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سیمرغ
 

 ی شروین وکیلی ربای دوستانش()نشرهی

 «مو پنج  پنجاهی  شماره»

 خورشیدیشش و  زار و سیصد و نود ه  خرداد

 



 صفحه       عنوان

 ۳       سرمقاله

 ۵     روزهای گذشته اخبار

 ۱۳     اخبار روزهای آینده

 ۱۴    ها مرور خاطرات خورشیدی

 ۱۵   : گفتار در عدم بودنِ تقارنچالش

 ۲۰  افالطون یزدایی از اندیشهآشنایی: پرسش

 ۲۲    هراکلس و نسوس: ی ماهرهنگا

 ۲۳     نقد فیلم: فروشنده

 ۴۶     رام: هشتم اردیبهشت

 ۵۰     رام: دوازدهم اردیبهشت

 ۵۴  شعر: بیتهایی برگزیده از رودکی سمرقندی

 صفحه       عنوان

 ۵۶     اماز شعرهایم: رستم

 ۵۷    هایم: رستم و اشکبوساز نقاشی

 ۵۸      جام جم زروان

 ۶۱ ی انتخابات دوازدهمهایی دربارهیادداشت: اندیشه

   ۶۶   مصاحبه: انتخابات، تحریم و منافع ملی

 ۷۶ ی انتخاباتشناسانه دربارهی جامعهیادداشت: هفت نکته

 ۸۲   یو سیاست یونان پوتاگوراسبرگ سبز: 

 ۱۱۰ ۲-نمادهای جانوری در هنرهای رزمی ایرانیبرگ سبز: 

 ۱۲۴   درآمدی بر فرشگردبرگ سبز: پیش

 ۱۴۱    ۱۳۹۲اردیبهشت  ۲۹نگاره: 
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  سرمقاله    
 شده یک روز پیش از انتخابات!()نوشته 

انگیز است. در انتخابات در ایران معاصر رخدادی کمابیش شگفت* 

حدی که شخصی غیرسیاسی مانند صاحب این قلم نیز که از آلوده شدن به قدرت 

 شود.اش میسازمان یافته پرهیز دارد، ناگزیر به اظهار نظر درباره

ای را پیدا یک اعجاز دورهانتخابات در ایران معاصر کمابیش وضعیت 

کرده است. خواه اعجازی از جنس نمایش خرد جمعی و همبستگی ملی باشد، 

ای از سوی اصحاب زورپرستی برای دستیابی ناسزا به نهادهای یا شعبده

ی دولتی. در هر حال انتخابات در ایران از نظر میزان مشارکت گیرندهتصمیم

منافع ملی، و شادابی و اقبال عمومی  اش بامردم، همگرایی آرا و همخوانی

 نظیر است. اش در سطح جهانی بیدرباره

ساز را از سر در ماههایی که گذشت جهان چندین انتخابات سرنوشت

ی اروپا انجامید، دیگری دونالد اش به خروج انگلستان از اتحادیهگذراند. یکی

ز در اروپا )چه در ترامپ را در آمریکا به قدرت رساند و دو سه تای بقیه نی

ی روزهای آینده( از سر بر آوردن نیروی اتریش و ایتالیا و چه در فرانسه

–پرسی اخیر در ترکیه هم داد. همهستیزی خبر میگرای پوپولیستی بیگانهراست

ساالری به انقراض مردم -نمایداش قدری مشکوک و مغشوش میهرچند نتیجه

کنند، رای دادن مردم ایران و انتخابهایی که می خواهد انجامید. در این میان الگوی

های نادیده ای که برای پاسداری از رایکنند، و شیوهو همچنین انتخابهایی که نمی

شک گیرند، بیهایی که در پیش نمیگیرند، در کنار شیوهشان در پیش میانگاشته

ی همهای عالی از نمایش خرد جمعی و همبستگی ملی است. جدای از نمونه

آزاد وجود دارد ها، این که در ایران امروز انتخاباتی نیمهها و مخاطرهکاستی

دستاوردی ارجمند است، و این که مردمان با این دقت نه گفتن و آری گفتن از 
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اند سزاوار آفرین است. چه بسا که سالیانی مجرای صندوقهای رای را آموخته

هستند، آرام بگیرند و به دست مورخان  بگذرد و اسنادی که امروز زنده و سیاسی

ساالری و فرو ی هوچیبیفتند تا نمایان شود که مردم دل ایرانشهر در این زمانه

ی ایران زمین، هرگز دروغ را مردن نظم و سامان در بخشهای کنده شده از بدنه

بر نکشیدند و همواره با چه دقتی منافع خویش را در نظر گرفته و عقالنی و 

ای دور به این روزها انداز آیندهاند. آن روز، وقتی که از چشمرای داده سنجیده

سازترین بنگریم، در خواهیم یافت که احتماال انتخابات پیشارویمان سرنوشت

 ی این زنجیره از گزینشهای جمعی به شمار خواهد آمد...مهره در سلسله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شان به حق رأیبه مناسبت نهمین سالگرد دستیابیتظاهرات زنان در برابر مجلس شورای ملی 
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

عصرگاه آدینه هشتم اردیبهشت ماه نشستی به مناسبت یادبود دوست * 

ی ملی برگزار شد. در مان دکتر افشین یدالهی در تاالر اصلی کتابخانهدرگذشته

گرفت، ان قرار میپایماین نشست که همزمان با چهلمین روز درگذشت یار سبک

اش سخن شمار زیادی از دوستان و همکاران دکتر یدالهی به کوتاهی درباره

ی اش با نخستین مناظرهگفتند. استقبال از برنامه هم با وجود برخورد کردن

نامزدهای ریاست جمهوری چشمگیر بود. از میان یاران، من به همراه دکتر حسین 

روانشناختی اشعار افشین سخن گفتیم و دکتر  های ادبی وی سویهمجتهدی درباره

پور در سوگ او سروده بودند امیرحسین ماحوزی شعری که استاد علیرضا شجاع

را برخواندند. مدیریت این برنامه را دوست و برادرمان استاد اهورا پارسا بر عهده 

را داشت و در پایان برنامه همو با گروه موسیقی زروان قطعاتی از اشعار افشین 

 اجرا کردند. 
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* از ابتدای سال طرح رام )روزشمار ایرانی معنادار( آغاز به کار کرد و 

ام طی اردیبهشت ماه هم به روال سابق هر روز یک شماره از آن بر کانال تلگرام

ها هم به این ترتیب دگرگون شد که به ی نامگذاری این نامهانتشار یافت. شیوه

شد، برای ی اردیبهشت رعایت میری که در فروردین تا نیمهجای الگوی روزشما

تر شدن کار اسم هر فایل با تاریخ همان روز برابر قرار داده شد. در این ساده

  های رام اردیبهشت ماه انتشار یافته است.شماره از سیمرغ یکی از نمونه

پژوهی انجمن ی فیلم* عصرگاه آدینه پانزدهم اردیبهشت نشست حلقه

زروان با نقد و تحلیل فیلم فروشنده برگزار شد. در این نشست من به همراه 

دوز، خانم دکتر سعیده طاهری، و آقای بابک دوستان گرامی مهندس محسن خیمه

ی این فیلم اصغر فرهادی سخن گفتیم و مدیریت نشست را دوست کریمی درباره

تحلیل من بر این فیلم در مان دکتر غالمرضا آذری بر عهده داشتند. نقد و گرامی

 این شماره از سیمرغ انتشار یافته است.
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که سومین جلد از « ی فلسفیافالطون: واسازی یک افسانه»* کتاب 

ی تاریخ خرد است به همت نشر ثالث انتشار یافت و در نمایشگاه کتاب مجموعه

افالطون  ترین متن در نقد و شرح آرایعرضه شد. این کتاب کاملترین و ریزبینانه

ی اصل یونانی مورد بحث و نقد به زبان پارسی است، و کل آثار وی را در نسخه

ای و تحریفهای تفسیری روا داشته شده به متن دهد و لغزشهای ترجمهقرار می

کند و با برنشاندن متن در بستر تاریخی و طی قرنهای گذشته را واسازی می

یده انگاشته شده از افالطون را به دست اش برداشتی یکسره نو و نادشناختیجامعه

 دهد، که در ضمن بسیار مستند و مدون نیز هست. می

آغاز شده بود، در  ۱۳۹۶* بازی بزرگ زروان که از نوروز سال 

اردیبهشت ماه ده بازیگر تازه را به میدان خود پذیرفت. این بازی از جنس 

ست و بر محور ( اnon-Virtual Serious Gamesهای جدی واقعی )بازی

انتقال بینش سیستمیِ دیدگاه زروان و توانمندسازی فردی طراحی شده است. 

ورود به آن به شکل داوطلبانه ممکن نیست و بازیگرانی که توسط بازیگردان 

شوند کم کم به قدری امتیاز به دست خواهند آورد که خود بتوانند انتخاب می

ی ورود به بازی برگزیده تنها شیوهدوستان خود را به بازی دعوت کنند. یعنی 

 شدن توسط بازیگردانان یا بازیگران است. 
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« گوسان»ی داستانهای اساطیری که دومین جلد از مجموعه« جم»کتاب * 

. است با همت نشر شورآفرین انتشار یافت و در نمایشگاه کتاب امسال عرضه شد

نیز طی ماه جاری تجدید بود که آن « سوشیانس»جلد نخست از این مجموعه 

چاپ خواهد شد. جم داستان زندگی جمشید کیانی است و در همان دنیای 

یابد و به همان اندازه اساطیر ای که در سوشیانس ترسیم شده بود جریان میخیالی

 کند.کهن ایرانی را در حین بازسازی، واسازی هم می

ختمان ر سال جاری در سادی ادبی سیمرغ * نخستین نشست حلقه

ی روانشناسی سیاووشان برگزار شد. در این نشست من به همراه دوست موسسه

ه( و برادرم دکتر امیرحسین ماحوزی به نقد و تحلیل اشعار هوشنگ ابتهاج )سای

 هایی انتشار خواهد یافت.پرداختیم. حاصل این گفتارها به تدریج در قالب مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرکامیار نصیریدست نقاشی جلد کتاب جم، اثر هنرمند چیره
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با همت نشر شورآفرین و با پشتیبانی « فرشگرد»تخیلی  -رمان علمی* 

ی کودکان امروز و فردا به چاپ رسید. دوست گرامی خانم کیانه بحری و موسسه

این داستان که نگارش آن دوازده سال به درازا کشیده است، روایتی از انقراض 

شناسی تکاملی شناسانه و زیستانسان است و داستانی است که بر محور آرای بوم

 کل گرفته است. ش

ای عصرگاه شنبه نهم اردیبهشت ماه در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی* 

سیر تحول تاریخی ی داشتیم همراه با استاد گرامی دکتر سعید لیالز درباره

ی اقتصاد به بحث پرداختند از زاویه. دکتر لیالز ی ایرانی در دوران معاصرجامعه

بحث را دنبال کردم. محور بحث چگونگی  شناسانه همانو من از موضعی جامعه

المللی بر دگردیسی ساختارهای زندگی اقتصادی مردم ایران و تاثیر نیروهای بین

 آن بود.
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ی روند انتشار کتابهایم به شکل الکترونیکی، در اردیبهشت * در ادامه

ماه این کتابها به شکل الکترونیکی و رایگان بر تارنمای سوشیانس 

(www.soshians.ir) اند: انتشار یافته 

 

 

 

 

 

 

؛ جلد پنجم از ۱۳۹۰ن، نشر شورآفری -«ی زمان: زروان کرانمنددرباره»

انداز علوم پایه مجموعه کتابهای دیدگاه زروان که به بررسی مفهوم زمان از چشم

 پردازد.ی علم میو فلسفه

http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/05/Sherwin-

Vakili-Time.pdf 

؛ جلد ششم از مجموعه ۱۳۹۰نشر شورآفرین،  -«زبان، زمان، زنان»

ها را در بر ها و یادداشتالهای از مقکتابهای دیدگاه زروان. این کتاب مجموعه

ی انجمن ی اندیشهدر حلقه ۱۳۹۰-۱۳۸۸گیرد که بیشترشان طی سالهای می

اندازی سیستمی به چگونگی چفت و بست شدن اند و از چشمزروان ارائه شده

 پردازد.می -«من»به ویژه جنسیت -« من»زبان با مفهوم زمان و 

http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/04/sherwin-Vakili-

Time-Women-Language.pdf 

؛ جلد سوم از ۱۳۸۹نشر شورآفرین،  -«ی یونانیی معجزهاسطوره»

مجموعه کتابهای تاریخ تمدن ایرانی که تاریخ یونان در عصر هخامنشی و 

چگونگی ارتباط این قلمرو با تمدن ایرانی را بر اساس منابع یونانی بازخوانی و 

 کند.میبازبینی 

http://www.soshians.ir/
http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/05/Sherwin-Vakili-Time.pdf
http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/05/Sherwin-Vakili-Time.pdf
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http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/04/Sherwin-Vakili-

Greeks.pdf 

خست از ؛ جلد ن۱۳۸۸ نشر پازینه، -«شناسی پهلوانان ایرانیاسطوره»

شناسی ایران که به پیکربندی مفهوم انسان کامل و پیوند مجموعه کتابهای اسطوره

 زد.پردادر اساطیر ایرانی می« جنگ»و « من»

http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/04/Sherwin-Vakili-

Hero-Mythology.pdf 

 

 

 

 

 

 

ی تخیلی است که در غیاب گونه ؛ رمانی علمی ۱۳۹۲نا، بی -«دازیمدا»

های فلسفی ترین دغدغهانسان و در فضایی به کلی غیرانسانی، بر محور بنیادی

مدا ترکیبی است از مضمونهای فلسفی، یابد. دازیانسانی جریان می

و جوش و معماهای پلیسی که در نهایت تصویری  های پر جنبماجراجویی

 دهد.نامنتظره از روزگار امروزمان را به دست می

http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/04/Sherwin-Vakili-

DAZIMDA.pdf 
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رهی، فتوسط انتشارات « مبل جادویی»نام ، انتشار یافته با «نفرین صندلی»

ا ب؛ داستانی نمادین در سبک ترسناک که در ابتدای کار بر محور گفتگویی ۱۳۹۰

نِ یک دوست و رویایی شبانه شکل گرفت و در نهایت به روایتی رمزآمیز از ایرا

 امروز دگردیسی یافت.

http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/05/Sherwin-Vakili-

armchair-Curse.pdf 
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  اخبار روزهای آینده

 

به دلیل تنگنای زمانی و تمرکز بر طرحی پژوهشی که در دست دارم، * 

رود طی ماههای هایی که سخنش در میان بود برگزار نخواهد شد. امید میکالس

انی بیشتر فراهم آینده با پیش رفتن این طرح و انتشار تدریجی دستاوردهایش زم

فعال دو گزینه وجود دارد: آید تا کار تدریس هم پس از آن از سر گرفته شود. 

ی شناسی تاریخی ورود مدرنیته به ایران در دوران معاصر و تاریخ اندیشهجامعه

گیری ام. تصمیمانتشار یافته فلسفی از گاهان تا افالطون، بر مبنای کتابهای تازه

ام به آگاهی دوستان خواهد هایی مانند کانال تلگرامیرساله در این مورد از راه

 رسید.

شود به تدریج مربوط می« دازیمدا»هایم که داستان ی نقاشیمجموعه* 

گردآوری شده و در قالب کتابی مکمل آن رمان انتشار خواهد یافت. اگر رمان 

ان یا نژادی ی شکل و شمایل موجودی از قهرمانان داستاید و دربارهرا خوانده

 SherwinVakili@کیهانی ابهام و کنجکاوی دارید، از راه نشانی تلگرامی 

(https://t.me/SherwinVakili) اش در این مجموعه خبرم کنید تا نقاشی

کانال گنجانده شود. ناگفته نماند که این آثار به تدریج همزمان با کشیده شدن در 

شوند و منتشر می (https://t.me/SherwinVakiliArt)هایم نقاشی

 شان به همین نشانی بازخورد بفرستید.توانید دربارهمی

ای از شعرهایم به شکل محدود و گسسته در کانال انتشار گزیده* 

های کوچکی که هریک شعری در قالب فایلآغاز شده است. این اشعار ام تلگرام

ی نهایی محسوب این اشعار هنوز نسخهشوند. گیرند ارسال مییکتا را در بر می

 کنم.شان استقبال میشوند و از بازخوردهایتان دربارهنمی

https://t.me/SherwinVakili
https://t.me/SherwinVakiliArt
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 کوهنوردی در درکه: ۱۳۸۰زمستان 
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 بودنِ تقارن: گفتار رد عدم ْچالش

 ۲۰/۲/۱۳۹۶ی اعتماد، چهارشنبه روزنامه

 

می مهم، بنیادین، کلیدی، تعیین کننده، فراگیر و چندوجهی تقارن مفهو

 است که وجود عینی ندارد!

بسیاری از نظمها و الگوهای حرکتی و رفتاری به همراه ساختاری و انبوهی از 

دهند. اما تقریبا در هیچ ریختها و ساختارها از تقارن برآمده و به آن ارجاع می

بینیم. همیشه شکست تقارن است الص نمیجایی خودِ تقارن را به شکل ناب و خ

که هست. یعنی انحرافی از وضعیت متقارن، گسستی از آنچه که یکدست و تخت 

نماید. و مسطح است، و گذاری در آنچه که همگن و همریخت و همسان می

شود، و هیچ تقارنی، هیچ امر ی شباهت زاده میهمواره تفاوت است که در دایره

ی شکسته ی بی تاثیری نیست که از نفوذ تفاوت و رخنهخنثایی، و هیچ همگن

 شدن تقارن برکنار باشد.

اما ماجرای تقارن تنها مفهومی فلسفی و روشنفکرانه نیست که در  

زایی تکاملی جانداران و ساختارشناسی بلورها نمود ها و گونهزایی جنیناندام

توان همه است که میداشته باشد. تقارن و شکست تقارن مفهومی عام و فراگیر 

چیز را در بسترش فهمید و صورتبندی کرد. حضور همیشگی تقارن همچون 

ای بیرونی و ی صفر دستگاه مختصات، و غیاب دایمی آن در مقام تجلینقطه

ی های تجربهی الیهامری عینی، یک حقیقت فراگیر و متکثر است که در همه

ی سیاست ایان است. وقتی به دایرههای عینی نمی سطوح دادهی ما و همهزیسته

تر پیدا نهیم، این ماجرا نمودی چشمگیرتر و برجستهو میدان اخالق گام می

 کند.می
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پذیر و بیرونی کنند تقارن امری عینی و تحققبسا کسان که گمان می 

ی طبیعت با آن را است، بی آن که مفهوم تقارن را بدانند، یا بازیهای پیچیده

آلود از این مفهوم وفادارند که باشند. این افراد به نمودی مبهم و مهمطالعه کرده 

گیری، تحریم، و مشابه اینها رمزگذاری طرفی، کنارهآن را با کلماتی مانند بی

معنا هستند و کنند. واژگانی که به ویژه در میدان سیاست و اخالق به کلی بیمی

ن شده پنهانی یا انفعالی کتماای تنها همچون پوششی برای پنهان کردن سوگیری

 کنند.عمل می

طرف نبوده حقیقت آن است که در هیچ کشمکشی هیچکس هرگز بی 

طرفی کرد. اما برای است. ایران در جریان جنگ جهانی اول و دوم اعالم بی

روشن بود که این امر به معنای مهار  -از جمله و بالجمله خودِ ایرانیان–همگان 

ای به آلمان و پارس و جنوب روسیه است و بنابراین یاری ارتباط ترابری خلیج

ی مکرر متفقین به کشورمان و شود، و همین بود که حملهمتحدانش محسوب می

ای در کار طرفیالمللی را رقم زد. چرا که در دنیای سیاست بینقض قوانین بین

ی، و آنکس ای به کسای به کسی است و هر کرداری لطمهنیست. هر انتخابی یاری

اش را دلیلی برای دهد یا منفعل نمودنکه انتخاب یا کردارش را نادانسته انجام می

ی ماهیت انتخاب و سرشت کردار پندارد، دربارهسلب مسئولیت از خویش می

 داند.هیچ نمی
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ی امن معلق و شناوری حقیقت آن است که تقارنی در کار نیست. آن نقطه 

گیران مدعی ها و کنارهطرفهوی هستیِ پرتکاپو فرض شده و بیی هیاکه در میانه

های بندیاقامت در آن هستند، جز سرابی نظری نیست که تنها برای مرزبندی جبهه

هایی که هرکس را خواه ناخواه در جایی واقعی و عینی کاربرد دارد. مرزبندی

ی دستیابی به ههمسو با کسی و مقابل با کسی دیگر قرار خواهد داد. تنها شیو

کنشی راستین، مرگ است که آن هم با غیاب طرفی و بیی بیتقارن و تنها نقطه

طرفانه، ناپذیر کنشگران همتاست، و نه با غیاب کنش. کنشِ بیمطلق و برگشت

ی منطقی است. هر کنشی نوعی ناسازه« نکردن»مثل حضور غایب، و مثل انتخاب 

اب است و پرغوغاترین تحریمها و پرسر شکست تقارن است و هر رفتاری انتخ

ها هم به همین منوال نوعی کردار و شکلی از وصدا ترین شانه خالی کردن

 ی است، که پنهانکاری شده است.بندی و هوادارسوگیری و جبهه

توان به موهوم بودنِ طرفی را میی کوتاه بر ناممکن بودنِ بیاین مقدمه 

تعمیم داد. در شرایط امروزین  بودنِ تحریم همگزینی و در نتیجه ناممکن کناره

طرف بود، یا توان بیمی -از جمله انتخابات–ای ما، این تصور که در هر زمینه

ای نکرد از بیخ و بن آغشته به خطاست. هر شهروند موضعی نگرفت، یا مداخله

اش یک کنشگر مدنی است که در ایرانی در روزگار ما به صرف وجود داشتن

آید. این چرخ ای به حساب میی مدارهای قدرت همچون چرخ دندهمحاسبه

نظر کند و همچون تواند از انتخاب آگاهانه و کنش خودمختار صرفدنده می

ای برگزیند و یا آن که جبهه بخشی از یک ماشین بزرگ در گرداب جامعه بچرخد،

 وی اثرگذار و انتخابی کند و بر مبنای آن کنش بورزد. در هر دو حال او عامل

نیرویی تعیین کننده و بخشی از سیستمی اجتماعی است. خطاست اگر گمان کند 

وارش پوشی از انتخاب فعال و کنش خودمدار، ماهیت چرخ دندهبه صرف چشم

 . تغییری خواهد کرد یا خارج از آن ماشین فراگیر جایی برای خود خواهد یافت
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هاست، و نه نهادها. «من»نگیز تاریخ اتاریخ ایران زمین به شکلی شگفت

توان تنها با ارجاع به بر خالف چین و روم باستان، تاریخ ایران باستان را نمی

ها و ایلها و ساختهای اجتماعی روایت کرد. در تاریخ هیچ جای دنیا به قدر قبیله

هایی یکتا و منفرد تحقق یافته بینیم که به دست منایران چرخشهای بزرگ نمی

ها طیفی همگانی و فراگیر و عمومی را شند، و هیچ جایی به قدر ایران این منبا

های صوفیانه، ادیان نوظهور، دهند. دودمانهای سیاسی، سلسلهتشکیل نمی

ی جریانهای اجتماعی و نظمهای نهادین در ایران زمین بیش و پیش از همه

هایی شده است. من هایی منفرد شکل گرفته و آفریدهتمدنهای دیگر، به دست من

گزینی از بازی بزرگ هستی داشتن ناممکن است و که دریافته بودند کناره

دانستند این چوگانی است که هر شهسواری چون به میدان آمد، باید گویی می

های بزند. از این روست که تاریخ ما شماری چنین چشمگیر و شگفت انگیز از من

ر خود جای داده است، و هیچ برشی و مقطعی نیرومند و بزرگ و تعیین کننده را د

-ی زیستسازنده های دگرگونمن»از تاریخ نیست که تراکمی چشمگیر از این 

را نداشته باشیم. از این روست که دودمانهای بزرگ و دولتهای عظیم « شانجهان

و مکتبهای فکری و سازمانهای پیچیده و بزرگ قلمرو ایران زمین را مردمانی به 

اند، که مهمترین عادی اما در باطن بسیار پیچیده و بسیار تاثیرگذار بنیاد کردهظاهر 

شان بوده ی موقعیت تاریخیشان دربارهشان نسبت به دیگران آگاهیبرگ برنده

 است. 
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ایم، تداومی ی انتخابات ریاست جمهوری ایستادهامروز نیز که در آستانه 

ها و قواعد عمومی تقارن و همان تجربهاز همان تاریخ را داریم و امتدادی از 

شکست تقارن را. باز میل به انجام نوع خاصی از رفتار است که از سر ناآگاهی 

شود، و دوباره گر میجلوه« میل به هیچ کاری نکردن»یا گاه فریب همچون 

گیری آغشته به انفعال و سود رساندن به کسی و ضرر رساندن به دیگری جبهه

خزد، پرهیز اخالقی و زهدِ سیاسی و گاه غرغر کردن عامیانه می است که در قبای

شان در آسیبهای احتمالی شان و گناهها در برساختن آیندهتا مسئولیت من

پیشارویشان را کتمان کند. این که کسی آگاهانه و صریح تصمیم بگیرد تا در 

ه بپذیرد که با رود تاریخ همراه با جریانی برده شود و دست و پا نزند، یا این ک

ای سیاسی و طیفی عقیدتی پرتاب شود و انتخابهای رفتاری انفعال خویش به جبهه

ی آن جریان به حساب آید، یکسره محترم اش برگ برندههای رفتاریانتخابییا بی

نماید، این شعار و پذیرفتنی است. آنچه که نادرست و ناپسند و ناپذیرفتنی می

ها در آنچه ای از مسئولیت و تاثیر منو رخوت ذره حسیاست که انفعال و بی

 کنند، خواهد کاست.که خلق می

 

 

 

 

 

 

 

 



  صد و نود وپنجاه و پنجم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

    



 

 

 ی افالطونزدایی از اندیشه: آشنایی رپسش

 

 «ی فلسفیافالطون: واسازی یک افسانه»گفتار کتاب بخشی از پیش

 

ای داشتها و اصول موضوعهدر کتابها و نزد پژوهشگران گوناگون پیش

داشتها نماید. این پیشی افالطون وجود دارد که بدیهی و تردیدناپذیر میدرباره

شوند و از این رو به محک نقد آزموده از سویی صریح و روشن بیان نمی

گردند، و از سوی دیگر به خاطر اهمیتی که دارند بافت کلی فهم آثار افالطون نمی

کنند. خوانشی که ل میکنند و خوانش خاصی را به آثار وی تحمیرا تعیین می

ی گذشته نیز سازد و طی هزارهامروز برداشت مسلط از متون افالطونی را بر می

های متأثر از وی را تعیین کرده است. برخی از این سمت و سوی فلسفه

ی زندگی و شخصیت و کیستی خودِ افالطون داشتها به زندگینامه و زمینهپیش

ی ی اندیشهانی خالص و بنیانگذار و نمایندهشود. افالطون را یک یونمربوط می

اند و از این رو به شکلی ضمنی میان او و ایران زمین و شرق اروپایی دانسته

ی او را گسستی از نگاه اند. به همین ترتیب اندیشهتفکیک و تقابلی قایل شده

فالطون اند. سیمای امدار یونانیان باستان به جهان دانستهای و برداشت دیناسطوره

در منابع گوناگون کمابیش یکسان است و مردی پرهیزگار و پارسا را باز 

ی دستیابی به حقیقت را داشته و نهادی آموزشی نمایاند که تنها و تنها دغدغهمی

و یکسره فلسفی و علمی به نام آکادمی را تاسیس کرده و در فراغت از سیاست 

ساز خود ستگاه فلسفی سرنوشتی مردمان در آنجا دروز و کشمکشهای روزمره

 را بنیان نهاده است. 
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داشتها جای چون و چرا دارند. ما اما حقیقت آن است که تمام این پیش

هم منابعی بسنده در دست داریم تا این موارد را ارزیابی کنیم و هم برای فهم 

های اژههای افالطونی ضرورت دارد که چنین کنیم. یعنی معنای کلیدومتن رساله

شود که دریابیم ی افالطونی تنها زمانی روشن میبه کار گرفته شده در متن اندیشه

تعلق خاطر داشته و تا چه « یونانی»ی او به راستی تا چه پایه به آتن و اندیشه

ی هلنیسم فرهنگی بوده است. باید این پرسش را طرح کنیم که حدودی نماینده

 ای که افالطون در آن زاده و پرورده شدهاعیپیوندهای خانوادگی و بستر اجتم

ای برخوردار بوده است. شناسانهچگونه بوده و از چه تمدنها و چه بافت جامعه

 اش در این زمینهدار بودنی ریشهی آتنی و درجهی پیوند او با جامعهباید درباره

باطی داشته پرسش طرح کنیم و باید بپرسیم که با سیاست روزِ شهرهای یونانی ارت

اش، خلق و خویش، همنشینانش، شاگردانش، و یا نه؟ باید شخصیت

خویشاوندانش را وارسی کنیم و بنگریم که نهاد آکادمی که او تاسیس کرده چه 

داده و با کدام نهادهای دیگر ارتباط داشته و ماهیت کسانی را در خود جای می

گریست و پرسید که افالطون و کارکردش چه بوده است؟ باید به منابع باستانی ن

کرده و با دولتشهر آتن و چه نسبتی با تمدن ایرانی و دولت هخامنشی برقرار می

دولتشهرهای دشمنِ آن مانند اسپارت چه ارتباطی داشته است. تنها در این صورت 

رسیم و به مبنایی برای خواندن دفاع از او میاست که به تصویری روشن و قابل

 یابیم.هایش دست میرسالهدرست و استوار 
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 ی ماهنگاره

 های اجتماعی به راه انداخت.بکهش(؛ اثری هنری که طی روزهای اخیر موجی از طنزپردازی را در .م16قرن : (Giambologna اسپ، اثر جیامبولونیانبرد هراکلس و نِسوسِ نیم
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 نقد فیلم فروشنده

 پژوهی انجمن زروانی فیلمسخنرانی ارائه شده در حلقه

 ۱۵/۲/۱۳۹۶ی ملی ایران، آدینه تاالر اندیشگاه کتابخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ایران، و یکی از مهمترین شک مهمترین رخداد سینمایی سال گذشتهبی

ی اصغر فرهادی بود. «فروشنده»ایی جهان در سال گذشته، اکران رخدادهای سینم

گیرد، قریحه قرار میهای پیشین این کارگردان خوشی ساختهفیلمی که در ادامه

اش با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا و وضع قانون منع ولی همزمانی نمایش

یرون کشید و به نمادی ی یک اثر هنری بورود ایرانیان به این کشور آن را از مرتبه

ی منع در فرهنگ سیاسی بدل کرد. مقاومت نهادهای مدنی آمریکا در برابر قاعده

ورود مردم ایران زمین به آمریکا به سرعت با اعالم این فیلم به عنوان یکی از 

اندرکاران فروشنده ی اسکار تشدید شد و وقتی دستنامزدهای دریافت جایزه

ی آمریکا به این کشور سفر نخواهند به این سیاست تازهاعالم کردند در اعتراض 

کرد، ماجرا مقیاسی تازه پیدا کرد. وقتی فروشنده اسکار را برد و دو ایرانی نامدار 

شهروند آمریکا آن را به نمایندگی از فرهادی دریافت کردند و پیامی هوشمندانه 

ن رسید و کل داستان و خردمندانه را برخواندند، این پرده از نمایش هم به پایا
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فروشنده به فیلمی شباهت یافت که دو بار اکران شده باشد. یک بار در مقام 

کرد، و بار دوم در مقام داستانِ خود این فیلم که داستانی که فرهادی روایت می

 شد.الملل بازگو میی سیاست بینداشت در صحنه

 

 

 

 

 

 

دومِ این داستان بپردازم. ی های الیهدر این نوشتار قصد ندارم به سویه

ی سیاسی بودن اسکار گرفتن فروشنده، و یا درستی و ی شائبهیعنی درباره

های دریافت جایزه بحثی نادرستی تحریم رفتن به آمریکا یا انتخاب نماینده

ی جوایز مانند همه–ی اسکار نخواهم کرد. در یک کالم بگویم که به نظرم جایزه

مدارانه آغشته های قدرته به لفافی از سیاست و مالحظههموار -المللی دیگربین

ی است، و با این همه به نظرم خودِ فروشنده مستقل از شرایط تشدید کننده

اش شایستگی دریافت این جایزه را داشت. همچنین تصمیم به نرفتن به پیرامونی

درست ی خاص به نظرم سنجیده و مراسم اسکار و همچنین انتخاب آن دو نماینده

 پیامدی نیکو و سودمند برای ایرانیان نیز به دنبال داشت.بود و 

ام در این نوشتار خودِ فیلم فروشنده است. فیلمی که اما بحث اصلی

ای که به آن تحمیل و با آن ترکیب شد، المللیجدای از آن نمایش بیرونی بین

داستان فیلم  ای جالب است که اصلخود نیز ماهیتی بینامتنی دارد. یعنی نکته

تنها  فروشنده نیز الیه الیه است و گویی که آن ماجرای بردن اسکار و پیامدهایش

 های پیشین افزوده شده است.ای بوده باشد که بر این الیهالیه
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ی روایتهای دیگر فرهادی ساختاری به ظاهر ساده دارد. داستان مانند همه

د و در کار ر جامعه تعلق دارنی روشنفکزوجی جوان )عماد و رعنا( که به طبقه

کنند که پیشتر زنی ای نقل مکان میفرهنگ و تئاتر هستند، به ناگزیر به خانه

زیسته است. روزی در غیاب عماد مرد ناشناسی به خانه وارد روسپی در آن می

یابد و تاوان جوید و میکند. عماد او را میدرازی میشود و به رعنا دستمی

بخشد، هرچند مرد متجاوز در پایان داستان نهایت او را میخواهد و در می

میرد. کل داستان از نظر سیر روایی ساده و سرراست است و پیچ و خم یا می

 معمای شگفتی را در خود جای نداده است. 

