اش را میعناصر اصلی

تراشی برای عناصر است و عیب نخست: نکوهش هرآنچه که ایرانی

زند. این هویت ایرانی، در حدی که به جعل تاریخ و تحریف واقعیتها پهلو می

تواند هر رفتاری را در خود بگنجاند؛ از طعنه به رفتارهای عادی نکوهش می

جویی بی آن که هایی نامدار و اثرگذار. این عیبمردمان گرفته تا ریشخند چهره

های تاریخی و مستندات علمی و عقالنی توجهی کند، تنها در پی به داده

خواه نمود این هویت آداب و است؛ « ایرانی بودن»گیری و خوارداشت خرده

 مان.ی درخشان بهتران و مهترانِ تمدنرسوم و سنن مردم باشد و خواه چهره

لوحانه از مدرنیته، که آشکارا در غیاب آشنایی با مبانی دوم: ستایش ساده

برانگیز از سجایای هایی تحسینتمدن مدرن درآمیخته است. اغلب ذکر شگفتی

نگری حرفهاست، که باز با نادانی و سطحیهم چاشنی این « هاخارجی»

ای در کار ی فرهنگهای دیگر گره خورده است. یعنی دوقطبیناپذیری دربارهچاره

« های خوبآن خارجی»و طرف دیگرش « های بدما ایرانی»است که یک سویش 

 انگارانه!قدر سادهلوحانه و همینقرار دارند. همین قدر ساده
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و خود  ،«هاایرانی»پایه و احساس جدایی از سوم: نوعی خودبرتربینی بی

ی این حرفها خود ایرانی است ی دیگری پنداشتن. از آنجا که گویندهرا از خمیره

کند، را هم حمل میو اغلب کلکسیونی از عیبهای واقعی )و نه جعلهای تبلیغاتی( 

هم این  نماید و از سوی دیگر مضحک. قاعدهاین توهم از سویی متناقض می

ها بیشتر باشد، عیب و ها از ایرانیی ذهنی این انیرانیاست که هرچه فاصله

اش با نقصهای خودشان هم بیشتر است. یعنی در وضعیت خالص و غایی

داریم که بیمار و ناتوان و نادان و ترین اعضای تمدن ایرانی سر و کار فروپایه

کوشند با خوارداشت اوجهای فراوان های گوناگون هستند، و میانباشته از عقده

رمق و هرچند بی-ی آن، هویتی این تمدن و مستقل پنداشتن خویش از بدنه

 برای خویش دست و پا کنند.  -مضحک

تثبیت  ۱۳۴۰ی این سه شاخص در گفتمان طیفی از روشنفکران در دهه

های گذشته در پیوندی مان غلبه یافت و طی دههشد و با دست زمانه بر سرزمین

ی ستیز و نواستعماری به گفتمان غالب طبقهعریان و رسوا با جریانهای ایران

ستیزیِ ان امتداد ایرانمتوسط فرهنگی تبدیل شده است. گفتمانِ بر آمده از این جری

اش است و از آنجا که نشاندگان داخلیطلبیِ دستنیروهای خارجی و تجزیه

بیند، نکوهش هویت دیرینه و استوار ایرانیان را مهمترین مانع در این راستا می

ستاید کند و در کنارش هرآنچه که غیرایرانی است را میایران و ایرانی را تبلیغ می
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سوری و  رانی به خاطر وفاداری به سننی مانند نوروز و چهارشنبهپرستد. ایو می

ای واپسگرا و قدیمی و مندرس و مهرگان و عاشورا در بافت این گفتمان جلوه

شان به مراسمی هایی که به خاطر دلدادگیکند، بر خالف اروپاییاُمُل پیدا می

بنیادتر، اریخی بیکامال دینی مانند کریسمس که هم نوپاتر است و هم از نظر ت

شوند. از سویی ایرانیان به خاطر ستودن دانسته می« شیک و مجلسی و باکالس»

سینا و فردوسی نژادپرست و ای مانند کوروش و ابنهای درخشان و جهانیچهره

آمیز آمریکاییان از شوند، و از سوی دیگر تحسین اغراقمتعصب پنداشته می

ها عربها و پانتراشی نوعثمانین یا هویتشاجمهورهای دویست سال پیشرئیس

نماید. ایران زمینی که ی شخصیتهایی تخیلی و ناموجود بسیار طبیعی میدرباره

ی پنج هزار سال دیگِ جوش اقوام و نژادها و زبانها و ادیان گوناگون بوده و نقطه

مرجع رواداری در تمدنهای انسانی است با برچسبهایی مانند نژادپرست و 

شود، تا بزرگترین امپراتوری شیست و شوونیست و مشابه اینها فروپوشانده میفا

ای بیابد، یا اش جلوهی سوسیالیستیسرکوبگر قرن بیستم و شعارهای فریبکارانه

کوتاهش را به  دموکراسی بزرگترین امپراتوری امروزین که تقریبا تمام تاریخ

 دارتر و زیباتر جلوه کند. قدری ریشه داری نژادپرستانه گذرانده،گیری و بردهبرده

دهد فضای مجازی کشورمان طی هایی در دست است که نشان میداده

گذاری کشورهایی مانند عربستان سعودی و های گذشته میدانی برای  سرمایهدهه

ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است. کشورهایی نوظهور با کمتر از یک قرن 

ی ایران زمین جستجو ان را در ضعف و ناتوانی و تجزیهشتاریخ که بقا و دوام

کاری پیکر خارجی و ندانمهای غولکنند. و این جدای از زیرکی رسانهمی

کنند. تردیدی ها را کوک میهای داخلی است که سازی همساز با همانرسانه

مورد اند و گفتمانِ ی این جریان ناآگاهانه به آن پیوستهنیست که سربازان پیاده

نظرمان را از سر نادانی و غفلت همچون امری طبیعی و عادی یا چه بسا مُد روز 

که -رود که هدف نهایی این گفتمان کنند. با این همه بیم آن میتکثیر می
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در دراز مدت برآورده شود و ترسیم تصویری پلید  -زدایی از ایرانیان استهویت

ها عنصر از از ایرانی ناتوان و سستکم کم بر آن بخشِ « ایرانی»و زشت از مفهوم 

اش را بالهت، و مشارکت ثری بر جای گذارد. تاثیری که ناگزیریم نادیده انگاشتن

ی ما که هویت ایرانی داریم و از در آن را خیانت بنامیم. در این شرایط همه

سطحی پایه از هوشبهر و دانایی برخورداریم،  وظیفه داریم در دفع این بالی 

 نی بکوشیم. گفتما

را آغاز « منِ ایرانی»انجمن زروان در این زمینه کارزاری مدنی با نام 

 گیرد:کرده و پیشنهادی دارد که چهار کنش مدنی مشخص را در بر می

ی خود از توهین به هرآنچه با هویت نخست: در گفتمان عادی و روزانه

ریم توهین به ایرانی پیوند خورده خودداری کنید. بدیهی است که اگر بپذی

ایم اقلیتهای قومی و دینی کاری غیراخالقی و ناشایست است، پیشاپیش پذیرفته

تر و سازند باید بسی غیراخالقیمردمی که ملیتی را برمی که توهین به اکثریت

، «هاایرانی»هایی مانند تر باشد. مراقب باشیم در گفتارمان کلیدواژهناشایست

و هر مفهوم دیگری که با هویت ملی ایرانی « آریایی» ،«ایران زمین»، «هاپارسی»

پیوند خورده را لغو و بیهوده به کار نگیریم و به ویژه بنگریم که طنینی منفی و 

نادلخواه به این رمزگان منسوب نکنیم و غرض و مرض دیگران را در گفتار 

 خویش مهمان نسازیم. 
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و استفاده از تعبیر « هاایرانی»به ویژه باید از چسباندن صفتهایی منفی به 

ستیزان در پرهیز کرد. ترفند تبلیغاتی ایران« بازیایرونی»ی نادرست و پرمغلطه

این مورد آن است که کردار و رفتار ناشایست یک یا چند تنِ معدود را به کل 

ورزانه و دهند. باید مراقبت بود که چنین تعمیم غرضت تعمیم میاعضای مل

نادرستی که به لحاظ آماری غیرعقالنی هم هست، در گفتارمان راه نیابد و به ویژه 

های گزینشی خوار وابستگان به تمدنی دیرینه و کهنسال مانند ایران را با این شیوه

اش پیشقدم فاش و رسوا ساختن جایی دیدیم دربهنداریم و هرجا چنین تعمیم نا

 باشیم. 

ای زشت و نازیبا از تاریخ دوم: از نقل و تکرار گفتارهایی جعلی که چهره

توان با قطعیتی باال ادعا کرد که کند بپرهیزیم. میو جغرافیای ایران ترسیم می

ی ایرانیان صورتبندی شده ی آنچه در قالب نکات تاریخی منفی دربارهتقریبا همه

مچون سیلی سازمان یافته فضای مجازی را در خود غرقه کرده، از نظر علمی و ه

و با استناد به مدارک تاریخی نادرست و دروغ است. بیایید از بازپخش این 

شان به نظرمان مهم و دروغها خودداری کنیم و در صورتی که برخی

 های تاریخ ونمایند از متخصصان و دانشمندان حوزهبرانگیز میپرسش

شان پرس و جو کنیم. بیایید قدری تاریخ بخوانیم و هرجا شناسی دربارهجامعه

اش را با ارجاع به اسنادی معتبر فاش ستیزانه دیدیم نادرستیچرندهایی ایران

مان در مان و گذشتگانسازیم. بیایید از بیان مهری که نسبت به پدران و مادران

دی نیاکانمان سربلند باشیم. بیایید از شرمساری از سربلندل داریم نهراسیم و بی

دست برداریم، که « رگتماشاچی بی»و « طرفناظر بی»آورِ ایفای این نقشِ شرم

مان است، این طرز رفتار در مان و توهین به پیشینهوقتی هدف تخریب هویت

کند. بیایید احترام پیشینیانِ بزرگ و نامدار عقلی نوسان میغیرتی و بیی بیدامنه

و ستودنی خویش را نگاه داریم و سرافرازانه بکوشیم تا با ایشان همسان باشیم، 

 مان را نگاه دارند.شاید که همچون آنان بزرگ شویم و آیندگان احترام



      صد و نود وپنجاه و دوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ای از جنگها، انقالبها، سوم: مردم ایران زمین طی نیم قرن گذشته زنجیره

ی اجتماعی و هامحیطی، فروپاشیهای زیستهای خارجی، بحرانمداخله

اند و با این همه هنوز مردمانی های طبیعی و مصنوعی را از سر گذراندهفاجعه

اند. نمودهای رفتار متمدنانه و درست و متمدن و نیکوکار و ارجمند باقی مانده

توان در گوشه و کنار بازجست. الزم است که مان را فراوان میوطناناخالقی هم

لم کوتاه و گزارشهای کتبی کوتاه یا بلند ثبت شود این نمودها در قالب عکس، فی

های آنچه که هستیم را بنگریم و بنگاریم و به و تکثیر گردد. نیاز داریم تا زیبایی

های مهندسی شده و ناراستِ پرتاب شده به نمایش بگذاریم. شاید که زشتی

راق، سویمان را باطل سازد. ضرورت دارد که حین انجام این کار از هر نوع اغ

روی، و تعصب بپرهیزیم و به حقیقتِ عریان و خام وفادار باشیم. این حقیقت زیاده

ی دیگری مستند و قاطع به قدری تناور و زورمند است که ما را از هر افزوده

 سازد.نیاز میبی

چهارم: تاریخ و ادبیات و فرهنگ ایران زمین انباشته از معناهای بلند و 

های درخشان است. الزم برانگیز و چهرهرهای تحسینرخدادهای ارجمند و کردا

ها بیشتر بدانیم و سرمشقها و الگوهای کامیاب و جذاب را است که در این زمینه

شویم، های آن برخوردار میدر این میان برگزینیم و ضمنِ آن که خود از آموزه

های زیبای ها را با دیگران نیز سهیم شویم. ضرورت دارد که با نقل بیتاین داده

ی درست سخن گفتن و زیبایی زبان پارسی را نمایش دهیم و نشان پارسی شیوه

ای پیرایه سخن گفتن زیباست، نه با لهجهدهیم که پارسیِ روان و درست و بی

غریب و زبانی انباشته از کلمات بیگانه حرف بافتن. الزم است که گوشه و کنار 

مان را از ذار و کردارهای بزرگ نیاکانهای اثرگتاریخ خویش را بکاویم و چهره

ها بیرون بکشیم و با زبانی پاکیزه و زیبا، سرافرازانه در برابر چشمان دخمه

 شان کنیم. تا بیاموزند، و تا بیاموزیم... دروغزنان برافراشته
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گوشزد: بدیهی است که تاریخ ایران زمین نیز مانند تاریخ هر جای دیگرِ 

توان یافت، و آشکار دنیا فراز و نشیبهایی داشته و نکات تیره و روشنی در آن می

ای از ی تمدنهای دیگرِ دنیا آمیختهها هم مثل اعضای همهاست که ایرانی

 اش نگریست و به ویژههایی نیک و بد دارند که باید به هر دو سویهویژگی

کن ساخت. با های ناپسند و ضعیفش را شناسایی نمود و نقد کرد و ریشهسویه

داند که بخشهای روشن این همه هرکس به قدر کافی با تاریخ ایران آشنا باشد می

تر است. بر دانشمندان و اش بسی بیشتر و درخشانهای تاریکاین فرهنگ از لکه

ی تیره و منفی را بازشناسی کنند و نقد نمایند و در متخصصان است که بخشها

گر به این کارزار است، خود بازبینی و اصالحش بکوشند، و انجمن ما که دعوت

در صف مقدم این نقد و بازبینی سختگیرانه ایستاده است. با این همه کارِ 

نشاندگی تخصصیِ نقد تاریخی با رفتار عمومی عیبجویی عوامانه که بوی دست

ای سیاسی نیز از آن برخیزد، تفاوت دارد. در میان نقدهایی که یر و دسیسهغ

شک به کردار و رفتار ایرانیان وارد است، یکی همین خودخوارپنداری امروزه بی

ی کهتری و فروپایگی است و فراخوان کنونی تنها بر آن متمرکز است و و عقده

ه همان ترتیب که به نقاط ضعف کوشد؛ بجوید و در این راستا میدرمان آن را می

 های دیگر نیز یکایک خواهد پرداخت. و کاستی

های پیشنهاد ما آن است که برای شریک شدن در این روند و انباشت داده

درست و پاالیش تبلیغات جعلی و دروغین به ما بپیوندید. آنچه که نیک و زیبا و 
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ید و در افشای آنچه که جعلی یابید را همراه با ما با دیگران سهیم شوارجمند می

و دروغین است کوشا باشید. شاید که عادی نمودنِ وضعیت هولناک امروزین و 

رسم بدیهی شدنِ خواری و پستی و سرشکستگی از اعتبار بیفتد. شاید که منع 

زده و وفاداری به تاریخ و ترس از فخر به تمدن شکسته شود و هراس سیاست

کند، بر باد رود. ما  ایرانی بودن را مهار میای که سرافرازیِشده مهندسی

های نفتی یا سازماندهی نظامی و نشینشهروندان ایران زمین از منابع مالی شیخ

ی گرا برخوردار نیستیم، اما شمارمان از مستخدمان ادارهدولتیِ تنفرپراکنان قوم

مهمتر آن  مان بسی افزونتر است و از همهتر و خالقیت و هوشمندیدروغ فراوان

ی خویش داریم، و همچنان که که همدستی نیرومند به نام حقیقت را در جبهه

ایم، این بار هم به همراه راستی بر کرده مان تجربهبارها و بارها پیشتر در تاریخ

 دروغ چیره خواهیم شد.

