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 سرمقاله    

اند غرافیای ما تاریخ در حال پوست انداختن است و اندکدر ج* 

انداز نابینا مانده باشند. رقص شمشیر چشمانی که همچنان در برابر این چشم

ی قدیمی تاریخ است های پوستهای از ترک خوردنترامپ و شیخ سعودی گوشه

ر شود. این باو نخستین عملیات داعش در تهران منفذی دیگر از آن محسوب می

ایران زمین تکرار شده، مردم این  ینیز مانند بارهای پیشینی که بارها در گذشته

شان روبرو ی به ظاهر امن و آرام همیشگیسامان با ضرورتِ خروج از پوسته

هستند، و این ضرورتی است که هرچند شاید در آغاز دشوار و آزارنده بنماید، 

به ارمغان یسی یافتن را نیز اما بختی برای بال گشودن و قد کشیدن و دگرد

 آورد. می

ایرانیان در سراسر تاریخ خویش، که به درازای تاریخ جهان است، 

های خود را داشته و تهدیدهای اند که پیچیدگیی جهانی یافتهخویشتن را در میانه

آورده است. با این همه هرگز این خاص خود را برای مردم این قلمرو پدید می

ده و چنین یکپارچه تهدید کننده نبوده است. چالش پیشاروی ما جهان چنین پیچی

مان آشوبی است همتای آنچه که پیش از این مقدونیان و مغوالن در خانمان

برانگیختند. اما باید این را هم در نظر داشت که ایرانیان نیز هرگز در سراسر تاریخ 

اند. از این روست که خود تا این اندازه پرشمار و زورمند و در هم تنیده نبوده

اند، فرجام این رویارویی تاریخی چشمانی که به خیره نگریستن به تاریخ خو کرده

دهند و برای سهیم شدن در آنچه باقی را نیز از هم اکنون به خوبی تشخیص می

 گزینند...ای درست و راهبردی کارساز را بر میخواهند ماند، جبهه
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

عصرگاه هفتم خردادماه نشست انجمن ادبی سیمرغ در ساختمان * 

ی سیاووشان برگزار شد. در این نشست موضوع بحث اشعار و آثار موسسه

ی وزن و ساخت هوشنگ ابتهاج )سایه( بود. دکتر امیرحسین ماحوزی درباره

شناسی تاریخی آثارش به ادبی اشعار وی سخن گفت و من شرحی بر جامعه

 ام انتشار یافته است.فایل صوتی این نشست بر کانال تلگرامدست دادم. 

 

 

 

 

تاریخ سیاسی »، «داریوش دادگر»ی الکترونیکی کتابهای نسخه* 

در خرداد ماه بر تارنمای « بخشکوروش رهایی»، و «شاهنشاهی اشکانی

 . ( انتشار یافتwww.soshians.irسوشیانس )

ای وقفه از سر گرفت. فعالیت خود را پس از دوره« ویکی زروان»گروه * 

ی هشتاد کتاب نگارنده در قالب خویشکاری این گروه بارگذاری مجموعه

مدار بر یک تارنمای ویکی است. تیم از یارانی تشکیل یافته هایی مفهوممدخل

های و ر اساس کلیدواژهکنند و بها را دریافت میکه فایلهای خام کتابها و مقاله

هایی از آن استخراج کرده و بر ویکی بارگذاری متن-جفتهای متضاد معنایی پاره

کنند. در حال حاضر این ویکی بیش از صد مدخل را به مخاطبان عرضه می

شان کند. دوستانی که عالقمند به همکاری با این گروه هستند اعالم آمادگیمی

 SherwinVakili@را به نشانی تلگرامی 

(https://t.me/SherwinVakili)  .ارسال کنند 

http://www.soshians.ir/
https://t.me/SherwinVakili
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ی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با نام سیمرغ در شکل و فصلنامه* 

فراخوانی برای دگرگون ساختن »ی قالبی نو انتشار یافت. در این شماره مقاله

اهلل ثاری از دکتر سید جواد طباطبایی، دکتر روحمن انتشار یافته است. آ« هستی

سفلی نیز در این شماره انتشار یافته اسالمی، دکتر محمد عجم و دکتر محمد قزل

 است.

 

 

 

 

 

 

 

« ی یونانیشناسی معجزهاسطوره»فیلمی که محتوایش با محور کتاب * 

 سازگار است و چند سال پیش ساخته شده بود، طی روزهای اخیر در صدا و

سیما به نمایش در آمد. مضمون اصلی فیلم تبارشناسی تقابل شرق و غرب و 

ای از این فیلم را بر کانال داشتهای نادرست در این زمینه است. نسخهپیش

 ام.منتشر کرده( https://t.me/sherwin_vakili)ام تلگرام

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/sherwin_vakili
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ی گانهپژوهی انجمن زروان با موضوع سهی فیلملقه* نشست پنجم ح

ی ملی برگزار شد. در این نشست من به ماتریس در سالن اندیشگاه کتابخانه

ی دوز، دکتر نیما قاسمی و محمدرضا فهمیزی دربارههمراه مهندس محسن خیمه

. فیلم سخن گفتیم و دکتر غالمرضا آذری نیز مدیریت نشست را بر عهده داشتند

ی داعش به تهران قرار گرفته بود بر خالف ین برنامه دور روز پس از حملها

ی انتظار با استقبال خوب دوستان و یاران روبرو شد. محتوای بحث من درباره

 این سه گانه در همین شماره از سیمرغ به طور کامل انتشار یافته است.
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 هاشیدیمرور خاطرات خور

 : کویر نوردی ۱۳۸۲پاییز 
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 چالش

 خویش حالم چو دلیری است که از بختِ بدِ

 در لشکر دشمن پسری داشته باشد

هرچند قدری دشوار است، اما قصد دارم حس و حال پیچیده و درهم و 

بوک سریاس صادقی ی فیسام هنگام نگریستن به صفحهی پیشبرهم چند دقیقه

ی تهران( را ثبت کنم. دشواری کار در آنجاست های حمله)یکی از تروریست

اش اش و ریختنیه الیه و پیچیده بود و تفکیک کردنکه آنچه دریافتم به راستی ال

 رسد.در ظرف زبان، دست کم در این ابتدای نوشتن به نظرم نشدنی می

اهلل خمینی هایی بود که به آرامگاه آیتسریاس صادقی یکی از داعشی

حمله کرد. جوان بود و کرد بود و سنی و متعصب. چنان بود که خیلی از آدمها 

بنیاد که فقط با دین و مذهبش، چه بسا فقط نی هویتی داشت سستاند، یعچنان

شد. های وابسته به سن و سالش تعریف میپرواییشک با بیبا قومیتش و بی

بوک جالب توجه است. آخرین عکسی که از خودش گذاشته، اش در فیسصفحه

کند. ه میای بر پشت، خندان به دوربین نگادهد که کولهجوانی برومند را نشان می

اش دهد. باقی بدناش را نشان میاند، سرِ بریدهآخرین عکسی که از او برداشته

چندان تکه تکه شده که چیزی از آن قابل تشخیص نیست. گذار از عکس اولی 

به دومی به معنای دقیق کلمه توسط خودش انجام گرفت. وقتی که به آرامگاه 

ه زد. کسی که همان ابتدای کار دید را با گلولرفت، هرکس که سر راهش می

زاده که احتماال داشته اول کشت، باغبان بیگناهی بود به اسم مازیار سبزعلی

داده. کیفیت مرگ سریاس اما قدری مضحک بود. با آن صبحی گلها را آب می

که عضو تیمی سه نفره بود، به خاطر اشتباه نصب شدن تابلوی صحن حرم، پس 
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هی به بخشی پرت و دور افتاده از آرامگاه رفت و همان هایش اشتبااز تیراندازی

 جا در جایی خلوت خود را منفجر کرد. 

دانیم ها شناخته شده است. میی تروریستاش بهتر از بقیهداستان زندگی

کرده است. گزارش حزب دموکرات که از سه سال پیش برای داعش فعالیت می

کرده است. در داعش تبلیغ می دهد که در غرب کشور برایکردستان نشان می

ها را تحمل ی بعثیسرزمینی ایرانی و میان کردهای غیوری که هم ضرب حمله

های داعش را بردبارانه کردند و هم حاال دارند در آسورستان و میانرودان تازیانه

دانیم که مردم کردستان طردش شان. میکنند، دقیقا به جرم ایرانی بودنتحمل می

ی گرایشهایش هشدار و حتا حزب اپوزیسیون آن ناحیه هم درباره کرده بودند

دانیم که در ساعتهای پایانی عمرش با خونسردی آدمی به داده بود. این را می

دانیم که چنین کلی ناشناس، آن هم باغبانی بینوا را به گلوله بسته، و این را هم می

ایی مقدماتی هدفش رفته و ابلهانه گول تابلویی اشتباهی را خورده و بدون شناس

اش باقی مانده در جایی خلوت خود را چنان متالشی کرده که فقط سر بریده

 است. 