با این همه هنر فرهادی آن بوده که طبق معمول در همین ساختار ساده، 

ین فاصله بگیرد و رخدادی نامعقول یا دور ی هنجاربی آن که از زندگی روزمره

از ذهن را در داستانش بگنجاند، همین حادثه را به موضوعی برای تأمل بدل کرده 

ترین آثار فرهادی از آب درآمده است. نتیجه آن شده که فروشنده یکی از پیچیده

 . است. اثری که برای فهم کامل آن نیاز داریم تا با نگاهی سیستمی بدان بنگریم

ر بر همین مبنا در این نقد و تحلیل از رویکرد دیدگاه زروان و به طو

ام برای تحلیل ها بهره خواهم جست که چارچوب نظریی منشخاص از نظریه

های فرهنگی است. برای خوانندگانی که پویایی فرهنگ و کالبدشکافی فراورده

« های منشنظریه» خواهان بیشتر دانستن در این زمینه هستند، سودمند است اگر

دیدگاه »ی ی جلدهای مجموعهاز نگارنده را بخوانند، و در صورت امکان به بقیه

ی قدرت( نیز های پیچیده، روانشناسی خودانگاره، نظریهی سیستم)نظریه« زروان

های ی تحلیل جوکها پیشتر در زمینهی منشنگاهی بیندازند. کاربست نظریه

ای از چکیده« شناسی جوک و خندهجامعه»د که کتاب پارسی نیز آزموده شده بو

ی تحلیل یک عنصر فرهنگی به کمک دهد و برای فهم شیوهآن را به دست می

 رسان است.رویکرد سیستمهای پیچیده، یاری
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فیلم فروشنده در محور زمان از سه بخش مجزا تشکیل یافته است. یک 

ی فیلم که نزدیک ای و بدنهی سه دقیقهمؤخره یک ای،دقیقه ۲۵ی طوالنی مقدمه

کشد. در میان این سه مقدمه قدری طوالنی از آب در به هشتاد دقیقه به درازا می

شد بخشهایی از آن را حذف کرد یا کوتاهتر روایت کرد. با آمده و چه بسا می

آن  کند که دراین همه این الگو همان روش مرسوم فیلمهای فرهادی را دنبال می

 شوند.ضرباهنگ رخدادها به تدریج تندتر می

گیرد. نخست زندگی روزمره و ی متمایز را در بر میداستان فیلم سه الیه

دهد. ی زمان فیلم را به خود اختصاص میعادی عماد و رعنا که بخش عمده

تئاتری  ی نمایشصحنهشان ای از متون پیرامونی که مهمترینمجموعهدیگری 

اثر آرتور میلر است، و در جاهایی فیلم « مرگ فروشنده»ش تئاتر که محور است

گیرد؛ و گذار از ی مهرجویی هم در کنارش مورد ارجاع قرار میساخته« گاو»

ی زندگی عادی به فضای نمایش به صراحت با اشاره به گریم صورت و الیه
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ت بینامتنی ناگفته نماند که ساخشود. ابراز میو خاموش شدن چراغها تغییر لباس 

ای که پیشتر به زنی بدنام ی خانهفروشنده پیچیده است. داستان آن و به ویژه ایده

اثر « ی لیال دختر ادریسحقایقی درباره»ی تعلق داشته وامی است از فیلمنامه

ی همچنین ایدهنوشته شده و به فیلم تبدیل نشده است.  ۱۳۵۴بهرام بیضایی که در 

مستأجر تازه به مستأجر قدیمی و فرافکنی هویت  تبدیل شدن تدریجی هویت

رومن ( The Tenant)ساکن پیشین یک خانه به ساکن پسین، از فیلم مستأجر 

ساخته شده و خودش به خاطر پرداختن  ۱۳۵۵پوالنسکی اقتباس شده که در سال 

به مسخ هویت و تهی شدنِ خود از معنا به آثار کافکا وامدار است. یعنی روی 

فروشنده را باید روایتی دانست که از داستانها و متونی فراون تغذیه کرده هم رفته 

  گیرد.و در چهارراه برخورد این متون قرار می

اش افزوده، شاخ ی هنرمندانهی داستان که به جذابیت و سویهسومین الیه

ی محتملی است که از ترکیب و برگ و مسیرهای ممکن و حالتهای تخیل شده

ی ی الیهماند. نمونهخیزد، و همچنان در وضعیت ابهام شناور مییاین دو بر م

اند ی دوستشان سر میز شام نشستهنخست آنجایی است که عماد و رعنا و پسربچه

هایی است که بر تئاتر اجرا ی بخش دوم صحنهو قصد دارند غذا بخورند. نمونه

ی ی الیهدهد. نمونهان میشود یا آغازگاه داستان که تمرینِ همان نمایش را نشمی

سوم روایتهایی ناگفته، پنهان و در عین حال مهم و مرکزی است که مورد تجاوز 

 دهد. قرار گرفتن رعنا را نشان می

 

 

 

 

 

 



  صد و نود وپنجاه و پنجم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

    



 

آسا ی چهارمی را هم افزود که به شکلی معجزهتوان الیهبه این سه می

ار ریان گرفتن اسکاز تاریخِ بیرون فیلم تراوش شده و سرنوشت فرهنگی آن در ج

ای زند، و شاید در پایان کار سزاوار دیدم که چند جملهرا با محتوایش گره می

 در این مورد بنویسم.

این سه الیه از روایت درونی فیلم با هم بده و بستانهایی دارند. طبیعی 

ی نمایش نشت ی زندگی روزمره است که هم به الیهاست که رخدادهای الیه

ی روایتهای گنگ و مبهم است. با این همه مسیری یربنای ترشح الیهکند و هم زمی

ای «نمایش بازی کردن»شود بینیم. یعنی در اواخر کار معلوم میواژگونه را هم می

ی زندگی روزمره نیز جاری ی دوم تعلق داشته، از ابتدا در الیهکه گویی به الیه

ی دسهای برخاسته از الیهبوده است، و به همین ترتیب بدگمانی و تردید و ح

ی برد و سرنوشت بازیگران را در الیهسوم است که ربع پایانی داستان را پیش می

ای از اجرای تئاتر دوستش بابک که عماد در صحنهمثال آنجا  کند.دوم تعیین می

ی نمایشی نامد، عنصری از زندگی روزمره است که به الیهمی« ی هرزهمرتیکه»را 

 ست. رسوخ کرده ا

فیلم از نظر ساختار مانند سایر آثار فرهادی بر داربست چند شخصیت 

کلیدی استوار شده است. شخصیتهایی که در تناسب با همدیگر جفتهای متضاد 

ها را های واگرایی از انتخابها و تصمیمها و گزینهها و جانشینمعنایی، همنشین

ماد و رعنا هستند. زوجی ی اصلی داستان عدهند. نیروی پیش برندهنمایش می

ای حمایتگر و استوار از خانه که مشکل مالی ندارند و در شبکهفرزند و بیبی

مندی ای از اخالق و قاعدهنماید که چکیدهاند، و چنین میها احاطه شدهدوستی

رفتاری را در کنار برخورداری از فرهنگ و هنر دارا باشند. در کنار این زوج 

شان همکارشان بابک در تئاتر است گیرند که یکیرد قرار میاصلی یک جفت پیرم

شان به هم نزدیک است، ی متجاوز. هردو شکل ظاهریو دیگری همان فروشنده

ارتباط صمیمانه دارند، و برای دیدار با او به یک خانه  یعنی آهوهردو با یک زن 
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اند. فروشنده دهدستانه برای آن زن چیزهایی خریهردو گشادهکنند. رفت و آمد می

شود که ای آشکار میای برای پسر آن زن خریداری کرده و در صحنهدوچرخه

 بابک پیراهنی برای او خریده است. 

ی اصلی داستان یعنی هتک حرمت در رقم خوردن حادثهپیرمرد هردو 

چین و فروشنده توان بابک را مقدمهکنند و به نوعی میرعنا نقشی کلیدی ایفا می

ساز این حادثه دانست. جالب آن که هردو در ترکیبی از مهر و خطا چنین جهرا نتی

اش را در اختیارشان کنند. بابک به خاطر مهری که به عماد و رعنا دارد خانهمی

گوید و اخطاری ی مستأجر قبلی آنجا چیزی نمیگذارد اما به اشتباه دربارهمی

شود مستأجر داشته وارد خانه میدهد. فروشنده هم در پی مهری که به همان نمی

یابد و رفتاری ناشایست از خود نشان و به اشتباه تغییر ساکن خانه را در نمی

دوستانه برخورد با عماد نخست دهند، هردو دهد. هردو به این خانواده پول میمی

زنند و عماد کنند، ناخواسته به رعنا آسیب میدعوا میکنند و در نهایت با او می

 شودشان مخدوش میکنند و در مقابل در تماس با او کرامت انسانیزرده میرا آ

 . گیرندو در معرض توهین و تهدید رسوایی قرار می

مانند که به خاطر بابک و فروشنده از این نظر به دو شخصیت همسان می

شوند. بابک که همواره شان با مهر جفت متضاد همدیگر قلمداد میارتباط واژگونه

آید، باطی دوستانه و مهرآمیز و استوار با رعنا دارد، همچنان که از نامش بر میارت

پوش است و همواره با ادب و شیکدارد و و مقتدر شخصیتی پدرانه و یاریگر 

کند. فروشنده ظاهری آشفته دارد و درهم شکسته و احترام با همه برخورد می

ی بخشنده و د. بابک سویهدهگر است و وضعیتی فرودست را نمایش میالتماس

ی برخاسته گوید، وسوسهدهد و فروشنده چنان که خود مییاریگر مهر را نشان می

کند. شاید به این خاطر است که تقابل دیگر این دو، یعنی از مهر را بازنمایی می

گیرد. چنان که بابک گویی از همه چیز ارتباطشان با اشتباه و دانایی نیز شکل می

اش اطالعاتی دقیق دارد، در حالی که ی خانهو به خصوص دربارهخبر دارد 
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اش هم به همان ترین نادانینماید و مهلکخبر از همه جا میفروشنده در کل بی

 شود.خانه مربوط می

هایی جدای از این جفت متضاد معنایی، در میان خود رعنا و عماد هم تقابل

پذیر شان، و موقعیت آسیبنانهه و زبینیم. جدای از هویت مرداناز این دست می

ی مردم ی رعنا و وضعیت مقتدر و مهاجم عماد، ارتباط این دو با تودهو شکننده

اند تعریف شده« های دیگریتوده»گروه از  چهارهم واژگون هم است. در فیلم 

 تماشاچیان تئاتر وهمسایگان، که عبارتند از دوستان )همکاران در تئاتر(، 

اند. شاگردان که انگار همگی به تماشای نمایشی نشسته  بیرستانی عمادشاگردان د

را، و همسایگان داستان رعنا و  گاو را، تماشاچیان و همکاران مرگ فروشنده

 . کنندعماد را تماشا می

ی اینها وضعیتی نامطمئن و لغزان دارد و به همین خاطر رعنا در برابر همه

ماند. عماد در مقابل مسلط و مدیر و مدبر ن باز میهر از چندی از ارتباط با ایشا

ی پیگیری کند. عماد دربارهاست و همواره استیالی خود بر این توده را حفظ می

شود و ها همچون دانای کل ظاهر میهایشان با همسایههویت متجاوز و اندرکنش

این همه  ماند. باخبر باقی میرعنا در مقابل از بیشتر رخدادهای پشت صحنه بی

داند و آن اتفاقی است که به واقع برایش افتاده یک نکته است که تنها رعنا می

رعنا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته داند که است. یعنی عماد تا پایان داستان نمی

یا نه، و پرسشگری او از این موضوع و هویت مهاجم است که داستان را پیش 

 برد.می
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ی فیلم، گذشته از رعنا دو زن کلیدی دیگر هم روزمرهی زندگی در الیه

شان کارگردان تئاتر مرگ داریم که به رونوشتی از هم شباهت دارند. یکی

. زنی موفق و و صنم نام دارد فروشنده و دوست و همکار رعنا و عماد است

کند طلب که همواره لباسهای سرخ و روشن بر تن دارد و آرایش کاملی میجاه

 شودلوی صحنه حضور دارد. دیگری زن مستأجر است که هرگز دیده نمیو در ج

درست به همان . شودبسیار به ندرت بر زبان آورده میو نامش که آهو است، 

رسد. شنویم اما نام مرد فروشنده اغلب به گوش نمیشکلی که مدام نام بابک را می

ند که در میان بابک و دهدر واقع آهو و صنم همان ساختار تقابلی را نمایش می

صنم( به داستان مرگ فروشنده -بینیم. یکی از این دو جفت )بابکفروشنده نیز می

مستأجر( به متن داستان  زن-شوند و دیگری )فروشندهو متن پیرامونی وصل می

بند بیخورند. جالب آن که صنم در تئاتر نقش زنی و زندگی عماد و رعنا گره می

ی آرتور میلر شباهتی به آهو در فروشنده نمایشنامهد که در کنرا بازی میو بار 

کند که در جهان واقع ای را بازی میدارد. به همان ترتیبی که عماد نقش فروشنده

 بازد.کند و با سیلی او جان میبه زنش تعرض می

بدنام و آهو مثل فروشنده خوشنام و مشهور است و مانند بابک  صنم

اند تهایی چشمگیر به هم دارند. هردو از شوهرشان جدا شدهنشین. اما شباهحاشیه

و یک پسر خردسال دارند. هردو مورد ریشخند مردم هستند و در این مورد 

شان در هنگام ایفای نمایش بند و باری رادهند و آثاری از بیحساسیتی نشان می

ایان نم (عریانی ایفاگر نقش زنی بند و بار و چه هنرپیشه)چه مستأجر بی

بینیم که ها را در زن کارگردان هنگامی میسازند. دست کم انعکاس این نشانهمی

اش نمادین او هنگام ایفای نقش« عریان بودن»ای به در ابتدای کار هنرپیشه

ی این رفتار شود. در جایی دیگر واژگونهاش میی خشم و گریهخندد و مایهمی

بینیم که باز در جریان ایفای نقش را میای سبکسرانه و بلند و جلف یعنی خنده

ها در پشت ی بین این خندهزند، زمانی که در فاصلهاز زن کارگردان سر می
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ی تفاوت البته در اینجاست که آن گریه صحنه مشغول گفتگویی جدی با رعناست.

ی دوم در جلوی صحنه دروغین و اول در پشت صحنه واقعی و این خنده

  ساختگی است.

 ه نماند که تقابل خنده و گریه را در جای دیگری از داستان همناگفت

بینیم که زیبا و به جا در متن داستان گنجانده شده است. آن هم به فروشنده می

یابد و جان شود. فروشنده در پایان فیلم وقتی از سکته نجات میمربوط می

کند، و در پایان یزی گریه ماش و احتمال آبروریگیرد، با دیدن حضور خانوادهمی

گذارد که برود، لبخندی بر زند و میای به او میداستان وقتی عماد در خفا سیلی

ای واقعی و مرگ شود. هرچند این لبخند به سرعت به سکتهاش نمایان میچهره

 شود.او منتهی می

ای با رعنا پیدا ها آمیختگیجالب آن که هردوی این زناز سوی دیگر 

گیرد، اش مورد حمله قرار میدر خانهآهو شدن  به خاطر جانشینِ کنند. رعنامی

و بعد وقتی حال خوشی ندارد و قادر به بازی کردن نیست، در تئاتر توسط زن 

شود. یعنی رعنا به تعبیری دال لغزان و شناوری است که کارگردان جانشین می

فرهنگی و تئاتری ی هنرمندانه و کند. او هم سویهمیان این دو شخصیت نوسان می

ای بدنام و تماس بدنی با زن کارگردان را دارد و هم به خاطر نشستن در خانه

با این همه به خاطر احترامی که شود. شریک میآهو مرد فروشنده در موقعیت 

شود، در قطب مقابل نزد مردان دارد و این که نامش مدام بر زبان آورده می

 گیرد.هردوی ایشان قرار می

ی فیلم فروشنده در بافتی از شمار اما بسیار پرداخت شدههای کمشخصیت

شان پدید آورده اند و این معناهایی تازه را در بطننمادهای پیرامونی قرار گرفته

نی آغاز است. مهمترین نماد در این میان، خانه است. فیلم با فرار مردم از ساختما

ر داستان به ابهام و اغتشاشی ست. بعد هم سراسشود که در حال فرو ریختن امی

 شود. تغییر دادن خانه مربوط می گردد که به همینباز می
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گیرند. یکی ی زندگی هنجارین، دو خانه در برابر هم قرار میدر الیه

ی رعنا و عماد که درهم شکسته و ترک خورده و در حال فروریزی است و خانه

ی پس از فرار و ماندن در خانهدر ابتدای کار این زوج در آن اقامت دارند و 

کار شلوغ و  این خانه در ابتدایگردند. بابک، در نهایت باز به همان جا بر می

رسانی عماد به مردم است. اما در نهایت به برهوتی پرهیاهوست و بستر یاری

ی دیگرستانی اوست. شود که محیط انتقامجویی و تاوانخالی و خلوت تبدیل می

امی مشرف بر که موقعیتی استوار و محکم دارد و بر باالی ب ی بابک استخانه

رعنا  خیابانها قرار گرفته است، اما بدنام و خطرآفرین است و ماندن در آن برای

ممکن نیست. چرا که نخست خطر و هتک حرمت و بعدتر ترس برایش ایجاد 

 کند. می

ته، این ای که از این فیلم صورت گرفزدهدر برخی از تفسیرهای سیاست

در نقدی به اند. چنان که مثال ای با سیاست روز گره زدهدو خانه را با رمزنگاری

ای از شدت پارانوئید که در تارنمای وبالگ نقد جوان انتشار یافته بود، مجموعه

ی توهین به مقدسات و نمادهای فراماسونی را از فیلم استخراج کرده بودند و خانه

اولی که در نهایت  ی سسترانی دوران انقالب و خانهی ایبابک را نماد جامعه

شود را نظام شاهنشاهی قلمداد کرده بود! در همین نقد قرارگاه پایانی خانواده می

ی مثال این که در ابتدای کار مردی با لباس سبز و عینک با اسم حسین در خانه

حصر مخالفان به تواند آنجا را ترک کند را به رو به ویرانی زمینگیر شده و نمی

مربوط دانسته بودند. البته بسیاری از این  ۱۳۸۸رخدادهای انتخاباتی سال 

ی رعنا توان به فیلم نسبت داد، چنان که صحنهها را با قدری تخیل مینمادپردازی

آلود و چشمان مات شباهت چشمگیری به عکس ی خوندر بیمارستان با چهره

ن وقایع همین سال داشت. اما برداشت مستند و اثرگذار یکی از کشته شدگا

نگارنده آن است که مضمون اصلی فیلم اجتماعی بوده و نه سیاسی، و نمادهای 

مورد بحثمان هم بیش از آن که به رخدادهای سیاسی روز اشاره کنند، موقعیتی 
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اند که از سطح کشمکشهای سیاسی یاد شده تر را نشانه گرفتهعامتر و انتزاعی

، هرچند چه بسا برخی از نمادهای جاری در این زمینه را برای رودفراتر می

 ملموستر کردن داستان به خدمت بگیرد.

نار کلید فهم رمز خانه در داستان فروشنده آن است که این نماد را در ک

ی سست عماد و رعنا خانهبخوانیم و تفسیر کنیم.  های مربوط به مکانسایر نشانه

خانه  تضادی چشمگیر با هم دارند. در ابتدای کار این در ابتدا و انتهای داستان

گریزند. در پایان شلوغ و پر جمعیت و آراسته است و با این همه مردم از آن می

هایش ترک ی پنجرهکار خانه تهی و خالی و ساکت است و دیوارها و شیشه

آن  کند تا کسانی که در خطر هستند ازاند. در ابتدای کار عماد کمک میخورده

د، خانه بگریزند، و در پایان کار فروشنده را که در معرض خطر سکته قرار دار

 کند.در همان خانه زندانی می

ن در پیوند با مکان نمادهای دیگری هم در فیلم نمایان است که به همی

وده یا بسته در و گشمثال  گرفت. انتوان مشتقی از خانه در نظرشترتیب می

ه فضای خانه دارد در است. رعنا به خاطر اعتمادی که ب اش نمادی معناداربودن

کند و گذارد و بعد از آن در گشودن درها احتیاط میرا هنگام حمام رفتن باز می

و در ضمن ترین بخش خانه دهد که بستهاندیشناک است. حادثه در حمام رخ می

ست که ایاست، و کسی که در این زمینه گناهکار است فروشندهنماد پاکیزگی 

–ترس از فضای بسته دارد و در نهایت به خاطر محبوس شدن در فضایی بسته 

 بازد. شود و جان میالش خراب میح -احتماال توالت خانه، یعنی نماد آلودگی

است. چیزهایی که « اموال»شود، نماد دیگری که در فیلم مدام تکرار می 

ن چیز در این میان خودِ خانه شود. مهمتریی دردسر میشان برای همه مایهداشتن

ی درست و حسابی دارد بابک است، که گشاده است. تنها کسی که در فیلم خانه

دهد. اما همین خاستگاه حادثه و رعنا( می-و عمادآهو آن را به دیگران )دستانه 
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شود. عماد و رعنا در سراسر فیلم با نشت کردنِ اموال دیگران به درون بحران می

ی زن مستأجر کلنجار دست به گریبان هستند. نخست با اسباب و اثاثیهشان زندگی

ی اشتباه فروشنده و ورودش به ایست که مایهروند که در میانشان دوچرخهمی

شود. بعد با وانت فروشنده درگیرند که قرار است هویت وی را خانه هم می

نه باقی گذاشته را برایشان فاش سازد، و در این میان پولهایی که فروشنده در خا

 شود.ی شر میبینیم که به نوعی دیگر مایهمی

 

 

 

 

 

ی دردسر هستند و همگی هم با ی این اموال برای رعنا و عماد مایههمه

های مداوم مستأجران ی بابک محل جابجاییکنند. خانهجابجایی نسبتی برقرار می

به درون و بیرون اتاقش ی مستأجر قبلی را است. عماد و رعنا باید مدام اثاثیه

جابجا کنند و همین برنامه را با وانت گروگان گرفته شده هم دارند. در این میان 

ترین شکل مال است، نافذترین هم از آب در ترین و خالصپول که انتزاعی

ی دور هم خرد و تنها صحنهآید. طوری که رعنا به اشتباه با آن خوراکی میمی

گیرد. هرچند به سرعت فیلم در اطراف آن شکل میی شام خوردنِ صمیمانه

شود و عماد به سرعت خوراک را دور حضور این مالِ رسوا در این بین فاش می

ریزد و آشکار است که از وارد شدن چند لقمه از آن به بدنش منزجر شده می

 است. 

بیند، رعناست. اوست ها بیش از همه آسیب میکسی که از این جابجایی

گیرد ی زنی بدنام مورد هتک حرمت قرار میخاطر جایگزین شدن در خانهکه به 
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بازسازی گرمای جایی پول مرد مهاجم شامی دلپذیر را که برای و با جابه

ی دهد. شاید به این خاطر است که دغدغهاش تهیه کرده از دست میخانواده

مدام دنبال خاطر او یافتن جای مناسبی برای خود است. یعنی او کسی است که 

ی بدنام بابک را زودتر ترک کنند. او اصوال گردد و اصرار دارد که خانهخانه می

دهد از ورود به حمام ای که برایش رخ میبا مکان مشکل دارد و پس از حادثه

اش نزد مردم و نام و ننگ ی او انگارهترسد. دغدغهو تنها ماندن در خانه می

گیرد ماجرا را فراموش کند و ش تصمیم مینیست و اوست که زودتر از شوهر

 بخشد.کند و در نهایت هم مرد مهاجم را زودتر میچنین می

. اوست که در های مکانی بر دوش عماد استی جابجاییبدنهدر مقابل 

ای به ها نقش فعالی بر عهده دارد و ابتکار عمل از حرکت از خانهکشیاسباب

مین خاطر اوست که بیش از رعنا در معرض گیرد. به های را در دست میخانه

گیرد، هرچند به قدر اش قرار مینشت کردن اموال دیگری به درون حریم زندگی

  بیند.شود و لطمه نمیرعنا از این موضوع آزرده نمی

خود را  و اغلب بعد از تماس با مال دیگری عماد نماد پاکیزگی است

ای که هم در ادب و درستکاریست، هشوید. او در ضمن نماد اخالق هم می

کند. در ضمن با نوعی وسواس دهد و هم در محبتی که به دیگران نثار مینشان می

دستش را ی مرد متجاوز هپس از دست زدن به جوراب جا ماند .درگیر استهم 

زند. یعنی نگران است که با شوید و موقع خروج از خانه به خود عطر میمی

ای که با پولی ه شود و به همین خاطر خوردن ماکارونیآغشتآلودگی و بوی بد 

 پلید تهیه شده برایش تا این اندازه ناخوشایند است.

ای که عماد در داستان با آن روبروست، شناخت است. عماد چالش اصلی

خواهد گیرد همه چیز را فراموش کند، اما در دل میهرچند بارها تصمیم می

واقع چه رخ داده را دریابد. نه او و نه سایر  هویت مرد متجاوز و این که به
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زنند و به شخصیتهای فیلم به خاطر اتفاقی که برای رعنا افتاده به او انگ نمی

کنند. شان را نثار او میپردازند و تنها مهر و دلسوزی و حمایتسرزنش قربانی نمی

ضوع پرهیز ای و سطحی با این مواز این نظر فرهادی موفق شده از برخورد کلیشه

ی رعنا در اثر ای دیگر از مسئله را مورد حمله قرار دهد. یعنی انگارهکند و الیه

بیند و آنچه برای عماد مهم است، نه این موضوع، که هتک حرمتش آسیبی نمی

شناختن هویت مرد گناهکار و انتقام گرفتن از اوست. با این همه رفتار او به جز 

زند، همواره آرام و سنجیده ای به فروشنده میلیی پایانی فیلم که سیدر صحنه

 بخشد.زند که فروشنده را میو متعادل است و آن سیلی را هم زمانی می

شناخت در فیلم اثری درمان کننده دارد. رعنا که نخست از آنچه رخ 

ای دارد، پس از به یاد خبر است و وضعیت روحی بسیار به هم ریختهداده بی

از  ی مرد مهاجم را به یاد دارد،اعتراف به این که حتا چهره آوردن رخدادها و

گردد. عماد که در اش باز مییابد و به زندگی عادیبحران و دغدغه رهایی می

ای شده، وقتی فروشنده جستجوی پاسخ پرسشهایش دچار دگردیسی شخصیتی

آغازینش ی یابد بار دیگر همان شخصیت بخشندهیابد و همه چیز را در میرا می

شود، شود و بخشوده میآورد، و پیرمرد وقتی حقیقت بر مال میرا به دست می

زند و با مرگ خویش اش با عماد لبخند میبرای نخستین بار پس از درگیر شدن

 شود.حساب میی تاوان کارش بیدرباره
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 ها، مضمون اصلی فیلم فروشنده مفهوم حریم دیگریدر زیر تمام این الیه

ی مرزی است که میان من و دیگری ترسیم شده و عبور دیگری است. یعنی درباره

کل داستان فیلم بر شود. اخالقی نمایان میادبی و بیاز آن همچون تهدید یا بی

سازمان یافته است. « دیگری»ای از هجومها به حریم خصوصی مبنای زنجیره

شود. یکی از ربوط میی مسخ شخصیتی عماد هم به همین جا ممهمترین رگه

ی مهرجویی گاو ساخته ای که فرهادی در فیلم خود به کار گرفته،متنهای پیرامونی

است و آن شرح وضعیت مردی روستایی است که در غم از دست دادن گاو خود 

شود. برداشتی کافکایی از مسخ شدگی که با مفاهیمی مانند به گاو تبدیل می

کند و بنابراین از آن به مدرنیته پیوندهایی برقرار می مالکیت و دارایی و نقد گذار

شود. کل داستان اش خارج میی کافکاییگونهفلسفی و انتزاعی کابوسقالب شبه

شود. در ابتدای داستان یکی فروشنده نیز به تعبیری به همین مضمون مربوط می

دهد که خ میو عماد پاس« شود؟آدم چطور گاو می»پرسد از شاگردان از عماد می

 دهد.ی تحقق این پاسخ را نشان میو کل داستان شیوه«. به تدریج!»

ی شخصیتها به نوعی در حریم یکدیگر مداخله در سراسر فیلم همه

ای به حریم بازی بانوی کارگردان خندهی خوشکنند. در ابتدای کار هنرپیشهمی

اش را در آن نهاده، ثاثیها گشودن در اتاقی که آهو ابشود، بابک و رعنا وارد می

ی غریبه و به خصوص ورود به حمام که جرم اصلی فروشنده با ورود به خانه

ها و شاگردان و همکاران تئاتر( با کنجکاوی ی مردم )همسایهداستان است، و توده

اش به نوعی این کردن در امور خصوصی زندگی دیگران یا سخن گفتن درباره

خواهد صدرا پسر خردسال دوستش را رعنا وقتی می حتاکنند. مرز را نقض می

بینیم که این کودک حساسیتی شود و میبه دستشویی ببرد با اعتراض او روبرو می

 اش دارد.ی رعایت حریم شخصیدرباره
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نین چتنها کسی که از ابتدای کار دقتی در این مورد دارد و سرسختانه از 

ست که زودتر از همه به اهمه او کسی کند، عماد است. با این کاری پرهیز می

شود، زیرا در تاکسی زنی که کنارش نشسته به اشتباه او را چنین کاری متهم می

ی آهو دست نزنند و کند. او حساسیتی دارد که به اثاثیهبه چنین گناهی متهم می

شود، باز همه را به داخل شان میی خرابیبیند باران و هوای آزاد مایهوقتی می

 گرداند. انه بر میخ

کند عماد در عین حال از حد و مرزهای هنجارین و مرسوم پیروی نمی

گیری در این مورد مسلح و به یک دستگاه اخالقی منسجم درونزاد برای تصمیم

بخشد و از ی مدرسه میداند را به کتابخانهاست. چرا که کتابهایی که صالح می

گیرند آشفته رسمی و شرعی جای نمی این که برخی از آنها در حد و مرزهای

پذیرد. یعنی انتظار داریم او نیرومندترین دژ استوار شود و این مرزبندی را نمیمی

 در برابر نقض حریم دیگری باشد.

 

 

 

 

 

ی حریم دیگری با این همه اوست که به تدریج تمام مرزهای برسازنده

اش و محتوای خصوصیگیرد کند. او گوشی همراه شاگردش را میرا نقض می

شنود، با دادن پالک وانت کند، پیامهای ضبط شده بر گوشی آهو را میرا نگاه می

به بابک به خاطر پردازد، از مسیری غیرقانونی به تجسس در هویت مالکش می

کند و تهدید و در نهایت فروشنده را زندانی میکند، اش با آهو توهین میرابطه

ی تغییر هویتی را در شود. یعنی در فیلم بیشترین دامنهیی مرگش مکند و مایهمی

همان مضمون کند و بینیم که در دو قطبِ احترام به حریم دیگری سفر میعماد می
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اش، خشونت اش، زبان بدندهد. شکل حرف زدنگاو شدن تدریجی را نمایش می

خشونتی  شود.اش در این میان دگرگون میاش، و شکل رانندگیکالمی و رفتاری

ی رعنا پیدا ی حادثهشود گام به گام با شناختی که دربارهکه در عماد نمایان می

اش، شود. یعنی شناخت در اینجا گذشته از اثر درمانگرانهکند تشدید میمی

 خطرناک و ویرانگر هم هست. 