« ـایرانیمن#»کارزار ( به https://t.me/ManeIraniاز راه پیوند )

( ابطال مستند ۲ی ایرانیان و ( بازنمودن عناصر نیک و مثبت انگاره۱بپیوندید و در 

( از راه مسیر اعالم شده در ۳تان را یاری کنید و های منفیِ دروغین یارانانگاره

اندیشی ها همی ساماندهی پخش کردن و انتشار این خبرها و دادهکانال درباره

 کنید و با هم هماهنگ شوید.
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 نگاشتمتون وارده: پیش

 

 ۱۳۹۵نشر فوژان، ی دکتر غالمرضا خاکی، ، نوشته«مورد پژوهی»سرآغاز کتاب 

  

 هویتى پذیرش نیازمند ادعا این بپذیریم، را ملتى هر براى حافظه وجود ادعاى اگر

-۱۷۷۱) هگل فریدرش ویلهلم آلمانى فیلسوف که هویتى. است تاریخ براى زنده

 که است آن واقعیت حال، هر در. کندمى یاد تاریخى روح به آن از( .م۱۸۳۷

 شیوه به افراد و هاسازمان ها،قوم ها،ملت بودن حافظه کم  یا حافظهبى

 موجب حافظه، آشفتگى و ضعف پیداست. است دادن نشان قابل پدیدارشناسانه

 و کندمى برابر چند را کارها انجام زمان و هزینه گاه که تکرارهایى. تکرارهاست

 در آشفتگى. کاهدمى - است مدیریت علم هدف که - را ورىبهره نهایت در

 که است قانونمندیهایى درک از آنان بودن بهرهبى مایه درعمل مردم، ىحافظه

 فراموش مایه گى،حافظهکم. کنندمى تعیین را گذشته شیرین و تلخ هاىحادثه

 کنندمى یادآورى ما به هاآموزه و هادرس قالب در که است دستاوردهایى کردن

 چه یا شدیم پیروز چگونه است؟ داده روى چگونه ایمآورده دست به آنچه: که

 ...!خوردیم؟ شکست که شد

  

 ایرانیان تاریخى حافظه

 شودمى ظاهر پژوهشگران روى پیش تاریخى هاىبررسى در که مهم پرسش یک

 اکتشافات از پیش گذشته، هاىسده در ما اجداد درک: که است این

 ما که درکى همین آنها آیا است؟ بوده چه ایران محدوده و نام از شناسى،باستان

 گونهآن ،ملى هویت نام به چیزى آنها براى آیا اند؟داشته داریم، ایران از امروز

 ...است؟ بوده مطرح دارد معنا ما براى امروز که
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 هاىقرن تاریخى هاىکتاب در ایرانیان یافته بازتاب آرزوهاى گذراى بررسى

 بازگشت رویاى آنان که دهدمى نشان سامانیان، عصر در ویژهبه بعد، به چهارم

 پیش تاریخ از واقعى و روشن درکى و پروراندندمى سر در را ساسانى عصر به

 ...داشتند روزگار آن از اىاسطوره برداشت و نداشته زمان آن از

 این. ندارند قویى تاریخى حافظه هاایرانى مانند هاملت از اىپاره است مشهور

( تاسه) نوستالژى اسیر شگفتى، کمال در ایرانیان اکثر که است حالى در ادعا

 تکرار و گذشته به نسبت اشتیاق و دلتنگى نوعى که احساسى. هستند تاریخى

 یا« بازدارندگى» نقش نوستالژى، آیا که پرسش این. است شده سپرى هاىزمان

 ...است تأملى قابل و جداگانه موضوع خود دارد، توسعه فرآیند در« وادارندگى»

 پیش تاریخى و روانشناختى فلسفى، پرسش دهها ملى، حافظه چون و چند درباره

 : مانند هایىپرسش آید،مى

دارند؟ هم با اىرابطه نوع چه ملى هویت احساس و حافظه 

حافظه قوت و ضعف و گیرىشکل چون و چند در نقشى چه ایران ژئوپلتیک 

 دارد؟ ایرانیان

دارد؟ و داشته ما ملى حافظه در تأثیرى چه ایرانى بینى جهان و باورها 

فرهنگ از متأثر که قلمروهایى و فرهنگى ایران ىگستره در حافظه ضعف 

 ایران کنونى مرزهاى چهارچوب در تنها یا دارد مصداق هم هستند ایرانى کهن

 یابد؟مى معنا

ایران در زبانى فارسى هر شامل قایلند ایرانیان براى امروزه که ویژگیهاى آیا 

 بر در را ایران کنونى جغرافیاى ىمحدوده ساکنان فقط یا شودمى فرهنگى

 گیرد؟مى

و نویسىخاطره بویژه سازىمکتوب به چندانى تمایل ما پیشینیان چرا 

 ایرانى هر ذاتى خصوصیت گرىشفاهى بپذیریم باید آیا اند؟نداشته نگارىسفرنامه

 است؟
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طول در آنان: که است این ایرانى فرهنگ ویژگى از یکى پذیرفت توانمى آیا 

 این آیا کنند؟مى و کرده پیشه «پذیرایى» و «سازگارى» ماندن، زنده براى تاریخ

 حافظ هاىغزل در که است «رندى» مفهوم همان یا ایرانیان فرهنگى راهبرد معناى

 است؟ یافته بازتاب

توانمى که است جهانى فرهنگ تناور درخت از تنومند ىشاخه ایرانى روح آیا 

 رهایش تا و کرد خم را آن توانمى که است نازکى ىشاخه سر یا شکست، را آن

 ایستد؟مى راست دوباره کنید

... 

 چگونگى در را ایران گونگى این راز که چنین این هایىدغدغه براى یابىپاسخ

                                                 

 

1 در اینباره بنگرید به: نگارنده )۱۳۹۵( »مدیریت تحول با رویکرد ایرانشناختى در تبیین و فهم 

 ایمکرده آنچه از تا کندمى کمک ما به سازدمى آشکار سازمانى و ملى مدیریت

 با برخورد در ما راهنماى که هایىدرس. بیاموزیم هایىدرس است رفته برما و

 . 1شویممى روبرو آن با آینده در یا و درگیریم آن با اکنون که است شرایطى

 گوناگون کاربردهاى با مفهومى تجربه، 

 انىعرف علمى، هاىتجربه تبیین و تحلیل و تفسیر پى در دینى کالم و عرفان علم،

 هنرى هاىتجربه با را کار همان نیز شناسى زیبایى و هنر فلسفه هستند، دینى و

 ،«شناسى وجود» فلسفى سطح سه در توانمى تجربه درباره. کنندمى

 .گفت سخن «شناسىروش» و «شناسىمعرفت»

 تجربه،»: گوییممى نمونه براى. رودمى بکار گوناگون هاىزمینه در «تجربه» واژه

«وسازمانى ملى فرهنگ  
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 ىتجربه من، امروز» ،«است بزرگى آموزگار، تجربه،» یا «است علم فوق

 تجربه تواننمى را، چیز همه» ،«است باتجربه درکارش، او» ،«داشتم وحشتناکى

 ...«است تجربى علمى جدید، علم» یا «کرد

 گوناگون معانى در و لفظى اشتراک صورت به تجربه گذشت که هایىجمله در

 از فراگرفتن و تجربه موضوع به انسانى و اجتماعى علوم در. است رفته بکار

 درLessons  [Learned]( هاآموزه)= شودمى آموخته آن از که هایىدرس

. نگریست توانمى فردى و خانوادگى سازمانى، ملى، جهانى، گوناگون هاىسطح

 و المللىبین مناقشات حل در را یادگیرى اثرهاى توانمى جهانى سطح در

 دیگر با ارتباطات بر تواندمى تجربه نیز ملى سطح در و کرد مشاهده اىمنطقه

 ...و باشد اثرگذار ملى کالن مسائل و جهان کشورهاى

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هاآموزه و هاآموخته به توجه پیشینه

 آموزشگاه در را یادگیرى سیستم به رسمى توجه اولین رسدمى نظر به

 در. کرد گذارىپایه پانزدهم قرن در پرتغالى دریانورد هنرى که دانست سگرس

 سفرهاى درباره و رفتندمى آموزشگاه این به سفر از پیش دریانوردان باید پرتغال



      صد و نود وپنجاه و دوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

 میلتون،) کردندمى مطالعه را هانقشه و بدل و رد را خود اطالعات آن حوادث قبلى

۱۳۹۴ :۳۲) 

  

 ایران در سازمانى تجربه به توجه

 کنار و گوشه در گوناگون، هاىشیوه به است سالى چند تجربه موضوع

 و« سازى مستند» هاىنام با توجه این راستاى در کارهاى. شودمى مطرح کشور

 توسعه زاییده بتوان شاید را توجه این دالیل. است گرفته انجام« گویى خاطره»

 کشور مدیریتى فرهنگ در« دانش مدیریت» شدن مطرح و ISO استانداردهاى

 است شده منتشر تجربه نام به که هم کتابى چند اخیر هاىسال در. کرد جستجو

 دیگرى تعداد و کرد قلمداد سازمانى هاىگویىخاطره را آنها از تعدادى توانمى

. اندنهاده آنها بر تجربه نام که هستند فنى و مدیریتى هاىپروژه انجام گزارش نیز

 فرهنگ در که مبارکند حرکت یک آغاز بیانگر هستند چه هر هاکتاب این محتواى

 ...دانست ارزش با را آنها باید ما، شفاهى

 حاصل هاىدرس از گیرىبهره براى رسدمى نظر به آثار این گذراى تحلیل با

 تجربه» ،«نویسى خاطره» بین مرز دارد ضرورت ،(هاآموزه)= هاتجربه از شده

 هاتجربه تدوین و نگارش. شود روشن« سازى مستند» و« موردکاوى» ،«نگارى

 آن دلیل به دیگر سخن به است، ناپذیر انکار ضرورت یک گوناگون، سطوح در

 دیگران و خود تاریخ از آموزىدرس در اندداده نشان ما ملت افراد از بسیارى که

 گذرگاه از شفاهى فرهنگ تا کرد تالش باید ابتدا لذا نیستند موفق چندان

 فرآیند سپس شود، تبدیل ارزش یک به سازىمکتوب و کند، عبور نگارىخاطره

 توسعه( تجربه سندهاى)= شده مستند مکتوب هاىمتن این میان در را یابىآموزه

 .داد
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 هاخاطره ماهیت

 رویدادهاى و هاحادثه از آدمى هاىخاطره تمثیلى، نگاهى در توانمى

 گاه. کرد تشبیه متنوع هایىاندازه و هامزه با رنگارنگ هایىمیوه به را گوناگون

 چونان توانمى را هاآموزه دیگر سویى از. اندگندیده یا رسیده کال، هامیوه این

 استنتاج و استخراج استنباط، عمر باغ در تجربه هاىمیوه از که پنداشت اىعصاره

 درختى شاخه بر سرزمینى، و فصلى باغى، در میوه هر که است روشن. شوندمى

 از و باشیم هشیار تا کندمى راهنمایى را ما مثالى چنین. رویدمى خاص اىبوته یا

 داریم آن در ماندن اجازه کى تا نیست معلوم که - ما عمر باغ در: بپرسیم خود

 معده که محدودى گنجایش با آیا روئید؟ خواهد هایىمیوه چه زمان شاخسار بر -

 گستره در یا کرد؟ تجربه را ممکن هاىمیوه تمام توانمى آیا دارد ما حساس

 .اینگونه از دیگر پرسش دهها و! نوشید؟ صنعتى هاىعصاره باید بناچار زندگى،

 گیرىبهره با تا کندمى هدایت را عاقلى و خردمند هر زمان جبر دیگر، سخن به

  را ملى و سازمانى فردى، خطاى و آزمون هزینه دیگران، و خود هاىآموزه از

 باید است، نکشیده خود باغ هاىمیوه از طبیعى اىعصاره اگر حتى دهد، کاهش

 زیرا کرد جان نوش است دیگران آزمایشگاه و باغ درخت ىپرورده که اىعصاره

 تجربه را هرچیزى تواننمى کارى و شخصى زندگى مبهم و محدود فرصت در

 و گرفت بهره دیگران درست هاىیافته از باید:  دهدمى فرمان سلیم عقل و کند

 .افزود خود آگاهى به را دیگران هاىآموزه
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 هاآموزه بکارگیرى در هاچالش

 متعددى هاىچالش و هاپرسش دارند هاتجربه انواع که تفاوتى و تنوع به توجه با

 : شودمى اشاره آنها از هایىنمونه به که آیدمى پیش آنها از استفاده در

 روابط و کمتر متغیرهاى تجربه، یک ساختار و بافت گیرىشکل در هرچه آیا( ۱

 کمتر؟ یا شودمى بیشتر هاآموزه استنباط امکان باشد داشته وجود ترىساده

 عالى مدیران راهبردى هاىتجربه از که هایىآموزه بکارگیرى امکان درجه آیا( ۲

 عملیاتى حوزه در که سازمانى هاىتجربه هاىآموزه با مقایسه در شوندمى استنباط

 چرا؟ است؟ کمتر آیندمى بدست

 کمتر؟ یا شودمى بیشتر هاتجربه تکرار احتمال تر،پایین سازمانى سطوح در آیا( ۳

 چرا؟

 وابسته عواملى چه به شوندمى استنباط تجربه یک متن از که هاىآموزه ارزش( ۴

 است؟

 ،]...دیگران حقوق و جان و جسم حفظ سالمت،[ انسانى ارزشهاى مجموعه آیا( ۵

 اجتماعى و ]سود - هزینه[ اقتصادى ،]ایمان و اخالق تضعیف و تقویت[ اعتقادى

 است؟ کافى هاآموزه درباره داورى براى ،]پایدار تعادل[

 بر است داده رخ آن در تجربه که شرایطى و زمان به نزدیکى یا دورى آیا( ۶

 ...گذارد؟مى تاثیر شوندمى استنباط که هایىآموزه کاربردى ارزش

۷...) 