کند. عضوی ی سریاس بین تراژدی و کمدی نوسان میهمه چیز درباره

از گروه داعش که به خاطر بریدن سر مردم شهرت دارند، آخرین عمل عمرش 

یک مسلمان متعصب و پرشور که شعار آن بوده که سر از تن خودش جدا کند. 

داده، از جان خودش گذشته و مهمترین کارش جنایتی اخالق و پرهیزگاری می

ای را از نزدیک ببیند و با او روبرو و چنین آشکار و ضداخالقی بوده که غریبه

دلیل به قتلش برساند. تروریستی تعلیم دیده و مبلغی چشم در چشم شود و بعد بی

ی انفجاری بوده، اما گول یک ی داعش که مسلح و مجهز به جلیقهباسابقه برا

ا رتابلوی اشتباهی را خورده و ابلهانه در حیاطی پشتی دور از چشم مردم خود 

 منفجر کرده است.
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ی فیسبوکش را باز کردم انتظار داشتم حسی با این پیشینه وقتی صفحه

ر بخواهم شرط راستگویی را گاش داشته باشم. اما اشبیه به خشم یا نفرت درباره

دیدم به سادگی برآورده کنم، باید بگویم که چنین نبود. تصویر خندانی که آنجا می

توانست یکی از دوستانم باشد. دوست و آشناهای زیادی دارم که جوان، کرد، می

توانست در دانشگاهی دانشجویم، یا در مذهبی، و متعصب هستند. به راحتی می

ام بوده باشد. شاید اگر در کوهستانی با همان شکل و زشیباشگاهی حریف ور

مان را با هم قسمت دادم و خوراکدیدمش، دستی برایش تکان میشمایل می

تر و تر و متعصبکردیم. او هم کسی بوده مثل دیگران. گیریم قدری نادانمی

شان هم یشان، که اسم برختر. اما آدمی بوده در میان آدمها. مثل آن بقیهعقلکم

خورد. واقعا کسی که اسمش رامین یا فریدون بوده وقتی در ها نمیبه داعشی

 کندیخورَد چه حسی پیدا مها بُر میمیان گروهی از ابوجهادها و قیوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی و به چشمان نیم بسته-نگریستم وقتی به چشمان سریاس در تصویر 

کردم که ترکیبشان را تجربه  طیفی از احساسات و عواطف -اش همسر بریده
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برای خودم هم عجیب بود، و به همین خاطر دست به نوشتن این متن بردم. متنی 

اش به درد کس دیگری که بیشتر یک یادداشت شخصی است و فکر نکنم خواندن

نویسم. شاید برای این که قضیه دانم چرا دارم اینها را میبخورد، و اصال نمی

 شود! برای خودم هم روشنتر

اش تجربه برایم عجیب بود که در میان عواطفی که هنگام مرور صفحه

شک بود، و کردم، خشم و کین و نفرت غایب بود. دلخوری و ناراحتی و غم بی

تا حدودی افسوس، و عجیب این که قدری حس تقصیر. همین جا این را صریح 

حدی که دوستانم  بگویم که من به هیچ عنوان آدم نرمخو یا سازشکاری نیستم، در

گاهی تصویری خشن و زمخت هم از من دارند. من اعدام کردن کسانی که به 

ی جرمهایی مثل اسیدپاشی و تجاوز دانم و دربارهکشند را درست میعمد آدم می

ی دانم. دربارهبه عنف و مشابه اینها هم مجازاتهای سنگین را دادگرانه می

نها بخش نظری ماجراست، یعنی به دستگاه ها که جای خود دارند. اما ایداعشی

اش، و باید و شایدهای صورتبندی شده بر آن مبنا ام و پیامدهای حقوقیاخالقی

 گردد.باز می

ی این حرفها، پس حسی که با دیدن تصویرهای سریاس داشتم اما با همه 

اگر چه معنایی دارد؟ بخشی از آن شاید به این خاطر بود که به نظرم آمد چه بسا 

توانستم زدم، شاید که میدیدم و گپی با او میپیش از این فاجعه این پسر را می

رفت بازش گردانم. شاید هم شکی در دلش ایجاد کنم و از راهی که می

ام ارزید. شبیه این افراد را پیشتر یافتهتوانستم... اما دست کم به آزمودنش مینمی

توجهی بیشتر به خاطر انزواست، و بیشان ام که وضعیتام و دیدهو آزموده

ی فیسبوکش فقط شان تک تک ما هستیم. سریاس در صفحهدیگرانی که یکی

اند، و اعضای دوست داشت. مطالبش را یکی دو نفر بیشتر پسند نکرده ۱۰۳

آید، اغلب هویتی جعلی دارند. اش تا جایی که از عکسهایشان بر میصفحه

برای معرفی خود برگزیده توجهم را جلب  شان که عکس صدام حسین رایکی
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کرد، و دو دختر خانم به اسمهای رکسانا و سابینا، که چه بسا آنها هم جعلی 

کرد. دید، چنین نمیشاید مهر بیشتری می باشند. شاید اگر دوستان بیشتری داشت،

ل مغزِ لبریز از کین و نفرتی بودند که نه تنها قتتنها دوستانش همان دیگهای تهی

را هم به سمت  -سریاس–دانستند، که رفیق خودشان بیگناهان را روا می

 دادند.خودکشی سوق 

گشت ی سریاس داشتم به اینجا باز میبخشی از حس افسوسی که درباره 

ایم. تنها و ام و دیدهاش را فراوان دیدهکردم. شبیهکه تا حدودی او را درک می

اش دلچسب و نامطبوع بودن وسواسهای عقیدتیاش را، و احتماال نارها شده بودن

شود فهمید. شاید همین باعث شده گول گفتمانهای رنگارنگ سودجویانی را می

نشینان سوگواری کنند تراشند تا برای حاشیهمان حاشیه میرا بخورد که در جامعه

شان کنند. با این انگیزه که با خلق کینه و دشمنی در همان حاشیه تثبیت

هایی مصنوعی از جنس قومیت و مذهب که به برهوتی برای رویاندن بذر حاشیه

پراکنی تبدیل شده. برهوتی که کل جهان در کار کود پاشیدن طلبی و نفرتتجزیه

های ایرانیِ کرد و ترک و عرب و بلوچ و اش هستند و اگر نجابت تیرهو آبیاری

تر از اینها ی بیشتر و درشتهای تلخمان نبود، میوهعقالنیت نهادینه شدن در تمدن

 داد.را محصول می

ی کنم را به گمانم همهی سریاس حس میبخشی از تقصیری که درباره 

های روشنفکرانه و شعارهای هواداران ما باید حس کنیم. این تقصیر را با آه و ناله

ها، مهری حقوق قاتالن و عفوخواهان نباید اشتباه گرفت. بر خالف آن زنجموره

ی ایزد باستانی مهر را دارد: هم مهربان و ستین در اینجا هست که هر دو سویهرا

غمخوار و همدل است و هم جنگاور و سختگیر و دادخواه. مهری که شاید ناکام 

اش است که آن حس تقصیر را برایم پدید آورده. مهری که عالوه بر رهاندن ماندن

گردد. آن مرد زحمتکشی باز میسریاس آدمکش، به خونخواهی مازیار باغبان هم 
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دلیل و پوچ در یک صبحگاه گرم خرداد با تیر سریاس به قتل که ناغافل و بی

 رسید. 

کنم که چرا سریاس را زودتر ندیدم، که چرا آری من احساس تقصیر می

ا وقتی نشد که گپی با او بزنم، بلکه از خر این شیطان سیاهپوش پیاده شود، که چر

اش و در و همسایه تبلیغ گفتها در آن هنگامی که در محلهپس از این گپ و 

اش را نگرفتم و سماجت نکردم تا حرفهایی جز آنچه شنیده کرد، یقهداعش را می

 بود را بشنود. این که چرا او را زودتر نجات ندادم، تا به دست خودش کشته

نی ه باغبانشود، یا اگر چنین رهاندنی امکان نداشت، چرا او را در آن هنگام ک

شد چرا او را بیگناه را هدف گرفته بود درنیافتم و مهارش نکردم. و باز اگر نمی

 نکشتم، پیش از آن که مازیار را بکشد. 