جالب آن که در سراسر فیلم بیشتر شخصیتها از ثبات چشمگیری 

ترین هویت را داراست، در این مورد ناپایدارتر خالقیبرخوردارند و عماد که ا

ی شگفت آن که پایدارترین شخصیتها را دو پیرمرد آید. نکتهاز همه از آب در می

ساز هتک حرمت رعنا هستند. بابک که شخصیتی محکم داستان دارند، که زمینه

ماند یو در ضمن حمایتگر و مهربان دارد، در سراسر فیلم به همان شکل باقی م

و فروشنده که همین ویژگیها را دارد، عالوه بر آن که بزرگترین گناهکار داستان 

ای که هیچ یک از فرزندان فضای است، تنها پدرِ داستان هم هست. یعنی در زمینه

فیلم )از جمله شاگرد خطاکار عماد( پدر ندارند، تنها اوست که نقش پدری 

هتی چشمگیر به رعنا دارد و مانند او نمایانی دارد و جالب آن که دخترش شبا

 تنها دختر جوان مزدوج داستان است.

برانگیز است که الیه، پیچیده و تأمل فیلم فروشنده با این شرح، متنی الیه

دهد و چگونگی مسخ شدن و را مورد توجه قرار می« من»ساختار و کارکرد 

ند. فرهادی به کی دیگری را وارسی میاش زیر فشار مداخلهدگرگون گشتن

مورد ی بیشکلی درخشان توانسته از تاکید بیهوده بر زشتکاری مردمان و آه و ناله

های پر اشک آمیز در این زمینه پرهیز کند و از این رو اثرش به ملودرامو اغراق

ی شخصیتهای داستان او خوب و نیک و مهربان و آه مرسوم شباهتی ندارد. همه

اش که پیامدش هم اوز هم جز آن یک وسوسه شدنهستند و حتا پیرمرد متج

نماید و تا پایان داستان کامال همدردی چندان بدکار نمیدرست معلوم نیست، 

انگیزد. هنر فرهادی آن است که مسخ شدن هویت فردی و روند بر می تماشاگر را
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 ای به نسبت خنثا و مالیم و نرم نمایش داده و به نیروهایگاو شدن را در زمینه

آورند تاکید ای که چنین احتمالی را فراهم میهای سرشتیدرونزاد و سوگیری

 کرده است.

شود و هر منش ها هر عنصر فرهنگی منش نامیده میی منشدر نظریه

ی سیستمی اطالعاتی و همانندسازی تکاملی است که در نظامهای نمادین رمزگذار

هریک زیرسیستمی  شکیل شده کهشود. هر منش از سه بخش تو تکثیر می

توان بهتر فیلم فروشنده را شوند. با کمک این مدل میکارکردی محسوب می

 تحلیل کرد.

 

 

 

 

ی نمادها ی یک منش، محتوای آن است. محتوا عبارت است از شبکهبدنه

سازد، و این همان ظرفی است که معنای منش را و ارجاعهایی که منش را بر می

مام آنچه که تا اینجای کار گفتیم، به محتوای منش کند. تصورتبندی و حمل می

شد. خالصه آن که فروشنده فیلمی است با یک فیلم فروشنده مربوط می

ی روایی دارد: رخدادهای نوشت، که سه الیهدرآمد و یک متن و یک پیپیش

ی جهان روزمره، متنهای پیرامونی )مرگ فروشنده، گاو، مستأجر، حقایق درباره

 ادریس(، و احتمالهای تحقق نایافته یا مشکوک. لیال دختر

دومین بخش یک منش، قالب آن است. قالب بخشی است که قلبم 

ای را دهد، یا چنین وعده)قدرت، لذت، بقا و معنا( را در مخاطب افزایش می

دهد. به خاطر حضور همین قالب است که مخاطب مهمترین منبع خویش می

و طی همین روند  کند،ایی رمزگان منش مییعنی زمان را صرف جذب و واگش

است که تکثیر منش و به چرخش افتادن مدارهای تکاملی سطح فرهنگی ممکن 
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واسطه و سرراست و در میان چهار متغیر قلبم، تنها لذت است که بی شود.می

های مربوط به فرهنگ شود. از این رو در منشسریع در سطح روانی درک می

ترین عنصر قالب است لذت برجسته -شودرا هم شامل می که سینما–ای توده

کند و این همان است که در که الگوی تکثیر منش در سطح جمعیت را تعیین می

 شود.یابد و در سطح اقتصادی رمزگذاری میقالب پرفروش شدن اثر بازتاب می

را ی سینما، قالب اغلب عناصری ساده و دم دستی های خانوادهدر منش

هایی که خشونت یا سکس را ای جذاب، صحنهگیرد. حضور هنرپیشهمی در بر

گشایی از معماهای ساده، داستانهای ی زیبا، گرههای ویژهنمایش دهند، جلوه

ی های برانگیزانندهی حادثهی عواطف و هیجانها و یا زنجیرهملودرام برانگیزاننده

کنند و طب ایجاد میتوجه همگی عناصری هستند که لذتی و معنایی در مخا

 ست.اپسند را تعیین کرده ی سینمای عامههمین است که ساختار ویژه

شود. سیمای خوبِ در فیلم فروشنده هیچ یک از این عناصر دیده نمی

ی بازیگران البته دلنشین و جذاب است، های اصلی و بازی درخشان همههنرپیشه

ای میخکوب کند. ی نقرهپردهاما نه در حدی که کسی را بیش از دو ساعت پای 

ی حوادث پر تحرک و نمایش خشونت وجود در فیلمهای فرهادی اصوال زنجیره

ندارد و ایجاد جذابیت از راه کشش جنسی هم در ایران تابویی دولتی محسوب 

ی فرهادی به سوی ژانر پلیسی در فیلم شود. در این زمینه حرکت خالقانهمی

نخستین فیلم فرهادی است که زیرساخت نمایان  فروشنده جالب توجه است. این

خورد. تقریبا در هر ده دقیقه از متن اصلی ای در آن به چشم میجنایی-پلیسی

ی تازه در امتداد شناسایی فیلم )پس از پیش درآمد حدود نیم ساعته( یک برگه

  برد.هاست که داستان را پیش میشود و پیگیری همین سرنخمرد متجاوز برمال می

شان به نسبت موفق عمل ها و نمایش پیگیریفرهادی در گنجاندن سرنخ

اش به کلی کرده، به خصوص که مضمون اصلی فیلم فروشنده و ساختار معنایی
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بینیم متفاوت است و در برابر فروکاسته شدن به چنین با آنچه در ژانر پلیسی می

نشین انجامیده که هم به ورزد. نتیجه در نهایت به ترکیبی دلساختاری مقاومت می

آورد برانگیز است و کششی برای تماشای فیلم پدید میشکل مالیمی کنجکاوی

کند و به پیام پنداری و آشنانمایی داستان را حفظ میو از سوی دیگر همذات

 زند.ای نمیآمیز آن نیز لطمهتأمل

ل سومین بخش از هر منش، دستور است. دستور تغییر الگوی رفتاری حام

ای و پوشیده در لفاف قالبی نمادین جدید منش است. یعنی منشی که از راه رسانه

اش را دگرگون الگوی رفتاری دارندهشود، به مغزِ حاملی انسانی منتقل می

ای آماری، دستورِ منش خوانده سازد و این همان است که در صورتبندیمی

منشی آموزشی سر و کار شود. اگر دستور علنی و روشن و شفاف باشد، با می

ی منشهای پیوسته با مهارتهای رفتاری و فن ورزیدن داریم که به ویژه درباره

برجستگی و نمود چشمگیری دارد. اگر محتوای معنایی منش انتزاعی و پیچیده و 

دستور آن علنی و شفاف باشد، با متنی شعارگونه و ایدئولوژیک سر و کار داریم 

به همین نماید. در پیوند با نهادهای قدرت واجب میکه رفتاری خاص را اغلب 

ارزش هنری یک منش با صراحت دستورش نسبت واژگونه روی هم رفته خاطر 

دارد. در عین حال غیاب دستور به معنای ابتر بودن منش و مبهم بودن محتوای 

معنایی آن است. یعنی یک منش کامل و منسجم حتما دستوری را در خود نهفته 

اگر چنین نباشد «. دهدهل می»لگوی رفتاری حامالنش را به جهتی خاص است و ا

ی آن است که معنای نهفته در محتوای منش مبهم و نامنسجم و سردرگم نشانه

 است.
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توان از یک منش انتظار داشت، تأمل ورزیدن ترین دستوری که میپیچیده

های ت و منشمدار اسدار و چارچوباست. تأمل هم امری هدفمند و جهت

ی ای دقیق و روشن دربارهشان را به اندیشهنیرومند با معناهای فشرده حامل

دارند. ادبیات و به ویژه شعرهای نغز پارسی موضوعی مشخص و تیز و تک وا می

 شود.های منشی هستند که دستورشان به تأمل مربوط میو فلسفه مهمترین خوشه

با قدری ژست روشنفکرانه و  در سینما، اغلب فرا خواندن به تأمل

شود و این همان است که با شکلی گاه های نمادین عامیانه رمزگذاری میآرایه

ی قرن بیستم نمایان است و در  آثار اغراق شده در سینمای اروپای میانه

گیرد، چرا که گذشته از تمایل آمیز به خود میسینماگران شوروی وضعیتی اغراق

ی داری جهانی و فرهنگ عامیانهایِ مبارزه با سرمایهبه تأمل، شعار کلیشه

 گنجانده است.آمریکایی را نیز در خود می

ی سینمای اصغر فرهادی و به ویژه فروشنده جای توجه آنچه که درباره

شود، و موضوع این دارد، آن است که فرمانی آشکار برای تأمل در آنها دیده می

ها ی تأملموضوع غایی و نهایی همه است، که به تعبیری« من»اندیشه هم 

 شود. محسوب می

 

 

 

 

 

 

برانگیز است، که از هر ای موفق از روایتهای تأملفیلم فروشنده نمونه

کند. فیلم ماتریس اش پرهیز میای برای بزک کردن پیام اصلینوع آرایه و پیرایه
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ی ن را با واسطهاما آ شک پیامی تأمل برانگیز دارند،های شهر هم بیو روشنایی

کنند تا تماشاچی را پای نمایشگر نگه دار روایت میماجراهای پرحادثه یا خنده

ها را در کنار ی فروشنده و باقی فیلمهای فرهادی غیاب این آرایهدارند. درباره

بقای کشش فیلم داریم، که از ساده بودن ظاهری روایتها و آسان بودن 

ایست که موجی نو در شود و سبک ویژهمیپنداری با شخصیتها ناشی همذات

سینمای امروز ایران به راه انداخته و به ساخت آثار ارزشمند و موفقی هم انجامیده 

هایی متفاوت از صراحت دستور است. فیلمهایی مانند ناهید و النتوری که با درجه

 )و بنابراین شعارزدگی(، همگی این پیوند با زندگی هنجارین روزمره و دعوت

 سازند.را در خود نمایان می« من»ی ارکان به تأمل درباره

ی آن بود فروشنده در این میان متنی اثرگذار و کامیاب است و شایسته

که در تاریخ سیاسی سینمای روزگار ما نقشی کلیدی را ایفا کند، که کرد. این 

ایزه ی کن و هم در اسکار جفیلم یکی از معدود آثاری است که هم در جشنواره

شود. شب پیش برده، و دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران هم محسوب می

از برگزاری مراسم اسکار، صادق خان شهردار لندن این فیلم را در میدان ترافالگار 

برای عموم مردم نمایش داد و ده هزار نفر که به تماشای آن ایستادند، رخدادی 

را رقم زدند. اعتراضها به تحریم ورود  به یاد ماندنی در تاریخ سیاسی سینما

ی اسکار توسط دو ایرانی ایرانیان به آمریکا و پیامهایی که هنگام دریافت جایزه

متنی بود که باید ی رخدادهای بروننامدار خوانده شد نیز بخشی از این شبکه

ای و پیوستاری در امتداد پیام اصلی فروشنده خوانده و فهمیده همچون ضمیمه

ای نو و عینی از رمزگان محسوب شود، که در کشاکش نیروهای ، و الیهشود

 های زیرین این فیلم تراوش شده است.سیاسی بر الیه
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 هشتم اردیبهشترام: 

ساز بوده و این روز در تاریخ ایران زمین بسیار مهم و سرنوشت

ر هشتم اند. مهمتر از همه آن که دای در آن رخ دادهرخدادهای تعیین کننده

میالدی اردشیر بابکان در جنگ هرمزدگان اردوان پنجم  ۲۲۴اردیبهشت سال 

واپسین شاهنشاه اشکانی را به نبرد تن به تن دعوت کرد و بر او که پهلوانی 

نامدار بود پیروز شد. به این ترتیب دودمان اشکانی از شاهنشاهی ایران کنار رفت 

ای میان این دو برقرار بود یشاوندیو دودمان ساسانی جانشین آن شد. هرچند خو

 و شاه بعدی ساسانی که شاپور نخست باشد، مادری اشکانی داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی فیروزآبادنگارهنبرد اردشیر و اردوان در نبرد هرمزدگان، صخره

 

ی ایرانیان در برابر مهاجمان در قرون بعدی این روز با مقاومت دلیرانه

فرا شاه صلیبی اورشلیم دو کنراد اهل مونت ۵۷۱ر اروپایی مصادف بوده است. د

روز پس از نشستن بر اورنگ این شهر به دست فداییان اسماعیلی به قتل رسید. 

الدین شجرالدُر درگذشت. این زن ارمنی همسر صالح سلطانه عصمت ۶۳۶در 
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ایوبی بود و پس از شوهرش به حکومت مصر رسید و این کشور را در برابر 

ها حفظ کرد. او با عزالدین آیبک ازدواج کرد و به ی صلیبیحمله هفتمین موج

 ۱۲۷۹این ترتیب حکومت مصر از دودمان ایوبی به ممالیک انتقال یافت. در 

ها غلبه کرد و باران بر ارتش بزرگ عثمانیسردار درو دلیر ارمنی در جنگ باش

کن و یروی بنیانشان به ارمنستان را پس زد. با این همه بیست سال بعد نحمله

ها بلشویک  ۱۲۹۹ی قفقاز سیطره یافت. در مهیب دیگری از شمال بر منطقه

ی ایرانیِ آران را به اسم آذربایجان نامگذاری مجدد کردند و آن را در منطقه

که مرتضی مختارزاده قلمرو اتحاد جماهیر شوروی ادغام کردند. در همین روز 

ها قرار گرفت ی بلشویکاش مورد حملهخانه وقتیاز اعیان و بزرگان باکو بود، 

اش را به چشم دید، نخست با سربازان ارتش سرخ و کشته شدنِ اعضای خانواده

جنگید و چند تن از ایشان را کشت، و بعد پیش از این که دستگیر شود خودکشی 

در ایران شرقی پیشروی  ۱۳۵۷ی دیگری از هجوم این طاعون سرخ در شاخهکرد. 

محمد داود خان رئیس جمهور افغانستان در جریان کودتای اعث شد کرد و ب

ای برای ورود ارتش سرخ به سرزمینهای کمونیستها کشته شود، که این مقدمه

ی بعدی باز گرانیگاه تهاجمها به مرزهای باستان بلخ و هرات و غزنه بود. در دهه

براثر بمباران  ۱۳۶۴در  غربی ایران زمین )اما این بار به جنوب غربی( انتقال یافت.

شمار زیادی از ایرانیان کشته یا زخمی شدند. سه سال بعد شیمیایی پادگان حمید 

چند ماه پس از کشتار حاجیان ایرانی به دست سربازان آل سعود، روابط  ۱۳۶۷در 

 ایران و عربستان قطع شد.  

ند. کهای نظامی پیوندی برقرار میدر سطح جهانی هم این روز با درگیری

در جنگ سرینوال که بین فرانسه و اسپانیا در گرفت،  ۸۸۲در هشتم اردیبهشت 

 ۱۱۷۱برای نخستین بار توپخانه و سالح گرم باروتی مورد استفاده قرار گرفت. در 

ی فرانسویان به بلژیک و لوکزامبورگ امروزین که بخشی از امپراتوری با حمله

ای جزئی و انسه آغاز شد، و نسخهاتریش بود، جنگهای اروپایی انقالبیون فر
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تیرکش مشهور از بیلی کید هفت ۱۲۶۰ای از همین خشونتها آن که در حاشیه

 های خود ادامه داد.زندان لینکلن کاونتی در نیومکزیکو گریخت و به ماجراجویی

 

 

 

 

 

 

 

 جنگ سرینوال

  ۶۳۲ی دیگر هم تقارن دارد. در هشتم اردیبهشت با چند رخداد پراکنده

« نامو میوهو رِنگِه کیو»ی رِن تفسیر خویش از آیین بودایی را در قالب رسالهنیچی

رن را در ژاپن بنیان نهاد، و در گرد آورد و به این ترتیب مذهب بودایی نیچی

ی توماس مقدس در فیلیپین تاسیس شد. این مرکز دینی بعدتر به صومعه ۹۹۰

واکسن تب زرد ساخته  ۱۳۱۱در  بزرگترین دانشگاه کاتولیک جهان تبدیل شد.

محمدعلی کلی در اعتراض به جنگ ویتنام از حضور در میان  ۱۳۴۶شد؛ در 

اش خلع شد؛ و در ی القاب قهرمانیارتشیان خودداری کرد و در نتیجه از همه

 گیری کرد.شارل دوگل از ریاست جمهوری فرانسه کناره ۱۳۴۸

ای سیاستمدار عد مراغهمحمد سا زادگان ایرانی این روز عبارتند از

یوهان گوتنبرگ ( و در میان انیرانیان باید از ۱۳۰۰( و سیمین دانشور ادیب )۱۲۶۰)

(،  ۱۲۸۵کورت گودل ریاضیدان نامدار )(، ۷۷۹)آلمانی مخترع ماشین چاپ 

( یاد کرد. دو نفر که در ۱۲۹۰فروچیو المبورگینی سازنده ماشینی به همین نام )

ه شدند اما ننگ است اهل این قلمرو دانسته شوند هم در قلمرو ایران زمین زاد
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و صدام حسین در  ۱۳۱۵همین روز در دوسال پیاپی زاده شدند: طارق عزیز در 

۱۳۱۶ . 

 

 

 

 

 

 

  محمد عالم خان بخاری    احسان طبری

(، ۱۳۶۸درگذشتگان این روز در میان ایرانیان عبارتند از احسان طبری )

آخرین خان بخارا که چهار سال پیش از مرگش این  سید میر محمد عالم خان

(، و البته سروان ۱۳۲۳ی کمونیستهای روسی بر باد داد )امارت را به خاطر حمله

(. میرایان انیرانی هم اغلب ۱۳۶۰خلبان علی اکبر شیرودی قهرمان جنگی نامدار )

سولینی (، و بنیتو مو۱۳۱۵سیاستمدارانی ناکام هستند: ملک فؤاد اول شاه مصر )

ی مرگ پارتیزانی در این ( که با یک جوخه۱۳۲۴اش کالرا پِتاچی )و معشوقه

روز کشته شدند. یک استثنا در این میان هم فرانسیس بیکن نقاش ایرلندی هم در 

 ( درگذشت.۱۳۷۱این روز )

 

 

 

 

 

 

 

 تیر در عالم زناشویی!ی رهبر عراق با هفتصدام و همسرش، و شوخی عاشقانه
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 زدهم اردیبهشترام: دوا 

 

مهمترین مناسبت دوازدهم اردیبهشت در دوران معاصر ما کشته شدن 

 ۱۲۷۵ناصرالدین شاه در این روز است. بعد از ظهر آدینه دوازدهم اردیبهشت 

ناصرالدین شاه در حرم حضرت عبدالعظیم توسط میرزا رضا کرمانی با اسلحه 

ن صدراعظم قتل ناصرالدین السلطاامیندر همین روز اتابک گرم به قتل رسید. 

شاه و پادشاهی مظفرالدین میرزا را تلگرافی به تبریز اعالم نمود. مظفرالدین شاه 

به تهران از او برای مخارج حرکت و را در سمت صدراعظمی تثبیت وی  هم 

یازده سال بعد باز در همین روز  کرد.دریافت پول ی حوالههزار تومان  یکصد

با فرمان محمدعلی شاه به صدارت رسید و دو سال بعد  ( اتابک بار دیگر۱۲۸۶)

خواهش احمدخان مشیرالدوله را عزل ( محمدعلی شاه صدراعظم مشروطه۱۲۸۸)

 کرد و این مقام را به سعدالدوله بخشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراسم خاکسپاری ناصرالدین شاه
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های سیاسی انگلستان در حریم دوازدهم اردیبهشت در ضمن روز مداخله

ها که خواهان کنترل سیستم نظامی و انگلیسی ۱۲۹۵ران زمین نیز هست. در ای

مالی ایران بودند با سپهساالر اعظم صدراعظم توافق کردند که ماهی دویست 

هزار تومان به دولت ایران بدهند و این دو وزارتخانه را مدیریت کنند. ربع قرن 

دست انگلستان آفریده ها که کشورشان چند سال پیش به عراقی ۱۳۲۰بعد در 

ی این دولت بود، وی را راندند که نشاندهشان ملک عبداهلل دستشده بود و شاه

ها نزدیکی داشت به حکومت رشیدعالی گیالنی را که با رضا شاه و آلمانی

ها به عراق حمله برگزیدند. تا این که در دوازدهم اردیبهشت همین سال انگلیسی

درت کنار زدند و باز ملک عبداهلل را به جای تعیین کردند و رشیدعالی را از ق

ها با مردم ایران زمین در اینجا پایان شده برایش برنشاندند. درگیری انگلیسی

( در همین روز دکتر مصدق در مجلس طرح ۱۳۳۰نیافت چون دقیقا ده سال بعد )

–( راه آهن تهران ۱۳۳۶ملی شدن صنعت نفت تصویب شد. شش سال بعد )

 گشایش یافت.  مشهد هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشیدعالی گیالنی و محمد حسینی مفتی اورشلیم
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در سطح جهانی دوازدهم اردیبهشت به شکل غریبی با رخدادهای دینی 

میالدی آتاناسیوس اسکندرانی رهبر بانفوذ  ۳۷۳مصادف بوده است. در سال 

هجری خورشیدی ماروتای تکریتی رهبر  ۲۸مسیحیان درگذشت. در سال 

 مسیحیان سریانی در قلمرو ساسانی فوت کرد. او تفسیری مشهور بر کتاب مقدس

نوشته بود و در گردهمایی رهبران مسیحی در سال هشتم هجری به رهبری 

دن انجیل جیمز شاه برای اولین بار در لن ۹۹۰مسیحیان آسوری برگزیده شد. در 

لوا ی مذهبی شهر یِهاطی درگیری ۱۳۸۳به چاپ رسید، و در دوران معاصر ما در 

تار مسیحی به دست مسلمانان، مسیحیان به کش ۷۸در نیجریه، به دنبال کشته شدن 

 تن از مسلمانان را کشتار کردند. ۶۳۰مسلمانان روی آوردند و بیش از 

 ۱۳۸۷این روز در ضمن با فجایعی طبیعی هم مصادف بوده است. در 

هزار تن را به قتل رساند و  ۱۳۸توفان موسوم به نرگس برمه را ویران کرد و 

نستان به رانش زمین در بدخشان افغاهم  ۱۳۹۳خانمان کرد. در میلیونها نفر را بی

مرگ دو سه هزار تن منتهی شد که دویست و پنجاه نفرشان مهمانان یک مجلس 

 عروسی بودند. 

در سطح جهانی این روز با چند رخداد سیاسی گره خورده است. در 

 سیاس حزب سوسیالیستی کارگران اسپانیا را تاسیس کرد، درپابلو ایگلِ ۱۲۵۶

جنگ  ۱۳۶۱ی خود ساخت، و در لئوپولد دوم شاه بلژیک کنگو را مستعمره ۱۲۶۴

ند رخداد با این همه چ دریایی بریتانیا و آرژانیتن بر سر جزایز فالکلند آغاز شد.

ل موتورز شرکت جنرا ۱۲۹۷فنی و فرهنگی هم در این روز رخ داده است. در 

نخستین هواپیمای  ۱۳۳۱ی خودروی شورولت را تاسیس کرد، در کارخانه

تنسی  ۱۳۳۴مسافربری با موتور جت از لندن به یوهانسبورگ پرواز کرد، در 

دریافت کرد و « گربه روی شیروانی داغ»ی درام پولیتزر را برای ویلیامز جایزه

ا از انحصار ارتش آمریک GPSبیل کلینتون اعالم کرد که استفاده از  ۱۳۷۹در 

 گردد.شود و کارکردش عمومی میخارج می
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 قربانیان کشتار بلوا در نیجریه

 

الدین شاه نصرت الدین میرزا ساالر السلطنه پسر ناصردر میان ایرانیان 

( در این روز زاده شدند و غالمحسین ۱۳۰۲( و رضا ارحام صدر هنرپیشه )۱۲۶۱)

( در این روز ۱۳۹۳دان )(، و رضا لطفی موسیقی۱۳۲۵رهنمای ریاضیدان )

اند درگذشتند. این روز در ضمن با ترور سیاستمدارانی که رهبر دینی هم بوده

ی یداهلل سحابی خارج اهلل مطهری هنگامی که از خانهآیت ۱۳۵۸پیوندی دارد. در 

ن اسامه بن الدن با بمبارا ۱۳۹۰شد به دست گروه فرقان ترور شد و در می

 ها در پاکستان به قتل رسید. آمریکایی

یونگ لِه امپراتور در سطح جهانی زادگان دوازدهم اردیبهشت عبارتند از 

(، ۱۱۵۱(،  نووالیس شاعر آلمانی )۱۱۰۸ی روسیه )(، کاترین کبیر ملکه۷۳۹چین )

(، الکساندر کرنسکی اولین رئیس جمهور ۱۲۳۹تئودور هرتسل سیاستمدار )

( ۱۲۷۱هوفن خلبان و قهرمان جنگی آلمانی )مانفرد فون ریشت(، ۱۲۶۰روسیه )

 (.۱۳۵۴و دیوید بکهام فوتبالیست )

(، آلفرد دو ۸۹۸درگذشتگان این روز هم عبارتند از لئونارد داوینچی )

(، جی ۱۳۴۸(، فرانتس فون پاپن صدراعظم آلمان )۱۲۳۶موسه ادیب فرانسوی )

شناس و فیزیولوژیست عصب (، و جان اکلز۱۳۵۱) FBIادگار هوور موسس 

 جان سپردند. ۱۳۷۶استرالیایی و پائولو فریره که هردو در 
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 (خورشیدی ۳۲۰-۲۳۷)سمرقندی  رودکی  بیتهایی ربگزیده از  

 

 که جهان نیست جز فسانه و باد  شادزی با سیاه چشمان شاد

 وز گذشته نکرد باید یاد   زآمده تنگدل نباید بود

 من و آن ماهروی حور نژاد  الیه بویمن و آن جعد موی غ

 شور بخت آن که او نخورد و نداد نیک بخت آن کسی که داد و بخورد 

 باده پیش آر هرچه باداباد باد و ابر است این جهان و فسوس

 

  آزادوار داد مرا ی، پند زمانه

 سربه سر همه پندست ،یزمانه، چون نگر

 یکسان، گفت: تاتو غم نخور کیروز ن به

 سا کسا که به روز تو آرزومندستب   

 دار نگاه شیگفت مرا: خشم خو زمانه

 دربندست یکرا زبان نه به بندست پا   

 

 

 

 

 



  صد و نود وپنجاه و پنجم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

    



 

 

 

 روده:س -ه ریش خضاب کرده بودک-ابوطاهر خسروانی در طعن رودکی 

 نندخود خضاب ک یمو  یکه هم                    ریمرا از مردم پ دیعجب آ

 را عذاب کنند شیسبب خو یهد                 بنر یخضاب از اجل کس به

 

 رودکی در پاسخ گفت: 

  اهیکنم س یرا نه از آن م شیخو ین موم

 تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناه

 کنند            اهیس بتیچون جامه ها به وقت مص

 اهیکنم س یریپ بتیدر مص یمن مو

 

 

  دیشا ،یشاد باش ست،یحال شاد  دیهمه راست، آن چنان که ببا کار

  دیدولت خود همان کند که ببا  ؟یرا دراز چه دار شهیو اند انده

  دیهر چه صوابست بخت خود فرما   ابدیترا به کار ن رانیوز یرا

  دیچون تو نزا زیو آن که ترا زاد ن   قیتو ز خال لیبد اردین چرخ

  دینگشا یتا صد دگر به بهتر  نبندد بر تو  یهرگز در زدیا
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 امرستم از شعرهایم:

 

 ۱۳۹۵بهمن 

 

  ام؛ چون شاد رُستم تا فراسو؛ چون غریورُستم

 در شکاف ظلمت غاری شکستم پشت دیو

  چرخ در بیم از خروش گرزِ صد  مَنْ آهنم

 گدازد گُرد و نیوبانگ کرنایم به میدان می

 

  ام با هفت رخ هفتاد بارخویشتن را کشته

 دیو، گه اسفندیارگاه سهرابی جوان، گه 

 هر قدم یک پاره از خود زیر پایم محو شد

 نوشید یارهر نفس یک قطره جان بودم که می   

 

 ای کآن روزگارام، آری، همان آیینهرستم

 جست راه در برابر داشت چون مردانگی می   

 رستمی آسوده خاطر، پاکدل، یل، استوار

 هخواجوی و کینهسرکش و یاغی، جسور و رزم   

 

 

 هایم گرچه آنسان نیستمخوانده گوسان قصه
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 شد روایت راهِ من گویی که انسان نیستم   

 ام آری و جز رستم نشاید گفت منرستم

 مهر بودم، مهر هستم، هیچ جز آن نیستم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایم: رستم و اشکبوساز نقاشی
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  عقالنیت ـ عواطف  

  های خودآگاه ذهن در سطح پردازش ی:اصل پردازشگرهای مواز

ـ هیجانی مجهز است.  به دو سیستمِ ـ استداللی و عاطفی  متمایزِ عقالنی 

هایی گوناگون های تکاملی متفاوتی دارند، با شیوهاین دو خاستگاه

اند. کنند، و در نقاطی متمایز از مغز تمرکز یافتهپردازش و ارزیابی می

الگوى سازمان یافتگِى نیز جدیدتر است، که از نظر تکاملی عقالنیت، 

سیستم عقالنی  محور، خودآگاه، نقدپذیر و خطِى شناخت است.زبان

ها را گام به گام، طی فرآیندی خودآگاه و به نسبت کند پردازش داده

کند، اما به خاطر همین پله پله بودنِ تحلیل، و امکان بازنمایی هر می

ست و گامهای استدالل روشن و پله در زبان، روند کار خودآگاه ا

 باشد. نقدپذیر می

احساسات شکلى کیفى، مبهم، چندپهلو و عواطف و 

تر است، این سیستم قدیمی خودآگاه از سازماندهى شناخت است.نیمه

کند و به شکلی غیرزبانی و بنابراین نیمه خودآگاه ـ ناخودآگاه کار می

و همزمان و شتابزده به هایی موازی گیری و پردازش را در گامتصمیم

اش شود و بدنهرساند، از این رو تنها دستاورد آن خودآگاه میانجام می

ی خودآگاهی و رمزگذاری در زبان خارج است. این سیستم از دایره

وخو )مانند خشم و ترس و شادی و...( را تعیین حال و وضع و خلق
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ی سیستم من ها و وضعیت عمومکند که همانا حالتِ پردازش دادهمی

 دهد.را نشان می

  ها عقالنی گیری و تحلیل دادهتنها راه تصمیم گرایی خام:عقل

 است.

 ارزش های عاطفی ـ هیجانی، به خاطر بیپردازش ی ناگهیس:تله

گیری و انتخاب شمرده شدن، کارآیی خود را در فرآیند تصمیم

 به دلیل فلج دهند. داورییشاروی من از دست میهای رفتاری پگزینه

 دهد.شدنِ دستگاه عاطفی ـ هیجانی، کارآیی خود را از دست می

 :پردازش عاطفی و هیجانی در شرایطی که نیاز  راهبرد سپندارمذ

یابد و در گرا وجود دارد، اولویت میبه پردازش سریع و فراگیر و کل

ای کمکی در کنار سیستم چون پشتیبان و پردازندهسایر موارد هم

 دهد. نی ـ استداللی به کارکرد خود ادامه میعقال

  گیری و دستیابی به حقیقت، تنها راه تصمیم گری خام:احساساتی

ها متصل نباشد هرچه با احساسات و هیجاناحساسات و عواطف است. 

 غیراصیل، سرد، غیرانسانى و دروغین است.