  

 موردپژوهى؟ یا موردکاوى

 واقعى هاىتجربه از گیرىبهره به عالى، تحصیالت ابتداى همان از نگارنده

 این حاصل. بود مندعالقه (Text)« متن» یک قالب در آنها خوانش و سازمانى

 ۱۳۷۳ سال در مدیریت در موردنگارى و موردکاوى نام به انتشارکتابى به عالقه،

 معادلى عنوان به« موردکاوى» اصطالح آن در بار اولین براى که کتابى. انجامید
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 نگارنده ۱۳۸۷ سال در کتاب این انتشار دنبال به. شد مطرح Case Study براى

 داد انتشار سازمانى هاىتجربه براى آزمایشگاهى موردکاوى، نام به دیگرى کتاب

 همراه به موردکاوى روش از را خود جدید هاىدریافت تا شد تالش آن در که

 از بعد. کند عرضه آموزشى رویکردى با ایران سازمانهاى از جدیدى موردهاى

 جارى مسایل بررسى نام به اکنون و یافت جدید ساختارى کتاب، آن مدتى

 مندانعالقه دسترس در اکنون و شد منتشر فوژان نشر سوى از مدیریت و سازمان

 .است

 آموزش براى تدریس روش عنوان به موردکاوى گذشت، آن نام که کتابى در

 بر حاضر کتاب اما. است شده مطرح مدیریت رشته در ترملموس و ترکاربردى

 با گیرىالهام و تعمیم قابل هاىآموزه استنباط آن و دارد تمرکز دیگرى موضوع

 نام به روش این. است سازمانى یافته پایان هاىتجربه سند متن از علمى روشى

 .است مشهور موردپژوهى

 براى اما دانندمى موردکاوى با مترادف را موردپژوهى همکاران از اىپاره

 نه Case Research معادل باید را موردپژوهى ذهنى آشفتگى از جلوگیرى

Case Study انگلیسى هاىکتاب اىپاره در اصطالح دو این چند هر دانست 

 تجربه) داده رخ آنچه درباره موردپژوهى در. اندشده گرفته نظر در معنى هم نیز

 هاپدیده همزمانى علل و دالیل تا شودمى تالش و گیردمى انجام پژوهش( شده

 موثر مختلف متغیرهاى بین که گوناگونى روابط از و شود کندوکاو  هاتجربه در

 است امید این با یابىآموزه. شود استنباط هایىآموزه اندداشته دخالت مساله در

 ریزىبرنامه و تدبیر و داد نشان واکنش و کنش آینده، درباره آنها پایه بر بتوان که

 الهام خالقانه آنها از یا برد بکار مستقیم را هاآموزه این مشابه شرایط در و کرد

 .گیرد انجام جمعى یا فردى تواندمى موردپژوهى. گرفت

 هاىتجربه تدوین شناسى روش تبیین براى را طرحى کلیات شمسى هشتاد دهه در

. گذاشتم میان در دوستى با مدیریتى هاىآموزه استنباط منظور به مدیران سازمانى
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 اصطالح که شد همایشى برگزارى و دوست آن تکروى همفکرى؛ آن سرانجامِ

 ندیده کلیات آن نگارش از قبل که اصطالحى) شد خرج آن در هم« نگارىتجربه»

 تدوین فرآیند مایه، چه تا همایش آن که این(. باشد شده رفته بکار جایى در بودم

 شوخى شاهدِ را گرانقدر موضوع این یا داد تکامل و توسعه را مدیران هاىتجربه

 ...دارد اىجداگانه بررسى جاى کرد، سازانهمایش براى بازار

  

 موردپژوهى ارزش

 از بیش تحقیق کیفى هاىروش. است تحقیق در کیفى روش یک نام موردپژوهى

 هاىعبارت و هاجمله ها،اصطالح ها،کلمه  با باشند داشته کار و سر عدد با که آن

 گیرندمى بهره آمار از آنها. دارند کار و سر نوشتارى و گفتارى متن یک در آمده

 براى بیشتر بلکه ها،نمونه بررسى روى از جامعه هاىویژگى استنباط براى نه اما

 .کنندمى استفاده آمار از هاواقعیت توصیف

 پردازىنظریه» و« موردپژوهى» ،«نگارى نامهزیست» یعنى پژوهش کیفى روش سه

 مدیرى اگر. دارند ارگانیکى روابط هم با (Grounded Theory)« محور داده

 است پرداخته آنها حل به و بوده درگیر آنها با که مسایلى خود نامهزیست در

 پژوهش و کندوکاو آن در و کرد تلقى« مورد» یک مانند را آنها توانمى دهد شرح

 باشند آمده گرد خاص اىمساله محور بر گوناگون موردهاى چنانچه و نمود

 طراحى مدلى انتخابى، کدگذارى و محورى کدگذارى باز، کدگذارى با توانمى

 .کرد

  

 ما کشور سازمانى مسایل خاستگاههاى

 : دارند را زیر کلى خاستگاه سه سازمانى، و ملى سطح در ما کشور مسایل

 (اعتقادى) ایدئولوژیک خاستگاه -1

 است هایىتعارض از برخاسته هستیم روبرو آن با کشور در که مسایلى از اىپاره
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 اعتقادى هاىبرداشت با ابزارى ـ اقتصادى عقالنیت با امور اداره در مدیران که

 : هستند زیر دسته دو بر مسایل این. کنندمى پیدا حاکم هاىارزش و

 مبانى با آنها از بسیارى که اندفقهى هاىنهى و امر زاییده که مسایلى( ۱-۱

 .ناسازگارند مدیریت علم ابزارى - اقتصادى عقالنى و اومانیستى

 از اىپاره تاریخى و ایدئولوژیک  خاص هاىبرداشت از که مسایلى( ۱-۲

 .شوندمى ناشى گذشته گیرانتصمیم و سازانتصمیم

 (سیاسى جغرافیایى، تاریخى،) ژئوپولتیک خاستگاه -۲

 و فراز پر و کهن تاریخ چون و چند از ناشى امروز، مسایل از بسیارى ریشه

 اثرگذار و دیرپا مسایل و فرودها و فراز از آکنده که تاریخى. ماست کشور نشیب

                                                 

 

 نشر ،«كهن ردیا این اداره»( ۱۳۹۰) محجوب محمدابراهیم:*.  به كنید نگاه بیشتر آگاهى براى2

 انتشار سهامى شركت آرام، احمد« ملتها روح» آندره زیگفرید،*. فرا

 و آورده بوجود را مسایلى حال، و گذشته در ایران ژئوپلتیک موقعیت. است

 را ایران همواره موقعیت، همین. داردمى نگه متالطم همواره را کشور و آوردمى

  2.اندکرده یاد نیز تاریخ« حوادث راه چهار» به آن از گاه که داده قرار وضعیتى در

 در بنیادین هاىانگاره با غربى ابزارى ـ اقتصادىعقالنیت تقابل خاستگاه -۳

 در کردند تجربه یونانیان که گونه آن فلسفى خردورزى گویندمى ایرانى فرهنگ

 اهمیت از نور و اشراق ،«لوگوس» جاى به بلکه است، نبوده دارسابقه ایران تمدن

  در دوگانگى نوعى موجب تعارض، همین  3.است بوده برخوردار سزایى به

 سازمان خرد و ملى کالن مقیاس در کشور گیرىتصمیم و سازى تصمیم نظام

 مردم از بسیارى تا شده باعث نکته این. است کرده فراهم مدیریت علم برپایه

3  قادرى، حاتم )۱۳۸۸(  »ایران و یونان« نشر نگاه معاصر
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 و تدبر به توصیه هر از و بدانند بودن عمل اهل با تعارض در را علمى رویکرد

 مانند گاه که اىواژه دو. کنند یاد« بافى تئورى» و« شعاردادن» به علمى، تفکر

 و روشنفکران و پردازاننظریه به گرا،عمل مدیران سوى از ننگینى هاىبرچسب

 سه روندهاى که است حالى در تقابل این. شودمى ارزانى سازمانى هاىنواندیش

 : هستند گرفتن شکل حال در زیر گانه

 .گوناگون متغیرهاى تعامل و برآیند در مسایل افزون روز پیچیدگى( الف

 جهانى نوین مدیریت در که مساله حل به جدید رویکردهاى از ناشى آشفتگى( ب

 .گردندمى منتقل ما سازمانهاى سنتى ساختارهاى به و شوندمى تجربه

 در که فروکاهنده و ساز ساده روشهاى به مسایل حل در مجریان آورى روى( ج

 این نام و شوندمى مطرح معدود و محدود شیوه به مساله هر در مؤثر عوامل آن

 .نهندمى« گرایىعمل بر مبتنى تجربه» را کار

 در آن کارکردهاى و تجربه تعریف به تا داردمى آن بر را ما هایىواقعیت چنین

 نام به ندهیم اجازه و باشیم داشته دوباره نگاهى ایران مدیریت گفتارى ادبیات

 .شود فراموش اندیشىآینده گرایى، تجربه و گرایىعمل
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 کتاب درباره هایىنکته

 دانش کردن تبدیل براى روشى بلکه نیست دانش مدیریت درباره کتاب این( ۱

 .است صریح دانش به ضمنى

 .دارد وجود فارسى و انگلیسى زبان به کافى منابع دانش، مدیریت ىدرباره( ۲

 .کند اضافه کتاب به جدیدى مطالب باره این در که ندید نیاز نگارنده لذا

 جهت تغییر ایجاد و مدیران هاىتجربه از یابىآموزه هدف دو با حاضر کتاب( ۳

 .است شده نوشته ایران در نویسىنامهپایان فرآیند در

 منبعى آنها برا لذا است بوده من شخصى هاىبرداشت کتاب از هایىبخش( ۴

 .است نشده مطرح

                                                 

 

 فرانسوى نویسنده بودلر، شارل4
 پنجم قرن مورخ بیهقى، ابوالفضل5

 آخر سخن 

 تکامل در همچنان و نرسیده پایان به هنوز من در حاضر کتاب اصلى جوهره

 نگارش به باشدمى تجربه مفهوم شایسته که آنگونه نیز متن این نتیجه در است،

 رسدنمى پایان به هرگز خالق نگارش تجربه که آن دلیل به شاید است، نیامده در

  کار ابتداى در که است این راست  4.است آن زیستن دوباره هرچیزى، نگارش و

 رفته رفته اما باشد گسترده چندان کتاب این موضوع ابعاد کردمنمى گمان نگارش

 در  5.کجاست  تا کار پهناى بداند برگیرد قلم که آنگاه آدمى فهمیدم عمل در

  کردممى دلخوش را خود گونه این نگاشتن نشیب و فراز

 6«.نیست کامل هرگز اىنوشته هیچ که است باور این به رسیدن بلوغ، ىنشانه»: که

 براى را گذشته هاىتجربه از گیرىبهره توان ایرانى، هر همیارى با که باشد

 .کنیم فراهم آینده بهتر هرچه دهىشکل

  - فرانسوى شناسانسان اشتراوس، لویى6
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 نگاه ایرانیان به تجربه

 وکیلی()گفتگوی غالمرضا خاکی و شروین 

 .۱۳۹۵نشر فوژان،  ،یدکتر غالمرضا خاک ینوشته ،یدر کتاب: موردپژوه افتهیانتشار 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانست که فرهنگ آنها  یرا مردم انیرانیتوان ا یم ای: آغالمرضا خاکی

 است؟ یشفاه

 نیروزها  مد شده چن نی:  به نظرم، برخالف آنچه که اشروین وکیلی

 رانیا یِوانساالریفرهنگِ حاکم بر د»باشد که  نیمورد نظر ا ی. اگر گزارهستین

کمتر از  رانیمطالعه در ا یسرانه» ای، «است ینوشتار کایاز اروپا و آمر شتریب

سخن  یوقت. اما کنمیموافقتم را اعالم م شکی، من ب«است یغرب یکشورها

 یشتریدقت ب دیاست،  با انیتمدن در م کی تیملت و کل کیفرهنگ  یدرباره

 نیبه ا ،یبرش زمان کیمربوط به دو جامعه در  یآمارها یمقطع یسهیمقاکرد. 