سریاس را پیش از شماتت کردن، باید فهمید. باید فهمید که در کدام 

زیسته و از بیم کدام جهنمی تخیلی این کردارهای اهریمنی جهنم خودساخته می

ها را یافت و سخنشان را شنید، بی این فرض مرتکب شده است. باید سریاس را

ای محترم است. باید عقاید نامحترم و مردود ی زیانکارانهبنیاد که هر عقیدهبی

ها را شنید و وادارشان کرد تا سخنانی متفاوت بشنوند. شاید که دریابند سریاس

آفرینند، همانا گره خوردن نام فرد گریزند و برای خود میآن جهنمی که از آن می

ای چنین آشکار، و به یاد آورده شدنی است چنین رسوا، در ذهن است به تباهی

تبار. بر خالف شعارهایی که این وطن و خویشاوند و هممردان و زنانی هم

مسلک مسخ خواهد رفت و نخواهد  دادند، بوی تعفناشموغان در مجلس می

های ها هستند. تیرهماند و به یاد خواهند آورد، ایرانی ماند. مردمی که خواهند

گوناگون ایرانی از کرد و لر و ترک و عرب گرفته تا گیل و مازن و پشتون و ارمن 

هایشان. باید دید و باید ی رنگارنگیِ باورها و آیینو گرج و بلوچ،  با همه

ماند؛ شاید با حسی ها خواهیم ها خواهند رفت، و ما ایرانیکه سریاس« دیداند!»

 از تقصیر، و شاید با حسی از افسوس...
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 رپسش

 هفت پرسش برای خودآزمایی سالمت عقل سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

ی وطنان خود خوشحال هستید؟ آیا ناامنی جامعه( آیا از کشته شدن هم۱

اعتمادی رهگذران به یکدیگر به نظرتان امر خوبی ایران، هراس عمومی، بی

گنجد که مسیر رسیدن به آن از مرگ تان میای در خیالر عمومیرسد؟ آیا خیمی

 بیگناهان بگذرد؟ 

توانید بین مفاهیم مجردی مانند داعش، آمریکا، عربستان، ( آیا می۲

جمهوری اسالمی و مفاهیم عینی و ملموسی مثل یک شهروند تهرانی یا کابلی که 

 گیریان هست که موضعگلوله خورده و کشته شده تفکیک ایجاد کنید؟ این امک

شود مفاهیم ی اول، باعث میتان در هواداری یا دشمنی با مفاهیم ردهسیاسی

 ی دوم را نادیده بگیرید؟رده

ای از یافتگی، زنجیره( آیا نظمی معنادار، الگوهایی از سازمان۳

دهید که امنیت و آسایش و منافع ملی رخدادهای پیوسته به هم را تشخیص نمی

ران زمین را نشانه گرفته باشد و خواهانِ ویرانی و آشوب در منطقه باشد؟ مردم ای
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ی آمریکا به مواضع ارتش های کابل و هرات و حملهگذاریاجالس ریاض و بمب

ربط سوریه و کشمکش قطر و عربستان و انفجارهای تهران برایتان رخدادهایی بی

در یکی از طرفهای این جبهه بینید؟ خود را ای در این میان نمیبندیاست؟ جبهه

 یابید؟ نمی

( احیانا همچنان هوادار تحریم، قهر و عدم مشارکت در سرنوشت ۴

کرد که االن آقای رئیسی رئیس سیاسی کشورتان هستید؟ یعنی برایتان فرقی نمی

جمهور باشد، یا آقای روحانی؟  رفتارهای جمعی یکپارچه و خودجوش مردم 

ای رکتی تودهدر ذهنتان ح -هاگیریه در جریان رایبه ویژ –طی سالهای گذشته 

 ای عقالنی و سنجیده و هوشمندانه؟و کور و ابلهانه است، یا سازمان یافتگی

ی گفتمانهای ( آیا رویکردی هوادارانه، روادارانه، و نرمخویانه درباره۵

و عرب ترک و پانهای پانطلبضدملی دارید؟ آیا به نظرتان پیوند میان تجزیه

ی کشور کنونی ایران وجود دارد؟ کنجکاو های دیگر با کوشش برای تجزیهپان

ی ایران زمین به نیستید که طی صد سال گذشته ارتباط این گفتمانها با تجزیه

ی کنونی را ردیابی کنید؟ به نظرتان در برخورد با یک بیست سی کشور آشفته

گرایی که تخریب داند یا قومسلفی که کشتن ایرانیان شیعه را راه رستگاری می

کند چه نوع رفتاری درست و اش قلمداد میی حزبیمیراث تاریخی را وظیفه

 سزاوار است؟

چشمتان « شرایط بحرانی کنونی»( آیا حاضرید به خاطر حفظ امنیت و ۶

های کالن و گیریرا بر فساد اداری پردامنه، بالهت جاری در برخی از تصمیم

ید در مواقع بحرانی ر دیوانساالری کشور ببندید؟ معتقدید باساالری حاکم دپخمه

کنید بحران به به نظمهای موجود تن در داد و خاموش ماند، یا این که فکر می

شان ایریشه جای آن که توجیهی برای تداوم نقصها باشد، فرصتی برای اصالح

 است؟
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یرانی و ملیت ایرانی قایل ( آیا به مفهومی تاریخی و دیرپا به نام هویت ا۷

ی ی درونی مایههای ابلهانهی بیرونی و دستکاریهای سنجیدههستید، که دسیسه

ای، پیوندی، و تعلق خاطری به آن اش شده باشد؟ دلبستگیفرسایش و بحران

  دارید؟

پذیر و به نسبت پ.ن: آنچه امروز دیدیم، بخشی بسیار جزئی، تحمل

کند. گام نخست برای مان را تهدید مید که همهای بوخیم از ویرانیخوش

بخشی که همه در رهایی رویارویی با این بحران و ستونِ فقراتِ آن همبستگی

مان و آشکارسازی موضع و جایگاهی جستجویش هستند، فهمِ موقعیت کنونی

ایم. پاسخهای من به هفت پرسشی که طرح کردم روشن و است که برگزیده

 کنم شما هم پاسخی روشن برایشان داشته باشید.هاد میآشکار است. پیشن
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 ی ماهنگاره

 در ریاض با حضور سران کشورهای گوناگون Zeitgeistمراسم ناموفق احضار 
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 ماتریسنقد فیلم 

 

هایی که در سالهای پایانی سازترین فیلمیکی از اثرگذارترین و جریان

ی محتوا و معنایش و قرن بیستم ساخته شد، ماتریس است. فیلمی که هم درباره

چنان که اغلب مردم آن را  اش در ایران ابهامی وجود دارد.هم حتا نامیدن

در اصل  matrixی ای خودساخته است. چون واژهنامند که واژهماتریکس می

شود و اگر بخواهیم به سنت مرسوم زبان پارسی اش مِیتْریکْس خوانده میانگلیسی

خوانش فرانسوی واژه را در نظر بگیریم، باید آن را ماتریس بنامیم. چون این 

( چنین داللتی دارد و در پارسی هم پیشاپیش matriceی )کلمه در زبان فرانسو

 در قالب متون ریاضی وامگیری شده است.

ای از پویانگاری ها و ی اصلی و مجموعهگانهفیلم ماتریس از یک سه

ی آنها در یک های کناری تشکیل یافته است. از آنجا که پرداختن به همهفیلم

ی ماتریس متمرکز گانهث را تنها بر سهنوشتار کوتاه دشوار است. در اینجا بح

 The) ۱۳۷۸بود که در سال « ماتریس»کنم. اولین روایت از این مجموعه می

Matrix/ 1999 .به نمایش درآمد و موجی از توجه و ستایش را برانگیخت )

 /Matrix Reloaded« )۱۳۸۲ماتریس دوباره بارگذاری شده/ »پس از آن 

( به Matrix Revolutions/ 2003« )۱۳۸۲س/ انقالبهای ماتری»و   (2003

ی این فیلمها پرفروش و نامدار از آب در آمدند و طور همزمان اکران شدند. همه

 های سینمای آمریکا را پدید آوردند.روی هم رفته یکی از اثرگذارترین فراورده
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 Theی ماتریس برادران )یا خواهران!( واچوفسکی )کارگردان مجموعه

Wachowskisشد. شان محسوب می( هستند که فیلم ماتریس دومین ساخته

شان در نوشتن فیلمنامه و کارگردانی ماتریس، به دستیاین دو گذشته از چیره

اند. ایشان ی کار جنسیت خود را تغییر دادند هم شهرتی یافتهخاطر آن که در میانه

شان النا سیت زنانهدر ابتدای کار در قالب مردانه الرنس و اندرو پاول یا در جن

راحی همراه تغییر جنسیت اندرو پاول به لیلی با عمل جشوند. و لیلی نامیده می

 بوده است.