 تن ها و نادیده انگاشتمرکز بر عواطف و هیجان ی ساوول:تله

گیریِ شفاف و عقالنیت به محروم شدنِ من از روندهای تصمیم

شود. ناکارآمد شدنِ دستگاه عقالنی ـ خودآگاه و دقیق منتهی می

 شود. استداللی به فلج شدن روند داوری درست منجر می
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  :ترکیب هر دو توانایی پردازشی به شکلی که هر  راهبرد شهریور

های مبهم اما جویی از پاسخند. بهرههای دیگری را تکمیل کیک کاستی

هیجانی، در کنار روندهای دقیق و مستدل عقالنی برای  سریع و فراگیرِ

های رفتاری بهینه. تأکید بر راهبردهای عقالنی در شرایطی انتخابِ گزینه

که پردازشی شفاف و دقیق و نقدپذیر مورد نیاز است، و حفظ کارآیی 

انی که اولویت پردازشی به سوی دستگاه عقالنی در شرایطی بحر

 شود.سیستم عاطفی ـ هیجانی متمایل می

Z  اند؟ چرا این دو سیستمِ مجزا برای انتخابگری تکامل یافته

هریک از آنها در مغز آدمی کجاست؟ چرا یکی از آنها با زبان  جایگاه

توان این دو شیوه را به دو سطح زیستی ـ پیوند خورده است؟ آیا می

هایى که به عواطف و نام اجتماعی ـ فرهنگی مربوط دانست؟ روانی و

 دهند تا چه حدى شامل و فراگیر است؟نسبت مى هیجانیحاالت 

O  یک تصمیم مهم زندگی خود را به خاطر بیاورید، چه سهمی از

ها و چه بخشی از آن متأثر گیری زیر تأثیر عواطف و هیجاناین تصمیم

اکنون ت؟ یک انتخاب رفتاریِ ساده را که هماز استدالل عقالنی بوده اس

توان تنها با رو هستید به همین ترتیب تحلیل کنید. آیا میبا آن روبه

ی گیری کرد؟ اگر چنین کنیم، تجربهها تصمیمیکی از این سیستم

 گیریم، چه ایرادی دارد؟مان از رفتاری که در پیش میشخصی

 

 

 

 اشون

 اشموغ

 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 عقالنیت

 عواطف

 آرمان

 هدف

 برنامه

 نقشه
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 ی دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اهیی ردبارهاندیشه

 ۲۸/۲/۱۳۹۶ی اعتماد، پنجشنبه روزنامه

 

ای که پیشارویمان قرار دارد، دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری

برگزاری این رقابتهای سیاسی است و از چند نظر اهمیت دارد. در دنیای قدیم 

گانه های دوازدهشمردند و چرخهایرانیان از سویی عدد دوازده را مقدس و مهم می

خه از زمان کرانمند به ی تکمیل یک دوره و به پایان رسیدن یک چررا نشانه

آوردند، که خاستگاهی گاهشمارانه هم دارد و از گنجیدن دوازده ماه حساب می

گیرد و باور به دوازده هزار ساله بودن تاریخ جهان در سال خورشیدی ریشه می

را در ایران باستان به دنبال داشته است. از سوی دیگر دوازدهمین دور انتخابات 

ی چهل ساله شدن نظام سیاسی جمهوری اسالمی انهریاست جمهوری در آست

پذیرد و این سنی بوده که در قدیم بلوغ و پختگی عقلی و گاه بعثت و انجام می

برانگیختگی و چرخشهای بزرگ معنوی را در زندگی افراد بدان منسوب 

های خود را اند. چرا که مردمان دنیای قدیم در حدود چهل سالگی نوهساختهمی

شان در تولید مثل و تداوم بقا برآورده شناختیی زیستاند و وظیفهدیدهمی

آورده است، های اجتماعی و فرهنگی فراهم میشده و مجالی برای بلندپروازیمی

 زده است.و همین است که بحران میانسالی را در همین دوره رقم می

و ی زمانی هایی از تکمیل یک چرخهانتخابات پیشاروی ما هم نشانه

ی سازد. گفتنی دربارهانداختنِ مربوط به بحران میانسالی را نمایان می پوست

اندازی بسیار است. اما آنچه که در این کوتاه سخن مجالش نمودهای این پوست
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ی وار به برخی از نمودهاست که در جریان مناظرهای فهرستفراهم است، اشاره

 انگر.رقیبان مفام ریاست جمهوری چشمگیر بود و بی

های عمومی، ی این گفتگوها از رسانهی رقیبان و پخش زندهرسم مناظره

ساالرانه است که از بلوغ سیاسی یک جامعه و آیینی درست و شایسته و مردم

خیزد. همین اعتماد به عقل عمومی است اعتمادش به عقل جمعی خویش بر می

شهروندان برای ورود ی ت بر همگان و آزادی همهی گشوده بودن رقابکه قاعده

ن به این عرصه را در بیشتر کشورهای دنیا نیز رقم زده است. از همین روی، آ

شماری از نامزدهای عجیب و غریب که با شعارهایی شگفت یا ظاهرهایی 

کنند، هیچ ایرادی ندارند و نام در این رقابتها اقدام میبرانگیز برای ثبتبحث

زه که باز داشته یاسی است، به همان اندای بلوغ یک نظام سحضورشان نشانه

 دهد.شدن برخی از نامزدها و غیابشان از این عرصه ناپختگی و خامی را نشان می

ی این نامزدها هشت نام بیرون آمد که به هر روی در نهایت از گردونه

 در چند نوبت و چندین ساعت با هم به گفتگو و بحث پرداختند. در اینجا قصد

هایشان یا راست ها و کاستیی نکات مثبت و منفی نامزدها یا تواناییندارم درباره

ی اصلی که همان عقل عمومی و دروغِ ادعاهایشان سخنی بگویم، چرا که سنجه

ها گفتمانی شکل گرفت مردم باشد برقرار است و در کار. اما در جریان این مناظره

هور کرد که در قدرت ظ ای از صورتبندیو چارچوبی از پیکربندی معنا و شیوه

سابقه بود و سزاوار است در آن مورد های سیاسی رایج بیتاریخ معاصر ما و بازی

ها در گفتمان عمومی حاکم بر چند سطری بنویسم. با تاکید بر این که این ویژگی

جمهوری جاری بود و امری نیست که منحصر به یک یا رقیبان منصب ریاست

 چند نامزد باشد.

گیری عمدی و صریح یژگی که بسیار جالب توجه بود، فاصلهنخستین و

میان موضع  -بیش و کم -ی نامزدهانامزدها از قدرت مستقر بود. کمابیش همه
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خویش و موضع حاکمیت تمایزی و گویا گاه تقابلی قایل بودند و اغلب طوری 

 آن هستند« از بیرون»گفتند که گویی پرچمدار اصالح یک نظام سیاسی سخن می

گویند. این در حالی بود که اش سخن میو از جایی خارج از بسترِ آن درباره

اعتماد و جا افتاده در سیستم سیاسی ی نامزدها کارگزارانی باسابقه و قابلهمه

گیری صریح و روشن اگر را اگر نخواهیم کشور هستند و چنین شکلی از فاصله

اش در ایران و سابقه بودنه بیانگیز بدانیم، دست کم باید بناسازگون و شگفت

 اش در انتخاباتهای مشابه کشورهای دیگر تاکید کنیم.نظیر بودنبی

دومین ویژگی که آن هم بسیار جای بحث و توجه داشت، محور توجه 

ی نامزدها نقدهایی نسبت رقیبان بود. چنان که همه جای دنیا مرسوم است، همه

کردند. یعنی به ب را تصویر میبه وضعیت موجود داشتند و وضعیتی مطلو

کردند و برای ها و شکایتهایی که انعکاسی از افکار عمومی بود اشاره میناکارآیی

کردند. این نکته بسیار اهمیت داشت که محور رفع آنها راهبردهایی پیشنهاد می

مطلق و استواری که بر کل گفتمانها استیال داشت، اقتصاد بود. بحثهای بسیار 

ی ما، هرچند مورد اشاره ند بحران محیط زیست یا بحران اخالقی جامعهمهمی مان

ی وضع اقتصادی شد، اما محل تاکید و تأمل نبود. در مقابل بحث دربارهواقع می

پذیر و مفاهیم وابسته )اشتغال، مردم و راهبردهای تامین معیشت طبقات آسیب

دور نیست اگر بگوییم این  ی نامزدها بود.یارانه، و...( موضوع اصلی تاکید همه

ای بود که در تاریخ سیاسی ترین و اقتصادمدارترین گفتمان رقابتیمادی

 ایم. معاصرمان شاهدش بوده

سومین ویژگی مهم، عبور پیاپی نامزدها از خطهای قرمز سیاسی بود. 

ها، نهادها و مسائلی که اغلب در گفتمان سیاسی رسمی کشور مفاهیم، موضوع

ها و شود در جریان مناظرهمانند و اشاره به آنها تابو تلقی میی میناگفته باق

های نامزدها بارها و بارها مورد همچنین پیش و پس از آن در پیامها و سخنرانی

ای که در جریان این انتخابات شکل اشاره قرار گرفت. از این نظر گفتمان سیاسی
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. امری که به خودی خود پروا بودشکن و جسور و بیگرفت تا حدودی شالوده

ارزشمند است و اگر درست مدیریت شود گفتمان سیاسی کشور را از تکرار و 

برانگیز هم هست و رکود بیرون خواهد کشید. هرچند به همین اندازه مخاطره

 ممکن است به نتایج نامنتظره منتهی شود.

در میان این سه وجه غالب که از حضور عناصری نوظهور در گفتمان 

داد، سه غیابِ چشمگیر هم در کار بود که در جای خود سی کشور خبر میسیا

باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آنها، غیاب اشاره به برخی از مهمترین مسائل 

شان احتماال با توافق ضمنی ی ایران بود. مسائلی که ناگفته ماندنپیشاروی جامعه

ری بود برای آن که چالشهای ی رقیبان ممکن شده بود، و به ظاهر تدبیهمه

ناشدنی در افکار عمومی برانگیخته نشود. به عنوان مثال برانگیز و کنترلحساسیت

موقعیت ایران در منطقه و چالشهای پیشاروی کشورمان در رویارویی با نیروهای 

ستیز کشورهای همسایه به کل نادیده انگاشته شد. به همین ترتیب مسائل ایران

ار مغزها، حجاب بانوان، و پیکربندی عمومی قدرت در کشور که مهمی مانند فر

در گفتمان عمومی مردم موضوع بحث و تبادل نظر است، به کلی در گفتمان 

ای انتقادی نامزدها غایب بود. غیابی که بیشتر به پرهیز از رویارو شدن با مسئله

 محتوم شباهت دارد، و نه تالش برای حل آن. 

ر جای توجه داشت، چرخش نمایانی بود که از دومین نکته که بسیا

شد. گفتمانی که بر ی نامزدها دیده میگفتمان دینی به گفتمان ملی در سخن همه

مدار را تبلیغ مداری دیناسالمیت نظام تاکید داشت و بنابراین پارسایی و اخالق

 ناپذیر از شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاستکرد، همواره بخشی جداییمی

جمهوری در دوران معاصر ما بوده است. گفتمان جاری در میان نامزدهای 

ها به این موضوع در آن انگیز بود که اشارهدوازدهمین دوره از این نظر شگفت

به شدت جسته و گریخته و نامنسجم بود. حتا در بیان نامزدهایی که مخاطبان و 

شد نین تاکیدی دیده نمیی سنتی مذهبی جامعه هستند هم چشان طبقههواداران



  صد و نود وپنجاه و پنجم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

    



 

ها در این زمینه در کنار مسائل اقتصادی نشانده شده و اغلب توسط و اشاره

هایی نمایان به نوعی های معیشتی پوشانده شده بود. در این میان اشارهمالحظه

شد، و باز این هم جای توجه داشت بزرگداشت هویت ملی نیز در همه دیده می

شان نمایندگان پرشوری برای های پیشینگیریبه موضع چون برخی از نامزدها بنا

 شدند.گفتمان ملی محسوب نمی

ساز در سومین و مهمترین نکته آن که غیابی بسیار برجسته و سرنوشت

ی نامزدها وجود داشت، که کمتر از پنج مورد پیشین جلب توجه گفتمان همه

و آن هم غیاب یک دستگاه شان اهمیت بیشتری داشت؛ کرد، اما احتماال از همهمی

هایی که در جریان گفتمانهای انتخاباتی )چه تبلیغات نظری منسجم بود. کلیدواژه

شد همه مفاهیمی جا ها( به کار گرفته میها و چه مناظرهشخصی و چه سخنرانی

شناسی، های گوناگون علم دانشگاهی )جامعهافتاده و تخصصی بود که در شاخه

شان هایی پرداخته دربارهزیست و...( تعریفها و نظریه سیاست، اقتصاد، محیط

های رقیبِ اندیشیدنِ شفاف و دقیق در هر وجود دارد و مکتبهایی مشهور شیوه

کنند. متاسفانه در گفتمان عمومی نامزدها نشانی از استقرار مورد را نمایندگی می

های کلیدواژه شد. یعنی معلوم نبوددر یک دستگاه نظری روشن و دقیق دیده نمی

ی کدام دستگاه نظری در جمالت علمی به کار گرفته شده به چه معنایی و از زاویه

انتخاباتی را به امری مبهم و  شوند، و همین نارسایی کل گفتمانبه کار گرفته می

کرد. گویی تبدیل میهای منطقی و تناقضبافی و گاه ناسازگاریانباشته از کلی

گفتمان سیاسی کشورمان )و البته بسیاری از کشورهای دیگر(  این امر متاسفانه در

ای آشکار دارد. اما تکرار آن در گفتمان انتخاباتی این باب است و پیشینه و دامنه

 ی نگرانی و سزاوار تأمل بود. دوره با توجه به عمل و وسعتی که داشت، مایه
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 انتخابات، تحریم و منافع ملی

 (حسام خراسانیگر: )مصاحبه ۲۵/۲/۱۳۹۶دوشنبه ، شهروندی روزنامه

 

 نیپرسش ساده که ا کی«  دارد؟ یرا در پ نفعی چه انتخابات»  س:

در باب منافع  دیشده است؛   اگر موافق هست جیمردم را انهیعام اتیروزها در ادب

 میانتخابات در جامعه صحبت کن

نتخابات ریاست جمهوری با ج: بله، این روزها با نزدیک شدن به زمان ا

هایی که گیریشویم. موضعهایی گاه افراطی در این مورد روبرو میگیریموضع

گیرد. یعنی کسانی که از رفتار چندین جفت متضاد معنایی را در بر می

اند داشتها و باورهایی را پیشاپیش پذیرفتهکنند، اغلب پیششان دفاع میانتخاباتی

بینیم که این زنند. در بحث و جدلها اغلب میه انتخاب میو بر مبنای آن دست ب

گیرد و گاهی حتا برای های تعیین کننده و مهم مورد بحث قرار نمیمقدمه

 شان هم خودآگاهانه روشن نیست.دارنده

 توانید مثالی بزنید؟می س: منظورتان از جفتهای متضاد معنایی چیست؟

در اطراف مفهوم اثرگذاری است.  اش دوقطبیِ برساخته شدهج: یک نمونه

ی خودشان و شان در انتخابات هیچ تاثیری در آیندهای معتقدند شرکتعده

گویند آینده کامال توسط این مشارکت تعیین شان ندارد و برخی دیگر میجامعه

اثر شان را اثرگذار و برخی دیگر یکسره بیای کنش انتخاباتیشود. یعنی عدهمی

ای به تمایز و تقابل میان نامزدهای انتخابات قایل دیگر آن که عده دانند. مثالمی

دانند. تا جایی که من از تحلیل هستند و برخی دیگر همه را کامال همسان می

ام، در کل سه دوقطبی مهم داریم که گفتمان مردم طی روزهای گذشته دریافته
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د شده است: نخست ی انتخابات بر اساس آنها بنیاتمام بحثهای مردمی درباره

ی خودشان اش برنامهاینها همه»تاثیر بودن رای دادن )بحث اثرگذاری در برابر بی

، دوم همسان بودن یا ناهمسان بودن نامزدهای رقیب )بحث سگ زرد و «(است!

است،  -ترو به نظرم عجیب -تر شغال و این حرفها!(، و سومی که از بقیه پیچیده

 با مشروعیت سیاسی نظام مستقر است. معنای رای دادن در نسبت 

دهید؟ این به همان کسانی ی این آخری توضیح بیشتری میس: درباره

 گویند؟شود که از تحریم سخن میمربوط می

ج: این آخری بدان معناست که برخی از مردم معناهای عجیب و غریبی 

ال رای ندادن تراشند و بعد بر آن اساس رای دادن یا معمورا برای رای دادن می

کنند. برخی رای دادن را تایید مشروعیت نظام سیاسی، همدستی تام را توصیه می

اش تفسیر ی آن یا سهیم شدن در خطاهای گذشتهو تمام در رفتارهای آینده

های ای از میان گزینهکنند. برخی دیگر به سادگی رای دادن را انتخاب گزینهمی

ی خودِ انتخابات تاکید دارند. ساالرانهی مردمدانند و بر سویهسیاسی موجود می

یعنی دوقطبی سوم به منسوب کردن معناهای پرشاخ و برگ و مفصل یا ساده و 

شود. این بحث اخیر همان است که گفتمان سرراست به رای دادن مربوط می

تحریم انتخابات را پدید آورده است و تا جایی که من دیدم تنها در ایران به این 

وجود دارد. یعنی کسانی که در جاهای دیگر دنیا انتخاباتی را تحریم  شکل

 کنند. کنند، به دلیل اول یا دوم بسنده میمی

 س: اما در ایران گویا گفتمان تحریم بیشتر به سومی مربوط شود؟

تاثیر یا شباهت نامزدها به هم از حدی ج: دقیقا. اگر واقعا رای دادن بی

معقول است و این همان است که تا حدودی مشارکت  بیشتر باشد، رای ندادن

ی تاریخ اندک سیاسی در کشورهای اروپایی را رقم زده است. اما در ایران تجربه

معاصرمان نشان داده که رای دادن سرنوشت جناحهای سیاسی و مردم را به شکلی 

در  کند، و تفاوت میان نامزدها هم به قدر کافی نمایان است.افراطی تعیین می
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این شرایط این که کسی معناهایی افزوده و خودساخته و نامطلوی را به رفتار 

ی کنم ویژهخودش منسوب کند و بعد با سر و صدا از آن سر باز بزند فکر می

ایران باشد. دست بر قضا این شکل از صورتبندی ماجرا شباهت چشمگیری به 

پیمایی را مشت محکمی شعارهای دولتی دارد که زمانی مثال شرکت در یک راه

کرد. به همین ترتیب گفتمانی داریم که به دهان یک ابرقدرت نظامی قلمداد می

ای شرکت نکردن در انتخابات را همچون مشت محکمی به دهان بافت سیاسی

کند. خالصه این که ما سه دوقطبی داریم که فرد با آن مخالف است تفسیر می

کار  ر انتخابات را تولید کرده است:که سه گفتمان برای مشارکت نکردن د

 خودشونه، سگ زرد، و مشت محکم!

شان و منافع ملی کشور با ای گمان کنند منافع شخصیس: شاید هم عده

زنند؟ هم سازگاری و تناسبی ندارد و به این خاطر از شرکت در انتخابات سر باز ب

 یعنی منافع شخصی خود را به منافع جمعی ترجیح دهند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

توان در چارچوب شناختی داریم که میج: به نظرم دو اصل عام جامعه

اش را نشان داد. نخست آن که منافع افراد یک جامعه ها درستیی سیستمنظریه

آن جامعه پیوستگی دارد. یعنی برآورده کردن منافع  به شکلی آماری با منافع ملی

عضو ملت است. دوم آن که ملی همان بیشینه کردن آماریِ منافع شخصی افراد 
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دهد ای کوچک از جمعیت رخ میواگرایی منافع شخصی و ملی تنها در حاشیه

اش اصوال تنها در جاهایی وجود دارد که تراکمی خیلی باال یا و امکان تحقق

نشینانی که از منابع و حقوق مدنی پایین از قدرت را داشته باشیم. یکی در حاشیه

بینیم، و دیگری در ای را میکمی دارند، چنین واگرایی اند و قدرت بسیارمحروم

صاحبان قدرتی که امکان سوءاستفاده از اقتدار سیاسی و فدا کردن منافع ملی 

شان را دارند. به ویژه در حالت دوم که رفتارشان اثرگذار و برای منافع شخصی

ی براین افسانهتعیین کننده است با جمعیتی بسیار بسیار اندک سر و کار داریم. بنا

واگرایی منافع شخصی و ملی از پایه به نظرم نادرست است و حرف کسانی است 

 شان در جامعه ندارند.که درک درستی از وضعیت خودشان و موقعیت

ی محض منافع شخصی باید تر بپرسم، یعنی به نظرتان از زاویهس: صریح

 در انتخابات شرکت کرد؟ 

ی سود و زیان ه! در چارچوب محاسبهج: صریح پاسختان را بدهم: بل

ی کم انجام شود و بختِ برآورده کردن سودی شخصی، آن رفتاری که با هزینه

بزرگ یا پیشگیری از زیانی بزرگ را داشته باشد، معقول و درست و ضروری 

ای عالی و کامل از چنین نوع رفتارهایی است. یعنی با است. انتخابات نمونه

ای مالی و اعتباری در حد هیچ، تفاوتی در موقعیتهایی ینهصرف زمانی اندک و هز

ی دوران زمامداری آقای زند که به اندازهاقتصادی و اجتماعی و مدنی را رقم می

ی نژاد با هم تفاوت دارند. بدیهی است که تنها از زاویهخاتمی و آقای احمدی

 منافع شخصی هم اگر بنگریم، باید رای داد. 

 شود؟نافع ملی چه میس: در این بین م

ج: چنان که گفتم منافع ملی به نظر من کامال در امتداد منافع شخصی 

شان را آگاهانه و درست تشخیص ی مردم منافع شخصیاست. یعنی اگر همه

بدهند و با انضباط و اقتدار پیگیری اش کنند، منافع ملی خود به خود برآورده 
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اتی که مورد نظرتان است، نگریستن به گیری انتخابشود. اما در بافت تصمیممی

ی منافع ملی این ارزش را دارد که تصویری از منافع بلند مدت شخصی در شبکه

دهد. یعنی یک شهروند عاقل که ذهنی چاالک و ها به دست میمنافع دیگری

ای تندرست داشته باشد، منافع ملی را همچون معیاری کالن و چارچوبی اندیشه

گیرد. چرا که در ی کردارهای درست و نادرست به کار میعام برای محاسبه

ای از برآورده ها، در زمینهای از منی ما در مقام شبکهجهان آینده-نهایت زیست

 شود.شدن یا ناشدن این منافع تعریف می

 

 

 

 

 

 س: با این حساب شما مخالف تحریم انتخابات هستید؟

ای به برآورده شدن هیچ تاریخی یج: بله، تحریم انتخابات در هیچ نمونه

ای منتهی نشده است. یعنی انفعالی سیاسی است که هیچ منافع شخصی یا ملی

 دلیلی برای توجیهش نداریم. 

 س: اما به هر روی چنین گفتمانی وجود دارد و هوادارانی هم دارد.

ج: بله، در کنارش گفتمانهای زیانبار و نامعقول فراوان دیگری هم وجود 

و آنها هم هوادارانی دارند. اگر گفتمان تحریم انتخابات را تحلیل کنیم،  دارند

اش هم نامعقول بینیم که سه چهار مضمون اصلی در آن وجود دارد که همهمی

تر از همه همان ماجرای مشت محکم به دهان کسی زدن است. است. برجسته

ورزند چندان میای که تحریم کنندگان با آنها مخالفت های سیاسیگویی جناح

ای عاطفی ببینند نازک هستند که با قهر کردن این رای دهندگان لطمهحساس و دل

یا ناگهان دستخوش اشراق و عذاب وجدان شوند و زهد و ورع پیشه کنند. 
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ها بیشترین بهره را از انفعال سیاسی حقیقت آن است که دقیقا همان جناح

ایم که خودشان مبلغ گفتمان تحریم دهبرند و طی روزهای گذشته دیشهروندان می

اند. مضمون دیگر هم ماجرای پرهیزگاری است. گویی رای دادن و مشارکت بوده

کند، و پرهیز زاهدانه از در کنشی سیاسی افراد را در گناهان دیگران سهیم می

آورد. این مضمون هم این کار نوعی استعال و وارستگی بوداوار را به دنبال می

ی شهروندان امروز ایران بخشی از تاریخ اکنونِ ایران ش نیست. همهتوهمی بی

زمین هستند و در وضعیت امروزین ایران مسئول هستند، چرا که با کردارهای 

زنند. مضمون سومی هم هست که شان را رقم میخُردِ خویش رفتار کالن جامعه

ت. تقریبا با شمارانه است و با االهیات مسیحایی هم گره خورده اس-خوار-خود

این مضمون که ناجی نیکوکاری در آن بیرون چشم انتظار به صندوقهای رای 

دوخته تا اگر مشارکت رای دهندگان ایرانی از حدی کمتر شد، با سپاهی 

سپیدپوش بیاید و همه جا را گل و بلبل کند. این هم توهمی اساطیری بیش نیست. 

های خاص خود و رند که مندر آن بیرون چیزی جز کشورهای دیگر وجود ندا

با عقل و درایت و –ی خود را دارند و منافع ملی خاص خود را های ویژهملت

کنند و برخوردشان هم با ایرانیان همواره دنبال می -ای بسیار بیش از ماکارآیی

سودجویانه و در بسیاری از موارد زیانکارانه و استعمارگرانه بوده است. کوتاه 

گاهی جز بر عواطف و هیجانهای نامعقول و ان تحریم تکیهسخن این که گفتم

رسان و خطرناک است تصورهای موهوم اساطیری ندارد و از این رو هم آسیب

 و هم نامعقول و ناسنجیده.  

 یدر پگویند اعتقاد دارند بسیاری از کسانی که از تحریم سخن می س:

 یموسمل رییتغ زیاد جامعه نافر یاقتصاد یاجتماع یدر زندگ دیبا یاسیس رییهر تغ

خواهند از مشارکت بیشتر ، و چون طی سالهای گذشته چنین نشده میرخ دهد

 خودداری کنند. نظرتان در این مورد چیست؟
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گویند مردم نباید چنین چشمداشتی داشته باشند ج: برخی از دوستان می

ای نامعلوم هو باید به هر صورت مشارکت کنند و انتظار تغییر اوضاع را در آیند

و دوردست داشته باشند. اما راستش را بخواهید من با چنین انتظاری موافقم و 

کنند، از او کنم حق مردم است که اگر کسی را با آرای خود انتخاب میفکر می

انداز زمانی معقول و کوتاهی شرایط طلبکار باشند و بخواهند که در چشم

ا کسانی که از این مقدمه تحریم را نتیجه شان بهبود یابد. اختالف نظرم بزندگی

گیرند، آنجاست که به نظرم طی سالهای گذشته آشکارا چنین بوده است. یعنی می

اند انتخاب مردم به آمدن سیاستمدارانی منتهی شده که شرایط زندگی را بهتر کرده

شان را مخدوش کرده، به و انتخابهایی که برای مردم انجام شده و حقوق سیاسی

ظهور دولتمردانی منتهی شده که ویرانی و آبروریزی و انحطاط اخالقی به بار 

ای که ی گذشتههای چهار سالهاند. یعنی به نظرم بدیهی است که در دورهآورده

انتخابات ریاست جمهوری انجام شده، در آنجا که رای مردم تعیین کننده بوده، 

کلی محسوس بهتر ساخته و شان را به ششان شرایط زندگیانتخابهای درست

بختی انجامیده انتخابهای نادرست یا نقض انتخابهایشان به دشواری و تنگنا و تیره

 است.

بینانه س: اما همین باعث شده برخی از نامزدها شعارهایی بدهند که واقع

 آورد.ی مردم میگفت نفت را سر سفرهنیست. مثل همان شعار مشهوری که می

که در همه جای دنیا نامزدها در زمان انتخابات ج: حقیقتش آن است 

ی توانایی ملی یا زنند که گاهی خارج از دایرهدهند و حرفهایی میشعارهایی می

ی مردم است که بر اساس شناختی که از شان است. این وظیفهاستعداد شخصی

شان، شان دارند راستگویی و دروغگویینامزدها و جریانها و احزاب پشتیبان

شان، و درستکاری یا فسادشان را تشخیص دهند و دست به رآمدی یا ناالیقیکا

 انتخاب بزنند. 
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های انتخاباتی مطرح شده توسط ی شعارها و وعدهس: نظرتان درباره

 نامزدهای این دوره چیست؟

دهم از نام بردن از نامزدها خودداری کنم و سوگیری ج: من ترجیح می

ام به صندوق نشان دهم. از این رو اجازه بدهید به ختن رایام را با انداشخصی

های انتخاباتی این ی عام اشاره کنم. نخست آن که در گفتمان وعدهچند نکته

ها و الگوی بینیم. یعنی شکل وعدههای پیشین را میدوره گسستی نسبت به دوره

فاوت دارد. به ایم تکالمی شعارهای نامزدهای اصلی به کلی با آنچه پیشتر دیده

همین خاطر به نظرم انتخاباتی تعیین کننده و مهم پیشارویمان داریم که مشارکت 

های ی این ماجرا دگرگونیسازد. چون احتماال نتیجهی مردم را ضروری میبیشینه

 ی این مردم پدید خواهد آورد.بزرگ در زندگی همه

ها در روزهای گویید از چه نوع است؟ یعنی این شعارس: گسستی که می

 های پیشین داشته است؟گذشته چه تفاوتی نسبت به دوره

ج: نخست آن که محور تمام شعارها اقتصادی است. یعنی تا به حال 

ی وعده»ایم که تا این اندازه امور مادی و به طور خاص انتخاباتی در ایران نداشته

خب دور پیش در آن برجستگی داشته باشد. به جز رئیس جمهور منت« پول دادن

اش تمرکز کرده، بیشتر نامزدهای دیگر که بیشتر بر دفاع از دستاوردهای پیشین

کنند. اعداد و ارقامی نجومی و گاه نامربوط را به سر و روی مردم پرتاب می

فریبی و دار است و بوی ناخوشایند مردماعدادی که گاه نامعقول و خنده
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ی نامزدها به شکل ن که همهشود. دوم آزدگی از آن استشمام میعوام

اند. یعنی کسانی که انگیزی در قالب اپوزیسیون نظام سیاسی ظاهر شدهشگفت

مان دارند و حساسترین ی مدیریتی را در نظام سیاسی کنونیبیشترین سابقه

اند، طوری از نظام سیاسی را هم در اختیار داشته موقعیتهای امنیتی و مدیریتی

اند. گذاران و کارگزارانش کسانی دیگر بودهنگار که بنیانگویند اکشور سخن می

گیری از نظم سیاسی موجود از سویی نامنتظره و غریب و این تالش برای فاصله

 از سوی دیگر معنادار و هشدار دهنده است.