 دنِ ی. برسنجستین میقابل تعم کنند،یم یبانیکه آنها را پشت یتمدن تیبه کل یراحت

 یتمدن را تنها با پژوهش کیک فرهنگ و یدر  ییساینانو ای ییساینو یهنجارها

که شمار  ستینگر دیبا بیترت نی. به اافتیدر توانیم یزمان-و در یخیتار

چقدر  نیزم رانیا خیتار تیدر کل تیباسوادان/ کتابها نسبت به جمع /سندگانینو
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دارد. به نظرم اگر  یتیچه وضع گرید یدر تمدنها شیعدد با همتاها نیبوده و ا

و حتا تا  ساینو اریبس یرانیکه تمدن ا شودیم انیانجام شود، نما یپژوهش نیچن

ام، را خودم انجام داده یپژوهش نیاست.)چن یفرهنگ نوشتار یفتهیش یحدود

است  یتمدن یحوزه نینخست نیزم رانی( اافتهینشده و انتشار ن لیاما هنوز تکم

که در جوامع  ا،نوشته و نوشتار ر یِنیکه تقدس زبان، تقدس خط، و داللت د

 یتا حدود کالن و یجادوگرانه وجود دارد، در سطح یبه شکل یو باستان ییابتدا

 یرابطه یدرباره هیصوف یغن اتیاست به ادب یحفظ کرده است. کاف یفلسف

 یرا بررس هیو حروف هیتحول نقطو ریس ای میبنگر یحروف و خطوط با نظام هست

 یو حجم کتابها ییسایمربوط به نو یآمارها یسهیبا مقا ی. بماند که به سادگمیکن

 یجیکرد که عقب ماندن تدر یداور توانیگوناگون م یهانهینوشته شده در زم

است و در  ریمتاخر و مربوط به چند قرن اخ یامر یاز فرهنگ نوشتار انیرانیا

 ندارد. شهیر یرانیتمدن ا تیکل

 

 

 

 

 

 

 

چند و چون عقالنیت در فرآیند تکامل تاریخی یک ملت را در  ای:آغ. خ

توان در توان ردگیری کرد. این ردگیری را میدو ساحت نخبگان و توده ها می

 مردم تودهای زبان بر که گفتاری - شفاهی آثار و ادبی –آثار نوشتاری علمی 

 د؟یسخن موافق نیبا ا اآی. داد تشخیص است جاری
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مدام ستوده شده  یرانیکه در فرهنگ ا یاو برجسته داری: عنصر پا ش. و

 نیکه تا ا میشناسیرا نم گرید یاست. در واقع تمدن تیبوده، عقالن دیو مورد تاک

عقل و  یرا بر مبنا اشیو ادب یاخالق ،یشناختییبایز ،ینیعناصر د یهمه هیپا

 ینوشتار اتینخبگان و ادب یهیامر البته به ال نیسازمان داده باشد. ا ییخردگرا

 انهیخردگرا اریبس خیتار یبه گواه زین انیرانیا یا. اما رفتار تودهشودیمربوط م

 یو احساسات که اغلب در رفتارها جانیه یآن غلبه قتیبوده است. در حق

 دهیبه ندرت د اریبس انیرانیا یدر کردار جمع شود،یم دهید یو جمع یاتوده

اگر  یعنیاست.  بیتوان گفت که غا یما م یدر زمانه مو دست ک شود،یم

از شورش سربداران بر ضد  م،یبنگر خیرا در گذر تار انیرانیا یجمع یرفتارها

 یاسیس یدر برابر هجوم روسها تا رخدادها یمغولها گرفته تا مقاومت مردم

روشن  یخاطر با محاسبه نیدارند و به هم یعقالن یمحور یمعاصرمان، همگ

محاسبه با خطا در  نیکه گاه ا ستین یدی. ترداندشدهیانجام م انیو زسود 

 یجمع یبرقرار بوده و در گفتمانها یامحاسبه نیکه اصوال چن نیاما ا خته،یآمیم

صادر  جانیکه کردارها از سر ه دهدیمهم است و نشان م اریبس شدهیمنعکس م

 نشده است. 

یک ملت کهن  فقط به آثار  یستیدر باره چ ی:اگر برای داور غ. خ

متفکران  شتریکه ب میدان یم یوقت ستیغفلت بزرگی ن اینخبگان آن بسنده  کنیم آ

 آنان در جهان قدیم در گوشه انزوایی یا به فرمان شاهی به خلق آثار می پرداختند؟

اما  کنند،یم یرا زندگ خیمردم تار یآن است که توده قتی: حقش. و

فرهنگ  دیدر تول تیجمع یبدنه یعنی. سندینویکوچک از نخبگان آن را م یاهیال

هر  یاز نخبگان هستند که معناها یندارند و قشر یریآن نقش چشمگ تیو تثب

به عوام بزرگتر  خبگانن یهیال نینسبت ا نیزم رانی. در اکنندیم دیفرهنگ را تول

در  ییسایو نو ینیشهرنش شتریبه رواج ب یتا حدود نیتمدنها بوده و ا ریاز سا

شاعران  ادیز اریقلمرو. شمار بس نیتجارت در ا تیو اهم گرددیباز م نیزم رانیا
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که در عصر  رانیا یسران روستاها انیدر م ییسایو رواج نو سندگانیو نو

همه  نی. با ازدیخیبر م نجایاز ا شود،یقلمداد م جهانمهم در  ییاستثنا شامدرنیپ

مردم  یاند و هستند و تودهفرهنگ بوده یکننده دیکوچک تول یتیهمچنان اقل

 دیبا خیگزارش کردنِ تار یرو برا نی. از اشوندیمحسوب م شانیا یرودنباله

 یذهن یهاشدن بر فرآورده رهیفهم آن خ یاما برا ست،یمردم را نگر یرفتار توده

 دارد. تینخبگان اولو

از  زیپره ینوع یرانیدرفرهنگ ا یبه خرد ورز اریبس دیتاک ای: آغ. خ

 ست؟یتجربه کردن به مفهوم آزمون و خطا کردن ن

با تجربه و  اشیدر شکل اصل ی. خودِ خردورزکنمی: گمان نمش. و

همان است که در  ،یشکلِ اصل نیاست. منظور از ا ختهیدر آم ینیع یمشاهده

 نیبا هم شیکه کماب ستیاواژه نیو ا مینیبیم« خرد»نام  ریز یرانیتمدن ا یحوزه

تداوم داشته است. خرد در  یرانیا یتا به امروز در زبانها ییداللت از عصر اوستا

از  یکیاست.  انهیتیروزانه و امر گ یبا زندگ دهیدرهم تن یامر اشیرانیا یانسخه

و  ینیبرداشت زم نیهم هم میقد رانِیو فنون در ا یعلوم تجرب ییشکوفا لیدال

 یافالطون ییگرادر برابر عقل یرانیا یینظر خردگرا نیاز خرد بوده است. از ا ینیع

و دور از  یانتزاع یتیاست و ماه یتیکنده شده از ماده و گ یامر هک ردیگیقرار م

 دیبازتول تیحیاست که در سراسر قرون وسطا در دل مس نیدسترس دارد و هم

دور از واقع به  یآرمانگرا ای یانتزاع یهاهیدر قالب نظر زیشده و در دوران نو ن

 . دهدیادامه م یفکر یبر نظامها اشطرهیس

تازه  یزرتشت شیکه ک ،یکه در دوران هخامنش دیآیبر م یونانیمنابع  از

هم خْرَتوم  اشیمحور یدواژهیبود، و کل نیزم رانیدر ا افتنیدر حال گسترش 

کامال از  یعمران یو ساخت و سازها یمهندس ینهیدر زم انیرانی)خرد( بود، ا

 ییو اوستا یب از منابع بابلیترت نیاند. به همبوده شتریپ شانهیهمسا ینهایسرزم

 یرومندین یتجرب یکه خود جنبه یو دانش اخترشناس یکه فن گاهشمار دیآیبر م
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 نیو امروز یبعد یتمام چارچوبها بایشکوفا بوده و تقر اریدوران بس نیدارد در ا

کار  یدر ابتدا نیشده است. بنابرا یکربندیپ نیزم رانیدوران و در ا نیهم در

 جیوجود به تدر نیوجود نداشته است. با ا یمدارو تجربه دخر نیب یتعارض

که به خصوص در آثار افالطون  میهست ینظر یشهینو از اند یشاهدِ ظهور برداشت

 /دهیبه عالم مثال )ا ستنیاست که نگر یشده، و آن تصور یصورتبند یبه خوب

است که بعدتر در  یهمان برداشت نیو ا داندیم یتی( را مخالفِ توجه به گنویم

 رانیدر ا یشده و در دوران اسالم نهیمتاثر از آن نهاد یو باورها تیحیمس نید

از  یمتفاوت یرهایما با اشکال گوناگون و تفس نیاست. بنابرا افتهیرواج  زین نیزم

از  یکیآن  یِو الهوت زیگرکه شکلِ تجربه میروبرو هست یپردازهیو نظر دنیشیاند

وجود داشته و به  نیزم رانیدر ا گرید یحالتها با یاش است، که موازاشکال

 است. افتهی یبرتر تهایروا ریمغول بر سا یخصوص بعد از حمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییآنان چه سازها و ناسازها ییبا تجربه گرا انیرانیبودن ا ی: اشراقغ. خ

 دارد؟

داشته  یاشراق یسرشت هایرانیا کنمی: نخست آن که من فکر نمش. و

 یگریوابستگان به هر تمدن د ای هایرانیا کنمیکه اصوال فکر نم نیباشند، کما ا

 یو شهود یتفکر اشراق یطرهیداشته باشند! توجه به شهود و س یسرشت خاص
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قرن هفتم و  ازدارد و  یخیتار ییهاشهیاست که ر یانیجر یرانیا یشهیبر اند

و  شودیغالب م یو در عصر صفو ابدییگسترش م جیبه تدر یهشتم هجر

 ریشده از آن در دو قرن گذشته کمر به انقراض سا فیو تحر وبیمع یانسخه

داشت.  ادیاش به دو نکته را درباره دیوجود با نی. با ابنددیم شهیاشکال اند

و نه تنها شکل، و نه شکلِ  است شهیاز اشکال اند یکیتنها  نینخست آن که ا

 یهم به خصوص در حوزه یآن که تفکر اشراق گرید ران،یا خیغالب در کل تار

داشته و به خصوص  یدرخشان و ارزشمند یدستاوردها اتیهنر و عرفان و ادب

شده است.  یدر فلسفه منته یارجمند یهایبزرگ به صورتبند یِ در آثار سهرورد

از علل  یکیکه معموال   یاپردازانهالیو خ زیاگریو دن  یآن تفکر الهوت نیبنابرا

نوع فکر کردن  نیا یهااز شاخه یکیتنها  شود،یفرض م یرانیتمدن ا یتباه

 هم هست. وبیشده و مع فیتحر یااست، و به نظرم شاخه

در قبل  از مسلمان شدن  شهیر یسیسنت اندرزنامه نامه نو ای: آغ. خ

 دارد؟ انیرانیا

 یباستان یکه از تمدنها یمتون نیرده از کهنتر کی: در واقع ش. و

است که  ییبه دست آمده، جمالت قصار و عبارتها رانیو جنوب ا انرودانیم

 یو پارس یآرام ،ییعبارتها بعدتر در منابع اوستا نیپند و اندرز دارند. ا یجنبه

نکته جالب است که بخش  نی. اشوندیم یصورتبند قتریدق یباستان به شکل

و « با دروغگو دوست مباش»مانند  ییباستان با اندرزها یپارس یهابهیکت یعمده

. ابندییخاتمه م «ابدیبه دلت راه ن گرانیاز د یتا ترس یمردم )کشور( پارس را بپا»

 یاندرزها»که  میها داراز اندرزنامه یریچشمگ یهانمونه یدر متون پهلو

مانند آذرباد ماراسپندان و  ییتهایمنسوب به شخص یو اندرزها ،«شانیوتکیپور

 یکه اندرزها هسته یدر یپارس اتیاز آن هستند. در ادب ییهااوشنر دانا نمونه

 . دهندیم لیاز متون منظوم و منثور را تشک یبخش بزرگ یمرکز
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گرد  یبر آمده از تجربه ها یاندرزنامه ها حاصل آموزه ها ای: آغ. خ

 مردم زمانه؟ یاست از خرد عموم یگزارش ایآورندگان آن است؟ 

 یتجرب یتبلور خرد توانیاندرزها را م یعنیاست.  نیچن شکی: بش. و

 یاخالق یاندرزها جنبه نیاز ا یاند. بخششده تیدانست که در قالب زبان تثب

 یمشتق دانست. اما بخش بزرگتر یانتزاع یآنها را از خرد توانیم نیدارند و بنابرا

 کیاند. در واقع برآمده وزمرهر یهستند و از بطن زندگ انهیگرااز آن کامال تجربه

 یرزمانید یآن است که برا ران،یدر ا یجار ینظام اخالق یجالب درباره ینکته

 یعنیاست،  کردهیم هیتغذ یموضع یهامشاهده-از خُرده یدستگاه اخالق نیا

استنتاج  ن،یزم رانیدر ا یقواعد اخالق نیاز اشکال مهم و گاه غالبِ تدو یکی

خرد  انیم وندیپ نیخاص و روزمره بوده است. ا یهاعام از تجربه یهاگزاره

و همان  مینیبیهم م نیمانند چ یگریکهن د یرا در تمدنها یو نظام اخالق یعمل

و  یعاد یاش از زندگشدنِ اخالق و فاصله گرفتن یاست که همزمان با انتزاع

 ناپسندو عقل یهینابد یاخالق یهابه صدور گزاره م،یو عقل سل یعیوجدان طب

 تیو در نها شدهیمعتبر شمرده م یانتزاع یبا اصل وندیکه تنها به خاطر پ دهیانجام

 است. دهیبه انحطاط اخالق در تمدن ما انجام

قبل و بعد از تازش اعراب  یاندرزها یدر ساختار و محتوا ای: آغ. خ

 وجود دارد؟ یجد یتفاوت ها

دوران  نیب یاصل زیامر، تما تیگفت که در کل توانی: به نظرم مش. و

حاکم  یدستگاه فکر یعنی. شودیم دهیمغوالن و ترکان د یطرهیو پس از س شیپ

همسان  مینیبیم ینچه در منابع پهلوبا آ شیقرن پنجم کماب انیها تا پابر اندرزنامه

است  یلخانیو به خصوص بعد از عصر ا یترکان سلجوق یرگیاست. بعد از چ

. شودیم انینما یانتزاع یاخالق یهاها و دستورالعملاندرزنامه انیکه شکاف م

در قالب قواعد  شانیپند و اندرز و صورتبند یعیتکامل طب انِیجر کیما  یعنی

بر  ییاستقرا یبا روش انیرانیا یستهیز یو تجربه یکه از زندگ م،یرا دار یاخالق
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مانده است. بعد  یدست نخورده باق هیدوران آل بو انیپا او دست کم ت خاستهیم