 

 

شان را با هم به انجام زوج واچوفسکی سراسر فعالیتهای سینمایی

گیری کرده است. نخستین اند و تنها به تازگی است که لیلی از کار کنارهرسانده

( که یک bound/ 1998« )۱۳۷۷وابسته/ »ی بود به نام ی این دو فیلمساخته

ساخت و با مضمونی کمابیش سطحی، اما بسیار خوشفیلم سیاه پرحادثه بود 

 گیرا که اعتباری برایشان در عالم سینما به همراه داشت.
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ی شک سه فیلم ماتریس است که در فاصلهها بیشاهکار واچوفسکی

آمد. این دو با همکاری گروهی از نویسندگان و  به نمایش در ۱۳۸۲تا  ۱۳۷۸

ها و داستانهای کوتاه مربوط به فضای ای از کمیک استریپهنرمندان مجموعه

تولید کردند که به نهادینه شدن روایت و نمادهای  ۱۳۸۸ماتریس را هم تا سال 

 ی ماتریس یاری رساند. مجموعه

ی تولید کردند که ها پس از ماتریس فیلمهای مشهور دیگرواچوفسکی

نینجای »، (V for Vendetta/ 2006« )۱۳۸۵خ مثل خونخواهی/ »شان در میان

 Cloud) «۱۳۹۱ابر اطلس/ »(، Ninja Assassin/ 2009« )۱۳۸۸آدمکش/ 

Atlas/ 2012)   ۱۳۹۴فرود برجیس/ »و( »Jupiter Ascending/ 2015 )

از نظر پیام سیاسی و « یخ مثل خونخواه»از بقیه نامدارتر هستند. در این میان 

اش و های ویژهبه خاطر گیرایی تصویری و جلوه« فرود برجیس»اش و اخالقی

ی اش شباهتی به مجموعههای فلسفی داستانبه خاطر پیچیدگی« ابر اطلس»

ماتریس دارند اما هیچ یک موفق 

انگیز آن نشدند ترکیب شگفت

 مجموعه را بازآفرینی کنند. 

ر یک ی ماتریس دمجموعه

گیرد نگاه کلی سه فیلم را در بر می

دقیقه درازا  ۳۸۰که روی هم رفته 

دارند. هر سه فیلم بخشهای پیاپی و 

شهر آینده رخ ویرانکند که در یک داستان را روایت میای از یک در هم تنیده

دهد. داستان بر محور شمار کمی از شخصیتهای اصلی )روی هم رفته ( را در می

شش « ماتریس»کنند. در تخیلی نقش ایفا میکه در داستانی علمیگیرد بر می

شش « ماتریس بارگذاری شده»شخصیت اصلی و شش شخصیت فرعی داریم، در 

تنها شش شخصیت « انقالبهای ماتریس»شخصیت اصلی و پنج فرعی جدید، و در 
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هفده شخصیت فرعی فرعی تازه. یعنی در کل فیلم با دوازده شخصیت اصلی و 

و کار داریم که برای فیلمی به پیچیدگی ماتریس و فراز و فرودهایش به سر 

اند که ها این مجال را یافتهنسبت اندک است. در نتیجه واچوفسکی

  ای به دست دهند.پردازی پخته و به نسبت پیچیدهشخصیت

ای از ای غایی از سبک سینمایی سایبرپانک است و مجموعهفیلم نمونه

کند. خیلی، فلسفی، مذهبی، و تأمل برانگیز را با هم ترکیب میت-مضمونهای علمی

برانگیز، گفتگوهای پرمعنای بریده بریده، و در کنار انبوهی از مضمونهای اندیشه

ی سینمای سرگرم کننده نیز با های الیه الیه، فیلم از سه سرچشمهرمزنگاری

الهام گرفته از  های بزن بزنبرداری کرده است. یکی صحنهدستی بهرهگشاده

های سینمای هنگ کنگ که هنرمندانه و استادانه طراحی و اجرا شده، دیگری جلوه

سازی تخیلی که با خالقیت و جسارت چشمگیری پیاده-ی سینمای علمیویژه

های معماوار به افکنیی هالیوودی که گرهشده، و در نهایت سینمای پرحادثه

هفت  نسبت ساده، تعقیب و گریز با خودرو،

عناصر عشق و عاشقی تیرکشی و 

 اش هستند. برسازنده

داستان فیلم یک محور ساده و پایه 

ی گیرد. محوری که هستهرا در بر می

« مغز در مخزن»ی اش از ایدهمرکزی

هیالری پاتنم برگرفته شده است. پاتنم که 

به که « دلیل، حقیقت و تاریخ»فیلسوف علوم شناختی است، در کتابش به نام 

 brain« )مغز در مخزن»ی ای که پیشتر در مقالهانتشار یافت، استعاره ۱۳۶۰سال 

in a vat به کار برده بود را بسط داد. سخن او آن بود که به لحاظ )

شناختی هیچ راهی وجود ندارد بفهمیم جهان خارج به واقع وجود دارد و عصب
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مغزمان در مخزنی که اش مشغول است، یا این مان به تجربهدستگاههای حسی

ای به آن خورانده های حسی با برنامهانباشته از مواد مغذی شناور است و این داده

 شود.می

شهری در آینده را ی ویراناند و نقشهها همین ایده را گرفتهواچوفسکی

شان شوریده و بر ایشان پیروز ها بر اربابان انسانیاند که در آن ماشینترسیم کرده

اند. آدمیان در این دنیای تیره ی نمودهای تمدن انسانی را نابود کردههمه شده و

ها در کشتزارهایی اند که توسط ماشینو تار به واحدهایی از تولید انرژی بدل شده

ای به نام شان آرام بگیرند، برنامهشوند و برای آن که در مخزنعظیم پرورده می

این ترتیب هرکدامشان در دنیایی مجازی شود و به ماتریس در مغزشان اجرا می

کنند. این دنیای مجازی همان دنیای آشنایی است ای پیدا میشخصیتی و زندگی

 بینیم. که امروز ما در اطراف خود می

بخش مهمی از نقد فیلم به این 

دنیای مجازی و رام و مطیع شدن انسانها 

در آن از کتاب ژان بودریار به نام 

 Simulacres« )نمودها و واوانموده»

et Simulation برگرفته شده که آن )

و همزمان با کتاب  ۱۳۶۰هم در سال 

پاتنم به زبان فرانسوی انتشار یافت. آرای 

ها چندان مهم بود که در جریان ساخت فیلم اعضای تیم بوردیو برای واچوفسکی

از جمالت  های اصلی وظیفه داشتند این کتاب را بخوانند! یکیسازنده و هنرپیشه

بنیادین این کتاب همان است که در فرجام فیلم اسمیت آن را همچون اعتراضی 

امر »آورد آن است که ای که بودریار به نقل از تورات میگوید. جملهبه نیو می

ی حقیقت وانموده )یعنی نمادی که جایگزین امری اصیل شده( هرگز پنهان کننده
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کند که اصوال حقیقتی نکته را پنهان می نیست. بلکه خود حقیقتی است که این

 « در کار نیست. وانموده حقیقت است...

بینیم که ای میدر فیلم خودِ کتاب بودریار را در ابتدای فیلم در صحنه

های هک شده را درونشان جاسازی کرده است. تعبیر اش دیسکنیو در خانه

 ن کتاب وامگیری شدههم از ای« بیابان حقیقت»مورفیوس از دنیای بیرونی به 

گفت است. هرچند بودریار خود از روایت ماتریس دل خوشی نداشت و می

 کتابش با این شکل از خوانش سینمایی خراب شده است. 

روانشناسی »ها کتابهای دیگری از جمله ناگفته نماند که واچوفسکی

تماعی، های اجها، سیستمشناسی نوینِ ماشینخارج از کنترل: زیست»و « تکاملی

ی درسی ( را هم در برنامه۱۳۷۳اثر مهم کِوین کِلی )نشر: « و دنیای اقتصاد

که محتوایشان برای فهم ماتریس  ها و همکاران خود گنجانده بودندهنرپیشه

ای که چندان به مذاق برخی خوش . برنامهاهمیت بیشتری از کار بودریار دارد

شان بعدتر گفت که در فهمآن ماس )بازیگر نقش ترینیتی( -نیامد و کَری

دشواریهایی داشته است. در این میان کتاب کلی مهمتر از بقیه است، چون از 

ی سیستمهای پیچیده به پیوند انسان و ماشین در جوامع انسانی ی نظریهزاویه

شود از آن ی آنچه که در فیلم بر زبان بازیگران جاری میپرداخته و بخش عمده

 برگرفته شده است.