شان ی نامزدها و موضعهای اعالم شدهی برنامهس: نظرتان درباره

ست و وضعیت زنان و اقتصاد و شبیه اینها زی هایی مثل محیطی موضوعدرباره

 چیست؟

دهم به کل نامزدها نگاه کنم و از سوگیری به سود و ج: باز ترجیح می

شان بپرهیزم. چند نکته از گفتمان نامزدها تا اینجای کار به نظرم روشن زیان یکی

ر داری دشده است. مهمتر از همه آن که انگار ابهام معنایی نگران کننده و ریشه

آید که نظامی منسجم شود. یعنی از سخنانشان چنین بر میگفتارهایشان دیده می

مان در اختیار ندارند. و دقیق و علمی برای اندیشیدن به مسائل پیشاروی جامعه

ها یا پیامهای سیاسی بیان به همین خاطر بخش بزرگی از آنچه که در مناظره

بافی است. گویی و کلینس مبهمشود یا نادرست و نامربوط است و یا از جمی

انگیزی همسو  و ی نهایی گفتارها به شکل شگفتدومین نکته آن که نتیجه

ریخت و همسان با نظر عمومی مردم است. یعنی نامزدهایی که بنا به سابقه و هم

ی دانیم، دربارههایشان را کمابیش میگیریشان موضعو رفتار سیاسی شخصیت

های مدنی و سیاسی، مبارزه با فساد و شبیه اینها ن، آزادیمشارکت اجتماعی زنا

ی گذشته و کنند که با حرف دل مردم همسان، و با کارنامهطوری اظهار نظر می

شان ناسازگار است. این ترکیب غیاب دستگاه نظری منظم با احتماال آینده
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یانهای پسند امری ناخوشایند و هشدارآمیز است که زیربنای جرشعارهایی عامه

 شود.پوپولیستی محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

ی انتخابات ریاست جمهوری پیشارویمان تان دربارهبینیس: پیش

کنید چه بخشی از جامعه انتخابات را تحریم کنند؟ نتیجه تا چه چیست؟ فکر می

 مان را برآورده خواهد کرد؟حد به نظرتان منافع ملی

مان به نظرم تنها سه امعهج: بر اساس بررسی الگوهای رفتاری پیشین ج

توان داشت: نخست آن که مشارکت بسیار باال و فضای انتخاباتی بینی میپیش

گیری بسیار سرزنده و پویا خواهد بود. دوم آن که با نزدیک شدن به زمان رای

تر و احتماال کوششهای زورمدارانه برای های سیاسی شفافمرزبندی میان جبهه

تر و چشمگیرتر خواهد شد )و این دو متغیر قیبان نمایاناز میدان به در کردن ر

همدیگر را تشدید خواهند کرد(، سوم آن که اگر روند برگزاری انتخابات چنان 

که سزاوار و شایسته است انجام شود، بار دیگر پیروزی خرد جمعی ایرانیان و 

اباتی اش آن که انتخکارآییِ بحثهای مردم در فضای عمومی را ببینیم. چکیده

مان را برآورده کند. مگر آن پرتنش با مشارکت باال را انتظار دارم که منافع ملی

 که جریانها و نیروهایی خارج از مدار مرسوم و قانونی در این روند مداخله کنند. 
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 انتخاباتی که گذشتی شناساهن ردبارهی جامعهنکته هفت

ای بود که تا به حال برگزار ترین انتخابات ملیالمللی( این احتماال بین۱

دانم حتا در دوران امپراتوری بریتانیا هم که آفتاب در شده است. یعنی بعید می

کرد، انتخاباتی ملی در این حد جهانی برگزار شده باشد. قلمرو ملکه غروب نمی

استقبال ایرانیان کوچگرد از وکیو تآنجلس تا جو تا برلین و از لساز گوانگ

انگیز بود. این استقبال از سویی پیوند و اتصال استوار شخصی انتخابات حیرت

داد و از سوی دیگر گواهی بود بر یگانگی و ایشان با مام میهن را نشان می

 ٪۱۰-۷هویتی ایرانیان پراکنده شده در سراسر جهان، که جمعیتشان بین هم

 ست!ا کشور درون جمعیت

که اخیرا در چند مصاحبه و یادداشت دالیل  –( گفتمان تحریم ۲  

ی در عمل طی این دوره -اماش را توضیح دادهغیرمنطقی و نامعقول بودن

به ویژه مشارکت باالی ایرانیان خارج از کشور نشان داد انتخابات از میان رفت. 

ر کردار سیاسی ی عواطف و هیجانها بتوجهی به سرنوشت کشور و غلبهکه بی

مردم به لحاظ آماری پایان یافته است. پیوستن جریانهای سیاسی خوشنامی مثل 

ی شخصیتهای نامدار فرهنگی و علمی و سیاسی به این ی ملی و تقریبا همهجبهه

حرکت را باید در چارچوب فعال شدن فضای مدنی ایران و به حاشیه رانده شدن 

 ر کرد.انفعال و رادیکالیسم نامعقول تفسی

( تحلیل گفتمان مدارهای قدرتی که در جریان انتخابات فعال بود بسیار ۳ 

های انگیزترین وعدهدروغهای نمایان و شگفتمهم و معنادار است. از سویی 

را داشتیم و از سوی  -از جنسِ رشوه دادن و رأی خریدن–ناممکنِ اقتصادی 

در سطح نخبگان و نمایندگان رسمی جناحهای رقیب، شدیدترین و دیگر 



  صد و نود وپنجاه و پنجم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

    



 

ای ساخت سیاسی موجود و ترین موج افشاگری و صراحت و نقد ریشهسابقهبی

اولی نشان از افول اعتبار و مشروعیت یک . دیدیمفساد نهادینه شده در آن را 

پوست  ای جدی برای دگرگون شدن وارادهجریان داشت و دومی عالمتی بود که 

. اهمیت این نشانه در آنجاست که در دادجریانی دیگر را نمایش میانداختن در 

نهایت یا ما با جمود نعشی سیستم کنونی و چسبندگی بیمارگونه به قدرت و در 

نتیجه فروپاشی سیاسی و ناامنی و خشونت و ویرانی پردامنه در کوتاه مدت روبرو 

تواند اصالح گام به گام سیستم، که می های تدریجی وهستیم، و یا با دگرگونی

 )و ضرورت دارد که( بسیار سریع اتفاق بیفتد.

در فضای عمومی مردم « دولتی»( آنچه که شگفت بود، غیاب گفتمان ۴ 

ها که با حاکمیت پیوند روشنتری دارد، در عمل بود. هواداران یکی از جناح

ال و خالق عاملی بود ی عمومی نداشت. غیاب هواداران فعیی در عرصه«صدا»

های ی پول یا پخش شبنامهکه باعث شد تالشهایی مذبوحانه مانند کارت هدیه

ی آموزش لواط در مدارس و دیدار با شخصیتی جالب دار دربارهکمابیش خنده

ای سیاسی محسوب توجه مانند تتلو در دستور کار قرار بگیرد، که البته خودکشی

د که تنها صدای مخالف در برابر جریان شد. در سطح مردمی جالب بومی

نامیدند. گروهی که شد که خود را تحریمی میگرا به کسانی مربوط میاصالح

کردند و تر عمل میشمارشان بسیار کمتر از سالهای پیش بود، اما سازمان یافته

ترین شکل برخورد با آزادی بیان آمیزترین گفتمان و خشنشگفت آن که توهین

کسی در در حدی که دیدیم. اب مردم را هم در میان همین افراد میو حق انتخ

از سوی این گروه ر فضای مجازی بانگکوک دست به خودسوزی زد و د

که پیشتر تنها از هواداران یک جناح سیاسی به ملت ایران دیدیم هایی توهین

کالمی نمودی از انقراض این احتماال این خشونت خاص انتظارش را داشتیم. 

بهه است، چرا که اصوال محتوای این گفتمان بر خشم و نفرت است و واکنش ج

 کند.به انقراض هم اغلب همین عواطف و هیجانها را تحریک می
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ی انتخاباتی که گذشت، عقالنیت حاکم بر یکی از نقاط برجسته( ۵ 

شد ساختاری مستدل ی آماری آنچه میان مردم رد و بدل میگفتمان مردم بود. بدنه

هایی هایی مستند و تحلیلو عقالنی داشت و با ارجاع به اعداد و ارقام و داده

ی مرکزی که تعیین کننده یافت. این بدنهکرد و گشایش میبینانه پیشروی میواقع

ها و سازیی غیرعقالنی داشت. یکی شایعهساز هم بود، دو حاشیهو سرنوشت

ی علنی گرفت و با وعدهانجام می هایی که از سوی یکی از جناحهاپردازیدروغ

ها درآمیخته بود. دیگری همان گفتمان به پرداخت پول و سه برابر کردن یارانه

ها و دروغها هم ها که باید پذیرفت از نظر محتوا حتا از همان وعدهتحریمی

زدایی تر بود و به اموری تخیلی و نامطلوب مانند مشروعیتتر و تنکتهیدرون

گذشته داد. ی خارجی و شبیه اینها ارجاع میم سیاسی یا طلب مداخلهاز کل نظا

از این دو حاشیه که بخشی بسیار کوچک از گفتمان عمومی را به خود اختصاص 

ی نقاط قوت و ضعف داد، یک بستر فربه و بزرگ داشتیم که در آن دربارهمی

و مستند محک  شد، ادعاها و سخنانشان به شکلی انتقادینامزدها سخن گفته می

هایی که منافع ملی را تامین کند با بیشترین خالقیت و طنز خورد، و سوگیریمی

شد و برانگیختن شد. پیامهایی که طی روند انتخابات رد و بدل میصورتبندی می

داد هم به همین ترتیب بسیار کرد و سامان میشهروندان به رای دادن را ممکن می

وار برخوردار بود. طی ماههای گذشته دقتی ریاضیمستدل و سنجیده بود و از 

یارانه ستوده شده « نگرفتن»های جهان رای مردم اسکاندیناوی به بارها در رسانه

تر بود. حقیقت آن است که مردم ایران هم از نظر وضع اقتصادی موقعیتی وخیم

ی پیشاروی دیدند به کلی با گزینههای رنگارنگی که میدارند و هم وعده

اروپاییان تفاوت داشت. رای مردم ایران در واقع رای نه به اقتصاد حمایتگر 

دار هم بود و این ی اقتصادی خردمندانه و ادامهپرور و رای آری به توسعهناتوان

 سویه از آن باید مورد توجه قرار گیرد.
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شک یکی از عواملی که استقرار رای مردم و تکرار نشدن سال بی( ۶

د، بنیادی فناورانه داشت. رخدادی بسیار مهم که به کلی توسط را رقم ز ۱۳۸۸

نظران نادیده انگاشته شده، آن است که در دوران آقای شناسان و صاحبجامعه

های همراه آندرویید در ایران جایگیر شد. طوری که در روحانی فناوری گوشی

ن معناست حال حاضر پنجاه میلیون گوشی هوشمند در کشور وجود دارد. این بدا

ی مخابرات های اجتماعی از خدمات متمرکز اینترنتی شبکهکه کنترل شبکه

های دست مردم ادغام شده است. ی گوشیاستقالل یافته و با کارکردهای روزمره

« در جریان بودن»های پیش از انتخابات و هم هم بسیج افکار عمومی و رایزنی

واه از جنس نشت کردن آمار شمارش خ–های مربوط به آرا مردم از اخبار و داده

ها و به ویژه در تلگرام به جریان افتاد. تاسیس در این رسانه -آرا باشد یا عکسها

های اجتماعی ی یاد شده اگر به عمد و با هدف تقویت شبکهزیرساختهای فناورانه

ترین حرکت دولت آقای روحانی و صورت گرفته باشد، احتماال هوشمندانه

 شود. میراث سیاسی بازمانده از او محسوب می ارزشمندترین

ی انتخابات ریاست جمهوری شد که ( آقای روحانی در شرایطی برنده۷

ای را در اختیار داشته های رسانهترین و ناکارآمدترین تیمشک یکی از ناتوانبی

است. اصوال این که دولت پیشین تا این اندازه در گردآوری افراد متخصص و 

سازماندهی کارشناسان مطبوعاتی و تبلیغاتی کوتاهی به خرج داده بسیار 

ی دستاوردهای ارزشمند این دولت و انگیز است. طوری که بخش عمدهشگفت
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های پایان ی کشور را مردم تازه در مناظرههایش در ترمیم اوضاع آشفتهکامیابی

جنبش مردم برای  کار به شکل ناقص شنیدند. دور از انصاف نیست اگر بگوییم

آری گفتن یا نه گفتن در صندوقهای رای جریانی خودسازمانده و خودبنیاد و 

بندی نه چندان محکم سیستم تبلیغاتی ی بر استخوانبمستقل بود که همچون سیال

های خالقانه . شاید به همین خاطر با انفجاری از ایدهجریان یافتستاد روحانی 

به بیان دیگر  آید.متمرکز رفتارهای جمعی بر نمیاز ساماندهی که  روبرو بودیم

در این انتخابات حضور رسمی یک نیروی بزرگ و تعیین کننده به نام مردم تثبیت 

روی نهادها و سازمانهای سیاسی موجود است، و نه شعارها و شد که نه دنباله

ی های جبههپذیرد. نیرویی که از این به بعد همهخواستهای آن را یکسره می

سیاسی کشور باید برای هماهنگ شدن با آن بکوشند و برای داوری شدن در 

 دادگاهش آمادگی داشته باشند.

ی اجتماعی در جریان انتخابات دوازدهم اگر به ( نیروی رها شده۷ 

تواند همچون بستری درستی سازمان یابد و مجراهای درست خود را بیابد، می

ی ارتباطی و موج زورمند و کارساز برای بازسازی کشور نقش ایفا کند. شبکه

ناظر و هشدار تواند همچون نیرویی میپیدا کند اجتماعی ایجاد شده اگر تداوم 

ای مردمی ی فسادهای سازمانی عمل کند و همچون جبههدهنده و افشاگر درباره

وار اخیر ی تتلیتیی قدرت عمل کند، که تجربهبرای فشار به کانونهای پوسیده

د نشان داده چندان هم پایدار و محکم نیستند و در مقابل فشار دگرگون خواهن

نی/ مدنی ماندن این جریان دولتی/ غیرسازمای مهم در این ماجرا غیرشد. نکته

خودسازماندهی خواست عمومی مردم در راستای برآورده کردن منافع ملی است. 

ورزی و مدارهایی تازه از قدرت را نمودار اگر تداوم یابد شکلی نو از سیاست

 خواهد کرد.
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 ترین وی سالهای اخیر نشان داده که ایرانیان یکی از سرزنده( تجربه۸ 

شان ی زمین هستند. چه در خردورزی جمعیهای روی کرهانگیزترین ملتشگفت

شان در های احساسی، چه در زیرکی و هوشمندیو پرهیزشان از تندروی

های قانونی و شکافهای نهادی، و چه در خالقیت جویی از سوراخ سمبهبهره

ست که با شان در تحقق یک حرکت جمعی، آشکار انظیر و همبستگی باشکوهبی

جمعیتی چند ده میلیون نفره سر و کار داریم که یکپارچه و همراستا آزادی و 

کنند. پیش از این گیرند و خردمندانه در آن مسیر حرکت میعقالنیت را هدف می

ایم. از تظاهرات را داشته ۸۸در جهان جریانهای اجتماعی فراوانی مانند سال 

اگ، همواره سرکوب یک جریان آزادیخواه به من بگیرید تا بهار پرآنمیدان تیان

شده است. این که جریانی اجتماعی با این اش منتهی میفروخفتن و به سایه رفتن

ای چنین اندک پشت چاالکی و سرعت فراز و نشیبهایی چنین دشوار را با هزینه

انگیز. اما بیش سر بگذارد، هم افتخارآفرین است و هم باشکوه و ارجمند و حیرت

 امیدوار کننده است... -برای ما مردم ایران زمین-ز همه به نظرم ا
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 پواتگوراس و سیاست یواننی

 

 .۱۳۹۵، انتشارات علمی و فرهنگی، «تاریخ خرد ایونی»از کتاب  بخشی

 

اند که انگار پوتاگوراسِ پانزده بیشتر مورخان امروزین چنین وانموده...

کرده و تنها با شانزده ساله به تنهایی در شهرهای مهم ایونیه و فنیقیه گردش می

همدم بوده است. این  شوق یادگیری علوم با نامدارانی مانند تالس و آریستوکلئیا

رسد و از سوی دیگر با بافت ذهنی مردم تصویر از سویی به نظرم نامحتمل می

آن روزگار همخوانی نداشته است. باید به یاد داشت که پدرِ پوتاگوراس هم 

اش بازرگانی بوده و بنابراین مدام در مردی با نفوذ و ثروتمند بوده و هم پیشه

یای اژه بوده است. تبار فنیقی او و موقعیت ممتازی حال سفر به گوشه و کنار در

دهد که احتماال از خاندانهای فنیقی قدیمیِ که در شهر ساموس داشته، نشان می

ای برای های خانوادگیساکن این شهر برخاسته و قاعدتا به همین دلیل هم پایگاه

 تجارت در صور و صیدا و میلتوس و دلفی در اختیار داشته است. 

من آن است که مسافرتهای دوران نوجوانی پوتاگوراس به این حدس 

اندوزی، و بیشتر با قصدِ همراهی پدرش انجام پذیرفته قلمرو، کمتر با هدف دانش

شدند به تدریج باشد. در آن دوران پسران نوجوانی که به سن بلوغ نزدیک می

نیز نباید از این ی بازرگان زادهشدند و پوتاگوراسِ فنیقیی پدری میوارد پیشه

نماید که سفرهای دوران نوجوانی این قاعده بیرون بوده باشد. بنابراین چنین می

شخص، فرعِ بر سفرهای پدرش بوده باشد. او به شهرهای مهم فنیقیه و ایونیه سفر 

بایست همراه پدرش باشد و او بوده که مسافر اصلی محسوب کرده، چون میمی

 شده است.می
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شود که پدرش منسارخوس با چه اما با این حدس این پرسش مطرح می

هایی که کرده است. یکی از توجیهقصدی در این قلمروی وسیع گردش می

کرده رسد، آن است که او به خاطر تجارت جواهر چنین میبالفاصله به ذهن می

از شهری  بایستاست. منسارخوس نیز مانند تمام بازرگانان فنیقی دوران خود می

ای مانند صور و صیدا و میلتوس به شهر دیگری برود و قاعدتا مراکز اصلی

 ی تاجران بوده است.های اصلی همهقرارگاه

این توجیه باید درست باشد و احتماال کسانی که با منسارخوسِ تاجر و 

اند، پدر و پسری ثروتمند و تاجران گوهرهای شدهپسرش پوتاگوراس روبرو می

دهد که چرا اند. اما این نقش و پیشه توضیح نمییافتها در برابر میقیمتی ر

پوتاگوراس در سنین نوباوگی با شخصیتهای مهمی مانند تالس و آریستوکلئیا و 

فرکودس همدم بوده است. با همان منطقی که گفتیم، این منسارخوس بوده که با 

زند وی با ایشان مراوده این اشخاص آشنا بوده و پوتاگوراس به عنوان همراه و فر
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شود تاجری با یک اندیشمند و سیاستمدار با داشته است. اما چه چیز باعث می

ای ی اورفهنفوذ میلتوسی، با یک بانوی کاهن نامدار، و یک استاد رازورزِ فرقه

 همنشین شود؟

به نظرم کلید قضیه در تبار فنیقی منسارخوس، و وجه اشتراک این سه 

ودس نان که گفته شد، تالس و آریستوکلئیا و تمیستوکلئا و فرکتن نهفته است. چ

 از یک نظر با هم شباهت دارند و آن هم پیوندشان با سیاست هخامنشیان است.

اند. اینان همان ی پارسیان بودهایشان هواداران محلی کوروش، و مبلغان اندیشه

ی ندیشهی دینیِ مبلغ اها و گروههامرو ایونیه رهبری فرقهاند که در قلکسانی بوده

اند، وفاداری و همراهیِ جمعیت شهرهای بزرگی مانند ایرانی را برعهده داشته

اند، و دینداران یونانی را ساختهمیلتوس را با سیاست کوروش ممکن می

ساختند که خدایان باستانی ایونیه پشتیبان و هوادار کوروش و خاطرجمع می

 پارسها هستند. 

شود. او از سویی ی منسارخوس نیز معنادارتر میو پیشه اینجاست که تبار

ها پرشورترین هواداران سیاست دانیم که فنیقیتبار بوده، و میاحتماال فنیقی

اند. از سوی دیگر تاجر جواهر بوده هخامنشیان در قلمروی دریای مدیترانه بوده

شخصیتهای  و این شغلی است که او را به طور مستقیم در تماس با دربارها و

دهد. در نتیجه حدس دوم من آن است که منسارخوس، بانفوذ و ثروتمند قرار می

د پدر پوتاگوراس نیز یکی از اشراف و شخصیتهای توانگر و توانمندِ دوران خو

 بوده که هوادار سیاست پارسها و پیرو کارگزار بسطِ قدرت ایشان بوده است.

دهد که در دینی ارتباط داشته، نشان میاین که او بیشتر با شخصیتهای فرهنگی و 

-بینیِ مشترک میان تالسای اعتقادی به جهانبندیسطحی نظری و با مفصل

 شده است. ریستوکلئیا مربوط میآ-فرکودس

توان نقش آید و آن هم این که آیا میاما باز در اینجا پرسشی پیش می

ه او در چند سالی که سیاسی او را به شکلی دقیقتر بازسازی کرد، و دریافت ک
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کرده، دقیقا به دنبال چه هدفی بوده در شهرهای گوناگونِ تابع پارسها سفر می

است؟ به نظرم امکان بازسازی نقش وی وجود دارد. کلید اصلی ماجرا، به این 

شود که منسارخوس و پسرش بعد از بازگشت به ساموس چه نکته مربوط می

 کردند.

ستانی گوناگون را جمع ببندیم، به این نتیجه اگر گاهشماری نویسندگان با

پ.م به همراه پدرش به ساموس  ۵۳۸رسیم که پوتاگوراس در حدود سال می

بازگشته است. این تاریخ با تحولی مهم در تاریخ این جزیره همراه است. درست 

و  1در همین زمان، مردی به نام پولوکراتس به همراه دو برادرش پانتاگنوتوس

ای که به افتخار هِرا )همسرِ زئوس( برگزار در جریان مراسم آیینی 2سولوسون

                                                 

 

1 Pantagnotus 
2 Syloson 

شده بود، شورش کردند و شاه پیشین را خلع کرده و خود به قدرت سیاسی 

دست یافتند. پس از مدت کوتاهی پولوکراتس برادرانش را نیز از صحنه خارج 

کرد. خاندان کرد. او پانتاگنوتوس را به قتل رساند و سولوسون را به مصر تبعید 

سلطنتی ساموس که پیش از این ماجرا در این جزیره حاکم بودند، تابع مصر 

 شناختند. بودند و فرعون را به عنوان سرور خود به رسمیت می

پولوکراتس که به این شکل قدرت را غصب کرده و به جبار شهر تبدیل 

با این  3ماند.شده بود، سیاست ایشان را ادامه داد و همچنان تابع فرعون باقی 

نماید که خاندان پولوکراتس اندازی متفاوت را دنبال کرد. چنین میوجود چشم

اندازی محدود و محلی از سیاست در کل با اشراف سنتی یونانی ساموس که چشم

3  Herodotus, II. 134, 135, III. 39. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pantagnotus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Syloson
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کند، ای داشته باشند. آنچه پیش از هرچیز جلب توجه میداشتند، تفاوتهایی ریشه

وکراتس هرچند برای مدتی همچون کارگزار پیوند ایشان با پارسهاست. پول

فرعون در منطقه عمل کرد و پولهای مصریان را به جیب زد، اما در نهایت در 

ی پارسها پیوست. برادرش ی بحرانی به ایشان خیانت کرد و به جبههلحظه

سولوسون هم که به مصر تبعید شده بود، همچون یک نیروی فعال هوادار ایران 

کرد و بعد از ورود ارتش پارس به این سرزمین، به روایتی در آنجا فعالیت 

پیراهنش را به داریوش بزرگ هدیه داد و به این ترتیب دوستی او را برای خود 

 به دست آورد. 

این که دقیقا همزمان با بازگشت منسارخوس و پوتاگوراس، نظام سیاسی 

ی داد، میانه پ.م که این واقعه رخ ۵۳۸ساموس تغییر کرد، جای تامل دارد. 

دوران دوم زمامداری کوروش است. کوروش بزرگ در این دوران به سازماندهی 

سالِ پایانی سلطنتش  پیکرش مشغول بود. او در دهاقتصادی و سیاسی دولت غول

چینی برای فتح مصر است. دیگر به جنگ نرفت، اما معلوم بود که مشغول زمینه

که از نظر تاریخی زیر نفوذ فرهنگی و  سازماندهی دولتشهرهای ایونی و فنیقی

سیاسی مصر بودند، و استوار کردن پیوندهای ایشان با پارسها، و رها کردن بندگان 

بابلی و گسیل کردنشان به اورشلیم، و ایجاد دژی فرهنگی و یکتاپرستانه در 

ی او برای تسخیر تنها دولت بازمانده در افق آن های مصر بخشی از برنامهدروازه

ی اجرای این طرح سیاسی است که وزگار بوده است. در این زمینه و در میانهر

کردند که اتفاقا مهمترین و پوتاگوراس و پدرش از شخصیتهایی دیدار می

شدند. به محض بازگشت ها برای انجام این برنامه محسوب میترین مهرهکلیدی

ی تجهیز ناوگان بهانهایشان به ساموس، جباری در این شهر به قدرت رسید که به 

گرفت، و و بسیج کردن سپاهیان مزدور برای مصریان، طالهای فرعون را می

آورد که قرار بود هنگام حمله به مصر زیر فرمان کمبوجیه قرار ارتشی را پدید می

بگیرد. کردار پولوکراتس در این هنگام شباهت زیادی به رفتار پیسیستراتس آتنی 
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زیست، اما چون از سپهر تاثیر سیاسی مصریان با او می دارد که کمابیش همزمان

به دور بود، به طور مستقیم سفیرانی نزد پارسها فرستاد و استادانی مانند 

ی سیاستهای کوروش بودند را در آتن به را که آشکارا نماینده 4اونوماکریتوس

کار گماشت. هم پولوکراتس و هم پیسیستراتوس به گردآوری متون همری و 

ها و جشنهای محلی شهرشان همت گماشتند و هردوی ایشان حیای آیینا

معبدهایی را برای خدایان محلی ساختند. این رفتارشان دقیقا همراستاست با 

شان با هم های محلی و پیوند خوردنسیاست هخامنشیان که سازماندهی هویت

 آماج کرده بودند.  را در قالب نظمی جهانی

                                                 

 

4 Onomacritus 
5 Sacks et al., 2005: 299. 

بتدای به قدرت رسیدن درباری شبیه به پردیسهای پولوکراتس از همان ا

شهربانان هخامنشی برای خود ترتیب داد، معبدی برای ایزدبانوی هرا ساخت، که 

اند. ترین پرستشگاه یونانیِ دوران خود دانستهبرخی آن را بزرگترین و باشکوه

شد میدر آنجا مراسمی به افتخار هرا برگزار  5متر بوده است. ۵۵× ۱۰۵ابعاد آن 

که گویا در مقام ایزدبانوی محبوب پولوکراتس جایگاهی سیاسی نیز داشته است. 

در دوران او شمار زیادی از شاعران و ادیبان نیز در دربار ساموس گرد آمدند و 

 ۵۲۲احتماال در سال « سرودِ همری برای ستایش آپولون»آثاری تدوین شد که 

  6است. شدهپ.م برای خوانده شدن در این معبد تدوین 

6 Burkert, 1979: 53-62. 

http://www.google.com/search?hl=en&biw=878&bih=341&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Sacks%22&sa=X&ei=6_gQT6DkEcnSswarp9isCA&ved=0CDAQ9Ag
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Burkert
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رسد کل این طرح معنایی روشن را به دست دهد. پولوکراتس به نظر می

اند، و احتماال با پشتیبانی اش از همان ابتدا به پارسها تمایل داشتهو خانواده

اند. منسارخوس اند، به قدرت رسیدهنیروهایی محلی که هوادار پارسها بوده

وذ محلی را برای چنین انقالبی در ای بوده که موافقت شخصیتهای بانفواسطه

ساموس جلب کرده است، و شخصیتهای دینی و اندیشمندی مانند تالس و 

اند که این پدر و پسر در ای کوچک از کسانی بودهفرکودس احتماال تنها نمونه

اند. باید توجه داشت که تجارت جواهر جریان سفرشان با ایشان رایزنی کرده

یست این دو در سفرهایشان نیافتن به دربارها بوده و بعید  ای عالی برای راهبهانه

 ه باشند.با مقامهای پارسی و حتا شهربانان ایونیه و آسورستان نیز وارد مذاکره شد

                                                 

 

7 On the life of champions of virtue 

توان دریافت که درست نقش مهم و کلیدی این پدر و پسر را از اینجا می

رجسته و کلیدی بعد از به قدرت رسیدنِ پولوکراتس، پوتاگوراس به مقامی بسیار ب

برکشیده شد. ایامبلیخوس نوشته که پوتاگوراس در زمانی که هجده تا بیست 

سال داشت، در ابتدای دوران حکومت پولوکراتس، یعنی در همان سالِ پرآشوبِ 

ی مردان دارای سجایای درباره»پ.م به مصر سفر کرد. آنتیفون هم در کتاب  ۵۳۸

نامه نزد ی او را همچون سفیری با معرفینوشته که پولوکراتس ساموس 7«پرآوازه

فرعون مصر فرستاد. پس او در این هنگام سفیر ساموس در دربار فرعون  8آماسیس

بوده و چه بسا یکی از کارگزارانی بوده باشد که سازماندهی ارتش مزدور یونانی 

ی اصلی پولوکراتس رسانده است. چون وظیفهدر خدمت مصریان را به انجام می

8 Amasis 
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ی مصریان این بوده که سپاهیانی مزدور موس در مقام حاکم دست نشاندهدر سا

هرچند انگار از ابتدای کار این برنامه را داشته که به  9را برای فرعون بسیج کند،

 مصریان خیانت کند و به هخامنشیان بپیوندد. 

ی اند که او هنگام سفر به مصر نامهفرفوریوس و دیوگنس نیز نوشته

برد و دیوگنس همچنین نوشته که رای فرعون آماسیس را همراه میپولوکراتس ب

ها ی ایناو سه جام سیمین را به عنوان هدیه برای مصریان به همراه داشت. همه

یعنی که سفیر ساموس در مصر بوده است. این که او در این سن به سفارت 

این با  اند وی آن است که خاندانش در شهر قدرتی داشتهگسیل شده، نشانه

اش سازگار است. اما آنچه پیوندهای پدرش با فنیقیه و ثروت فراوان خانوادگی
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نماید، اعتمادی است که پولوکراتس به او داشته است. وگرنه بسیار که مهمتر می

بعید بود حاکم نوپای ساموس در ابتدای قرار گرفتن بر سریر قدرت فردی 

 د.مشکوک را به عنوان سخنگو نزد فرعون بفرست

اند که مقطع زمانی بازگشت پوتاگوراس برخی از مورخان باستانی نوشته

به ساموس تصادفا با دورانی مقارن شد که پولوکراتس به مقام جباری ساموس 

اند که پوتاگوراس به خاطر مخالفتش با این دست یافت. بیشتر این مورخان نوشته

ایشان از این تفسیر، حاکم جدید، شهر خود را ترک کرد و به مصر رفت. قصد 

خو را آن بوده تا پیوند میان پوتاگوراسِ محبوب و پولوکراتسِ بدنام و درنده

کمرنگ سازند و این دو را به عنوان نیروهایی مقابل هم در نظر بگیرند. این در 
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گویند. بندی رخدادها چیز دیگری میحالی است که شواهد تاریخی و زمان

پوتاگوراس به ساموس با انقالب پولوکراتس همزمانی بازگشت منسارخوس و 

توانسته تصادفی باشد. به همان ترتیبی که رایزنی منظم و هدفمند این دو با نمی

توانسته از سر تفنن و سرگرمی انجام گرفته گرای ایونی نمیشخصیتهای ایرانی

 باشد.  

پولوکراتس درست در مقطعی از دوران کوروش بزرگ به قدرت رسید 

کرد. او به ظاهر با پیشروی پارسها به سوی جنوب مصر را تهدید میکه خطر 

شد و با پول او ناوگان نیرومندی بسیج کرد. اما بعد از مرگ فرعون مصر متحد 

فرعون پیشین آن را در اختیار کمبوجیه قرار داد و هنگام لشکرکشی پارسها برای 

طلبانه و بلندپروازانه اهای جفتح مصر، به خدمت هخامنشیان در آمد. این برنامه

بود که با دقت و مهارت اجرا شد و پولوکراتس را به حاکم مهمترین و 

نیرومندترین شهر در دریای اژه تبدیل کرد. بعد از آن که کمبوجیه مصر را گرفت، 

ی اقتدار خود ی پارسها در ساموس دایرهپولوکراتس به عنوان حاکم دست نشانده

تش برای غارت شهرهای همسایه استفاده کرد. او ماهیت را بسط داد. اما از قدر

اقتدار پارسها را نادرست فهم کرده بود. پارسها در نهایت او را به مقر حکومت 

اش کردند و شهربان فرا خواندند، به خاطر کشتن مردم و غارت شهرها محاکمه

بدنام و  اعدامش نمودند. پولوکراتس به دلیل جنایتهایی که انجام داده بود مردی

عی است که پیروان پوتاگوراس و مورخانِ متاثر از ایشان شد و طبیپلید قلمداد می

ی همکاری این دو را تحریف و انکار کنند. اما تمام کوشیده باشند تا خاطره

ی سفر چند دهند که سفر پوتاگوراس به مصر، ادامهشواهد بر این نکته گواهی می

درگیرش بوده و این بار هدفی سیاسی داشته که  ای بوده که پیش از آن نیزساله

 خورده است. با ماموریتی رسمی گره می

های دیگرِ انکار ارتباط پوتاگوراس و پولوکراتس، آن است یکی از راه

ای غیرسیاسی برای سفر وی به مصر بتراشند. برداشت نویسندگانی مانند که انگیزه
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ند هدف پوتاگوراس از ابتدا بازدید گویگنجد. ایشان میگورمن در این زمره می

ی پولوکراتس آموزی نزد کاهنان بوده است. از دید او، نامهاز معابد مصری و علم

خواسته این جوان را به معابد مصری راه دهند ای بوده که از فرعون مینامهمعرفی

ای ای هم هدیه یا رشوهو امکان آموزش او را در آنجا فراهم آورند. سه جام نقره

این تفسیر جایگاه پولوکراتسِ تازه بر تخت نشسته  10به کاهنان قلمداد شده است.