 گریکه د مینیبیاز پند و اندرزها را م یدینوع جد یطرهیس جیاز آن به تدر

 یاسیق یبه شکل ینید یو اصول موضوعه یندارند و از احکام کل یخصلت تجرب

 .کنندیم دایهم تعارض پ میاند و گاه با وجدان و عقل سلمشتق شده

 داشته است؟ ی: استاد توس در شاهنامه با مفهوم تجربه چه برخوردغ. خ

 دانسته است؟ ییآن را در مقابل خرد گرا ایآ

دارد و در همان  انهیگراتجربه ی: در شاهنامه مفهوم خرد کامال جنبهش. و

 شده است. فیتعر یرانشهریسرمشق کهن ا

 ست؟یچ یرانشهریا شهی: منظور از اندغ. خ

است که  یامرِ اجتماع یاز صورتبند یاوهیش یرانشهریا یشهی: اندش. و

 یتمدن یرا حوزه یتیگ یدر پهنه یو کالنِ حضورِ انسان اجتماع یعیبستر طب

را  یکه جوامع انسان یریزناپذیو گر یعیمعنا حد و مرزِ طب نی. در اکندیفرض م

کالن  ییایجغراف یرهاکه بر بست ستیایتمدن یقلمروها سازد،یم زیاز هم متما

بافت  کیتنها در  یرانیانسان ا فیو تعر رانیمفهوم ا هیزاو نیاند. از امستقر شده

 ربازی. از دشودیمعنادار م یپارس یبستر تمدن کیو  ،ینیزم رانیا ییایجغراف

 زیمفهوم کالن را ن نیدر اندرون ا یدگیچیسلسله مراتب پ یرانشهریا یشهیاند

و  قیمتون دق نیاز کهنتر یعنیاست.  شمردهیم تیبه رسم و کردهیم یصورتبند

ابراز شده و  ییکه به زبان اوستا نیزم رانیدر ا یمربوط به نظام اجتماع یفلسف

انسانِ خودمختارِ آزاد، محله  انیم زیما تما شود،یمربوط م شیپبه سه هزار سال 

 یکشور )در پارس ل( و کومی: نْمانَه(، شهر، استان )دَخییو خانوار )در اوستا

و  یدر استان یدر شهر یبا خانمان وندیانسان در پ یعنی. مینیبیباستان: بوم( را م

ها و زبان هاتیبوده که قوم یدستگاه نظر نیاست و با ا شدهیم فیتعر یدر بوم

در کنار هم  یرانیمردم ا یهمبسته یهارهیگوناگون در قالب ت یهانیو نژادها و د

 اند.شده نیهمنش یتمدن یحوزه کیدر 
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در شاهنامه،  گرید یپهلوان نسبت به پهلوان کیباتجربه بودن  ای: آغ. خ

 اوست؟  یبخش برا یبرتر یژگیو کی

و جوان  ریپهلوانان پ یاست. به خصوص در مبارزه نیچن: کامال ش. و

خردمند و سالخورده است، در  ی. رستم که پهلوانشودیم دهید یامر به خوب نیا

که از او جوانتر و زورمندتر هستند، به ترفندها و  اریبرخورد با سهراب و اسفند

 .زدیخیبر م اشودنب دهیکه از تجربه و سرد و گرم چش شودیمتوسل م ییروشها

برخاسته  یو اندرزها انهیاخالق  عمل گرا یندهیاز آ یری: چه تصوغ. خ

 د؟یدار یرانیاز آن در تمدن ا

 یبرا بیمتفاوت و رق رِ ی: چنان که گذشت، به دو نوع مسش. و

و اندرکنش مردمان  ستهیز یاز انباشت تجربه یکیهستم.  لیاخالق قا یصورتبند

 یگری. دکندیم یرا صورتبند شانانیم یبرنده/ برنده یهایو باز دیآیبا هم بر م

و  شودیمشتق م دافرا یِگاه فلسف ای یکیزیمتاف یداشتهاشیاز پ یاسیق یبه شکل

اندرز  یکند. اول لیتحم یرونیب تیو واقع ستهیز یتا خود را به تجربه کوشدیم

از اجبار را. در قرون  یخشونتِ ناش یو دوم آوردیرا به بار م شنهادیو پند و پ
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را از سر گذرانده است، و  یبر اول یدوم یطرهیس یِتلخ یرانیگذشته تمدن ا

 .میرا شاهد باش نیبه شاهراه نخست گشتباز ندهیکه در آ دوارمیام

( تجربه سمیونالی)راسییعقل گرا انیتوان م یم ی: چه رابطه اغ. خ

مفهومها در  نیا ایکرد؟ آ ( برقرارسمی)پراگماتییگرا( و عملسمی)آمپرییگرا

 بازتاب داشته است؟ یرانیآن فرهنگ ا یفلسف یمعنا

است.  ییمدرن و اروپا یدو امر نیا انیم زیتما ی: در واقع برجستگش. و

و  هایهمواره در تناسب با خروج تیخرد و عقالن ربازیاز د نیزم رانیدر ا یعنی

روست که  نیاست و از ا شدهیم یابیو ارز دهیفهم اشیاتیعمل یدستاوردها

 یهادارند، نسبت به اندرزنامه انهیگراعمل یتیکه ماه یرانیا یهااندرزنامه

. اندختهیدر آم یو دستگاه نظر یبا چارچوب فلسف اریبس گرید یتمدنها

و  دهایو با ماندیم نامهعتیبه مرامنامه و شر شتریب یو روم ینیچ یهااندرزنامه

شعر  یاز مجرا شتریاندرزها که ب نیزم رانی. در اشمردیبر م یرا به سادگ دهاینبا

و  دهیچیپ یو اشاره به دستگاه نظر یبا تامل در هست ارههمو شده،یم انیب یپارس

در  یکیهمراه بوده است. شکاف خوردن تجربه و عقل که از ارج افتادن  یکالن

 ییهاشهیفالطون انداست که از دوران ا یرا به دنبال داشته، مرض یگریرقابت با د

 خوانده یغرب یهمان است که امروز سنت فکر نیرا به خود مبتال کرده، و ا

 ینیو ع یعمل یدر کنار تجربه ینظر تیهردو مفهوم عقالن رانی. در اشودیم

)در « عقل» یکلمه نیگرا را با همبوده است. آن نگرش عقل قیشناخته شده و دق

( ایو پو انهیفردگرا ی)در معنا« خرد» ای( و اشنیو خشکِ نهاد یصور تیوضع

مشخص « فعل» ای« کردار»مثل  ییهادواژهی. تجربه را هم با کلاندبردهیبه کار م

 .یو حقوق یاست و هم در منابع فلسف نیچن ی. هم در متون ادباندکردهیم

 میآور یکه ما از تجربه ها به دست م یهر آموزه ا نکهیبا توجه به ا :غ. خ

 داد؟ وندیپ ندهیتوان آن را به آ یمربوط به گذشته است چگونه م
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به  نی: در واقع اش. و 

است که  یپرسش نیتریدینظرم کل

آن را در فرهنگ  یتمدن ینظامها

. صورت کنندیم یخود صورتبند

مسئله آن است که چگونه از انباشت 

که به گذشته مربوط  یخاطرات

ما را بر  یستهیز یو تجربه شودیم

روبرو  ندهیدر آ رهنوز تجربه ناشده و مستق یتا با مخاطرات میاستفاده کن سازد،یم

گوناگون پاسخ داده است. بخش  یهاوهیپرسش را به ش نیا یرانیتمدن ا م؟یشو

 نینشهیحاش نیبنابراو  یرفتنیناپذ ینوآورانه ول یپاسخها به لحاظ نظر نیا یعمده

و مخاطرات  میکن لیرا به گذشته تحو ندهیاز پاسخها آن است که آ یکیاند. بوده

 یهمان نگرش نیو ا میریدر نظر بگ یشناخته و معلوم و قطع یرا همچون امر

چنان که  دهد،یتوسعه م ییرا تا حد جبرگرا ریاست که مفهوم بخت و تقد

آن است که مخاطرات مبنا گرفته شود  یگرید .مینیبیدر نگاه اشاعره م شیکماب

نزد  ژهیو به و انیصوف انیدر م شترینگاه را ب نیخاطرات انکار شود. ا تیو قطع

و  هیپا کردی. رویانقالب شیاست ضد نهاد و کماب ینگرش نیو ا مینیبیم هیقلندر

چفت و بست  یمرسوم اما آن بوده که بر اکنون )حال، وقت، دم( در مقام نقطه

الوقت بودن، اکنون )ابن نیکنند و حضور در ا دیتاک ندهیشدنِ گذشته و آ

نگرش که  نیقلمداد کنند. ا ندهیبا گذشته و آ ییارویرو ی( را مبنایفرشگردساز

 یاز گفتارها یاپاره نا،یساز آثار ابن یی)بخشها لسوفانیاز ف یاریبس انیدر م

 دلیب ژهیو به و القضاتنیو ع یغزالآثار احمد  ،یو سهرورد یزیشمس تبر

هست که با  زیزروان ن یهمان دستگاه نظر یبوده، شالوده دی( مورد تاکیدهلو

 وهیش نیپرسش پاسخ دهد و هم نیبه هم کوشدیم آمدو روز یستمیس یکردیرو

 .کندیاز نگاه به موضوع را راهگشا قلمداد م
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 ارزانکشتنِ مرگ

 ی مجازات اعدام(از سلسله بحثهایی دربارهچهارم )بخش  

 

 چهارم: دادگرانه بودنِ اعدام

 

تواند به بیداد دامن بزند؟ یعنی آیا این نکته که بیشتر پرسش: اعدام تا چه پایه می

نشین هستند نشانگر نامتقارن بودنِ روندهای ها افرادی فرودست و حاشیهاعدامی

آمیز بودنِ اعدام نیست؟ اگر احتمال خطا را هم به این نکته دادرسی و تبعیض

 شویم؟عدالتی و نابرابری روبرو نمیبیفزاییم آیا با کانونی برای زایش بی

ی مرکزی گیرد، اما هستههرچند اغلب در این زمینه بحث زیادی در نمی

ای از جنبش چپ در ای که مخالفان اعدام را به صورت دنبالهشعارهای اجتماعی

شود های اعدامی که صادر میآورد، آن است که ایشان بر نابرابری حکممی

مقتدر و نخبه به خاطر  پافشاری زیادی دارند. یعنی اعتقاد دارند افراد ثروتمند و

شوند. در نفوذ و موقعیت ممتازی که دارند به ندرت با مجازات اعدام روبرو می

ها ها و فرودستان به سادگی به صف اعدامینشینان، اقلیتحالی که فقیران، حاشیه

شوند. این بحث جنبش لغو اعدام را در کنار جنبشهای اجتماعی فرستاده می

از احیای شعارهای مارکسیستی پس از فروپاشی  دهد کهجدیدی قرار می

پوستان، ی زنان، رنگیناند و بر دفاع از حقوق نادیده انگاشته شدهکمونیسم برآمده

گرایان، بیماران و مجرمان و جنایتکاران تمرکز کرده است. بخشی از همجنس

ماعی ها و بیدادهای اجتکوششها در این راستا به حق و درست است و به نابرابری

کند که باید برطرف شوند. با این همه اگر گفتمان این جنبشها راستینی اشاره می

رسیم که گویی در این میان با یک ی ناخوشایند میرا تحلیل کنیم به این نتیجه

دیدگان بیشتر به جریان سیاسیِ خزنده روبرو هستیم که زیر پوشش دفاع از ستم
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در این مسیر از تاکید بر امور جزئی و  دنبال یارگیری و کسب مشروعیت است و

ها نیز ابایی نادیده انگاشتن الگوهای کالن، و گهگاه دروغ بافتن و جعل داده

 ندارد. 

گرایان تبلیغ ی حقوق همجنسی شعارهای مشابهی که دربارهدرباره

ام که در این مورد با دروغگویی روشن ام و نشان دادهشود، پیشتر متنی نوشتهمی

ی های علمی روشن سر و کار داریم. اما دربارهیح و نادیده انگاشتن دادهو صر

شود زده منحصر نمیمجازات اعدام کل گفتمان یاد شده به این جدلهای سیاست

ی کشورهای دنیا و به راستی حقیقتی در این اعتراض وجود دارد. تقریبا در همه

های سواس و پیچیدگیترین مجازات مدنی است و از این رو واعدام خطرناک

                                                 

 

7 Kronenwetter 2001: 48. 

اش شود مدیریت کردنحقوقی زیادی را در اطراف خود ترشح کرده که باعث می

ی شان از عهدهبه وکیالن و حقوقدانانی متخصص نیاز داشته باشد، که استخدام

ی امکانات ثروتمندان و نخبگان فرودستان و بینوایان خارج است، اما در دایره

ن که متهمان به قتلی که در ایالت تگزاس محاکمه اش آقدرت قرار دارد. نمونه

شوند، در صورتی که پولدار باشند و خود وکیل بگیرند، با احتمال دوبرابر می

 7یابند.نسبت به تهیدستانی که وکیل تسخیری دارند از خطر اعدام رهایی می

ای به نفع ای در اینجا هست و بیدادگرین رو به راستی نابرابریاز ای

نماید که راه رفع قدرتمندان و به زیان فرودستان نهادینه شده است. اما چنین می

این بیداد و اصالح این سیستم، دادگرانه ساختنِ روند دادرسی و متقارن ساختنِ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001


      صد و نود وپنجاه و دوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

ست، نه تعلیق کل رسیدگی های ثروتمندان و تهیدستان اروند رسیدگی به پرونده

یا انکار ماهیت مجازات. یعنی قاعدتا راه حل این مشکل که قاتالن ثروتمند اعدام 

 شوند، اعدام کردنِ ایشان است، نه اعدام نکردنِ قاتالن فرودست!نمی

تواند شود و میی اقتصادی محدود نمیبه طبقه بیدادگری یاد شده تنها

در سایر زیرسیستمهای اجتماعی نیز نمایان شود. در کشورهایی مثل آمریکا که 

ای نژادپرستانه دارند، این ماجرا تا به امروز در مورد نژادهای فرودست پیشینه

ی جنوبی ی کسانی که در ایالتهاداری تقریبا همهتداوم یافته است. در دوران برده

شدند بردگان سیاهپوست بودند و حتا پس از جنگ داخلی و لغو بردگی اعدام می

های سیاهپوست نسبتی نامتناسب از محکومان به مرگ را در هم همچنان اعدامی

.م نیمی از کل کسانی که در ۱۹۷۲تا  ۱۹۳۰ی سالهای گیرند. در فاصلهبر می

ی که این مردم تنها ده درصد آمریکا اعدام شدند سیاهپوست بودند، در حال

های گذشته اندکی رو به دهند. این نسبت در دههجمعیت کشور را تشکیل می

محکومان  ٪۴۳.م نزدیک به ۲۰۰۱بهبود گذاشته است. با این همه همچنان در سال 

این آمار  ٪۴۶ند، در حالی که سپیدپوستان کمی بیش از به اعدام سیاهپوست بود

ی قاتالن سیاهپوست سوگیری ندارد، دادند. این آمار تنها دربارهرا تشکیل می

قربانی دهد. یعنی اگر ی قربانیان نیز نشان میبلکه همین سوگیری را درباره

رود. در شرایطی سپیدپوست باشد، احتمال این که قاتل اعدام شود بسیار باال می

که شمار کشته شدگانِ سیاهپوست و سپیدپوست در آمریکا کمابیش برابر است، 
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.م به اعدام محکوم شدند تنها سه نفرشان ۱۹۹۱از میان چهارده قاتلی که در سال 

  8ز این سه نفر سپید پوست بود.قربانی سیاهپوست داشتند و تنها یکی ا

.م انجام دادند ۱۹۸۳و همکارانش در سال  9پژوهشی که دیوید بالدوس

های گذشته در ایالت جورجیا را بررسی کردند، ی قتل دههو در آن دوهزار پرونده

بینیِ اعدام شدن به این نتیجه انجامید که نژاد قاتل و مقتول مهمترین شاخص پیش

شان سپیدپوست قاتالنی که قربانی ٪۳۴در شرایط عادی،  یا نشدنِ محکوم است.