این نکته هم اشاره کنیم که در میان هنرمندان فرانسوی، شخصیتی به 

ی ماتریس غیرعادی به نام براکا لیختنبرگ اِتینگر به تازگی شهرت یافته که کلمه

را باید نوآوری او دانست. اتینگر که اصالتی اسرائیلی دارد، یک نقاش به نسبت 

ی فمینیستی فرانسوی همشهور است که مضمونهایی برگرفته از روانکاوی و فلسف

را در آثار خود وارد کرده است. او بسیاری از آثار خود را ماتریس نامیده و این 

ای به نام ماتریس به او تعلق ی ترکیب کردن نماد و واقعیت در قالب شبکهایده
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و « ۱۳۷۱دگردیسی ماتریسی/ »شان دارد. او دو کتاب در این زمینه دارد که یکی

ها بسیاری از نمادهای نام دارد و واچوفسکی« ۱۳۷۴اتریسی/ خیرگی م»دیگری 

فیلمشان و به خصوص داللتی به نسبت مثبت از ماتریس در پایان ماجرا را از او 

بینیم در ی ماتریس اما، بدان شکلی که در فیلم میخودِ کلمهاند. وامگیری کرده

ها آن آثار اتینگر وجود ندارد و واچوفسکی

تخیلی سایبرپانک -یرا از رمان علم

اثر ویلیام گیبسون )نشر: « نورومانسر»

اند. هم گیبسون و هم ( وام گرفته۱۳۶۳

ها در تخیل دنیایی مجازی که واچوفسکی

ی ماشینهای فریبکار است از زیر سلطه

اند که استاد فیلیپ ک. دیک تاثیر پذیرفته

ن اثر مشهور ی این مضمون چندیتخیلی است و درباره-های علمینگارش رمان

 دارد.

بخش ها در این فیلم الهامدر میان منابع دیگری که برای واچوفسکی

« آلیس در سرزمین عجایب»اند، باید از داستان مشهور لوییس کارول یعنی بوده

ای ی بیدار شدن نیو از وهم ماتریس که با جریان یافتن آیینههم یاد کرد. صحنه

ی کارول گرفته «دنیای فراسوی آیینه»که از ایست همراه است استعارهبر بدنش 

شده است. همچنین جریان یافتن مشابه سیالی سیاه هنگام تبدیل شدن مردم به 

 اسمیت هم از همین جا آمده است. 

ی قرن بیستم گرای میانهردپای آثار کارلوس کاستاندا و نویسندگان عرفان

هایی که در فیلم اشارهتوان تشخیص داد. به خصوص آمریکا را هم در فیلم می

شود احتماال از رواج عرفان هندی در میان به عناصر بودایی و هندو دیده می

ی متوسط آمریکایی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تاثیر پذیرفته است. طبقه
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این را هم بگوییم که کمابیش همزمان با ماتریس چندین فیلم دیگر با مضمونی 

و « شهر تاریک»، «نمایش ترومن»توان در میانشان می مشابه به نمایش درآمد که

ی ی فرهنگی و در میانهرا نام برد. یعنی ماتریس در یک زمینه« روزهای غریب»

 گیرد.تخیلی نیز جای می-یک جریان نوعرفانی

شان برای ها و تالشستون فقرات داستان که شورش آدمیان بر ماشین

ام و مطیع است، به خودیِ خود نوآوری و زده و ربیرون کشیدن انسانهای توهم

آر و متروپلیس گرفته تا ویرانگر بارها و -یو-ارزش چندانی ندارد. چون از آر

اما نکته بارها به این مضمون در داستانها و فیلمهای گوناگون پرداخته شده است. 

اند تا به ها از همین مضمون مرکزی استفاده کردهآنجاست که واچوفسکی

ی آزاد است و بحث دیگر اشاره کنند. مفهوم کلیدی در این میان ارادهمفاهیمی 

جبر و اختیار. اما چالشهایی سیاسی مانند نمودهای کنترل و اعمال قدرت، یا 

هایی به نسبت عمیق قرار پویایی میل و ارزش آن نیز در این میان مورد اشاره

واست، باور و ایمان، گیرند. مضمونهای دیگری مانند مهر و عشق، اراده و خمی

شک و تردید، مرگ و بقا و نظم و آشوب هم پرسشهایی هستند که در روند 

 شوند. داستان مدام نمایان و پنهان می

 

 

 

 

ی بر هم افتاده تشکیل یافته است. زیربنای به این ترتیب فیلم از سه الیه

های آن پرسشهایی فلسفی و اخالقی است که با مهارت تمام در قالب گفتگو

ای اغلب دونفره در داستان گنجانده شده است، بر روی آن داستان همچون گوشته

ها را دنبال ی جنگ آدمها و ماشینجذاب و گیرا قرار گرفته که همان مضمون پایه

اند. در نهایت یک روکش به های گوناگونی به آن پیوند خوردهکند، اما ایدهمی
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های بزن بزن، تعقیب ا هم داریم که از صحنهپسند رنواز عامهنسبت نازک اما چشم

ی دیدنی تشکیل های ویژهتیرکشی، بوس و کنار، و همچنین جلوهو گریز، هفت

 یافته است.

ی ژرف فیلم که سخن و پیام اصلی را در بر دارد، باید برای فهم الیه

ها با صراحت و روشنی ی فیلم را وارسی کرد. چون واچوفسکیگفتگوهای دونفره

اند. گفتگوهای یاد شده در فیلم با سبک یام خویش را در این گفتگوها گنجاندهپ

اند. این گفتگوها در فضایی ساکت و آرام و خالی از خاصی روایت شده

ی سخنگویان، و با زبانی های صوتی یا تصویری پیچیده، با تمرکز بر چهرهمحرک

ی رباهنگ و ساخت و شیوهشوند. به شکلی که ضبه نسبت ادبی و گاه فنی بیان می

ی تصویری( متمایز ی داستانی و پوستهی بعدی فیلم )گوشتهروایتشان با دو الیه

است. با این همه این بخشهای پرمعنا که جان کالم فیلم است به قدری با مهارت 

ی خستگی در سیر داستان گنجانده شده و درازایش چنان کوتاه تنظیم شده که مایه

ای در داستان و افکنیی گرهشود. این گفتگوها همیشه در ادامهو سردرگمی نمی

کنند که قرار است داستان را پیش ی پاسخگویی به معمایی ظهور میبه بهانه

کشند و آنجا که قرار است ببرند. هرکدامشان هم یکی دو دقیقه بیشتر به درازا نمی

هایی ی سخن صحنهمیانه تر باشد )مثال گفتگوی نیو با معمار( درگفتگوها طوالنی

 پرحادثه گنجانده شده است.

بینیم که هریک از شخصیتهای اگر گفتگوهای این الیه را تحلیل کنیم می

اصلی نماد یک موضع فلسفی و یک چارچوب نظری مشخص هستند. نیو که 

ی آزاد و انتخاب درونزاد و نیکوکارانه قهرمان اصلی داستان است، نماد اراده

ی ایمان و عزم، ترینیتی نماد عشق و وفاداری، سروش س نشانهاست. مورفیو

د شهود و مقاومت آشوب در برابر نظم و معمار )آرشیتکت( نماعالمت )اوراکل( 

 نظمی است. ابر بیخواهی عقل و منطق در برتمامیت
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شود هم به همین ترتیب مضمونهایی که در گفتگوها رد و بدل می