را زیادی استوار و محکم، پوتاگوراس جوان را بیش از حد روشنفکر و دانشجو، 

و معابد مصری را بیش از اندازه دانشگاه فرض کرده است. این برداشت آشکارا 

ایران شکل گرفته است. اگر به  در غفلت از روابط قدرت میان ساموس و مصر و

بندی رخدادها روابط سیاسی جاری میان آماسیس و پولوکراتس بنگریم و زمان
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ماند که پوتاگوراس سفیری با ماموریتی سیاسی بوده را بنگریم، شکی باقی نمی

که بعد از مقیم شدن در سرزمین میزبان، سری هم به معابد آن زده و دانشهایی را 

 آموخته است.هم از کاهنانش 

س به مصر دامن زده، ی سفرِ تحصیلی پوتاگورااحتماال آنچه که به شایعه

اش برید و این حقیقت است که او در این سرزمین تا حدودی از فرهنگ یونانی

تر مصر حل شد. بسیاری از منابع باستانی به پیوند او با مصر و ی غنیدر زمینه

ی ستیزانهزاهدانه و لذت هاینبهبه ویژه ج 11کاهنان مصری تاکید دارند.

ای و دین های اورفههای مصری و تاثیری که در نحلهپوتاگوراس با برخی از فرقه

11  Antiphon (Pendrick, 2002) Porphyry, Vita Pythagorae, 7; Isocrates, 

Busiris, 28–9; Cicero, de Finibus, v. 27; Strabo, XVI. 
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، همخوانی دارد. تاثیر مشابهی را در مورد آیینهای جاری در 12مردم کرت داشتند

 13اند.معبد دلفی نیز گزارش کرده

ت برای ورود به معابد نویسندگان باستانی تاکید دارند که او مراسم اهلی

مصری را به جا آورد و موهای سرش را تراشید و بر زبان مصری مسلط شد. او 

در واقع به کیش خدای بزرگ شهری مصری درآمد که یونانیان آن را 

اند که آیینهای رازآموز معبد اصلی این شهر را نامیدند و نوشتهمی 14پولیسدیوس

ذکر کرده  15صری او را اوینوفوسِ هلیوپولیسینیز فرا گرفت. پلوتارک نام استاد م

فرفوریوس حتا نوشته که او خواندن خط هیروگلیف را نیز آموخت و  16است.

                                                 

 

12  Iamblichus, Vita Pythagorae, 25; Porphyry, Vita Pythagorae, 17; 

Diogenes Laërtius, VIII. 3. 
13  Diogenes Laërtius, VIII. 8, 21; Porphyry, Vita Pythagorae, 41 

14 Diospolis 

هایی است که خواندن و نوشتن مصری را اگر چنین باشد یکی از اولین یونانی

ناگفته نماند که تازه در همین سالها بود که اهالی میلتوس و  17یاد گرفته است.

شهرهای مرکزی ایونیه خط فنیقی را برای نوشتن زبان یونانی وامگیری افسوس و 

کرده بودند و بنابراین به احتمال خیلی زیاد پوتاگوراسی که در سنین جوانی به 

سواد بوده است. این که کسی بدون برخورداری از مصر سفر کرده، اصوال بی

را بیاموزد،  سواد در سنی باالی بیست سالگی خط دشواری مانند هیروگلیف

 نماید.نامحتمل می

15  Oenuphis of Heliopolis 
16  Plutarch, de Isis et Osiris, 10. 

 .۸4-۸۳: ۱۳۶۶گورمن،   17

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopolis_%28ancient%29
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Moralia/Isis_and_Osiris*/A.html
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احتماال پوتاگوراس در دوران طوالنی اقامتش در مصر نیز بارها به 

دهد که سرزمینهای همسایه و به ویژه فنیقیه سفر کرده است و این نشان می

پیوندهایی با سیاست پارسها داشته است. چون دقیقا در همین منطقه است که 

پذیرفت. شاید به دلیل گردش ه مصر انجام میچینی نظامی برای حمله بزمینه

اش به مصر بوده که ایامبلیخوس نوشته مداوم او در فنیقیه و بازگشتش چندباره

او ابتدا در جستجوی دانش به فنیقه سفر کرد و بعدتر به مصر رفت. روایت او از 

های دینی متاخر را نویسیسفر پوتاگوراس به مصر آشکارا رنگ و بوی تذکره

رد. مثال نوشته که پوتاگوراس در جبل کرمل )کوهی که عزلتگاه مشهور دا
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مسیحیان بود( اعتکاف کرده و بعد از آنجا در هیات ایزدی نورانی به کشتی نشسته 

  18و به مصر رفته است.

وی این برداشت احتماال از سفرهای پیاپی این مرد به گوشه و کنار قلمر

انش دعای مصر بوده، اما در آن دوران مردمناشی شده که به لحاظ تاریخی مورد ا

 به استواری سرنوشت خود را با پارسها گره زده بودند. بعید نیست در جریان

ها و پارسها، یعنی تالس ایونی-دیدارها بازهم با رهبران همین سیاستِ اتحاد فنیقی

 و فرکودس )و به ویژه استادش اونوماکریتوس( دیدار کرده باشد. 

پ.م در ساموس حکومت کرد. اتحاد سیاسی  ۵۲۲تا  ۵۳۸ پولوکراتس از

ن سالهای ای که برای بسیج سپاه مزدور بر عهده گرفت، از همااو با مصر و وظیفه
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اش آغاز شده است. چون حمایت فرعون از او باعث شد بتواند نخستینِ زمامداری

ن ترتیب پ.م مصر را گشود و به ای ۵۲۵بر سریر قدرت باقی بماند. کمبوجیه در 

پوتاگوراس در حدود سیزده سال در مصر و کرت گردش کرده است. این امر 

ای که احتماال بر عهده داشته نیز همخوانی دارد. بعید نیست و با ماموریت سیاسی

اند. اما بعید نیست که مراجع کهن معموال دوران یاد شده را بیست سال دانسته

 باشد. این شکلی اغراق شده از همان سیزده سال 

منابع در این مورد توافق دارند که وقتی کمبوجیه مصر را گشود، 

پوتاگوراس را به بابل فرستاد بعد هم او به مغان  کلدانی پیوست و از ایشان 

اند پارسها او را به عنوان اسیر جنگی به این شهر برخی گفته 19دانش آموخت.

                                                 

 

19 Diogenes Laertius, VIII, 3.  

اش به گوشه و کنار و این که شاگردِ ی بعدیفرستادند. اما این با سفرهای آزادانه

مغانِ بانفوذ دربار هخامنشی بوده، سازگار نیست. چون پورفیریوس نوشته که 

ی زندگی و دستیابی رهی اداپوتاگوراس از مغان امور دینی و جمالت مهم درباره

و اینها چیزهایی نبوده که بردگان در موردش آموزش  20به نیکبختی را آموخت.

 ببینند.

برخی از مورخان برای این که پیوند میان پوتاگوراس و تبانیِ پولوکراتس 

اند و نیروهایی و کمبوجیه هنگام حمله به مصر را نادیده بگیرند، به آب و آتش زده

اند تا آزاد شدنش از اسارت و بردگی را پوتاگوراس نسبت داده فراطبیعی را به

ی دوستی از آنجا که پوتاگوراس به وسیله»توجیه کنند. مثال گورمن نوشته 

20  Porphyry, Vita Pythagorae, 6. 
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بازخرید نشد، لذا باید فرض کرد که او توانسته بود بر اسیر کنندگان خشن خود، 

کردند، )با ص مییعنی ایرانیان، که برای جلوگیری از فرار بردگان آنها را ناق

 21«اش( فائق شده باشد!ی روحانیجذبه

شک این که کسی به عنوان اسیر جنگی و برده به شهری غریبه فرستاده بی

ترین دانشمندان و استادان همدم شود و آزادانه شود و بعد در آنجا با بلندمرتبه

ده با انگیز است، اما این نویسندر اطراف سفر کند، البته امری غریب و شگفت

را توجیه کند. کافی است به منابع جهان  تر کوشیده تا آنپذیرفتن امری شگفت

های شورانگیز سیاسی امروزین، بنگریم تا دریابیم که در خودِ باستان، و نه بیانیه

داری وجود نداشته، و بنابراین ناقص کردنِ بردگان برای ایران زمین نظام برده
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 -یات یونانی بسیار مورد ارجاع و تشویق! استکه در ادب–شانپرهیز از گریختن

ای در تاریخ ندارد. به همین ترتیب، پذیرش این که پوتاگوراسِ برده هیچ نمونه

های خشن فائق آمده باشد، کمی نامحتمل ی روحانی خودش بر ایرانیبا جذبه

 نماید!می

ی تر است و با بافت رخدادها هم سازگاری بیشترتر و معقولآنچه محتمل

کرده که پیش دارد، آن است که پوتاگوراس در مصر نیز همان نقشی را ایفا می

بایست یکی از مبلغان کرد. او میاز این در فنیقیه و ایونیه به همراه پدرش ایفا می

ی نخبگانی فرهنگی تعلق ها در مصر بوده باشد، و به طبقهراه  و رسم پارسی
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به انجام رساندند و ادغام این تمدن  سازی فتح مصر راداشته باشد که زمینه

 کهنسال در دولت جهانی هخامنشیان را ممکن ساختند. 

سرنوشت پوتاگوراس بعد از فتح مصر شباهتی چشمگیر دارد به آنچه که 

کردند. ی مصری یا ایونیِ هوادار ایران در همان سالها تجربه میمردان بلندپایه

رهبران دولتشهرهایی را که تازه  خبر داریم که کوروش و کمبوجیه برخی از

تابعشان شده بودند را به عنوان مهمان به شوش یا شهرهای دیگر ایران مرکزی 

انگار تبعیدی محترمانه  -22مثل هیستائیون–فرستادند. در مورد برخی از ایشان می

دانیم یا ضمانتی برای اثبات وفاداری در کار بوده است. در مورد برخی دیگر می

اند. اتفاقا بعد شدهبرای انجام ماموریتی به قلب شاهنشاهی فرستاده می که ایشان

                                                 

 

22 Histaeion 
23 Ujahursenet 
24 Sais 

بینیم که به بابل و شوش از فتح مصر شمار زیادی از بلندپایگان مصری را می

مصری که دریاساالر فرعون آماسیس و  23یاند. وجاهورسنهفرستاده شده

به فرعون خیانت بزرگترین پزشک دوران خود بود، به همراه نیروی دریایی مصر 

خوانیم که به اش میی خود نوشتهکرد و به کمبوجیه پیوست. بعد در زندگینامه

شهرهای مرکزی ایران سفر کرد و مدتی را مهمان شاهنشاه بود، تا آن که در 

بار دیگر به  24دوران داریوش با ماموریتِ بازسازی مکتب پزشکی شهر سائیس

بینیم که ورد کاهنان بزرگ مصری میماجرای مشابهی را در م 25مصر بازگشت.

در دوران داریوش بزرگ برای گردآوری و نگارش قوانین مصری به شوش رفتند 

شان بازگشتند. سفر پوتاگوراس به و بعد از انجام این کار با قوانین نو به سرزمین
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بابل و ایران نیز درست به الگوی مسافرت ایشان شباهت دارد. از این رو آشکار 

ی برده شدن و به اسارت گرفته شدنش از پایه نادرست بوده اصوال قصهاست که 

و برای آن برساخته شده که حساب او را از پولوکراتسِ بدنام که دقیقا در همین 

 جبهه جنگیده و رفتاری مشابه را انجام داده، جدا شود.

ی زمان و چگونگی بازگشت پوتاگوراس به ساموس مورخان درباره

اند. یک دلیلِ این امر، به و نقیض و از هم گسیخته به دست دادهگزارشهایی ضد 

اند پیوندهای او را با پولوکراتس انکار کنند و ایشان کوشیدهنظرم آن است که می

را دشمنان یکدیگر بدانند. اما همین ناهمساز بودن گزارشها در این مورد، نشانگر 

با -که کردار پولوکراتس  آن است که احتماال چنین نبوده است. گذشته از آن

با سیاستِ مورد نظر پوتاگوراس سازگاری و  -هایشتمام خشونتها و سرکوبگری

ای در دست نیست که به کشمکش واقعی این دو داللت همخوانی داشته، نشانه

اند که پوتاگوراس در زمان زمامداری کند. دیوگنس و فرفوریوس نوشته

ا چون از پولوکراتس متنفر بود، این شهر پوتاگوراس به این جزیره بازگشت، ام

دهند، با را رها کرد و به ایتالیا رفت. زمانی که بیشتر این نویسندگان به دست می

 ۵۲۲شود. پولوکراتس در سال دو سال پایانیِ حکومت پولوکراتس مصادف می

پ.م محاکمه و اعدام شد و بعد از آن گروهی از مخالفانش روی کار آمدند که 

های یب و غارت اموال دوستداران پولوکراتس پرداختند و انتقام وحشیگریبه تعق

نماید که پوتاگوراس دقیقا در همین تاریخ ساموس او را ستاندند. اتفاقا چنین می

را به قصد ایتالیا ترک کرده باشد. بسیار بعید است که او همزمان با فرو افتادن 

مری برای جبار باقی نمانده، پولوکراتس به ساموس برود و در شرایطی که ع

جالی وطن کند. اما اگر بپذیریم که ماجرای مخالفت او با جباریت این مرد دروغ 

و تحریف بوده، و فرض کنیم که دوستی و همدستی میانشان همچنان برقرار بوده، 

شرایطِ بعد از فرو افتادنش از سریر قدرت را کامال برای کوچ به ایتالیا توجیه 

 م یافت. کننده خواهی
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حدس من آن است که پوتاگوراس تا پایان دوست و همدست  

ای فراری شبیه بود پولوکراتس باقی مانده باشد. بازگشت او به ساموس نه به برده

و نه به سیاستمداری مطرود و مخالفِ نظام حاکم. فرفوریوس و یامبلیخوس 

دایره سوم به نیموراس بعد از بازگشت به ساموس در جایی مواند که پوتاگنوشته

کرد و شاگردانی را گرد خویش جمع برای سیاستمداران این شهر سخنرانی می

آیی نمایندگان قبایل ساموسی بوده و یکی از کرده بود. این مکان محل گردهم

های مجلس شده است. بعدها نیز نشستهای سیاسی این شهر محسوب میجایگاه

شد. این که پوتاگوراس بعد از عقد می( ساموس در همین مکان من)بولِه: 

دهد کرده، هم نشان میرفته و سخنرانی میبازگشت به ایران زمین به این جا می

ای گمنام، سپری که دوران غیابش را به عنوان سیاستمداری جهاندیده، و نه برده

حترم مکرده، و هم دال بر آن است که نزد پولوکراتس و اطرافیانش مورد اعتماد و 

 وده است.ب

ایامبلیخوس نیز گزارشی به دست داده که گذشته از سنِ پوتاگوراس  

سالگی، که به احتمال زیاد نادرست است( جای  ۵۶هنگام بازگشت به ساموس )

حکومت از او "تأمل دارد. او نوشته که وقتی پوتاگوراس به ساموس بازگشت، 

برای همه مفید باشد. او خواست تا عقاید خود را با دیگران در میان بگذارد تا 

داد که با عالمتهایی همراه بود و آن ای آموزش میهم مخالفتی نداشت و با شیوه

ای به تدریس او نشان ندادند و به ها عالقهرا در مصر فرا گرفته بود. ساموسی

گورمن بعد از نقل این بند نتیجه گرفته که "شکلی گستاخانه با او رفتار کردند. 

اند و به اند و اشتیاقی به یادگیری ریاضی نداشتهسواد و نادان بودهها بیساموسی



  صد و نود وپنجاه و پنجم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

    



 

در حالی که از سخن  26اند.پسندیدهی تدریس او را نمیاین دلیل شیوه

آید: پوتاگوراس سخنوری در خدمت ی دیگر بر میی سادهایامبلیخوس یک نتیجه

وی به  حکومت بوده و مردم ساموس که از سیاستهای پولوکراتس و خشونت

ترین تفسیر ممکن است. جان آمده بودند، از او رویگردان شدند. این سرراست

وگرنه مردم هیچ شهری به دلیل این که استادی با روش عالمتی به ایشان ریاضی 

 کنند!دهد، با او به شکلی گستاخانه و ناشایست رفتار نمیدرس می

شیده شدن او از اگر پوتاگوراس دشمن پولوکراتس بود و بعد از فرو ک 

داد، دیگر دلیل نداشت به ایتالیا هجرت کند. چون نظام قدرت این درسها را می

منفور مورد نظر او بر افتاده بود. اگر او در زمان حاکمیت پولوکراتس در این 
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کرده، پس دشمن پولوکراتس نبوده است، و فرار کردنش بعد جایگاه تدریس می

اندیشانه بوده است. این حالت دوم تنها روایتی از اعدام جبار نیز طبیعی و دور

کند، آید. تنها عاملی که بر آن خدشه وارد میاست که از منابع باستانی بر می

تاکید و پافشاری نویسندگان باستانی بر دشمنی میان فیلسوف و جبار است. سخنی 

ی خونین حکومت پولوکراتس است و که به نظرم دروغ است. دلیل آن سابقه

 های بعدی بدنام ساخت. ام جباری وی، که او را نزد یونانیان بعدی و افالطونیمق

تاریخی که ایامبلیخوس به دست داده، از این رو ناپذیرفتنی است که  

پ.م  ۵۱۳سالگی به ساموس بازگشت و این با سال  ۵۶گوید پوتاگوراس می

ریخ بازگشت شود. ظاهرا ایامبلیخوس کوشیده تا با قرار دادن تامصادف می
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پوتاگوراس در زمانی سالها بعد از مرگ پولوکراتس، او را از شراکت در جرایم 

دانیم که در جریان شک نادرست است. چون میوی تطهیر کند. اما این تاریخ بی

پ.م درگرفت، پوتاگوراس در شهر  ۵۱۰جنگ میان کروتون و سوباریس که در 

ا تربیت کرده و مقامی بزرگ در کروتون ساکن بوده و انبوهی از شاگردان ر

ی اجتماعی پوتاگوراس در کروتون را سیاست این شهر داشته است. اگر اندوخته

بینیم که گردآوری این تعداد شاگرد و دستیابی پ.م بررسی کنیم، می ۵۱۰در سال 

برده است. از این رو باز به این به این اعتبار اجتماعی دست کم ده سال زمان می

پ.م به ساموس بازگشته است. تاریخ  ۵۲۲رسیم که او در حدود سال نتیجه می

ی پ.م را ایامبلیخوس برای این جعل کرده که در میان اطرافیانش خاطره ۵۱۳

های پوتاگوراس و همدستی او با حاکمان پشتیبانی حکومت ساموس از سخنرانی

 تر از آن بوده که بتوان انکارش کرد. عیان

پوتاگوراس وقتی به ساموس بازگشت، حدود چهل فرفوریوس نوشته که  

ی سال داشت. این بدان معناست که باید زمان بازگشت او را واپسین سالهای دهه

پ.م بوده باشد، چون بعد  ۵۲۲پ.م در نظر بگیریم. این تاریخ باید پیش از  ۵۲۰

از آن پولوکراتس در قید حیات نبوده و اندرکنش این دو ممکن نبوده است. 

پ.م را به عنوان سال بازگشت و  ۵۲۲دیگری هم وجود دارد که تاریخ  شاهد

سازد. دقیقا در همین سال بود که داریوش فرار پوتاگوراس از ساموس مناسب می

بزرگ و شش پهلوانِ همدستش بردیا را به قتل رساندند و یک سالِ خونین را از 

همزمان است با این سر گذراندند. زمانِ سرکشی و قتل و غارتهای پولوکراتس، 

نماید که پولوکراتس با شنیدن این خبر که سرداران پارسی جنگها. یعنی چنین می

به جان هم افتاده و جنگی خونین در ایران زمین برخاسته است، فکر کرده 

ی قدرت خود ی نظم پارسی دستخوش زوال شده و برای گستراندن دامنهشالوده

ای خود دچار اشتباه شد. چون استانهای هخیز برداشته است. او در محاسبه
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پیرامونی مانند ایونیه و فنیقیه و مصر به پارسها وفادار ماندند. در نتیجه شهربان 

 او را فراخواند و محاکمه کرد و به دار آویخت. 

ی اگر بازگشت پوتاگوراس به ساموس و گریختنش از این شهر به غائله 

ن یرفت که او تنها چند سال را در ایرااعدام پولوکراتس مربوط شود، باید پذ

ای که از خرد زرتشتی اش و فهم سطحیزمین گذرانده است. دانش اندک تجربی

داشته با این وضعیت سازگار است. یعنی بر خالف باور عمومی، او زمانی به 

تا  نهدرازای ده سال را در ایران زمین سپری نکرده و بنابراین به سفرهای پردام

پ.م را در ایران  ۵۲۲تا  ۵۲۵ی فیق نیافته است. او دست باال فاصلههند هم تو

گذارنده و بعد به عنوان سیاستمداری موفق و مورد اعتماد پارسها به شهرش 

ال بازگشته است. بعید نیست او در این هنگام از مغضوب شدن پولوکراتس و احتم

اشد. اما در این مورد ه یا در جریان آن نقشی ایفا کرده بی وی باخبر بودمحاکمه

 گواهی صریحی در دست نداریم. 

پ.م همزمان با جنگهای بزرگ دوران داریوش، به  ۵۲۲احتماال او در 

دیده شهر خود بازگشته است. شاید به این دلیل که دیگر دل ایرانشهر را امن نمی

است. تدریسهای او در ساموس همزمان است با عملیات نظامی خونین 

اش. از این رو هیچ بعید نیست که ی تسلط بر شهرهای همسایهپولوکراتس برا

پوتاگوراس مشوق یا مشاور جبار در فعالیتهای خود بوده باشد. ایامبلیخوس که 

کوشد حساب استادش را از پولوکراتسِ خونخوار جدا کند، سخت می

پوتاگوراس »لوحانه این موضوع را لو داده که دلیل جالی وطن این بود که ساده

برخالف میل باطنی خود توسط همشهریانش به انواع ماموریتهای سیاسی کشیده 
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این همشهریانی که او  27«گردید.شد و مجبور به شرکت در امور اجتماعی میمی

کشاندند، قاعدتا خودِ پولوکراتس و همراهانش را به ماموریتهای سیاسی می

ند و به ایتالیا رفت. تفسیر اند. چون او بعد از فرو افتادن او در ساموس نمابوده

گوید حکومت شهر ساموس وظایف اجتماعی و سیاسی شاقی را گورمن که می

کرده، و این که انجام وظایف عمومی دشوار به شکل بر شهروندانش تحمیل می

دهد نموده، و این که تمام اینها نشان میمجانی برای پوتاگوراس ناخوشایند می

نماید. مشارکت به کلی نادرست می 28ری بوده،چقدر انسان عارف و پرهیزگا

ی مردم در نظام جباری بیشتر از نظامهای سنتی پیشین بوده، اما به عمومی توده

هیچ عنوان ماهیتی اجباری نداشته و اصوال اعتراضهای سیاسی در جهان باستان 

                                                 

 

 .۱۱۰: ۱۳۶۶گورمن،   27

خاسته، نه همواره به خاطر حذف شدن از قلمرو مسئولیتهای سیاسی بر می

عالقه بودن پوتاگوراس به امور اجبار بر داشتنِ نقشی سیاسی. بی ضرورت و

سیاسی نیز کامال نادرست است. او از دوران نوجوانی در سیاست درگیر بود و 

تا واپسین روز عمر خود این پیوند را حفظ کرد و در نهایت هم به همین دلیل 

 جان باخت. 

است جبار ساموس ی ارتباط پوتاگوراس با سیشاهد دیگری که درباره

در دست داریم، آن است که انگار پیش از ورود به ساموس مدتی را در شهرهای 

ی این شهر گردش کرده است و بسیاری از این مناطق همان جاهایی همسایه

اند که پولوکراتس برای بسط قدرت خویش بدان چشم دوخته بود. مثال بوده

 .۱۱۰ :۱۳۶۶گورمن،   28
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وس از اسپارت و کرت بازدید دانیم که پوتاگوراس هنگام بازگشت به ساممی

هایی بود که تعلق شانهنشین بودند و این نخستین نکرد. اینها شهرهایی دوری

داد. خودِ پوتاگوراس چنان که خاطر و پوتاگوراس را به یونانیان دوری نشان می

دیدیم اصلی فنیقی داشت و در ساموس و دلفی و ایونیه پرورده شده بود که 

ترین شهرِ مهم نشین بودند. در واقع ساموس جنوبینیهمگی سرزمینهایی ایو

ها در تماس ای بود که این مردم با دوریها در دریای اژه بود و جبههایونی

  29بودند.

پ.م قرار داده  ۵۱۲یامبلیخوس زمان بازدید پوتاگوراس از کرت را در 

ا پس از خواهد زمان این رخداد رکه کامال نامحتمل است. اما معلوم است که می

                                                 

 

29 Sacks et al., 2005: 299. 
30  Epimenides 

پ.م به زعم او( قرار دهد و این احتماال درست است.  ۵۱۳ورود او به ساموس )

یعنی بعید نیست که پوتاگوراس کمابیش در همان زمانِ بازگشت به ساموس، از 

اند که کرت دیدار کرده و با رهبران قبایل دوری وارد مذاکره شده باشد. آورده

به درون غارها آیدا رفت  30با اپیمنیدسی کرت رفته بود، همراه وقتی به جزیره

و از مکانهای مقدس ایشان بازدید کرد. این ماجرا را کلمنت اسکندرانی نیز نقل 

 31کرده است:

Πυθαγό ρας μὲν οὖν Μνησάρ χου Σάμιος, ὥς φησιν 

Ἱππόβοτο ς, ὡς δὲ Ἀριστό ξενος ἐν τῷ Πυθαγό ρου βίῳ, καὶ 

Ἀρίστα ρχος καὶ Θεόπομπο ς, Τυρρην ὸς ἦν, ὡς δὲ Νεάνθη 

31  Clement of Alexandria, Stromata, I. 62. 
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ς, Σύριος ἢ Τύριος, ὥστε εἷναι κατὰ τοὺς πλείστο υς τὸν 

Πυθαγό ραν βάρβαρ ον τὸ γένος. 

نشین همزمان بوده با کشمکش سفر پوتاگوراس به شهرهای دوری

های ها و حملهاندازینماید که دستنها. یعنی چنین میپولوکراتس با آ

پولوکراتس بیشتر در راستای جنوب انجام گرفته و دولتشهرهای دوری را آماج 

خود گزارش کرده که اسپارتها در سال  «تواریخ»قرار داده باشد. هرودوت در 

کتاب  پ.م ناوگانی را برای مقابله با پولوکراتس بسیج کردند. پلوتارک در ۵۲۵

این گزارش را نقد کرده و گفته علت دشمنی اسپارتها  32«اندر خباثت هرودوت»

طلبی وی و تهدید شهرهای دوری نبود، بلکه از مخالفت با جبار ساموس، جاه

                                                 

 

32 On wickedness of Herodotus 

 خاست. بیشتر مورخان امروزین این نقدها با نظام جباری بر میعمومی اسپارتی

ایی نزدیکتر به اسپارت جبارانی بر اما در همین زمان در شهره 33اند.را پذیرفته

اند که اسپارت با آنها کاری نداشته است. از این رو شهرهای دیگری حاکم بوده

ی اسپارت باید به تهدید منافع ایشان داللت داشته باشد. باید این نکته را مداخله

در یاد داشت که در زمان یاد شده اسپارت هنوز دولتشهر مهمی نبود، و به 

وگان قابل توجهی هم نداشت. هرچند به عنوان بزرگترین شهر دوری خصوص نا

شد. بنابراین بسیج نیروی الکدمونیا اهمیت داشت و مرکز این منطقه محسوب می

اسپارت احتماال تدافعی بوده و نه تهاجمی، و این بدان معناست که پولوکراتس 

که تقریبا در  ی اسپارت تسلط یابد. اینکوشیده بر شهرهای دوری همسایهمی

33 Lintott, 1981: 86. 
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همین زمان پوتاگوراس هم در همین منطقه به گردش مشغول بوده و با رهبران 

کرده، احتماال تکرارِ همان ماجرایی است که در دوران دینی منطقه رایزنی می

ی ساموس در اش هم شاهدش بودیم. یعنی احتماال او به عنوان نمایندهجوانی

نشین را به همراهی با ی مناطق دوریکوشیده رهبران دینگشته میاطراف می

رود و به تدریس پولوکراتس برانگیزد. درست بعد از این سفرها او به ساموس می

شود. این توالی رخدادها از سویی پیوند او را با از سوی حکومت گماشته می

دهد، و از سوی دیگر چگونگی پیوند طلب ساموسی نشان میسیاست توسعه

 دهد.مردم دوری را نشان می اش باخوردن تدریجی

اعدام پولوکراتس و چیرگی نیروهای مخالف بر شهر، زنگ خطری برای 

پ.م شتابزده  ۵۲۲شده است، و بنابراین باید در همان سال او محسوب می

ساموس را ترک کرده باشد. این که چرا بعد از ترک ساموس به سرزمینِ 

تر و آشناترِ مصر و ه، و قلمرو غنیی ایتالیا رفتوحشی و تازه مسکونی شدهنیمه

فنیقیه و ایونیه و بابل را برای اقامت انتخاب نکرده، احتماال از آن روست که در 

کرده گناهان پولوکراتس سهیم بوده و در قلمرو قدرت پارسها احساس امنیت نمی

است. در واقع این نکته که او بعد از ترک ساموس به سرزمینهای آشنا و 

ی قدرت هخامنشیان خارج  آشنای نزدیکش نرفت و کامال از دایرهپذیرِمهمان

های پولوکراتس نقشی فعال داشته اندازیدهد که در جریان دستشد، نشان می

نما شده بوده است. و نزد مقامهای پارسی و بلندپایگان سرزمینهای همسایه انگشت

خواهند او اصرار می شاید به همین دلیل است که مورخان باستانی با این تاکید و

را با پولوکراتس دشمن بپندارند. شاید از آن رو که روایتهای دیگری در جریان 

کرده است. درست مانند روایت بوده که پیوندهای میان این دو را حکایت می

شاگردان سقراط از ارتباط او با آلکیبیادسِ بدنام، که دست بر قضا بسیار صمیمانه 

 هم بوده است!
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های بازمانده از گرایش پوتاگوراس به غرب، تا حدودی نشانهگریختن 

دهد. در مورد گرایش سیاسی پوتاگوراس اش را هم توضیح میسیاسی ضدایرانی

کار و هوادار اشراف بوده است. آرا و دانیم که از نظر سیاسی محافظهمی

وادارانش های او با دین سنتی یونانیان همخوانی نداشته، اما شاگردان و هاندیشه

اند که حافظ سنن دینی یونانی قلمداد ی اشراف بودهنسل جوانی از طبقه

اند. در دوران زندگی پوتاگوراس، سیاست پارسها آن بود که از نیروهای شدهمی

مردمی و تجددطلب دولتشهرهای یونانی در برابر اشراف استخواندار حمایت 

این راهبرد به تدریج  34ام،داده نشان« داریوش دادگر»کنند. چنان که در کتاب 

اما به احتمال زیاد این سیاست به ویژه در  35تعدیل شد و ظرافت بیشتری یافت.

                                                 

 

 . ۱۳۹۰وکیلی،  34
 .۲55-۲۳۹: ۱۳۹۰وکیلی،  35

دوران بازگشت پوتاگوراس به ساموس با منافع وی و خاندانش تعارض پیدا 

 کرده است. 

اند که انگار پوتاگوراس آن را ای را نقل کردهنویسندگان باستانی نامه

نس نوشته بوده است. در این نامه از آناکسیمنس خواسته شده تا برای آناکسیم

هایی شده که اگر او چنین کند و را ترک نکند، و اشاره -میلتوس–شهر خود 

ها اوضاع را در دست خواهند مردان بزرگ و خردمند از شهر بروند، ایرانی

نی با هم رسد، چون هم این دو تن از نظر زمامتن نامه به نظر جعلی می 36گرفت.