قاتالنی که سیاهپوستان را  ٪۱۴شدند، در حالی که تنها بود به مرگ محکوم می

در صورتی که متغیرهای شدند. این تناسب کشته بودند با مرگ مجازات می

شد. یعنی اگر فقط نژاد را در نظر شدند، تشدید میربط به نژاد حذف میبی
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9 David C. Baldus 

شود، بگیریم، به ازای هر یازده قاتلی که به خاطر کشتن سپیدپوستی اعدام می

با این همه باید  10رسد.تنها یک قاتل با قربانی سیاهپوست به چنین مجازاتی می

های یاد شده نشانگر نژادپرستی نیست. به این داده هم توجه کرد که کل آماره

چرا که در کل نسبت جنایتکاران سیاهپوست به دلیل فقر و اعتیاد به مواد مخدر 

جاوز های اجتماعی مشابه بیشتر از سپیدپوستان است و قربانیان دزدی و تو زمینه

 ٪۸۹تا  ۷۷شود هم اغلب سپیدپوست هستند. در واقع بین که به قتل منتهی می

قربانیان جرایم خشنی از جنس دزدی مسلحانه و تجاوز جنسی که به قتل منتهی 

یاد شده تا حدودی از فراوانی شود سپیدپوستان هستند و بنابراین آمارهای می

  11شود.باالی جانیان سیاهپوست و قربانیان سپیدپوست هم ناشی می

10 Baldus, Pulaski and Woodworth, 1983: 661–753. 

11 Kronenwetter 2001: 51. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
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 بندی و ارزیابیجمع

 

توان مان گرد آمده، میی چهار پرسش کلیدیهایی که دربارهبا مرور داده 

 دست یافت: به این نتایج

نخست: مفهوم جان انسان و ارزشِ آن در گفتمانهای حقوقی جاری 

اش روشن باشد، همچون آن که مبنای نظری همچنان قالبی متافیزیکی دارد و بی

گیرد. شکی گذاری قرار میی ارزیابی و ارزشامری واال و مقدس خارج از دایره

اههای نیست که جان آدمی ارزشمند است و کل نظام حقوقی برای جستن ر

محترم شمردن جان و حال آدمیان تدوین شده است. با این همه باید معلوم باشد 

که ارزش جان آدمی دقیقا بر چه ارکانی استوار است و چرا و با چه شاخصهایی 

جان انسان ارزشمند و مقدس قلمداد شده است. چنین بحثی در گفتمانهای موافق 

داشتهای نماید که هردو سو پیشو مخالف اعدام به کلی غایب است و چنین می

ی روح االهی آدمیان را پذیرفته باشند و در ضمن متافیزیکی مسیحیت درباره

شناختی را هم محترم شمرده باشد. نوسان های تکاملی و زیستای از دیدگاهپوسته

ی اعدام را میان این دو رویکرد ناهمساز است که فضای بحثهای نظری درباره

ی ته و گاه درست معلوم نیست سخنگویان از چه موضعی دربارهتیره و تار ساخ

 گویند. تقدس جان انسان سخن می

مدار است. یعنی به گرایانه و تجربهموضع من در این میان عقل

داشتهای بنیادینِ وضع شده در عصر روشنگری و مبانی همسانِ کهنترِ آن که پیش

ایبند هستم. بر این مبنا هر آنچه که از ی ایرانی وجود داشته پاز دیرباز در اندیشه

های عقالنیِ مستقر بر آنها بر آید را محترم پذیر و استنتاجهای رسیدگیداده

هایی داشتها و ابراز سلیقهشمارم و آنچه خارج از این دایره قرار گیرد را پیشمی



      صد و نود وپنجاه و دوم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

 

کننده اش محترم است، اما لزوما پذیرفتنی و قانعکنم که برای دارندگانفرض می

 نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر این اساس باید تکلیف خود را با جایگاه کیهانی انسان روشن کنیم. 

ای جانوری است که به تازگی بر سطح انسان در چارچوب عقالنی امروزین گونه

ترین مغزِ فرگشته بر اندام است که پیچیدهی درشتزمین تکامل یافته و پستاندار

کند. در این معنا تن آدمی شریف است به ی سر خود حمل میزمین را در کاسه

مندی و افزاری و ویژه که از خودآگاهی و زبانجان آدمیت. یعنی عناصری نرم

خیزند، ارزش او را در مقام کنشگری جاندار خودمختاری چشمگیر وی بر می

انداز تفاوتی ذاتی با جان سایر کنند. ارزش جان انسان در این چشمن میتعیی

توان تشخیص جانوران ندارد و گسستی جوهری میان انسان و باقی جانداران نمی

ای اخالقی هم آدمیان به همان اندازه که در زایش هنر و دانش و داد. از زاویه

ند، در تخریب محیط زیست کنآمیز و درخشانی خلق میفرهنگ دستاوردهای نبوغ

و آزردن یکدیگر و ویرانی بومهای زنده ردپایی ناخوشایند و زیانبار از خود به 

گذارند. یعنی که در تقدس جان آدمیان نباید بیش از اندازه افراط کرد، جا می
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ی وی را به عنوان یک گونه نباید دست همچنان که پیچیدگی و ویژگیهای خالقانه

 کم گرفت.

انداز علمی و عقالنی امروزین وان گفت که اگر بخواهیم به چشمشاید بت

وفادار باشیم، تقدسی در جان آدمیان نخواهیم دید. تنها ارزشی در جان انسان 

خیزد، که غایتی طبیعی شود که از توانایی وی برای آفریدن قلبم بر مییافت می

ن اساس بر مبنای آید. عمر مردمان بر ایاست و محوری اخالقی هم به شمار می

پذیرد. در می شود و ارزشآفرینند معنادار میقلبمی که برای خود و دیگران می

صورتی که انسانی با دست یازیدن به جنایت قلبم دیگران را از حدی بیشتر 

اش را به ضدارزشی تبدیل خواهد کرد و کاهش دهد، این ارزشِ نهفته در جان

 اش روا خواهد بود. ن خواهد شد، یعنی کشتنارزابه تعبیر کهن ایرانیان، مرگ

ناپذیر نیست که در این تعبیر مرگ هم امری مهیب و شگفت و بازگشت

تفاوتی جوهری با سایر چیزهای مربوط به تنِ جاندار داشته باشد. مرگ شکلی 

تشدید شده و غایی از همان روند آنتروپیکی است که گذر زمان بر تن و عمر 

گری از آن هستند. با این تفسیر، هم ارزش انسان و جان او هایی دیکردن سویه

شود و هم ارزیابی مقدار این در بستری عقالنی و غیرخرافی محترم شمرده می

شود. به همین ترتیب این اش به ضد ارزش ممکن میی دگردیسیارزش و دامنه

در طیفی اش بنشیند و آید که کشتن انسان در کنار زندانی کردنامکان فراهم می

 از محدود سازی آزادی رفتارهای وی جای بگیرد. 

ی تصویر انسان در گفتمانهای موافق و مخالف ی دیگری که دربارهنکته

اعدام وجود دارد، آن است که همزمان با نوسان در سرشت، با نوسانی دیگر در 

ی اخالق وی روبرو هستیم. سخنگویان گفتمانهای گوناگون از سویی میان زمینه

انسان به مثابه »و « ی خداوند و اشرف مخلوقاتانسان همچون سایه»  ِدو قطب

کنند و از سوی دیگر نوسان مشابهی را در فضای نوسان می« میمونی تکامل یافته

)جفت متضاد معنایی( دوم « جم»کنند. این جفت متضاد معنایی دیگری تجربه می
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وحشیِ نجیبِ معصوم »یا « آغازین  ِانسانِ دست به گریبان با گناه»عبارت است از 

دانند که سرشتی خشن و ویرانگر یعنی برخی انسان را موجودی می«. و بیگناه

گیرند که تمام گناهان ای هبوط کرده در نظر میدارد و برخی دیگر او را فرشته

اش های غلط اکتسابیی نامساعد اجتماعی و آموزهو تقصیرهایش به گردن زمینه

 است. 

های علمی ما را به سوی تصویری که در دوقطبی نخست، داده دیدیم

دهد. در این دوقطبی دوم هم وضعیت زمینی و جانورشناسانه از انسان سوق می

ای دهد که انسان گونههای عینی به روشنی نشان میبه همین شکل است و داده

گوشتخوار، خشن، ویرانگر و مهیب است. انسان در مقام جانوری شکارچی 

ایست که های پیچیده است و تنها شکارچیترین موجود برای بومخطرناک

کند. تاریخ مدون انسانی نیز سراسر از خشونت نابخردانه شکار خود را منقرض می

و کشت و کشتار انباشته شده است و این ماجرا بر خالف تصور اندیشمندان 

وین مالکیت گرا تنها به دوران شهرنشینی و ظهور کشاورزی و عصر تدچپ

منحصر نیست، که امری عمومی و فراگیر بوده که در جوامع گردآورنده و 

 شکارچی هم باب بوده است. 

توان به تلفات جنگ وحشتناک گیتسبورگ اشاره در مقام یک مثال می

ی مرگ چهار درصد کل جمعیتِ حاضر کرد که چهار روز به درازا کشید و مایه

وان با آمار کشتگان در نبردهای عصر پیشاتاریخی تدر میدان جنگ شد. این را می

ی کالیفرنیا مقایسه کرد. در یک پژوهش که بر اسکلت سرخپوستان بدوی منطقه

گیرد، .م را در بر می۵۰۰پ.م تا  ۵۰۰ی ی زمانی هزار سالهانجام شده و وازه

نشان داده شده که این مردم که گردآورنده و شکارچی بوده و با رام کردن 

اند، مدام به جنگهای خونین با هم اشتغال وران یا کشاورزی به کلی بیگانه بودهجان

اند. به شکلی که پس از یکی دو هزاره ردپای سالحها بر استخوانهایشان داشته

هنوز قابل تشخیص است. پنج درصد کل جسدهای یافت شده در این پژوهش 
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توان با تلفات جنگ و این را می 12شک به دست آدمیان دیگر کشته شده بودندبی

 گیتسبورگ یا نبردهای بزرگ دیگر تاریخ مقایسه کرد. 

از این رو باید این نکته را در نظر داشت که گفتمان مخالفان اعدام که 

گریز از انسان مبتنی است به شکلی ناگفته و مبهم بر تصویری معصوم و خشونت

ویه و آموخته شده و اکتسابی قلمداد و خشونتِ بروز کرده در قاتالن را امری ثان

گردد. کند، اصوال نادرست است و به سادگی با شواهد روشن تجربی مردود میمی

و انقراض  13های دوران انسانیهای مربوط به ویرانیکافی است به کتابها و مقاله

                                                 

 

12 Keeley, 2014: 23-33. 

13  Anthropocene گیرد و عصری است یا دوران انسانی، چند هزار سال گذشته را در بر می

شدید های طبیعی و نابودی جنگلها و انقراض ی انسان در زیستگاهی گونهی گستردهكه با مداخله

 شود.های جانوری مشخص میگونه

عمومی جانداران به دست انسان بنگریم تا دریابیم که این خشونت و تباهکاری 

شناختی هم به ای نیست و انسان در مقام بازیگری در میدانی بومگونهونامری در

 14همین اندازه کشتارگر و خشن است.

ی دهد، مجازات اعدام اثر بازدارندهها نشان میدوم: تا جایی که داده

چندانی بر جنایت ندارد و در هر صورت بسامدی از جنایت به خاطر طبیعت 

نماید که مجازات هد ماند. با این همه چنین میخشن بشری در جوامع باقی خوا

تواند میزان آن را کاهش اعدام این بسامد را به وضعیتی پایه فرو بکاهد. یعنی می

دوارد از ا« تنوع حیات»یک منبع جامع قدیمی ولی بسیار خواندنی در این مورد كتاب   14

 ( است. ۱۳۸4ویلسون )
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هایی که گواه گرفتیم نشان کن کند. دادهدهد، بی آن که به کلی جنایت را ریشه

، تا حدودی ی بازدارنده نبودنِ اعدام شکل گرفتهدهد توافق عجیبی که دربارهمی

شود. هرچند ها مشتق نمیزیربنای سیاسی و فرهنگی دارد و به طور مستقیم از داده

رود دهند که تاثیر بازدارندگی یاد شده از آنچه که انتظار میها نشان میهمین داده

 کمتر باشد.