دارند. گفتارهای مورفیوس در بخش اولین ماتریس را  های متفاوتیخاستگاه

شناسی شناخت پیدا کرد، شود به سادگی در کتابهای پدیدارشناسی و جامعهمی

ی یک را در و حقیقت آن است که من دیرزمانی در کالسهایم ماتریس شماره

کردم و برگر و لوکمان به دانشجویان معرفی می« ساخت اجتماعی واقعیت»کنار 

کنم. از آن سو گفتارهای مروونژین با آن جبرگرایی مکانیکی ز هم میهنو

شناسانی مانند فرانسیس های عصبشود از سویی در مقالهاش را میگرایانهعلیت

های کریگ و فیلسوفانی مانند دانیل دنت پیدا کرد و از سوی دیگر نسخه

 ی خودمان یافت. ترش را در کتابهای اشاعرهقدیمی

ز این گفتمانها در فیلم به صورت جفتهای متضادی در برابر بسیاری ا

شوند. یعنی اند و اغلب هم با یکدیگر وارد گفتگو نمییکدیگر قرار گرفته

مروونژین که نماد جبرگرایی علی است با اسمیت که جستجوی سردرگمِ آزادی 

سروش شود و کند، هرگز روبرو نمیبار از جبر را نمایندگی میو فراغتِ فاجعه

ی پایانی فیلم آن هم بسیار کوتاه کالمی با هم رد و بدل و معمار جز در صحنه

نگرانه شهود آیندهکنند. در حالی که این دو آشکارا متضاد هم هستند. سروش نمی

کند و در نتیجه گشودگی و شگفتی و پذیرش امر نامنتظره را نمایندگی میو 

است. در مقابل معمار نماد اتریس ی سیستم مهمتای مقاومت در برابر سیطره

گری فناورانه، اشتیاق فراگیر برای کنترل و وسواسِ حذف امر محاسبه

ناپذیر است و با تاکیدش بر گذشته و نظمهای پیشاپیش تجربه شده امنیت بینیپیش
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کند. این دو که مقتدرترین شخصیتهای و ثبات سیستم ماتریس را پشتیبانی می

ی به اهورامزدا و اهریمن در اساطیر ایرانی شباهت دارند. داستان هستند به نوع

اش و نگاهی که به آینده دارد سروش با رویکرد گیتیانه، نرمخو، مهربان و پرورنده

بین و خردمند شبیه است و در مقابل معمار با سختگیری و خشکی به هورمزد پیش

ماند اهریمنی می اش برای استقرار در برج عاجی مینویی بهو استبدادش و کوشش

 ی آینده نادان و ابله است. محور دارد و دربارهگستر و گذشتهکه تنها دانشی پس

بینیم که نیو که ها را ادامه دهیم، میاگر بخواهیم این زنجیره از استعاره

بخش و ناجی آخرالزمان دانسته شده، همان سوشیانس زرتشتی است و به رهایی

ها ها در شهر ماشینر قالب مغز متفکر دنیای خودکارهاین ترتیب روح ماشین که د

شود، به ایزد زمان، یعنی زروان شباهت مستقر شده و در پایان فیلم بر نیو ظاهر می

 شود. دارد که در پایان تاریخ کرانمند ختم نبرد اهورا و اهریمن را موجب می

 

 

 

 

 

 

ه از داللتهای ی بنیادین داستان ماتریس گذشتدر این معنی همان الیه

شناسانه را نیز در ای متراکم از داللتهای اسطورهاش شبکهشناسانهفلسفی و جامعه

ها که نوادگان خاندانی از یهودیان لهستانی خود جای داده است. واچوفسکی

خدا و مادری کاتولیک داشتند که دومی با گذر سالها به شکلی هستند، پدری بی

ید. از این رو آشکار است که تاثیر باورهای مذهبی از شمنیسم و جادوباوری گرای

ها تشخیص داد. توان در پس ذهن کارگردانای را میشکنانهمتنوع و گاه شالوده

ی اساطیری داستان ماتریس همان با این همه این نکته بسیار جالب است که بدنه
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ناجی  روایت ایرانیِ نبرد دو نیروی خیر و شر در زمانی کرانمند است و ظهور

ی مهر که داور دو نیرو و انسانی و یکسره کردن کار نبرد. حتا نقش برجسته

ی اصلی پیروزی سوشیانس )نیو( بر دجال )اسمیت( است نیز در فیلم به انگیزه

ها این روایت را که احتمال خوبی صورتبندی شده است. با این همه واچوفسکی

اند اند، در بافتی مسیحی گنجاندهبردهشان از ایرانیان به ارث از راه میراث یهودی

ی نمایان فیلم بیشتر به چشم و از نظر نماد و نشانه عناصر مسیحی در آن پوسته

ی ی مهر ترینیتی )تثلیت( نام دارد و صحنهخورد. چنان که شخصیت نمایندهمی

کند آشکارا از تابلوهای مصلوب شدن ای که نیو در آن خود را قربانی میپایانی

ی سوشیانسِ سلحشور که ی جنگاورانهسی مسیح برگرفته شده است و با جلوهعی

  آید متفاوت است.در میدان جنگ از پای در می

به همین ترتیب نیو به خاطر آن که بدون حضور پدر در رحم مادروار 

ی نقش خود دارد، و شود، تردیدی که دربارهماشینی باکره زاییده می

 اش شده به عیسی مسیح شبیه است. ی آمدنهایی که دربارهپیشگویی

های مشابهی را در نام شهرِ آرمانی آدمیان که صهیون خوانده رمزپردازی

توان بازجست، و همچنین نام کشتی مورفیوس که به شکلی ناسازگار شود میمی

ی شود، که دشمن بزرگ یهودیان و ویران کنندهبا تاریخ، نبوکدنصر نامیده می

 ه است. اورشلیم بود

از  -احتماال نادانسته –هرچند ستون فقرات معناهای اساطیری داستان 

با  -به شکلی سنجیده ولی آغشته به خطا–بافتی ایرانی وامگیری شده، و هرچند 

یهودی آراسته شده و لعاب گرفته، اما باید این نکته را در نظر -رمزگانی مسیحی

در این میان اندک نیستند. آخرین  های متنوع به چیزهای دیگر هماشارهداشت که 

بارها در نقاطی کلیدی « هرچه آغاز شده ناگزیر پایانی خواهد داشت»ی بودا جمله
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که به سروش معبد دلفی « خودت را بشناس»شود و عبارت در فیلم تکرار می

فروشد. حتا عناصری از ی سروش جلوه میمنسوب است بر تابلویی در خانه

آشام و شبیه اینها هم به نوعی در ند اعتقاد به روح و خونباورهای عامیانه مان

های معیوب داستان گنجانده شده و مروونژین استادکاری فرض شده که برنامه

شان کند و به صورت موجوداتی فراطبیعی تداومدر خطر حذف را جذب می

 آورد. بخشد و در خدمت خود درشان میمی

 

 

 

 

شوند فیلم ماتریس به تدریج واگشوده میدر سه ی فلسفی پایهمضونهای 

ماتریس که نخستین فیلم از این بینیم. شان را از ابتدای کار کنار هم نمیو همه

ی هستی مجموعه است، بر موهوم بودن جهان کنونی و رمزگونگی پدیدارشناسانه

ماتریس دوباره »گر بر آن تاکید دارد. در ی یک نظام مستبد کنترلو سیطره

ی آزاد و اختیار در تقابل با جبر و علیت در مرکز مفهوم اراده« ری شدهبارگذا

گیرد. در نهایت خواست و معنا و هدفمندی و مهر مبنای گسترش توجه قرار می

 است. « انقالبهای ماتریس»داستان در 

ی بنیادین فیلمهایشان بسیار موفق عمل برادران واچوفسکی در الیه

ای را در یلمهایی چنین جذاب و پر حادثه چنین الیهاند. اصوال این که فکرده

ای چنین پیچیده و درهم ی ستایش است. این که شبکهخود جای داده، شایسته

اند و موازی با آن تنیده از مضمونها با این انسجام با هم چفت و بست شده

زش شان به کار گرفته شده، ارای از داللتهای اساطیری هم برای رمزگذاریزنجیره

کند. این نکته هم ناگفته نماند که حضور و استحکام این این الیه را دوچندان می

اساطیری در هر سه فیلم همسان و یکنواخت نیست. -ی بنیادین فلسفیالیه
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ترین بخش از این مجموعه برانگیزش تکان دهندهماتریس با پیام نامنتظره و اندیشه