ی بسیار دارند. تاکید پوتاگوراس بر اند، و هم از نظر مکانی فاصلههمخوان نبوده

اش غیرت و تعصب نسبت به شهر زادگاهش با کردار خودش و گردش آزادانه

36 Diogenes Laertius, VIII, 49-50.  
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در شهرهای گوناگون در تضاد است و ستایشی که در ابتدای نامه نثار آناکسیمنس 

تیب بعید است کسی که نزد مغان و نماید. به همین ترکند، واقعی نمیمی

 ی ویرانی شهرها دانسته باشد. ها را مایهها آموزش دیده، ایرانیکلدانی

دهد که برخی از پیروان با این وجود صرفِ جعل شدن این نامه نشان می

اند که با سیاست پارسیان مخالف است و برای دانستهپوتاگوراس او را کسی می

ری پرت مانند کروتون اقامت گزیده است. در این نامه، دور ماندن از آن در شه

ای هم به فیلسوفان های متاخر جعل شده، کنایهی پوتاگوراسیکه احتماال در حلقه

شود که در شهرهای خود مانده بودند و در نظام سیاسی هخامنشیان ایونی دیده می

گوید هرچند ی نامه اصرار داشته بدادند. گویی نویسندهبه زندگی ادامه می

                                                 

 

37  Diogenes Laërtius, VIII. 6, IX. 1; Herodotus, I. 29, II. 49, IV. 95 

پوتاگوراس بعد از گریختن از قلمرو پارسها سرگردان شد و در نهایت به قتل 

رسید، اما در مقابل فیلسوفان ایونی هم که در معرض شورشهای شهرهایشان قرار 

اند و حسرت همان انزوای پوتاگوراس در داشتند، چندان زندگی آرامی نداشته

د که ادبیاتی در مقابل این متن نیز وجود داشته اند. ناگفته نمانکشیدهایتالیا را می

است. یعنی فیلسوفان ایونی که هوادار سیاست هخامنشیان بودند نیز پوتاگوراس 

اند. از اش برای تسلط بر دیگران سرزنش کردهطلبی و کوششرا به خاطر جاه

ی دانستن است و به همین گفت پوتاگوراس تشنهاند که میهراکلیتوس نقل کرده

دلیل و دانش زیادی آموخته، اما این علم را تنها برای خودنمایی و غلبه یافتن بر 

  37مردم گرد آورده است.
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پ.م به شهر  ۵۲۱پوتاگوراس پس از ترک ساموس در حدود سال 

نشین یونانی بود. دانستن این که چرا کروتون در جنوب ایتالیا رفت که یک کوچ

ای اقامت برگزید، برای فهم اندیشه و به ایتالیا رفت و چرا کروتون را بر

های او اهمیت فراوان دارد. یونانیانِ بالکان از قرن هشتم پ.م صدور گیریموضع

جمعیت اضافی خود را به سرزمینهای همسایه آغاز کردند. بخش مهمی از این 

ی شرقی و بخشهای جنوبی این قلمرو نشینان به ایتالیا رفتند و در حاشیهکوچ

زبان در ایتالیا پدید آمد که خودِ دند. به این ترتیب یک قلمرو یونانیسکونت گزی

                                                 

 

38 Cerchiai, 2004: 14–18 
39 Calabria 
40  Myscellus 
41  Rhypes 

نامیدند. امروز ( میΜεγάλη Ἑλλάς یونانیان آن را یونانِ بزرگ )مِگالِه هاِلس:

 38شناسند.( میMagna Græciaگرایکیا )اش ماگنا آن را بیشتر با نام التین

در جنوب  39کاالبریا یها در منطقههایی که آخائینشینیکی از کوچ 

( نام داشت. طبق روایتهای یونانی، این Κρότωνایتالیا تاسیس کردند، کروتون )

پ.م تاسیس کرد. زادگاه او شهرِ  ۷۱۰در سال  40شهر را مردی به نام موسکلوس

قرار داشت و  42بود که در شمال پلوپونسوس، نزدیک شهر آیگیوم 41روپِس

د. این شهر به تدریج متروک شد و ساکنانش ی آخائی تعلق داشتنمردمش به قبیله

های نخستین اشاره 44ها نقل مکان کردند.در همان نزدیکی 43به شهر پاترای

42 Aegium 
43 Patrae 
44 Pausanias. VII. 18. 7. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rhypes
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhypes
http://en.wikipedia.org/wiki/Pausanias_%28geographer%29
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شود، و این زمانی بود که ورزشکارانی پ.م آغاز می ۵۸۸تاریخی به این شهر از 

 هایی بردند.شرکت کردند و جایزه 45هلنایاز این شهر در مراسم پان

یِ اگناگرایکیا جای مهمی نبود و یکی از شهرهای یونانشهر کروتون در م 

مثال –از شهرهای همسایه  شد. هم جمعیت آنتازه تاسیس محسوب می

م از بازرگانی و ثروت کمتری برخوردار بود. بنابراین هکمتر بود و  -سوباریس

پولیس( باید دلیلی داشته باشد که پوتاگوراس مراکز جمعیتی مهمی مانند ناپل )نئا

زندگی  کومه را نادیده گرفته و از میان تمام شهرهای ایتالیا، کروتون را برای و

روشنی  برگزیده باشد. اگر به نام و نشان مشاهیر برخاسته از این شهر بنگریم، به

 یابیم.دلیلِ این انتخاب را در می

                                                 

 

45 Panhelenic 
46 Milon 

در دوران زندگی پوتاگوراس برای نخستین بار در متون یونانی به نام  

 46اند. یکی از آنها، میلو یا میلونخوریم که اهل کروتون بودهبر میشخصیتهایی 

(Μίλων نام دارد که یک قهرمان کشتی نامدار بود و بر حریفان زیادی غلبه )

پ.م مربوط  ۵۴۰های کشتی به سال نخستین پیروزی او در مسابقه 47کرده بود.

ساله( بوده است. شود و او در این هنگام یک نوجوان )بین دوازده تا هفده می

ی کشتی معبد دلفی های ورزشی او پیروزی در مسابقهیکی از مهمترین موفقیت

آید که او کمابیش با پوتاگوراس همسن از همین جا بر می 48شود.محسوب می

  ..بوده و همزمان با او در مناطقی مانند معبد دلفی حضور داشته است.

 

47 Spivey, 2004: 65–66. 
48 Poliakoff, 1987: 117–119, 182–183. 
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 نماداهی جانوری و هنراهی رزمی باستانی اریان

 )بخش دوم(

 

 نخست: نهنگ 

 

ای ی آبزیاسم نهنگ به هر جانور درنده چنان که گفتیم در زمان قدیم 

شده است. از این رو گذشته از نهنگ مشهوری که ایرانیان در دریای داده می

های دریای مازندران اش کرده بودند، فوکمدیترانه و گاهی خلیج پارس مشاهده

نامیدند. با این همه های جنوبی ایران را نیز نهنگ میهای رودخانهو تمساح

نهنگ در شاهنامه معموال در پیوند با بافت آبی به کار گرفته نشده و جایی ی کلمه

ی نهنگ بینیم، با معنای جانورشناسانهی دقیقتری میهای کالبدشناسانههم که اشاره

 نهنگ/ مخوان جز دالور  جهان را»گوید همخوانی ندارد. مثال وقتی فردوسی می

است که منظورش نهنگ یا تمساح یا ، آشکار «بخاید به دندان چو گیرد به چنگ

فوک نیست. چون هیچ یک از اینها هنگامی به دندان گرفتن طعمه با چنگ 

 گیرند. شکارشان را نمی

ی نهنگ اغلب به پهلوانان بزرگ و سرداران برجسته در شاهنامه کلمه

بینیم که اسب پهلوانان با این لقب نواخته شده کند. اما جاهایی هم میاشاره می

انگیزی است که در دوران اش توصیف فردوسی از اسب شگفتست. نمونها

 یزدگرد بزهکار از آب خارج شد و شاهنشاه را با لگد خود به قتل رساند:

 نهنگ نجنبید بر جای تازان  چو زین بر نهادش برآهخت تنگ



  صد و نود وپنجاه و پنجم/ خرداد هزار و سی یشماره/سیمرغ

    



 

 سم سنگ یخروشان شد آن باره  پس پای او شد که بنددش دم

شود که این کلمه به هنامه به نهنگ روشن میبندی ارجاعهای شااز جمع

ای به کلی کرداری و سبکی از جنگاوری اشاره دارد که به میدان نبرد و زمینه

  شود. متفاوت با زیستگاه نهنگ جانوری مربوط می

 گرفتش کمربند او را به چنگ  ز گرد اندر آمد به سان نهنگ

  نده اندر شگفتکه شاه  وسپه ما چنان خوارش از پشت زین برگرفت

گری سان، زورمندی و چیرههای پهلوانِ نهنگآید که یکی از ویژگیاز اینجا بر می

 او بر حریف بوده است. اما در ضمن نهنگ در بسیاری از جاها به خشم و کینِ 

 کند:چشمگیر جنگاوران اشاره می

 ژدهاستااندرون تیزچنگ به زین به کین اندرون چون نهنگ بالست

 و

 کُشانبه دست نهنگان مردم  زنده بینم نه مرده نشاننه زو 

بینیم که سهراب به خاطر تناوری و در جریان نبرد رستم و سهراب هم می

شود و حتا پدرش رستم نیز اش در میدان نبرد بارها به نهنگ تشبیه میآوریخشم

 نامد:او را چنین می

 به جنگندیدم که آید بدین سان   همی گفت رستم که هرگز نهنگ

ت. و این در حالی است که خودِ رستم بارها در شاهنامه به نهنگ تشبیه شده اس

های تنومندی و درشتی اندام و زورمندی یعنی گویا به خاطر همان ویژگی

شده است. در جریان اش گاه نهنگ پنداشته میچشمگیر است که نماد جنگی

 شود: رار میدرگیری رستم و اسفندیار به ویژه این تعبیر زیاد تک

 آمدید نهنگ خرامان به چنگ  شما سوی رستم به جنگ آمدید

 برین رزمگه بر نشاید نشست  همی دست رستم نخواهید بست
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ها بیشتر با هایی هست که انگار نهنگ از میان سالحاز سوی دیگر اشاره

 بلند و سنگین پیوند دارد:گرز یا شمشیر تیغه

 که گفتی زمین را بسوزد به دم   بیامد به سان نهنگ دژم

 همی زد به گرز و به تیغ و رکیب  همی تاخت اندر فراز و نشیب

 نیرزید جانم به یک مشت خاک ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک

 خوانیم که:و در داستان سیاوش می

 نهنگ ز نفسش به دریا بسوزد  بر آن سان کجا بردمد روز جنگ

 ی کوفت چون پتک آهنگرانهم  نخست اندر آمد به گرز گران

 بینیم که:خوان هم می و در جریان نبرد رستم با اوالد در هفت

 بیاویخت از پیش زین خم خام   نهنگ بال برکشید از نیام

 همه رزمگه شد ز کشته خره  چو شیر اندر آمد میان بره

و در اینجا نهنگ اصوال لقبی برای شمشیر سنگین و بزرگ دانسته شده است. شبیه 

همین استعاره را نظامی هم در خسرو و شیرین به کار گرفته است. آنجا وقتی 

رود، هیبتش چنین توصیف گیرد و به سوی روم میخسرو بر شیرین خشم می

 شده است:

 نهنگی در میان یعنی که شمشیر  عقابی چار پر یعنی که در زیر
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ی نهنگ ح ویژهدهد سالمی ی دیگری دارد که نشاننامه هم اشارههم او در شرف

 شمشیر بوده است:

 به گردنکشی کرده گردن دراز  گدازنهنگان شمشیر جوشن

 و

 نه تیغی نهنگی درآویخته   نه اسبی عقابی برانگیخته

 گوید:ارسالن سروده میخاقانی هم در مدحی که برای سلطان مظفرالدین قزل

 سان شکافدزآن تیغ نهنگ  بس سینه که چون زبان افعی

 پهلوی سه پهلوان شکافد  و قطعتش به یک زخمشمشیر د

های زیادی به سالحهای نهنگ دارد. در داستان همای فردوسی نیز اشاره

 بینیم:ی صریحتری به همتا انگاشتن شمشیر و نهنگ میچهرزاد اشاره

 که گفتی فلک تیغ دارد به مشت  ازان لشکر روم چندان بکشت

 به چنگ اژدهایی به زیرنهنگی   همی رفت زان گونه بر سان شیر

 همی تاخت بر سان شیر ژیان  چنین تا به لشکرگه رومیان

 دهد نهنگ با فنون رزمیی مشابهی هست که نشان میدر داستان انوشیروان اشاره

مربوط به سالحهای سنگینی مانند تبرزین و گوپال و شمشیرهای بزرگ مربوط 

 بوده است:

 ندرو خون خروشد همیانهنگ   تو گفتی که دریا بجوشد همی

 ز دریا برآمد یکی تیره میغ  ز زخم تبرزین و گوپال و تیغ

مان را چنین بیان کرد که نهنگ در ایران توان حدسبندی میدر مقام جمع 

اندام و زورمند با قدیم نام سبکی از هنرهای رزمی بوده که به جنگاورانی درشت

سالح محبوب این جنگاوران شده است. جو مربوط میخلق و خوی خشن و کینه

ی این گرز و شمشیر سنگین و تبرزین بوده و چه بسا که ضرب سنگین و کشنده

سالحها را به کوبیده شدن کالبد سنگین تمساح و دم نهنگ بر حریفش تشبیه 
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شده اش بسیار ستوده میکرده باشند. جنگاور نهنگ به خاطر ظاهر مهیبش و دلیری

شود. چنان که موالنای بلخی ها به شاهنامه محدود نمیاش تنو این داوری درباره

 -ی سپاهیان بودهکه نماد ارجمندترین رسته –نیز در دیوان شمس او را با شیر 

ی رزمی نهنگ با انضباط بدنی کند که شیوهنهد و به این نکته اشاره میبرابر می

 چشمگیر و غلبه بر خویشتن همراه بوده است:

 ، دل او چون نهنگ آیدچو شیری سوی جنگ آید

 به جز خود هیچ نگذارد، و با خود نیز بستیزد    

های مربوط به جنگاوران نهنگ چه بسا که در اشاره به همین دشواری ورزش

 گوید:است که ابوسعید ابوالخیر در وصف حالج می

 ی تن کرد جدای جان دانهکز پنبه  منصور حالج آن نهنگ دریا

 منصور کجا بود؟ خدا بود. خدا! آوردان میروزی که اناالحق به زب

 در گفتار بعدی نشان خواهم داد که احتماال نهنگ سبک رزمی مربوط به

ی های سنگین اسلحه بوده است. به همین خاطر هم چنین پهلوانانی در زمینهپیاده

اند. چنان که فردوسی در داستان طلخند شدهسپاهیان به نهنگی در دریا تشبیه می

ی بسیح سپاه و نواختن کوس و بوق به زیبایی هنگام توصیف صحنهو گو 

 گوید:می

 نهنگ اندر او خون خروشد همی  تو گفتی که دریا بجوشد همی

 ز دریا برآمد یکی تیره میغ  ز زخم تبرزین و گوپال و تیغ
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 دوم: پلنگ

 شود که در اینجای پلنگ در شاهنامه مشخص میبا مرور کاربرد کلمه 

ای که دلیری پهلوانان نیز با نام یک سبک رزمی سر و کار داریم و نه تنها استعاره

ها به قدری صریح است که فردوسی گاه به صراحت از را نشان دهد. این اشاره

ها نهاده شود گوید و این تعبیر وقتی کنار سایر جملهسخن می« راه و رسمِ پلنگ»

را به ذهن متبادر « ی پلنگجنگی رستهی رزمی و سبک شیوه»به روشنی معنای 

 سازد، و نه تنها شباهتی ظاهری میان یک جنگاور و یک جانور درنده را:می

 آوریدپلنگ همه رسم و راه   که یکسر بتازید و جنگ آورید

 هوا نیلگون شد زمین آبنوس  برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس

ای خاص ا با شیوهشود که در اینجاز مرور ارجاعها به پلنگ روشن می

آرایی سر و کار داریم. نخست آن که سبک پلنگ به هشیاری از جنگاوری و رزم

هایی هست شود و اشارهجویی اندیشیده و سنجیده مربوط میو چاالکی و ستیزه

دهد گویا این سبک در مناطق شمالی ایران و به ویژه مازندران شکل که نشان می

 :گرفته باشد و بومی آنجا باشد

 که مازندران زو پر از شور بود  سواری که نامش کالهور بود
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 نکردی به جز جنگ چیز آرزوی  ژیان بد به خویپلنگ بسان 

نماید، چون جانورانی که موضوع بحثمان هستند این حدس معقول هم می

های متفاوتی دارند و قاعدتا برای نخستین بار جنگاوران بومی جنگلهای زیستگاه

اند کردار و سبک رزمی خویش را به آن شبیه دیدهپلنگ را میمازندران که 

ور ساختند. به همان ترتیبی که اهالی سیستان و ایالم و آسورستان شیر را جان

 ومقدس جنگاوران دانستند و به همین ترتیب قاعدتا پیل و نهنگ را مردم هند 

 اند. کردهنشینان مهم قلمداد میساحل

های رزمی نوعی و پلنگ در رمزگذاری شیوهنماید که نهنگ چنین می

جفت متضاد معنایی را تشکیل دهند. به همان شکلی که نهنگ بر زورمندی و 

داری تناوری و خشونت تاکید دارد، پلنگ بر چاالکی و هوشیاری و خویشتن

کند. شاید از این روست که در بسیاری از بیتهای شاهنامه این دو را با داللت می

اند. یعنی گویی به همان شکلی که نهنگ دریایی با ربوط دانستهزمین و آب م

کند، آسا نیز در میدان نبرد چنین میجنبد، پهلوان نهنگکندی اما قدرت فراوان می

گیرد که به زیستن بر خشکی عادت دارد و از این و در مقابل او پلنگی قرار می

 گوید:لطان محمود میرو حرکاتش ظریفتر و سریعتر است. فردوسی هنگام مدح س

 و بخشکی پلنگنهنگ دریا ه ب   بدرد ز آواز او کوه سنگ

و همین بیت را در داستان خاقان چین هم به کار گرفته است. در جایی دیگر 

ن باید دلیر گوید جنگاوراکند و میهای رزمی این دو را با هم مقایسه میشیوه

 باشند چندان که

 نهنگ ه کوه از پلنگ و به آب ازب  کز انبوه دشمن نترسد به جنگ

 گهی فر و زیب و گهی در نشیب  به جایی فریب و به جایی نهیب
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ای یکدست و سنگین همچون دریا سر و کار داریم که یعنی در جایی با زمینه

اش فرّ و زیب و تنومندی و قدرتمندیِ نهنگ است و در جایی دیگر با چاره

شویم که ل استوار مانند کوه رویارو میآوردگاهی دشوار و پیچیده و در عین حا

ی در آن چاالکی و خودداری و زیرکی ضرورت دارد، و این دو قطبی را به زیبای

 با نهیب و فریب صورتبندی کرده است. 

 گوید:می آنجا که موالنا بینیم،تعبیر مشابهی را در دیوان شمس می

 که هزار لشکر آمدی تو به خدنگ غمزه به پلنگ عزت تو، به نهنگ غیرت تو

بینیم که در اینجا عزت پلنگ در برابر غیرت نهنگ قرار گرفته است. با این می

دهد که اش در زبان عربی را میگوشزد که عزت در اینجا همان معنای قدیمی

 ناپذیر باشد. سخت و استوار شکست

بینیم. آنجا که تقابل میان نهنگ و پلنگ را در ویس و رامین هم می 

 گوید:لدین اسعد گرگانی میفخرا

 شانیهم بر جان ا دیخند همى  رخشان غیت انیبه جنگ جنگجو 

 ایموج در انیکوه اندر م چو  وران بر روى صحراجوشن صف

 کوه اندر سواران چون پلنگان به  چون نهنگان رانیموج اندر دل به

 دندبو وانهیدشت جنگ چون د به  مردم کجا فرزانه بودند همان

 نه از آب زدینز آتش بپره که  اى باشد به هر باب انهوید کجا

 رینه از ش شدیندیب النیاز پ نه  ریبترسد نى ز شمش زهیاز ن نه

 نیرینام کرده جان ش فداى  نیبودند چون النیآن صحرا  در

 و از ننگ دندینام بد بترس ز  از مردن گه جنگ دندینترس

 کریگرگ و خوگ پو  ریببر و ش ز  کسریدد بود  یشهیچون ب هوا

دهد. نخست آن این توصیف زیبا از میدان نبرد چند نکته را به روشنی نشان می

جنگد، به ی لشکری که در دشت میکه به راستی پهلوان تناور و زورمند در میانه

دهد که ارتش تا قرن شده است. همچنین بیت آخری نشان مینهنگ تشبیه می
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شده است. نشان خواهیم رانی خاص تشبیه میای پر از جانوپنجم هجری به بیشه

خوک( رمزهایی -پلنگ، شیر، گرگ، نهنگ، گراز-این جانوران )ببر داد که  همگی

های گوناگون رزمی و اند و به شیوههایی متفاوت از جنگاوران بودهبرای رسته

 اند. کردهمهارتهای جنگی متفاوت داللت می

ی رزمی نهنگ و پلنگ ابل شیوهتق ای برجسته از این تمایزها بهنمونه

ی دریای دشت شود. آشکار است که در برابر نهنگی که در میانهمربوط می

های فراوانی ی آوردگاهی متفاوت )کوه( بوده است. اشارهجنگیده، پلنگ ویژهمی

دهد جنگیدن با ترفند و حیله و به کار بستن هوشمندی را با هست که نشان می

پروا و فارغ از مکر و اند و در مقابل نبرد رویارو و بینستهداپلنگ مربوط می

 اند:دانستهاحتیاط را مربوط به نهنگ می

 سر هوشمندان به چنگ آورید  آوریدپلنگ  همه راه و رسم

ی رزمی نامدار و روشن است که برخی از جنگاوران به خاطر پیوند با این شیوه

 اند:بوده

 پلنگ ویژه که دارد نهادب  مرا مهربانیست بر مرد جنگ
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بیند حریفش با مکر بینیم که وقتی سهراب میدر نبرد سهراب و گردآفرید هم می

جویی از همین کند، او نیز به بهرهجنگد و از درگیری مستقیم پرهیز میو حیله می

 سبک رزمی روی آورد:

 ن پلنگبرآشفت سهراب و شد چو  عنان و سنان را پر از تاب کرد

 عنان برگرایید و برگاشت اسپ بدخواه او چاره گر بد به جنگچو 

توان اصالحی کوچک بیتهایی از شاهنامه هم هست که با این زمینه می

 یکی این بیت شان پیشنهاد کرد.در خواندن

 آورید پلنگ متبکوشید و رس  اگر همگنان رای جنگ آورید

مان تاجگذاری کیخسرو ها به همین شکل ثبت شده و به زکه در بیشتر شاهنامه

خورد تا کین سیاوش را از افراسیاب شود، در آنجا که سوگند میمربوط می

بوده است و به « بکوشید و رسم پلنگ آورید»بگیرد. مصراع دوم این بیت قاعدتا 

گوید که باید در برابر پا بودنِ سلطنت کیخسرو اشاره دارد و میجوانی و تازه

 اسیاب هوشیاری و چاالکی و مکر و حیله پیشه کرد.پنجه مانند افرحریفی قوی

 گوید:فردوسی در شرح نبرد کیکاووس با شاه هاماوران می

 ر پلنگنرفتن به رسم دالو نه مردی بود چاره جستن به جنگ

 اگر چند باشد دلش پر ز کین  که در جنگ هرگز نسازد کمین

تن به رسم نه رف»حدس من آن است که مصراع دوم از بیت نخست در اصل 

ی رزمی پلنگ که مستلزم کمین بوده است. یعنی جنگیدن با شیوه« دالور پلنگ

 کشیدن و غافلگیر کردنِ حریف است، از مردانگی به دور است. 
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آید که پیوند سبک رزمی پلنگ و مکر و ترفند به قدری از اینجا بر می

ست. چنان که شده ابوده که گاه در همین چارچوب از نظر اخالقی نکوهیده می

 گوید:انوشیروان دادگر هنگام بر تخت نشستن می

 و جفاپیشه مردم یکیستپلنگ   به بیدادگر بر مرا مهر نیست

 ب خرد جان تیره بشسته آب هر آنکس که او راه یزدان بجست

اما روشن است که نهنگ و پلنگ دو سبک رزمی مکمل هم بوده و انتظار 

شان د. به همین خاطر هم همنشینیرا بیاموزنرفته که جنگاوران هردوی آنها می

ی جانوری خامی در کار باشد را از در بسیاری از موارد این شائبه که استعاره

بینیم که ابرپهلوان کسی دانسته شده که برد. در نبرد رستم و اسفندیار میبین می

 بر هر دو ترفند تسلط داشته باشد و هردو مهارت را نیک بداند:

 ورا کس ندیدی گریزان ز جنگ  و به خشکی پلنگهنگ ن به دریا

های زیبایی هم هست که تنها با این شیوه از کاریدر شاهنامه ریزه 

شود. مثال در نخستین رویارویی نگریستن به تقابل مفهومهای یاد شده معنادار می

آیند و بینیم که دو پهلوان از زورورزی با هم به ستوه میرستم و سهراب می

ای برای زند تا خویشتن را سرگرم کند و بهانهک به قلب لشکر حریف میهری

نماید که رستم دست پرهیز از کشمکش با حریف بیابد. در این میان چنین می

 پایین را داشته باشد. چون فردوسی این صحنه را چنین وصف کرده:

 چنان تنگ شد بر دلیران زمین  به سستی رسید این ازان آن ازین

 دل و جان به اندوه بگذاشتند  یکدگر روی برگاشتندکه از 

 بدانسان که نخچیر بیند پلنگ  تهمتن به توران سپه شد به جنگ

 پراگنده گشت آن سپاه بزرگ  میان سپاه اندر آمد چو گرگ
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 به ایرانیان بر یکی حمله برد  عنان را بپچید سهراب گرد

 د تباهز گرزش بسی نامور ش  بزد خویشتن را به ایران سپاه

اش پیکر و تناور بوده و گرز سنگیندانیم که رستم پهلوانی غولاین را می

اش شهرت داشته است و به همین خاطر بارها به نهنگ تشبیه شده، و همسان بودن

ای بینیم. یکی از معدود جاهایی که چنین اشارهبا پلنگ را کمابیش در شاهنامه نمی

گوید رستم با ین صحنه است. فردوسی میواره بودن رستم داریم، همبه پلنگ

ی سپاه تورانیان زد و مانند گرگ دشمن را تار و مار کرد. ی پلنگ به میانهشیوه

تر اندامی رزمی پهلوانان کوچکاما در این میان باید توجه داشت که پلنگ شیوه

تر بوده و گرگ نیز که به ندرت برای توصیف جنگاوران به کار گرفته و چاالک

ده، بر خونریزی و درندگی داللت دارد و نه جنگ جوانمردانه. فردوسی با ش

کند که نخست تهمتن بود که از حریف روی برتافت ظرافت در اینجا تاکید می

گرانه نمود، یعنی سبک رزمی پلنگان که حیلهو وقتی چنین کرد همچون پلنگ می

ه سهراب وقتی به سپاه بینیم کو پراحتیاط است را برگزیده بود. در مقابلش می

ی نهنگ است ی سنگین ویژهزند سالحش گرز است که گفتیم اسلحهدشمن می

ای ندارد. یعنی در نخستین رویارویی پدر و پسر، پسر بود که و با پلنگ میانه

ایست بر زمین خوردن زورمندتر و تناورتر از پدر از میدان به در آمد و این مقدمه

 اش با سهراب.فتنرستم در نخستین کشتی گر

یز نتمایز میان نهنگ و پلنگ در ضمن تقابل میان سپهساالران و سپاهیان 

های جنگاوران به خاطر نماید که سرداران و سرکردههست. یعنی چنین می

تر از اند و سپاهیان که فروپایهماندهشان بیشتر به نهنگ میزورمندی و تناوری

 اند:بودهاند اغلب به سبک پلنگ نزدیک ایشان

 نهنگ سپه چون پلنگان و مهتر ازان پس که ارجاسپ آمد به جنگ
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شده ی سپاه رویارو نیز به نهنگ تشبیه میآید که حتا سرکردهاز بیتی دیگر بر می

 است:

 نهنگ نترسد سپاه از دالور  چو ساالر شایسته باشد بجنگ

ستم و سهراب و با این اشاره ظرافت به کار رفته در توصیف نخستین درگیری ر

آید که نهنگ هم مانند پلنگ پهلوانی پیاده بوده شود. از اینجا بر میبهتر نمایان می

ای متفاوت با اندام که با شیوهای سنگین اسلحه و تنومند و درشتاست. اما پیاده

یژه حزم و احتیاط ایشان را جنگیده و به وی عادی میهای سبک اسلحهپیاده

 نداشته است.

بینیم. مشابهی را در داستان فریدون و جنگش با ضحاک هم میتمایز  

 آنجا که علمدار سپاه فریدون به پلنگ تشبیه شده:

 ی پلنگکشنده سرافراز جنگ  کشنده درفش فریدون به جنگ

بینیم که قارن کاوه پهلوانی دانسته و در جایی دیگر در شرح ماجراهای نوذر می

 یارویی با او هراس دارند:شده که سربازان دشمن )پلنگ( از رو

 از شتابش درنگ آوردپلنگ   که چون قارن کاوه جنگ آورد
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ی رزمی پلنگ به نمادها دهد شیوهی دیگری هم هست که نشان میاشاره 

شده است. از جمله آن که نقش درفش برخی از و عالیمی ارتشی نیز مربوط می

 پوش پلنگ بوده است. سپاهیان جوشن

 پلنگ درفشی سیه پیکر او  با جوشن و ساز جنگ سپه دید

ی پلنگ آید که ساز و برگ سپاهیانی که با شیوههای دیگر چنین بر میاز اشاره

اند به نسبت ساده بوده و به اصطالح انگار سبک رزمی پلنگ به جنگیدهمی

شان همان جوشن ترین پوشششده که سنگیناسلحه مربوط میهای سبکپیاده

ت. به همین خاطر است که وقتی اسفندیار در پگاه نبرد با رستم با ساز و بوده اس

جهد، کند و بر پشت اسبش میاش تکیه میبرگ شهسواران سنگین اسلحه بر نیزه

کنند. از انگیزد و این حرکت او را به پلنگ تشبیه میتحسین سربازانش را بر می

دهد و از جهیده ارجاع میسویی این ایهام به تصویر پلنگی که بر پشت گوری 

سوی دیگر این نکته را نهفته دارد که اسفندیار با زره سنگین اسواران همچون 

 ها چاالک است.پیادگان سبک اسلحه یعنی پلنگ

 ز خاک سیاه اندر آمد به زین  نهاد آن بن نیزه را بر زمین

 نشیند برانگیزد از گور شور  که بر پشت گورپلنگی  بسان

 ...خواندند ن نامدار آفرینآ بر  فروماندند سپه در شگفتی
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 ردآمدی رب فرشگردپیش

 (۱۳۹۶وکیلی، ش./ نشر شورآفرین/ «/فرشگرد» آغازگاه داستان)

 

 

 دوستان عزیز و حاضران گرامى؛»

امروز، این افتخار نصیب من شده که در این جشن باشکوه، به نمایندگى 

هاى انى ایراد کنم. پیوستن به انجمن تمدنى زادگاهم براى شما سخناز سیاره

نژادان من از دیرباز در سر کهکشان راه شیرى آرزویى بوده که من و هم

ى ما زمانى به یاد ماندنى و هاى سیارهایم، و امروز در تاریخ تمام تمدنپختهمى

شود. ما زمینیان، هزاران هزار سال به امید یافتن شکلى از حیات مهم تلقى مى

شمند چشم به آسمان دوخته بودیم و خوشبختانه زمانى مراد خود را یافتیم که هو

کردیم. شما، جمهورِ بیشترین نیاز را به یارى و کمک شما احساس مى

ى هاى ساکن راه شیرى، با نیکخواهى و شکیبایى شایستهتمدن ترینهوشمند

هاى آمدید و تمدن ى زمین به یارى ماترین برهه از تاریخ سیارهتحسینى در تاریک

 گیرش بود نجات دادید. ى سبز را از طاعونى که گریباناین سیاره

گذرد و خطرات نهفته در آن دوران ها از زمان بحران بزرگ مىاکنون، قرن

شود. با این وجود، بر خود هایى عامیانه تبدیل مىها و روایتبه تدریج به افسانه

از ماجراى بحران بزرگ را از دید آدمیانى اى بازسازى شده دانم نسخهالزم مى

تان پیشکش کنم. چنان کردند، به خدمتاش مىزیستند و تجربهکه در بطن آن مى

دانید، آدمیان در جریان بحران بزرگ نقشى برجسته و مهم بر عهده داشتند. که مى
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شناسى و کاوش آثار انسانى باقى مانده از دوران بحران در واقع دانش باستان

به هاى دانش رسمى در زمین است، که من نیز ترین شاخهبزرگ یکى از محبوب

را دارم. این متن را به شما زمینه در آن  گری ساده افتخارِ فعالیتپژوهشعنوان 

ى ما تر از آنچه که بر سیارهتر و کاملکنم، بدان امید که تصویرى دقیقتقدیم مى

با یارى شما انجام گرفته بهتر درک گذشت به دست آورید و بزرگى کارى را که 

 کنید. 