 

 

 

 

 

 

این همه پرسش اصلی به جای خود باقی است و آن هم این که اصوال با 

هدف از اعدام بازدارندگی هست یا نه؟ تنها در صورتی که موضع ما سودانگاری 

ی افراطی باشد پاسخ به این پرسش مثبت خواهد بود. شاید دقیقتر حسابگرانه

که دستیابی به باشد اگر بگوییم هدف از اعدام و هر مجازات دیگری، بیش از آن 

سودی در آینده باشد، برقراری عدالت و دادگری در اکنون است و این هدفی 

شود. یعنی است که گاه با ترمیم و جبران آنچه که در گذشته رخ داده ممکن می

ی سودانگاران از سطح روانی و آنچه در گذشته رخ عزل نظرِ افراطی و تندروانه

گذاریِ ارد و به سادگی نوعی سیاستداده، دلیل پذیرفتنی و استواری ند

های اجتماعی است، که ممکن سازیبرانگیز برای عقالنی ساختنِ تصمیمبحث

 کننده نباشد.است لزوما اخالقی، سودمند یا قانع

باید به این نکته توجه داشت که جریان مخالفت با اعدام در سوم: 

دهد. نخست آن که کشورهای غربی دو الگوی مهم و معنادار را از خود نشان می
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سخت با گفتمان مسیحی و اخالق زهد و بردباری و تحمل مرارت در این آیین 

گان گره خورده است. دیگری آن که هواداران این جنبش اغلب کسانی جز وابست

کوشند هایی غیراخالقی و فشارهایی اجبارآمیز میقربانیان هستند و گاه با شیوه

های قربانیان را با اهداف خویش همسو سازند. یعنی در اینجا با یک خانواده

دینی روبرو هستیم که پوشش و شکل ظاهری فعالیتی مدنی را به -جریان سیاسی

ای توان در بیانیهاین دو عنصر را میای نمایان از ترکیب خود گرفته است. نمونه

ی فرانسیسکنِ مریم پاک در سان آماریلوی تگزاس دید که خواهران صومعه

های این صومعه ی اعدام فرانک گَرت صادر کردند. این مرد یکی از راهبهدرباره

های بسیار را دزدید، به او تجاوز کرد و بعد از شکنجه -م تادِئا بِنزدختری به نا–

                                                 

 

15 Kronenwetter 2001: 46-47. 

او را به قتل رساند. وقتی قاتل دستگیر شد و به جنایتش اعتراف کرد، خواهران 

روحانی این صومعه به مخالفت با اعدام وی برخاستند. وقتی ده سال بعد از وقوع 

ن روحانی به جنب و جوش جنایت، قرار شد قاتل را اعدام کنند. این خواهرا

ی مقتول قلمداد ای صادر کردند که در آن خودشان را خانوادهافتادند و بیانیه

کرده بودند و با ارجاع به رنجهای مسیح و خاکساری و تحملِ فرانسیس قدیس 

در برابر مرارتها، با اعدام این مرد مخالفت کردند و گفتند چنین کاری عدالت را 

این الگو یعنی ارجاع به ارزشهای مسیحی و جا زدن خویش  15سازد.برقرار نمی

 شود. ی قربانی در اغلب جریانهای مدنی مخالف اعدام دیده میبه جای خانواده

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment#CITEREFKronenwetter2001
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های مهم بحث ی مسیحی جنبش مخالفت با اعدام یکی از گرانیگاههسته

چون در اصل جنبش مخالفت با اعدام از دو گرایش نظری متفاوت و  ماست.

کند و آسیب به اش زندگی انسانی را تقدیس میناسازگار تشکیل یافته که یکی

ای سودانگارانه و داند، و دیگری از زاویهآن را در بستری متافیزیکی تابو می

کند. ای بعدی قلمداد میفایده در بازداری جرمهنتیجه و بیحسابگرانه اعدام را بی

آنچه که این دو رویکردِ زمینی/ آسمانی، فیزیکی/ متافیزیکی و سنتی/ مدرن را با 

کند، گفتمانی مدرن است که در سرشت خود به همین ترتیب هم ترکیب می

ی دورگه است و ارزشهای اروپای مسیحی قرون وسطا را همچنان در دل گوشته

 کند. النی حمل میهای مدرنِ عقها و نظریهداده

اش را ی این جنبش که شکل غالب امروزینگرایانههای چپحتا نسخه

ی مرکزی معنایی را در خود حمل دهد، این هستهدر میان نسل جوان تشکیل می

کرده است. طوری که اگر گفتمان فعاالن مدنی مخالف اعدام را تحلیل کنیم، 

فت که سه رکن اصلی دارد. یکی ای مسیحی را در دل آن بازخواهیم یاشالوده

تقدیس زندگی و قایل شدن اهمیتی متافیزیکی برای جان انسانها، از جمله و به 

ویژه برای جان قاتل، دوم جبرگرایی و اعتقاد به این که قاتالن و جانیان خود 

گناهی ندارند و کارهایشان از سر اجبار و انجام گرفته و خودشان در این مورد 

اند و سومی ستایش بیرونی به ویژه نابرابریهای اجتماعی شده قربانی عواملی

اند. تحمل رنج با ارجاع به قهرمانانی تاریخی که چنین رنجهایی را تجربه کرده

این سه رکن از سویی با هم ناسازگاری منطقی دارند و از سوی دیگر هیچ 

 مانند.میشان در برابر محکی نقادانه و عقالنی معتبر و پایدار باقی نکدام

تقدیس زندگی آدمیان با تاکید بر جان قاتالن، منشی فرهنگی است که 

ی مرکزی سیر تحولِ مشخص و نمایانی دارد. در قرون میانه این باور هسته

ها در این زمینه راه اغراق اعتقادات کلیسایی بوده و به خصوص کاتولیک

و ورجاوند بودن عقل  اند. این دیدگاه در عصر خرد به اهمیت انسانپیمودهمی
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انسانی میدان داد و بعدتر در جریان جنبش رمانتیسم بار دیگر شکلی جادویی از 

نشین و فرودست را احیا کرد. تقدیس مسیحیِ جان آدمیان به ویژه مردمان حاشیه

ی مستقیم همین جریان بود که از سویی فاشیسم و از سوی دیگر کمونیسم ادامه

ر اینجا هم با تقدیس جان نوعی خاص از انسان سر را ممکن ساخت. چرا که د

ترِ آدمهای ماندهتر و عقبتوان جانِ اشکال پستو کار داریم، که به خاطرش می

 دیگر را فدا کرد. 

این نکته بسیار مهم است که اعتقاد به تقدس جان آدمیان در میان 

مندان و مسیحیان نه از جنگهای صلیبی جلوگیری کرد و نه از سوزاندن دانش

داری و شکار جادوگران. یعنی تقدیس کافران، و نه )در بافتی پروتستان( از برده

ای نظری است که به سادگی با محروم دانستنِ بومیان، سیاهپوستان، مایهجان بن

اش نزد جادوگران بردگان و زنان از جانِ انسانی یا فرضِ نامقدس و آلوده شدن

ولید کند. و چنین نیز کرده است. به همین ترتیب تواند ستم را بازتو کافران می

دانستند، منظورشان از هایی که در قرن نوزدهم جان آدمی را شریف میرمانتیک

آدمی اروپایی سفیدپوستِ مسیحی بود، و چه بسا شاعران رمانتیک مانند رمبو که 

سرودند و خودشان به شغل در بزرگداشت روح انسانی شعرهای سوزان می

گرا و ی جناح عقلتجارت برده اشتغال داشتند. مشابه این ماجرا را دربارهشریفِ 

ی بینیم. چنان که تدوین کنندگان اعالمیهروشنگرِ اروپایی و آمریکایی نیز می

اند و در حقیقت دارانی نامدار و بزرگ هم بودهحقوق بشر آمریکا همگی برده

آبای جمهوری آمریکا در گفتند استدالل مخالفان لینکلن درست بود که می

کردند، سیاهپوستان را از این دایره بیرون شان وقتی از انسان یاد میاعالمیه

 اند. دانستهمی

ی مستقیم این باور به تقدیس جان انسان، که همزمان در قرن بیستم دنباله

ی سیاسی لیبرال، با خوارداشت جان انسانهایی دیگر همراه بود، به سه پیکره

داری بود و ی عصر استعمار و بردهو فاشیست انجامید که اولی ادامه کمونیست
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دو تای دیگر که تازه به دوران رسیده بودند در نقد و مخالفت با اولی شکل تازه 

دانستند و به شکلی تندروانه و لگام و نوپایی از انسان را موضوع تقدس می

ی روزگار حذف نهگسیخته برای دستیابی بدان آدمیان نادلخواه را از صح

کردند. در این میان این پرسش که واقعا چرا جان انسان )و اغلب نوع خاصی می

از انسان( مقدس است، طرح ناشده باقی مانده است. و در کنارش این پرسش 

تر پنداشته که چرا جان انسان از جان مثال گوریل یا درخت یا کوسه مقدس

کند برای نجات جان الق حکم میشود. یعنی چرا فرض بر آن است که اخمی

 ای را به قتل برسانیم.یک انسان، کوسه

خالصه آن که گفتمان تقدیس جان انسان گذشته از آن که مبنایی 

متافیزیکی و مذهبی دارد، و گذشته از آن که به لحاظ عقالنی و علمی پذیرفتنی 

اغلب به  اندازی تاریخی هم بدنام و ناکارآمد بوده ویا دقیق نیست، در چشم

 های اقتدارِ سرکوبگر و ویرانگر میدان داده است. جریانهای سیاسی و پیکربندی

 

 

 

 

 

 

 

دومین عامل، که جبرگرایی باشد، میراث مسیحیت پروتستان است. لوتر 

اصالح دینی خود را با تبلیغ شکلی افراطی از جبرگرایی آغاز کرد و این مضمون 

ای استوار داشت. در دوران مدرن البته از آغاز در دل سنت مسیحی ریشه

یافت و با  جبرگرایی مسیحی به اشکال گوناگونی از جبرگرایی علمی دگردیسی

شناسانه، جغرافیایی یا تاریخی شناسانه، زیستتاکید بر متغیرهایی جامعه
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ی خودمدار آدمیان را انکار کند. طبیعی بود که کوشید تا اختیار آزاد و ارادهمی

جبرگرایی به خاطر آزادی عملی که برای سرکوب مردمان و تثبیت تفاوت در 

ی سیاسی مدرن نوشدارویی گوارا محسوب آورد، برای نظامهامیانشان فراهمن می

شد. نیرومندترین نسخه از این نگرش در ابتدای قرن بیستم از دل سوسیالیسم می

کالسیک بیرون آمد، و نظامهای کمونیستی را پدید آورد. خودِ سوسیالیسم از نظر 

ی مستقیم جنبس اصالح دین محسوب بافت اخالقی و رویکرد فلسفی ادامه

ی مسیحی انکارناپذیری دارد، و جالب است که همین بافت در ایهمشود و بنمی

قالب کمونیسم به شکلی خشن و انقالبی بازتولید و به کار بسته شد. پس از 

فروپاشی کمونیسم در اواخر قرن بیستم، جنبشهای چپ در زیر پرچم حمایت از 

سطحی  فرودستان و ستمدیدگان و با مضمونی بشردوستانه و فرهنگی خود را در

ی تاریخی به ارث جهانی بازتولید کردند و یکی از مضمونهایی که از این تبارنامه

ای که در گفتمان مسیحی پروتستان ی قربانی بودنِ جنایتکاران بود. ایدهبردند، ایده

ها وارد شد و با شدت بسیار رواج داشت و از همان مجرا به آثار رمانتیست

زدایی پلید و شرّ را ممکن ساخت و در نهایت اخالق شناسانه از امرِ ستایش زیبایی

ها را رقم زد و جنایتهای بزرگ آن نظامهای سیاسی را از قواعد حزبیِ کمونیست

ای نظری برای دفاع از ممکن ساخت. همین روند در نهایت به صورت زمینه

بود  شدند و فرض بر آناراده و بیگناه پنداشته میجنایتکارانی تناسخ یافت که بی

که تضادهای طبقاتی و فقر و جبر اجتماعی ایشان را به سوی جنایت سوق داده 

است. یعنی پیامد این روند تحول منش جبرگرایی آن بود که گناه جنایت از دوش 

ناپذیری به نام نابسامانی اجتماعی جانی برداشته شده و به مفهوم مبهم و رسیدگی

همان ترتیبی که در قرون وسطا شیطان را یا نابرابری طبقاتی بار شود. درست به 

دانستند یا در ابتدای قرن بیستم خاستگاه طبقاتی عامل اصلی بروز گناه می

ناپذیر برای مخالفان بورژوایی یا نژاد پست را عاملی اجبارآور و بنابراین درمان

 کردند. شان قلمداد میسیاسی
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جان آدمی و روشن است که تا همین جای کار فرضِ اولی که تقدس 

اراده اش با خداوند است، با فرض دومی که جبر اجتماعی و بیسرشت بودنهم

شود که به تر میبودنِ انسان است، تعارض دارد. اما این ناسازگاری وقتی نمایان

سومین رکن گفتمانِ مخالفت با اعدام بنگریم. این یکی هم مانند دوتای پیشین 

های ریان گذار به عصر مدرن در دل نسخهای مسیحی دارد و در جرگ و ریشه

گوناگون نو بازتولید شده است. سومین رکن عبارت است از ستایش رنج و 

کنند. مرارت و بزرگداشت کسانی که در سکوت و شکیبایی این رنج را تحمل می

ایست که نیچه آن را زیربنای اخالق بردگان این همان عنصر مسیحی دیرینه

 برد. ان حمله میدانست و به حق بدمی

ی قربانی باید با سکوت و شکیبایی بر اساس این دیدگاه خانواده

ای تن به تقدیر دهند و رنج خود را در دل نگه دارند و حکم به مآبانهمقدس

بخشش جان قاتل بدهند. این بخشش گذشته از آن که کاری اخالقی و درست 

ی فرهمندی و سرفرازی شود، همچون نوعی پاالیش درونی و مایهقلمداد می

ی شود. یعنی فرض بر آن است که اگر اولیای دم پای چوبهبخشندگان تصویر می

اند و هم هویت و دار قاتلی را ببخشند، هم کاری خوب و نیک انجام داده

داشت این اند. پیشتر را از خویش به نمایش گذاشتهتشخصی برتر و اخالقی

و سوگ و غم به خودیِ خود ارزشی تصور البته آن است که رنج و عذاب 

ی ساز دارند. درست به همان شکلی که مصائب مسیح نقطهپاالینده و انسان

شود. یعنی رنج در نفس خود امری مثبت و چرخشی تاریخی محسوب می

ارزشمند است، چرا که  تنها از مجرای رنج کشیدنِ پسر خداوند بود که بخشش 

 آدم ممکن شد.گناه آغازین بنی

از رنج و بزرگداشت آن، به  ن تصور متافیزیکی و اغلب پنهان ماندهای

درستی نمودی برجسته از اخالق بردگان است. اخالق کسانی که به منابع قلبم 

خورند و به جای کوشش دسترسی ندارند یا در آفرینش این منابع شکست می
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. این همان سازنددوباره در این راستا، گفتمانی برای تحمل غیاب قلبم بر می