تری از اولی دارد، اما از آن ی غنیاست. ماتریس دومی هرچند محتوای اندیشه

نعمت غافلگیری و پیشگامی برخورداری نیست و از این رو این الیه در آن کمتر 

ی ژرف معنامدار همچنان هست و به آید. در ماتریس سوم هم الیهبه چشم می

اش تر است و در نهایت بخش فلسفیکند، اما تراکم معناهایش رقیقخوبی کار می

 کند.اش واگذار میایدان را به بخش اسطورهتا حدودی می

ها سر و پردازیی فیلمهای ماتریس، با داستان و شخصیتدر دومین الیه

اساطیری را استخوان فیلم بدانیم، این الیه –ی فلسفی مایهکار داریم. اگر آن بن

شود. چنان که گفتیم در این الیه شمار به نسبت شک گوشت آن محسوب میبی

از شخصیتهای خوب پرداخته شده را داریم که در داستانی پرماجرا و  اندکی

های رنگین و تخیل لگام کنند. داستان با وجود صحنهتخیلی نقش ایفا می –علمی 

بینیم، محتوای علمی چشمگیری دارد. ای که در بخشهای گوناگونش میگسیخته

ای را با و حادثه اند که در حد امکان هر رخدادها دقت کردهیعنی واچوفسکی

انگیز تعبیری علمی هماهنگ سازند. به همین خاطر موجوداتی اساطیری و شگفت

اند. افزاری قلمداد شدههایی نرمها برنامهمثل سروش و معمار و مروونژین و آژان

قربانی کردن خویشتن در پایان داستان که همتای مصلوب شدن مسیح برای شستن 

دیده  افزاری آسیبویروس در نرمکارکرد نوعی آنتی گناهان بشر است، در قالب

های فراانسانی قهرمانان داستان به مهارتشان در بازی با بازسازی شده و توانایی

شان بر نمادین بودن هستی مربوط شده است. به بیان افزار ماتریس و آگاهینرم

بخش  شود آن را یکسره علمی خواند و هیچدیگر ماتریس فیلمی است که می

ای ندارد که به بافت عمومی و علمی داستان پیوند ولنگار و تخیل تک افتاده

 نخورد. 
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پردازی چشمگیر آن است. سه ی قوت نیرومند فیلم شخصیتیک نقطه

یلم قهرمان اصلی فیلم یعنی نیو و مورفیوس و ترینیتی روی هم رفته در سراسر ف

نداشته باشد در  دی با این سههای فیلم که پیونحضور دارند. یعنی کل صحنه

رسند. با این همه حضور مستمر سراسر شش ساعتِ فیلم به نیم ساعت هم نمی

آور نیست و رفتارهایشان که از شخصیتی منسجم و مستقر در این شخصیتها مالل

 شود. پذیر نمیبینیگفتمانی خاص برآمده، تکراری و پیش

اند و هر در فیلم گنجانده هاییها به شکلی سنجیده دوقطبیواچوفسکی

کنند. در پس صحنه سروش و معمار را داریم از چندی این تقابل را تصریح می

و در جلوی صحنه نیو و اسمیت را. سروش و معمار تقابل زنانگی و مردانگی، 

 وشهود و عقالنیت، هنر و فناوری، گذشته و آینده، گشودگی و تعصب، مهربانی 

 کنند. ردن و کنترل کردن را نمایندگی میسرپرستی، و در نهایت پرو

های فیلم در ی درگیریزمینهاگر سروش و معمار را محور افقی و پس

برد و به داستان ی رخدادها را پیش مینظر بگیریم، محور عمودی فیلم که زنجیره

شود. نیو و اسمیت از چند نظر به دهد به تقابل نیو و اسمیت مربوط میشکل می

ای دارند و از همان ابتدا هم دارند. هردو در ابتدای کار خویشکاریهم شباهت 

کنند. نیو کارمند یک شرکت در پس پرده خواستی متمایز و شخصی را دنبال می

گذراند. افزار است، اما اوقاتش را با هک کردن سیستم و نقض قوانین مینرم

طر نفرتش از انسانها افزار محافظ ماتریس )آژان!( است، اما به خااسمیت یک نرم

اش از فضای ماتریس است که خواهان نابود کردن دشمنان ماتریس و بیزاری

شوند و به موجودی است. هردوی آنها در ماتریس اولی دستخوش دگردیسی می

انگیز شوند، که قدرتهایی شگفتشان تبدیل میی اولیهتا حدودی متضاد با نسخه

شان شود و ضدیتشان آغاز میکار واگرایی میان دارد. با این همه از همان ابتدای

شود، به انسانهای زنده در جهانی یابد. نیو از خواب وهم بیدار میبرجستگی می
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شود، موجودی بسیار محترم و مشهور که قرار می« آن یگانه»پیوندد، و واقعی می

و کند. ااست همه را نجات دهد. اسمیت در مقابل مسیری واژگونه را طی می

لباس است و رئیس دو آژان دیگر محسوب نخست یک آژان محترم و خوش

شود که با یگانگی افزار گریزپای شورشی بدل میشود. اما در نهایت به یک نرممی

کند. او بیشترین فاصله را دارد، چرا که با لمس هرکس، او را به خود تبدیل می

ایت به بزرگترین تهدید برای در ابتدای کار مهمترین مدافع ماتریس است و در نه

 شود.آن بدل می

این نکته شایان توجه است که دگردیسی هردو در یک لحظه و در جریان 

کشد و نماید. در پایان ماتریس اول اسمیت نیو را میشان رخ میدرهم آمیختن

آورد. اما پیروزی نیو بر او چنان است که در بدنش نیو اسمیت را از پا در می

بینیم که این کند. در ماتریس دوم میشود و او را از درون منهدم میادغام می

ی کارکردی ماتریس خارج ای نگهبان از چرخهروند اسمیت را در مقام برنامه

کرده، اما عناصری از شخصیت نیو مانند یاغیگری و سرکشی و خودمداری را در 

ن بارها به وامی که آن جایگیر ساخته است. به همین خاطر اسمیت تا پایان داستا

 کند. کند و از او بابت این ماجرا تشکر میاز نیو گرفته اعتراف می

با این همه پس از این دگردیسی هم همچنان این دو متضاد با هم باقی 

ایست که نظیری ندارد و با بیدار ی نیرومند و خداگونهمانند. نیو آن یگانهمی

انسانهای زنده و فعال در میان شورشیان  ساختن انسانهای بیشتر و بیشتر بر شمار

کند و افزاید. نیو پیوندی عاطفی یا سازمانی با این بیدار شدگان برقرار نمیمی

دهد. در مقابل اسمیت با تکثیر کردن شان هم نشان نمیحتا اشتیاقی به دیدن

خویش در دنیای ماتریس، یعنی با بازتولید خود در سپهری موهوم است که قدرت 

آورد. قدرتهای او با آنچه در زمان آژان بودن داشت تفاوتی ندارد و دست میبه 

تنها یک مهارت تازه به آن افزوده شده است که همانا نفوذ در دیگری و تبدیل 

کند. یعنی کردن دیگری به خود است. او وهمی نو را در وهم ماتریس ایجاد می
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اند را یک قدم ی ماتریس خفتههزدوده که در اوهام برنامانسانهایی بنده و هویت

یعنی رونوشتی –برد و همه را به رونوشتی از خود بیشتر به سوی پوچی پیش می

 کند. بدل می -افزار معیوب فراریاز یک نرم

 

 

 

ی آنچه که در ابتدای کار اسمیت در جریان این دگردیسی به واژگونه

نین است. نیو که در ابتدای شود. درست به همان شکلی که نیو نیز چبود تبدیل می

کند. ترسید، برای دیرزمانی تنها شخصیت فیلم است که پرواز میکار از بلندی می

جست به همین شکل اسمیت که در ابتدای کار از هرچه انسانی است بیزاری می

شمرد، خود به شان به ویروس و سرطان خوار میو آدمیان را به خاطر شباهت

گونه را شود و تکثیری سرطانای تبدیل مییروس رایانهای غایی از یک ونسخه

ی زند. او که از لمس کردن آدمیان در دنیای تمیز و پاکیزهدر ماتریس رقم می

ی خویش به دنیای واقعی ماتریس نفرت داشت، در پی این تکثیر لگام گسیخته

دن بینیم که در همان بگذارد و در بخش سوم میفراسوی ماتریس نیز قدم می

جست حضوری شادمانه پیدا ای که از آن برائت میآلود و آلودهگوشتین و زخم

 کند.می

گوید، تمایز دیالکتیک میان نیو و اسمیت، همانطور که اسمیت بارها می

کند که با مهر میان معنا و پوچی است. نیو معنایی روشن و مشخص را دنیال می

شخص یعنی رهاندن دوستان را ای مگره خورده است و از این رو خویشکاری

اش جنگد و در این جنگاوریسازد. به همین خاطر مدام میبرایش پدیدار می

بهره است. او چون هدفی نظیر است. اسمیت اما از این نعمت بیموجود یکتا و بی

کند و از این رو در سطح نیو را درک نمی فراسوی خویشتن ندارد، خویشکاری

کند و در ه همین خاطر جز همسان با خود را بازتولید نمیماند. ببقا محدود می
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شود. طوری که از نهایت در ازدحامی از رونوشتهای تکراری خودش گم می