تمام آنچه که خواهید خواند، روایت رخدادهایى است که بر مبناى 

ن شناسان ما بازسازى شده و جریان بحراهاى مستندِ کشف شده توسط باستانداده

ن زیستند و در رویارویى با آن جابزرگ را از دید آدمیانى که در آن زمان مى

ى زمین، بر غناى ى ناقابل از سیارهدهد. امید است که این تحفهىباختند، نشان م

 «هاى کهکشان راه شیرى بیفزاید...ى انجمن تمدنهاى بزرگ کتابخانهبایگانى
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 ى بم شروع شد.همه چیز از زلزله   

ى بودم. ى میراث فرهنگها کارمند ادارهاولِ کار، قرار نبود به آنجا بروم. آن وقت

شد نتوانم از حضور در محل هاى ادارى که باعث مىه از چفت و بستگذشت

ام را دیدم که خانه و زندگىکارش شانه خالى کنم، اصوال دلیل خاصى هم نمى

اى جعهى مردم بگردم. البته در مورد فارها کنم به امان خدا و بروم دنبال جنازه

دم. بود که خیلى متأثر ش تفاوت هم نبودم. خوب، طبیعىکه اتفاق افتاده بود بى

ار شد و از در و دیوها چاپ مىهایى از قربانیان زلزله در روزنامههر روز عکس

ریخت. حال و هواى مردم، آگهى و اعالنِ درخواست کمک بر سر مردم فرو مى

لوى ى رودبار که مردم براى خون دادن جاما، خیلى فرق نکرده بود. برعکس زلزله

ش به جایصف بسته بودند، این بار کسى زیاد مایه نگذاشت. سازمان انتقال خون 

 گشت.هایی بود که از فردای روز زلزله بین مردم دهان به دهان میجوک

مان نزدیک خانهخیال باشند. ی مردم بیالبته این طورها هم نبود که همه

ها زدهى خیریه زده بودند که قرار بود سودش خرج کمک به زلزلهیک بازارچه

ها پول خانمانشود، و توى اداره هم گروهى راه افتاده بودند و از پرسنل براى بى

هاى دیگر، اعتمادى به مجراى دولتى کردند. من هم مثل خیلىجمع مى

هایى که شده بود، آن قدر قصه شنیده بودم ى دزدىرسانى نداشتم. دربارهکمک

یک پتوى کهنه و چند  کردم.که فقط به دوست و آشناهاى نزدیکم اعتماد مى

خواست برود ها که خودش مىجفت کفش داشتم که سپردم به یکى از بر و بچه

براى کمک، قرار شد به هرکس که صالح دید بدهدشان. آن موقع هنوز 

 شود. دانستم که پاى خودم هم به این شهر نفرین شده کشیده مىنمى

شد. وقتى صبح هنوز یک هفته از زلزله نگذشته بود که دردسر شروع 

ناپذیر سازمان باال رفتم تا از در مخصوص هاى پهن و پایانکار و از پله رفتم سرِ 

را دیدم که توى سوز و سرماى  -ماندربان ساختمان-کارکنان وارد شوم، آقا سید 
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اى قوارهزد. کاله پشمى سفید و بىقدم مىورودی وسط دى ماه داشت جلوى در 

اش را روى آن گذاشته بود، براى دار نگهبانىه لبهبود و کالکشیده سرش روی 

ى کاپشن اند. یقههایى شده بود که سرشان را گچ گرفتههمین هم شکل آدم

شدم، زیرلبى ایش را هم تا زیر دماغش باال زده بود. وقتى از کنارش رد مىقهوه

 سالمى کردم. 

مدى چرا دیر آخ، آخ، آقاى ص» ى ترکى غلیظش گفت:آقا سید با همان لهجه

 «گشت. کردى، دکتر در به در دنبالت مى

ى به ساعتم نگاه کردم. فقط ده دقیقه دیر کرده بودم که در نوع خودش رکورد 

 «چیکار داشت؟ » قولى بود. پرسیدم:در خوش

 «دونم. فقط انگار خیلى مهم بود چون... واهلل نمى» گفت:  

ى تمیز یاتاق دکتر رفتم. از راهرو به سمت .ى حرفش را بشنومکه بقیه صبر نکردم

هاى پرنور کردم. چراغو روشن رد شدم و وارد بخشى شدم که در آن کار مى

هایى که به در و دیوار آویزان کرده بودند، همیشه راهرو، گرماى ساختمان و نقشه

بایست هم این طور باشد. هرچه بود، نصفى از رسید. مىبخش مىبه نظرم آرامش

ى کارمندان در حال چرت زدن یا جدول حل کردن بودم. را مثل همهوقت ادارى 

 در آرامش کامل!

ى و خرید ه، ولى مسئولیت من پشتیبان! نها، رفتمالبته فکر نکنید از زیر کار در مى

ها چیزى همیشگى نبود. گاهى وقتفعالیتی اقالم و از این جور کارها بود که 

 خریدم.م و مىرفتخواستند که با وانت اداره مىمى

رد در هنوز از ابتداى راهرو چند قدمى پیشتر نرفته بودم که دیدم آقاى فقیهى دا

 دود. جهت مخالف به سمت من مى

 « چى شده؟»: پرسیدم

ولى فقیهى بدون این که جواب درستى بدهد با دست سالمش بازویم را گرفت 

 « کَنه. از سرمون مىدیر کردى، مرد مؤمن، بدو ببینم. دکتر االن پوست » و گفت:
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بدون این که سوالى کنم، همراهش به سمت دفتر دکتر حرکت کردم. حتما 

د دوید. معموال آدم آرام و خونسردى بوموضوع مهمى بود که فقیهى این طور مى

و همیشه برایم سوال بود که چطور چنین آدمى توى جنگ شرکت کرده و دو 

 ها بوده.سال هم اسیر عراقى

 ى وارد دفتر دکتر شدیم. خودش پشت میزش ایستاده بود و داشت باهمراه فقیه

 داشت با مهمانانش حرف مانزد. دکتر لهراسبى، مدیر بخشدو نفر دیگر حرف مى

شناس قابلى گفتند زمینمى زد، ولیه میسى و چند سالو  هنوز جوان بود زد.می

ا ود. با این وجود مدانم کدام دانشگاه دکترا گرفته بها از نمىاست.  تازگى

کارمندها از دو سه سال پیش که آمد و در اداره استخدام شد، دکتر صدایش 

 گفتند آدم باسوادى است. از پارسال رئیس بخش ما شده بود.کردیم. همه مىمى

آزارى بود، هرچند براى مرخصى دادن خیلى ناخن خشکى آدم مهربان و بى

 کرد.مى

 «پیداش کردم.» باشد، مرا پیش انداخت و گفت:فقیهى انگار که دزد گرفته   

 «مگه چى شده، آقاى دکتر؟» پرسیدم:  

آهان، خوب شد » دکتر با ورود ما حرفش را با بقیه قطع کرد و گفت:

شد. صمدى، بپر برو یک مقدارى آذوقه بخر، به اومدین. داشت کم کم دیر مى

ید یک نگاهى بنداز. با ى دو وعده غذاى چهار نفر، موتور ماشینت رو هماندازه

 «تا یک ساعت دیگه راه بیفتیم.
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 « کجا؟» حیران پرسیدم:

 اى درشتش را از پشت عینک به من دوخت و گفت:دکتر چشمان قهوه

 «کجا؟ خوب معلومه دیگه، بم، مگه نشنیدى؟ اونجا یه چیزهایى پیدا کردن.»

ند ساعت چبعد از نبود. ی کشفیات بم اصال شایسته «یک چیزهایى»عبارت  

طقه رفت، اوایل شب به منرانندگى خسته کننده در شاهراهى که به کرمان و بم مى

هاى کهایى که چادر و لباس و کمها و تریلىرسیدیم. تمام جاده پر بود از کامیون

تر با بندان شده بود. دکآوردند. براى همین هم چند جا راهمردمى را به منطقه مى

کردند، من و فقیهى هم با پاترول اداره جلوى من حرکت مىیک نفر دیگر با 

دار و با خدایى بود، مرتب زیر لب دعا آمدیم. فقیهى که آدم دینوانت مى

کرد، بلکه شد بیرون را نگاه مىخواند و هر وقت آمبوالنسى از کنارمان رد مىمى

رانش و کوبید روى چیزى ببیند. هر از چندگاهى هم با دست سالمش محکم مى

 « بینى چه بالیى سرمون اومد؟ بدبخت شدیم.مرد مؤمن، مى» گفت:

گذاشتم. یک بار اوایلِ ى بحث نداشتم زیاد سر به سرش نمىمن هم که حوصله

 « ؟کنى قبلش خوشبخت بودیممثال فکر مى» راه همین را گفت و جواب شنید:

رکاران بق معمول چند تا فحش آبدار به دولت و مسئوالن و دست اندط

شود که داد و باز برایم توضیح داد که زلزله ناشى از خشم خداست و معلوم مى

 اند.مردم بم زیاده از حد گناه کرده

کردیم. اخالق گندِ مرا هاى آخر مسیر را دیگر صحبتى نمىبه هر صورت، ساعت

دانست و متوجه بود که نباید سر به سرم بگذارد. براى همین هم به همان مى

 هاى هر از چندگاهىِ زیر لبش اکتفا کرد.ها و زمزمهاوىکنجک

ها کامال تخریب شده و هیچ زده رسیدیم. جادهى زلزلهباالخره به منطقه

ى جاده خاک هاى از هم گسیختهپلى سر پا نمانده بود. با کامیونى روى بخش

بند و ى نیمرس ریخته بودند و با غلتک سفتش کرده بودند و به این ترتیب جاده

زده باز کرده بودند. پشت سر پاترول پیش رفتم و اى به داخل بخش زلزلهخاکى
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هاى زردش صحرا را روشن کرده بود، ایستادم. همراه کنار چادر بزرگى که چراغ

فقیهى از ماشین پیاده شدم و دیدم دکتر با همراهش وارد چادر شد. ما هم 

بودند و دورش یک عده ایستاده  شان رفتیم. در چادر میز بزرگى گذاشتهدنبال

ى حاضران نشدم و کنارى ایستادم. بودند. چون دیدم بحث داغ است، وارد حلقه

هاى فقیهى جلو رفت و اوورکت مندرسش را به خود پیچید. با وجود بخارى

 اى که روشن کرده بودند، هوا خیلى سرد بود.نفتى

چند گاهى دستش  یک افسر نیروى انتظامى که قد بلندى داشت و هر از

کاره که با رسیدن ما نیمه زدمى یکرد، داشت حرفرا روى کمربندش قالب مى

آن کسی . دکتر خودش را معرفى کرد و رهایش کرد و به استقبال دکتر شتافت

با عنوان مهندس سمیعى به جمع معرفى شد. چند بار در که همراهش بود هم 

ا پسر جوانى ب ،ارشناس زلزله بودغذاخورى اداره از دور دیده بودمش. گویا ک

 موهاى آشفته و بلند.

افسر نیروى انتظامى سرگردى بود که اسمش را به کسى نگفت. اما بالفاصله 

ه و شروع کرد به اطمینان دادن در این مورد که تمام اقدامات امنیتى انجام شد

 ند. ابه نگهبانى مشغول« محل»یک جوخه سرباز اطراف 

جا، یه گروه از مردمِ غیربومى براى دزدى اومدن این این که» دکتر گفت:

 «راسته؟

سرگرد نگاهش را دزدید و سعى کرد حرف را عوض کند، اما یکى دیگر 

روز  آره، راسته، ولى این قضیه مال پنج» از حاضران که پیرمردى موقر بود گفت:

  «اولِ زلزله بود که نیروى انتظامى هنوز کنترل اوضاع را در دست نداشت.

دست خورده  حلخوام بدونم چقدر احتمال داره ممى» دکتر پرسید:

 «باشه؟

احتمالش صفره، بولدوزر فقط بخشى از ورودى » این بار سرگرد جواب داد:

تونسته از اونجا بره تو. قبل از انجام هر کارى دخمه رو خراب کرده، کسى نمى
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گذاشتیم. مطمئنم  هم ما رو خبر کرده. ما هم فورى چند تا سرباز دور اونجا

 «هیچکس به اونجا نزدیک نشده.

 «ش؟شه بریم ببینیمببینم مى» رسید، پرسید:دکتر که به نظر خیلى هیجان زده مى

 «االن؟ تو این تاریکى؟» سرگرد گفت:

 «خوام موقعیت اونجا رو ببینم.آره، همین االن. فقط مى» دکتر گفت:

شد.  ر و چند نفر دیگه از چادر خارجاى باال انداخت و پیشاپیشِ دکترگرد شانهس

گشتم که فقیهى هم همراهش رفت. من که گرسنه و خسته بودم، دنبال جایى مى

حاال  وبتوانم شام بخورم. غذایى را که خریده بودم به عنوان ناهار خورده بودیم 

 چیزى در بساط نداشتیم.

ى لکهاش را دیدم که مثل از چادر بیرون رفتم و دکتر و دار و دسته

رفتند. به اطراف چادر نگاه کردم و کانتینر بزرگى ها پیش مىسیاهى در دل ویرانه

اى قرار داشت. به آن طرف رفتم و دیدم حدسم درست را دیدم که در گوشه

بار هاى یکبوده. دو پسر جوان جلوى سکویى ایستاده بودند و داشتند در ظرف

 «دن؟م، اینجا غذا مىببین» خوردند. پرسیدم:مصرف پلو خورشت مى

پیرمرد طاس و چاقى که داخل کانتینر بود سرش را بیرون آورد و با 

ن به به، مهمون جدید؟ شماها همونایى هستین که از تهرو» ى کرمانى گفت:لهجه

 «اومدین؟

ه دونم اینجا چى پیدا کردن، اما مطمئنم ارزش این همآره، نمى» گفتم:

 «داشته.راهى که کوبیدیم و اومدیم رو ن
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 «چرا عمو جان؟ مگه اینجا چشه؟» پیرمرد با خوشرویى گفت:

ن و دارن اسباب معلومه دیگه، این همه مردم مرده» با تلخى گفتم:

کنن، اون وقت ما یه مشت پلیس گذاشتیم دمِ درِ یه شون رو غارت مىاثاثیه

 «دخمه.

 ندى گفت:ها با شنیدن حرفم سرش را باال گرفت و با تیکى از جوان

 «هه اومدین؟شما براى اون دخمه»

 «ش چیه؟دونى قضیهآره، مى» سعى کردم لحنم مالیم باشد. پرسیدم:

 « برو تهرون.راهتو بکش آقا جون، هرچى زودتر جونتو وردار و » گفت:

 بعد بشقاب به دست بلند شد و از کانتینر دور شد و در سیاهى شب فرو رفت.

 «کجا؟، عمواِهه، » متحیر پرسیدم:

پیرمرد با بشقابى پلو خورشت آمد و بدون این که چیزى بگوید سرش را تکان 

 داد و آه کشید.

شه مى ببینم،» بشقاب را برداشتم و قاشقى پلو خوردم. طاقت نیاوردم، باز پرسیدم:

 «بگین اینجا چه خبره؟

ایى هالى سایهه اش را از البجوان دومى که تا حاال ساکت بود، چشمان افسرده

 به» که نور تنها المپ کانتینر روى صورتش انداخته بود، به من دوخت و گفت:

دلش  دل نگیر آقا، داداشِ این رفیق ما دیروز کشته شده، واسه همینه که اینقدر

 « پره.

 «خوب این چه ربطى به ماجراى دخمه داره؟» پرسیدم:

 د که دخمهى همون لودرى بوربطش اینه که داداش رفیق ما راننده» گفت:

 «رو پیدا کرد.

 بعد آهى کشید و در حالى که به صحراى خالى و تاریک خیره شده بود گفت:

هاى ى کرمان بود. دیروز وقتى توى خرابهاسمش رحیم بود، مثل خودمون بچه»

کنه به یه تخته سنگ پهن و گشته، چنگک لودر گیر مىساختمون شهردارى مى
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ز قیرگونى سقفه، اما وقتى سنگه رو با لودر کنار کنه یه تیکه امسطح. اول فکر مى

اى بوده که باعث بینه یک تکه از حیاط رو کنده. زیر سنگ، یه حفرهزنه، مىمى

زندش ره و یک کمى مىکنجکاوى رحیم میشه. رحیم یه کم با سنگه کلنجار مى

 «بینه زیرش یه جایى مثل غاره.کنار، بعد مى

 زدم، وقتى مکث جوانک طوالنى شد، پرسیدم:ىتا اینجاى کار را خودم حدس م

 «خوب؟ بعدش چى شد؟»

که دیدی داداشش همون دونیم، بعدش رو درست نمى» جوانک گفت:

کس تعریف نکرد که چى دیده. فقط اولین کسى بود که پیداش کرد و براى هیچ

 اى که مثل گچ سفید شده بود، سراغ ما اومد و از ما خواست کمکش کنیمبا قیافه

تا برادرش رو از توى یک سوراخى که توى زمین بود بیرون بیاره. ما هم براى 

ى خاکى پوشونده. اش رو با یک مالفهکمک بهش رفتیم و دیدیم روى جنازه

نتونستیم ببینیم علت مرگش چى بوده، ولى من یکى از دستاش که از مالفه زده 

 «چیزى نیشش زده باشه. بیرون رو دیدم. بدجورى ورم کرده بود. انگار که مارى

خواى بگى برادرش رو مار زده؟ اون هم توى این یعنى مى» پرسیدم:

 «سرما؟

 آیند. شان بیرون نمىدانستم مارها زمستان از سوراخى دهات بودم و مىخودم بچه

نه، فقط دستش نبود که. کل بدنش هم تغییر شکل داده بود و » گفت:

کنم جونورى چیزى داداش ما فکر مىدونم، ابدجورى سفت شده بود. نمى

 «رفیقمونو گزیده بوده.

جوانک این را گفت و ساکت شد. من هم که اشتهایم کور شده بود براى چند 

 ها خط و نشان کشیدم و بعد بلند شدم واى با قاشق پالستیکى روى برنجدقیقه

 رد تاشدم، هیچ کس نگاهم نکبه طرف چادر رفتم. موقعى که از کانتینر دور مى

 لزومى به خداحافظى پیش بیاید. هرکس توى فکر و خیال خودش غرق شده بود.
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هاى سحرگاه، دکتر شب در یک چشم به هم زدن گذشت و با اولین نشانه

اى از اعوان و انصارش از چادر بزرگ بیرون رفت تا لهراسبى به همراه عده

 در این فاصله من اى را که وصفش را این همه شنیده بودم، بازدید کند.دخمه

ها دفن زدهیک چرتى زدم. بعدها فهمیدم که جسد کاشف دخمه را همراه زلزله

کرده بودند و چشم اعضاى گروه ما به جسدش نیفتاده بود. دکتر و سرگرد و 

ى دانستند. هیچ کس از ماجراى رانندهشان ظاهرا چیزى نمىى دار و دستهبقیه

 بود، حرفى به میان نیاورد. لودرى که به این شکل مرموز مرده 

یح من به عنوان راننده و همراه گروه، ناچار بودم همراهشان بروم. ترج

شد باقى بمانم و دخمه و مارهاى نمک گرم مىدادم در چادر که تازه نممى

مخوفش را براى دکتر و سرگرد بگذارم. اما فقیهى مثل اجل معلق سر رسید و 

 مرا بیدار کرد تا براى کمک به دکتر برویم.گویان «مردِ مؤمن، مردِ مؤمن»

هایى که دم کردم، دخمه دست نخورده بود. پاسبانهمان طور که فکر مى

چیزى  هایى پرمعنا داشتند، اما به گروه ما چیزى نگفتند.در گذاشته بودند، نگاه

اند. پهلوى کرد ترسیدهشان حس مىشان بود که آدم با دیدندر وضعیت ایستادن

ایى مع شده بودند. اما نه براى گپ زدن و بگو و بخند. بیشتر مثل گوسفندههم ج

تر از بقیه خیالاى گرگ محاصره شده باشند. سرگرد به نظر بىکه توسط گله

اش سرک کشید. رسید. خیلى راحت از جلوى در دخمه رد شد و توى تاریکىمى

 وقتى به طرف دخمه رفت پچ پچ سربازها بلند شد. 

تاب زده بود و دور و برمان خلوت بود. دکتر از سرگرد خواسته تازه آف

بود کل منطقه را قرق کند و براى این که بتواند چنین کارى بکند الزم بود 

هاى آن محله هرچه زودتر به انجام برسد. براى زدهعملیات امداد رسانى به زلزله

هم به موقع به  . یک گروه فرانسوىدکردنهمین هم امدادگرها به سرعت کار مى

اش را که زیر آوار مانده بودند زنده هایشان یک پیرمرد و نوهدادمان رسید و سگ
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گفتند اند. مىها را دزدیدهپیدا کردند. بعدها شنیدم که مردم یکى از آن سگ

ى خواستند سوار هواپیما شوند، ماموران گمرک به بهانهموقعى که این گروه مى

ها را بریده بودند. واقعا آبروریزى عجیبى نسوىنجاست سگ حسابى گوش فرا

فهمم یک سگ امداد تربیت شده ى دزدیدن سگ، آخر نمىبود. به خصوص قضیه

 خرها چه ارزشى دارد؟در بازار مال

 

 

 

 

 

 

حدود صبح بود که عملیات امداد تمام شد سرگرد همان به هر صورت، 

ى اطراف دخمه شتر، کل محلهخبر داد که قرق منطقه کامل شده. براى احتیاط بی

ها را هم از منطقه بیرون را در قلمرو قرق قرار داده بودند. با اصرار دکتر، خارجى

ها چیزى در خواست بعدها در مورد این که چرا خارجىکردند. هیچ کس نمى

 اند، جواب پس دهد.مورد کشف دخمه فهمیده

تیم آنجا. ى اعضاى گروه رفحدود ساعت شش صبح بود که با بقیه

اش زد و مرتب با چراغ قوهمهندس سمیعى همراهمان بود، اما با کسى حرف نمى

گذاشت. دکتر از سرگرد کرد و یک جاهایى را عالمت مىاى را نگاه مىنقشه

خواست تا سربازانش را از دخمه دور نگه دارد. اصرار داشت که کسى جز 

کرد دخالت د. چون فکر مىى ژئوفیزیک به دخمه وارد نشواعضاى گروه موسسه

زند. من که از موضوع افراد غیرمتخصص شواهد موجود در آنجا را بر هم مى

گردیم. فهمیدم اینجا این وقت صبح دنبال چه چیزى مىخبر نداشتم، هنوز نمى
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در رستم اى که مثل گرز اما دل به دریا زده بودم و در آخر گروه با چراغ قوه

  رفتم.دست داشتم، پیش مى

اش کوچک ى ورودىدخمه، در واقع سوراخى عظیم در زمین بود. دهانه

وم اى افتاده بود و معلبود. سنگى که جوانک برایم تعریف کرده بود هنوز گوشه

توانیم اى در زمین باز شده. حفره آنقدر بزرگ بود که ببود که با کنار زدنش حفره

 ه رد شد. از آن رد شویم. اول از همه دکتر لهراسبى از حفر

 «آقاى دکتر، مواظب مار و عقرب باشین.» من از پشت سر داد زدم:  

توى » توجه به حرف من وارد شد، و فقیهى اخمى کرد و گفت:دکتر بى

 «این سرما مار کجا بود، مردِ مؤمن؟

بعد از دکتر، سرگرد با اندام درشتش در حفره ناپدید شد و باعث شد کلى خاک 

ود و سوراخ دخمه گشادتر شود. این براى من خوشحال و سنگریزه جا به جا ش

ترسیدم موقع فرار کردن تر بودم و مىکننده بود، چون توى جماعت از همه چاق

از دست مارها، توى سوراخ گیر کنم. بعد از سرگرد، مهندس سمیعى وارد شد و 

رد ى سیاه دخمه بعد هم نوبت به فقیهى و من رسید. من با کمى تردید از دهانه

سوراخ رسید که شدم و خودم را در فضاى وسیعى یافتم. این طور به نظر مى

 شود.میدخمه به غارى بزرگ منتهى 

ى بقیه را داخل دخمه ظلمات محض حاکم بود. فقط انعکاس نور چراغ قوه  

 هایى دور قرار داشتند. من با وحشتشد روى در و دیوارى دید که در فاصلهمى

ان پایم انداخته بودم تا مارهاى مهیبى را که براى گزیدنمنور چراغ را جلوى 

این  ى کوچک ندیدم. بعد ازکمین کرده بودند، ببینم. اما چیزى غیر از چند حشره

هاى که کمى خیالم راحت شد، شروع به حرکت کردم. زمین پستى و بلندى

 زیادى داشت، اما از خاک نرمى پوشیده شده بود و حرکت رویش راحت بود. 

دکتر در کنار سوراخى روى سقف ایستاده بود و داشت با صدایى آرام 

کرد. سه نفر دیگر در سکوت دورش جمع شده بودند و داشتند با بقیه صحبت مى
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داد. هاى دکتر سرش را تکان مىدادند. حتى فقیهى هم با شنیدن حرفگوش مى

ست. اما فهمد و بیخودى خودش را قاطى کرده امطمئن بودم که هیچى نمى

تاریکى و گستردگى فضاى داخل دخمه به قدرى تهدید کننده بود که ترجیح 

 شان بروم.دادم من هم پیش

بینى؟ تونه داشته باشه. مىاى نمىدلیل دیگه»... گفت:دکتر داشت مى

مش سوراخ تا پىِ ساختمون ادامه پیدا کرده. درست انگار براى محک زدن استحکا

 «د.این سوراخ را کنده باشن

اند، اى که در آن تاریکى پیچید و همه را ترسسرگرد با صداى بلند و نکره

 «ى از پیش طراحى شده بوده؟پس شما هم معتقدین این زلزله یک توطئه» گفت:

 هایم را تیز کردم.من با شنیدن این حرف گوش

کى حرف از توطئه زد؟ من فقط گفتم این حفره در جایى » دکتر گفت:

آله. گفتین ها ایدههایى داره که براى تخمین استحکام خونهسوراخقرار گرفته و 

 «ترین بناى شهر بوده؟ساختمون شهردارى محکم

 «ى شهر بود.آره، تازه پارسال ساختنش، تنها ساختمون شش طبقه» سرگرد گفت:

پس بدیهیه اگه کسى بخواد حداکثر استحکام بناهاى شهر رو به » دکتر گفت:

بیاد همین جا و یک سوراخ بکنه و نوع پى و استحکامش رو  دست بیاره، باید

 «بررسى کنه.

ایه، ولى این که خیلى کار احمقانه» مهندس سمیعى باالخره به حرف آمد و گفت:

ى شهردارى رو ببینه. هر مهندسى با تونه بره یه راست نقشههر کى بخواد مى

 اطمینان باالیى تخمین تونه استحکام پى رو با ضریبى ساختمون مىدیدن نقشه

 «بزنه.
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هاى خودِ پى تازه نقشه» دکتر که انگار خودش هم قانع شده بود، گفت:

 «ى شهردارى هست...هم توى شرکت سازنده

کنین؟ قضیه بابا چرا اینقدر کارا رو پیچیده مى» فقیهى جرأت کرد گفت:

شه مگه مىتر از این حرفاس. این غارى که توشیم یک چیز طبیعیه. خیلى ساده

ال کسى غار به این گُندگى رو وسط شهر بکنه و کسى هم نفهمه؟ تازه، کى تا حا

 «دیده که یکى بیاد براى تخمین محکمى ساختمونا زیرش یک غار بکنه؟

ایه که توى نه، این غار طبیعى نیست. یه حفره» مهندس سمیعى گفت:

ور طبیعى وسط ى این شکلى به طخاک کنده شده. غار فقط توى سنگه. حفره

 «خاک به وجود نمیاد.

گین این غار یعنى مى» من هم براى این که از فقیهى عقب نمانم گفتم:

 «رو یکى کنده؟

شه کسى اگه بخوایم عاقالنه قضاوت کنم، باید بگم نه. نمى» دکتر گفت:

کنه باین را کنده باشه. حفره هیچ ربطى به محیط خارج نداره. هرکى بخواد اینو 

یه تونل ورودى الزم داره که ازش رفت و آمد کنه و بیل و کلنگش دست کم 

 «رو ازش رد کنه.

شاید همچین تونلى بوده، اما طرف بعد از این که کارش » سرگرد گفت:

 «تموم شده تونل رو دوباره بسته؟
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نه بابا، وسط شهر مگه » گفت:ی مخالفت افتاده بود که روی دندهفقیهى 

کرد. کف اینجا تر مىچین چیزى بود، طرف زمین رو صافشه؟ تازه اگه هممى

 «بیشتر شبیه غاره...

شه، گه، به نظر نمیاد ساختن اینجا کار آدمیزاد باراست مى» سمیعى گفت:

 «ها خیلى نامنظمه.زمین و دیواره

 «پس تشعشع چى میشه؟ اونو فراموش کردین؟» سرگرد گفت:

شه فکر کنیم یه که باعث مىترین دلیلیه آره، این مهم» سمیعى گفت:

 «عامل هوشمند و هدفمند اینجا رو کنده...

 «تشعشع؟ کدوم تشعشع؟» فقیهى پرسید:

یه گروه ژاپنى که براى » اش توضیح داد:دکتر با همان مهربانى همیشگى

هاى حساس داشتن، وجود یک جور پیدا کردن آثار زندگى زیر زمین دستگاه

ان. براى همین هم ما رو از ین حوالى ثبت کردهارتعاش و تشعشع شدید رو در ا

کنیم که خواستن بدونن این زیر چیز خاصى پیدا مىتهرون اینجا خواستن. مى

 «دلیل زلزله رو توضیح بده یا نه؟

هاى کف تازه فهمیدم چرا جوانى که کشته شده بود اینقدر اصرار داشته سنگ

 حیاط را کنار بزند. 

هاى بینین؟ حفرهمى» وارها را نشان داد و گفت:اش دیسرگرد با چراغ قوه

زیادى روى دیواره. شاید بتونیم چیزى اینجا پیدا کنیم... قبل از این که 

 «پروژکتورها از کرمان برسه...

ز هم آره، بد فکرى نیست. بیاین ا» دکتر از این فکر استقبال کرد و گفت:

 «جدا بشیم و بگردیم. شاید چیزى پیدا کنیم.

حرف، همه در گوشه و کنار پراکنده شدند و مشغول کند و کاو  با این

هاى زیر در اطراف شدند. در این میان مهندس سمیعى با دقت خیلى زیادى خاک

اى ریخت و توى کرد و آخرش هم مقدارى از آن را در شیشهپایش را بررسى مى
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وز خواست خیلى در دخمه پرسه بزنم و هنجیبش گذاشت. من هم که دلم نمى

ترسیدم، در همان اطرافِ در ورودى سر خودم را گرم کردم. نور از مارها مى

ى بزرگ ى مورچههاى دخمه بر یک النهام در نزدیکى یکى از دیوارهچراغ قوه

اى کنم، چمباتمه زدم و با قیافهافتاد و براى این که نشان بدهم دارم کار مهمى مى

ها انگار داشتند یک . مورچهگاه کردمها نخیلى جدى به در هم لولیدن مورچه

کردند چون چیزهایی با جالی فلزی را روی خاک این معدن طال را استخراج می

آن قدر به همان  بردند. با حواس پرت به آنها خیره شدم وطرف و آن طرف می

پروایى حال ماندم که صداى هیاهوى اعضاى گروه برخاست. فقیهى که با بى

دورتر رفته بود، چیزى پیدا کرده بود. به سرعت به طرفش اش از همه همیشگى

هاى فرعى ایستاده بود. دکتر در کنارش روى رفتم که در انتهاى یکى از تونل

غیرممکنه، اى خدا، » گفت:زده مرتب مىزمین زانو زده بود و با صدایى هیجان

 «این غیرممکنه...

دیگران با دیدن آخرین کسى که به آنجا رسید، من بودم. من هم مثل 

اى که در برابرم وجود داشت، مبهوت ماندم و با تعجب به ماشین آالت صحنه

ى درخشان در برابرم در ظریف و کوچکى خیره شدم که مانند فرشى از نقره

هایى که هاى زمین کشیده شده بود. در وقفهسطحى گسترده روى پستى و بلندى

د، صداى وزوز خفیفى از آنها بر آمآمیزِ دکتر پیش مىبین فریادهاى شگفت

اى عجیب و غریب از ماشین آالت پیچیده در شکلى خاست. در برابرمان شبکهمى

ها پوتغیرعادى بر زمین گسترده شده بود. درست مثل این که به شهر صنعتى لیلى

ماال تهدید دانستیم به کارى مرموز، اما احتنگاه کنیم، به آنها خیره شده بودیم و مى

ى درخشان زیر پایمان به قدرى چشمان اعضاى گروه را ده مشغولند. منظرهکنن

اى به که پشت سرمان، در گوشه حشراتیى خیره کرده بود، که کسى به توده

ن ... و همین به قیمت جا، توجه نکردلولیدندند و درهم میدیوار چسبیده بود

 سرگرد تمام شد...
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 ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۹نگارخانه: 

 (ریاست جمهوری ایرانانتخابات ی دوازدهمین دوره)
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

دوستانم منتشرش ی کوچکی برای 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 دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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