ی تاریخ جهان را در خود غرقه کرده گفتمان خطرناک و ویرانگری است که بدنه

ها را رقم زده است. گفتمانی که بزرگداشت و گریزی فراگیر و نهادینه شده از تنش

وضعیتِ موجود و نادیده انگاشتن وضعیت مطلوب را آماج کرده و به جای 

تراشی و توجیهِ غیاب معنا، به دلیلی قدرت و لذت و بقا و جستجوی جسورانه

آنها سرگرم است. گفتمانی که کارکردی تخیلی برای رنج و مرگ و ناتوانی و 

آوردنی و حتا مطلوب شان را تابکند و از این راه سیطرهدروغ اختراع می-پوچی

 دهند.جلوه می

حقیقت آن است که هر سه رکنِ گفتمان مخالفت با اعدام به لحاظ تجربی 

توان هر سه رست است. یعنی در چارچوبی علمی و رسیدگی پذیر میناد

ی آدمیان تفاوتی معنادار با جان داشت را نقد و رد کرد. جان آدمیان و گونهپیش

ی زیسته بر های جاندار دیگر بر زمین ندارد و تنها یکی از میلیونها گونهو گونه

مهارتی که برای ویرانی  زمین است، که البته از نظر پیچیدگی دستگاه عصبی و

محیط زیست دارد، جالب توجه و منحصر به فرد است، اما شبیه همین ویژگی را 

های گوناگون دیگر دارا هستند. یعنی مبنای تقدس های فراوان دیگر در زمینهگونه

پاشد و به های تکاملی و جانورشناسانه فرو میجان آدمی با ارجاع به داده

شود. به همین ترتیب عقیدتی قرون وسطایی فرو کاسته می ریگی از یک نظاممرده

توان نشان داد که فرضِ جبرگرایی نیز نادرست است. تردیدی نیست که شرایط می

کند و متغیرهای خارجی فضای ی امکان را مسدود میبیرونی بخشی از دایره

به طور  نماید. اما در سیستمهای پیچیدهحالتِ انتخابهای سیستم را چروکیده می

ای ترینِ سیستمها که مغز انسان باشد، همچنان دامنهکلی و به ویژه در پیچیده

بزرگ از انتخابهای رفتاری در اختیار سیستم است که با متغیرهایی درونزاد و به 

داشت جبرگرایانه نیز یک شود. در این معنا پیششکلی خودجوش برگزیده می

توان نشان داد که تمام همین شکل می ی کهن نادرست و مردود است. بهعقیده
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ی نظامهای روانشناختی جویند و آماج رفتاری همهسیستمهای جاندار بقا را می

ی نهادهای اجتماعی برای بیشینه کردن قدرت خویش تالش لذت است و همه

گیرد. شان شکل میها بر مبنای محتوای معناییکنند و انتخاب طبیعی میان منشمی

لذت و بقا و معنا )قلبم( غایت درونزاد و طبیعیِ سیستمهای پیچیده  یعنی قدرت و

هستند. از این رو رنج و مرگ و ناتوانی و دروغ اختاللهایی و غیابهایی و 

شوند و هیچ ارزشی ندارند و به معنای هایی در این سیستمها محسوب میکاستی

 دقیق کلمه ضدِ غایت هستند.

نماید که هیچ یک از دو سرمشقِ جبران و سودانگاری چنین میچهارم:

ی اعدام بسنده نباشد. هر دو رویکردِ انتقامجویی و بازدارندگی برای داوری درباره

ای سازند، گویی به زاویهی سرمشق جبران و سودانگاری را بر میکه شالوده

کنند و از دیدن سایر ی مرگ و زندگی مجرم چسبندگی پیدا میخاص از مسئله

مانند. رویکرد کهنسالتر و فراگیرتر جبران بر سطح روانی و زمان زوایا محروم می

کند و در برابرش سرمشق سودانگاری و خواست بازدارندگی گذشته تمرکز می

 محور است. مدار و جامعهگیرد که آیندهقرار می

رویکردی برای فرا رفتن از محدودیتهای این دو سرمشق رقیب به 

رشته و چارچوبی سیستمی نیاز داریم که دستگاه نظری زروان آن را برایمان میان

ها و دالیل سرمشق جبران در سطح آورد. در این چارچوب دعویفراهم می

شناختی جریان های سرمشق سودانگارانه در سطح جامعهروانشناختی و داده

های سطوح و هم باید با داده یابند و هم به جای خود کارآمد و معتبر هستندمی

ی فرهنگی و زیستی( ترکیب شوند. به بیان دیگر به دستگاهی دیگر )از جمله الیه

ی آزاد و کنش نظری نیاز داریم که خواست و میل بازماندگان قربانی و اراده

ترِ خشونت خودمختار جنایتکار را همزمان در نظر بگیرد و آن را با روندهای کالن

 رکیب نماید.در جامعه ت
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چارچوب پیشنهادی من در این مورد رویکرد سیستمی زروان است. 

ی توصیفی فراز )زیستی/ روانی/ اجتماعی/ فرهنگی( و دیدگاهی که چهار الیه

ت/ بقا/ معنا( را به رسمیت چهار متغیر مرکزی جاری در آنها )قلبم: قدرت/ لذ

برد. در این ی چارچوبی تحلیلی بهره میشناسد و از آن به عنوان شالودهمی

ی یاد شده و نقد همزمان هر دو چارچوب امکان ترکیب رویکردهای دوگانه

 آید.فراهم می

کند، پویایی ای که اخالق و حق را تعیین میدر دیدگاه ما متغیر کلیدی

ی میدانی از قلبم است. انسان ارجمند و ارزشمند و مهم است از آن که زاینده

قلبم است. انسان به همین ترتیب جانوری زیانکار و موجودی خطرناک محسوب 

ها و ن از قلبم گونهشود، چون توانایی و آمادگی و امکان زیادی برای کاستمی

انسانهای دیگر دارد. حق، در این دستگاه نظری با محترم شمردن فضای گسترش 

مترادف است. در این معنا هر « من»های آفریده شده در یابنده و خودبنیادِ قلبم

ها را ای که قلبم منکنش ارادی و عامدانه

کند کاهش دهد، حقی را به ناحقی تبدیل می

یداد است. بدیهی است که داد ای از بو جلوه

و بیداد یا عدل و ستم جفتهای متضاد 

ای هستند که مستقل از هم و به شکلی معنایی

ی انتزاعی معنا ندارند. این جفتها در زمینه

شوند اندرکنش پیاپی من و دیگری معنادار می

هایی موضعی از و تنها در بستر تاریخچه

حق  توان دریافت کسی بهرفتارهاست که می

اش شده یا نه. بدیهی کاسته شدنِ نامشروع از قلبم یدیگری تجاوز کرده و مایه

از کاستن قلبمِ موضعی و گذرا هم وجود « به حق»هایی پذیرفتنی و است که شکل

دارند که در بافت کردارهای دیگری شکلِ مقابله، مقاومت، تالفی، دفاع، و موارد 
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وانند مشروعیتی قانونی یا پذیرشی اخالقی تگیرند، که میمشابه را به خود می

 داشته باشند.

سازی مورد نظر ما در دستگاه نظری زروان، از نظر ساخت و مفهوم

ی ایرانی است که هستی را دارای ی دیرینهی مستقیم همان اندیشهچارچوب ادامه

داند که خیر و بهروزی و قانونی )اشه در اوستا یا حق در دوران اسالمی( می

ی گیتی و مینو )بخش تگاری )در دیدگاه ما: قلبم( را برای مجموعهرس

اجتماعی در برابر سطوح  -افزاری هستی، یعنی سطوح زیستیافزاری و نرمسخت

ای که این قانون نهادین را ی اجتماعیکند. قاعدهفرهنگی( تضمین می-روانی

ای که بنا هر خدشهشود. بر این مخوانده می« داد»کند، پشتیبانی و پاسداری می

ی این قانون اجتماعی به شکلی جبران شود و تنها با بر حق وارد آید باید بر پایه

 شود.  است که نظمی دادگرانه برقرار می این جبران شدن

ای بزرگ اشاره گوییم، در واقع به خدشهی جنایت سخن میوقتی درباره

دهد این خدشه زمانی رخ میکنیم که به حق وارد آمده است. شدیدترین شکل می

سازد. کشد و به این ترتیب کل میدان قلبم وی را نابود میکه قاتلی کسی را می

ی دهد که جنایتکاری با تجاوز یا شکنجهیک درجه خفیفتر زمانی رخ می

آورد و میزان قلبم وی را در باقی عمرش قلبمی بزرگ به او وارد میاش ضدقربانی

ی ی این موارد تنها قربانی در معرض کنش ستمگرانهدهد. در همهکاهش می

شود، بلکه همواره با دار نمیگیرد و تنها حق یک تن خدشهجانی قرار نمی

ای از اعضای جامعه سر و کار داریم که به حکم عضویت در یک سیستم شبکه

همسان با قربانی، بخشی از کاهش قلبمِ وارد آمده به وی را لمس کرده و درونی 

سازند. این افراد ممکن است خویشاوندان و نزدیکان قربانی باشند و رنج و می

مرگ و پوچی و ناتوانی وی را از نزدیک لمس کرده و در آن سهیم شوند، یا آن 

که ناظرانی دوردست اما عضوِ آن جامعه باشند و بازتاب آن را همچون افتی و 
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شان تجربه عی و مهر انسانیشان، و در اعتماد جمای در قرارداد اجتماعیتباهی

 کنند. 

ی ی این موارد ستمی که بروز کرده ترسی و خشمی را در بدنهدر همه

انگیزد. خشم از آنچه که به دست جنایتکاری رخ داده و ترس از جامعه بر می

آنچه که شاید بعدها به دست جنایتکاری رخ دهد. در جوامع کوچک قدیمی این 

کارساز بود که یک نظام بازخوردی مثبت و ترکیب ترس و خشم به قدری 

ی وارد انجامید و خدشهداد. یعنی خشم به انتقام میشونده را نتیجه میخودتنظیم

ی مردم اثری کرد، و ترس از انتقام در تودهآمده بر قرارداد اجتماعی را ترمیم می

ریزش بازدارنده بر تکرار جنایت داشت. اما آدمیزاد به خاطر سرشت خشن و خون

کنند و تا شان تولید میهمواره بسامدی از خشونت و ستم را در اندرون جامعه

 سازند. حدودی آن را با بازتولید خشونت ترمیم کرده و مهار می

ی ی جبران و بازداری با هم مربوط هستند و دو الیهدر این معنا دو سویه 

سوگ و رنجی که  معمایی یکسان هستند که باید یکجا حل شود. خشم و دریغ و

اش انسانی و خیزد، حقیقتی است که نادیده انگاشتناز همنشینی با قربانی بر می

های مهار جنایت در عادالنه نیست. به همین ترتیب کوشش برای ساماندهی شیوه

آینده نیز ضرورتی است عقالنی که کسی در آن تردید ندارد. سیستمهای اجتماعی 

کردند مجویی کارکرد بازدارندگی را نیز برآورده میکوچک باستانی با مدار انتقا

کوشند با مسلط ساختن مدار بازدارندگی میل به ی امروزین میو نظامهای پیچیده

ای از توسعه یافتگی سیستمهای انتقام را سرکوب کنند. در هر دو حال با درجه

بان پیچیده روبرو هستیم که با نقصی نمایان و کژکارکردی روشن دست به گری

 است.

قانون مبتنی بر مفهوم داد/ حق چنان که از منابع گوناگون برداشت  

توان مان میشود، بر سه رکن استوار بوده است. اینها را امروز در مدل سیستمیمی
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ی آزاد انسانی فرض ارادهبازسازی کنیم و هر سه درست می نمایند. نخست پیش

شان مسئول هستند. دیگری این جیدهو این که افراد بابت کردارهای ارادی و سن

که روند عادی طبیعت نیک است، یعنی به افزایش قلبم و گسترش تدریجی و 

شود، و سوم آن که تکاملی فضای حالت لذت و معنا و بقا و قدرت منتهی می

دادگری زمانی برقرار است که وقتی کرداری برای فرو کاستن قلبم از کسی صادر 

میزان فرو کاسته شود. این رکن سوم بحثهای اخالقی  شد، قلبم خودش به همان

ی ای دارد که نقش نیت و تصادف و پیامدهای هنوز ناشناختهو حقوقی پردامنه

ی وضعیتهای حدی که به دهد. با این همه دربارهکردارها را مورد بحث قرار می

ه شود، با نوعی ثبات رأی روبرو هستیم ککاستن بسیار شدید قلبم مربوط می

 دارد.مجازات مرگ را برای قاتالن خشن روا می

ی مجازات اعدام دادگرانه است، یعنی بر اساس موضع من درباره 

بازسازی مفهوم داد و بازآفرینی نظم برخاسته از قانون طبیعت/ قرارداد اجتماعی 

کنم دو سرمشق جبران و بازدارندگی که به شکلی استوار شده است. یعنی فکر می

داشتهایی بحث کنند و پیشها بر سطح روانی و اجتماعی تمرکز میمحدود تن

کنند، به واکنشی بیش از اندازه هیجانی یا حسابگرانه برانگیز را حمل می

 نماید. انجامند که بدوی و غیرانسانی است و در هر دو حال بیدادگرانه میمی

تگاه ای برای حق، و بازآفرینی یک دسبدیهی است که بازسازی فلسفه 

نیازِ تدوین یک نظام حقوقی دادگرانه اخالقی سیستمی بر این مبنا زیربنا و پیش

است. در این نوشتار کوتاه انجام چنین کاری ممکن نیست، اما امیدوارم چارچوبی 

 و کلیتی برای دستیابی به این هدف ترسیم شده باشد. 
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 ۱-هایم: فریاداز نقاشی
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 مرتضی کاتوزیانهای نقاشی

گرای ایرانی ( از نقاشان نامدار طبیعت۱۳۲۲ی مرتضی کاتوزیان )زاده

است که آثارش به خاطر نگاهی صمیمانه و مهربانانه به مردم عادی بارها مورد 

نمایشگاه  مدیر برگزاری ۱۳۵۳ستایش قرار گرفته است. کاتوزیان در سال 

المللی گرافیک در ایران بود و تا به حال چهار جلد از آثارش به چاپ رسیده بین

 است.
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستان من هم هستند. آساندوستانِ دوستان من، 

( 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 
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