 ی اصلی اسمیت کدام بوده است. همان ابتدای کار دیگر معلوم نیست نسخه

ترین بخش از بزن به همان ترتیبی که رویارویی رزمی نیو و اسمیت فربه

شود، گفتگوهایشان نیز بسیار معنادار است. اسمیت در فیلم را شامل میهای بزن

کند و پاسخهایی را که برای پرسشهایی پیش پا این گفتگوها مدام سخنرانی می

کند. او پرسشی جدی ندارد، جز یک افتاده در ذهن دارد برای نیو صورتبندی می

چنین یگانه است و کند و آن هم این که چرا نیو مورد که مدام تکرارش می

تواند ای و هدفی دارد و چرا میخودش چنین نیست. یعنی چرا نیو خویشکاری

بابت آن چنین سرسختانه بجنگد. جالب است که نیو در زمان رویارویی با او 

کند. نیو پاسخ کلیدی را در دست دارد اما هرگز اش عمل میدرست واژگونه

هایی پرسشی گوید گزارهاسمیت می کند، و تقریبا هرچه خطاب بهبیانش نمی

ی ارجمندی است که نیو در سراسر فیلم به پرسیدن مشغول است. در کل این نکته

دهند. است و شخصیتهای کلیدی داستان مراجعی هستند که به او پاسخ می

کند و با انتخابهای شخصی پاسخهایی که او به شکلی پویا یکایک همه را رد می

 گردد. ش است که در چنین کاری کامیاب میی آزاد خویو اراده

شاید به همین خاطر است که نیو در سراسر داستان پویایی خود را حفظ 

شود. در حالی که اش افزوده میکند و مدام به پیچیدگی و عمق شخصیتمی

ای کیفی در او ماند و رشد و توسعهای توخالی باقی میاسمیت مانند پوسته

ت، تکثیر کمی است. در همین راستاست که نیو در پایان بینیم و هرچه هسنمی

ها را در ساحتی گزیند و به این ترتیب نبرد آدمیان با ماشینکار مرگ را بر می

برد. در حالی که اسمیت که سرسختانه به بقای نامنتظره پیروزمندانه به پایان می

ین راستا در گیرد، دقیقا به خاطر آزمندی در همخود چسبیده و آن را پی می

 ای به دست آورده باشد.شود بی آن که پیروزینهایت نابود می
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گردد. ی دیگرِ میان نیو و اسمیت، البته به مفهوم مهر باز میتمایز عمده

دهد و در مقابل نیو مهری بیکران به ای از فهم مهر نشان نمیاسمیت هیچ نشانه

است که میان نیو و ترینیتی  دوستانش دارد. محور اصلی مهر در فیلم ارتباطی

شود. مهری که سروش پیشاپیش آن را پیشگویی کرده و معمار به اشتباه برقرار می

کند. مهر ترینیتی به نیو مقدم است و همان است اش را پیشگویی میپایان یافتن

سازد. در مقابل مهر اش به آن یگانه را ممکن میکه بیدار شدن نیو و تبدیل شدن

ینیتی است که پیروزمندی نهایی بشر و بقای شهر آدمیان را ممکن نیو به تر

سازد. هم نیو و هم ترینیتی در روند داستان مدام محاسبات عقالنی را نادیده می

گیرند و در شرایطی خالی از امید و موقعیتهایی مرگبار به شکلی نامعقول مهر می

بان هستند و برای رهاندن کنند. هردوی آنها موجوداتی مهرهمدیگر را انتخاب می

اش را در کنند، که نخستین نمونههای بزرگ میدوستان دیگرشان هم فداکاری

بینیم. با این همه پیوندشان با یکدیگر ماتریس اول و جریان رهاندن مورفیوس می

امری غایی و تکرار ناشدنی است. ترینیتی در رویارویی با مروونژین و نیو در 

کنند و ه ظاهر قطعی را به قصد رهاندن دلدارشان اننخاب میبرابر معمار مرگی ب

شوند. با این هردو توسط نمایندگان جبرگرایی عقالنی به دیوانگی نامبردار می

شوند. آنها حتا مرگ را هم با مهر خود همه هردو در خواست خود کامیاب می

گرداند باز میدهند. چنان که در ماتریس اول ترینیتی جان را به تن نیو شکست می

گرداند. با این و در ماتریس دوم نیو است که دلدارش را از دنیای مردگان باز می

ی دریغ برای همهگیرد و به ایثار بیهمه مهر این دو به هم پله پله اوج می

کنند و با این کار شود. در نتیجه هردو مرگ را انتخاب میشان بدل میدوستان

ی سقوط در دست ماشینهای شوند که در آستانهنه میموفق به رهاندن شهری ویرا

 کشتارگر است.

ی فیلم است و در داستان مهر که بخشی از مضمون فلسفی و اخالقی پایه

ی فیلم با موقعیتهایی آشنا کند، در سطح پوستهنیز مانند محوری مهم نقش ایفا می
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رای باورپذیر کردن ها احتماال بکند. واچوفسکیو سرگرم کننده اتصال برقرار می

ها یک شخصیتهایشان و افزودن به پویایی ارتباط آدمها، در هریک از ماتریس

طلب است و ترجیح اند. در اولی سایفر که کامجو و لذتمثلث عشقی هم گنجانده

ی ترینیتی است و در رقابت با نیو داده از رویای ماتریس بیدار نشود، دلباختهمی

به مورفیوس و دوستانش خیانت کند. در ماتریس دوم رود که تا جایی پیش می

بینیم. نیو می -ترینیتی -طرحی خفیف از همین داستان را در  مثلث پرسفونه

ی او قبول شود و در مقابل بوسهی نیو میپرسفونه که زن مروونژین است دلباخته

ماتریس ای را به آنها نشان دهد. در کند که محل زندانی شدن کلیدساز افسانهمی

بینیم که بین مورفیوس، رقیبش فرمانده الک و زنی سوم هم مثلث دیگری می

بااراده و نیرومند به نام نایوبی برقرار است. هر سه زن در این میان نیرومند و 

دو مردِ شکست خورده در این رقابت عشقی )سایفر و محکم و کنشگر هستند و 

همان اندازه که سایفر خائن و شوند. به الک( جفت متضاد یکدیگر محسوب می

اراده و لوده است، فرمانده الک مردی جدی و سختگیر و محکم جو و سستلذت

ی کلیدی در این میان البته آورد. نکتههایش را به جا میاست که وفادارانه وظیفه

ی بوسه« انقالبهای ماتریس»رمزگذاری روابط با بوسه است. چنان که در پایان 

فیوس است که چیرگی مورفیوس بر رقیب و در ضمن پیروزی نایوبی و مور

 دهد. ها را نشان میآدمیان بر ماشین

ی جذاب فیلم نقشی این نکته هم ناگفته نماند که بوسه در بخش پوسته

نمادین بر عهده دارد. نیو و ترینیتی هردو در موقعیتی که دیگری در کام مرگ 

بخشند. با این همه ارتباط جان دوباره میفرو بلعیده شده، با بوسیدن دلدار را 

ی ماند و جز یکی دو صحنهبدنی قهرمانان داستان اغلب به همین بوسه محدود می

ها ی سکس به آن شکلی که در فیلم اولی لوچوفسکیپردهگذرا از نمایش بی

شود. این نکته هم بسیار جالب توجه است که دیدیم، اثری دیده نمی)وابسته( می

ها، با آن که خود با جنسیتی مغشوش و و کارگردان ماتریس ادر نویسندهدو بر
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ی نیو و اند، ارتباط مهرآمیز و صمیمانهدگرگون شونده دست به گریبان بوده

اند. شاید در اینجا گوشزد کردن ترینیتی را به زیبایی و کمال در فیلم تصویر کرده

که خود تغییر جنسیت دادند، اما ها با آن این نکته هم الزم باشد که واچوفسکی

گزینند. این دو پیش از تغییر جفتهای خویش را همچنان از میان زنان بر می

شان در آن هنگام که مرد بودند همسرانی داشتند و پس از جدایی از جنسیت

اند، و شان همچنان ارتباطی مشابه را با زنان ادامه دادهایشان و دگردیسی زنانه

ودی بتواند دقت تصویری که از عشق میان دو زن و مرد ترسیم این شاید تا حد

 اند را توضیح دهد. کرده

 

 

 

فیلم از  چندانی در کار نیست.ی فیلمهای ماتریس گفتنی ی پوستهدرباره

اش بزمی برای چشمان محسوب ساخت است و دیدناین زاویه بسیار خوش

شناسانه به درستی ی زیباییهاشود. موسیقی به خوبی بر فیلم نشسته و سویهمی

 اند. پر جنب و جوش رعایت شده هایدر ترسیم صحنه

ی ی فیلم هم تا حدودی ثمرههای ویژههای باشکوه و جلوهموفقیت صحنه

ها به مجالت کمیک استریپ و سبک هنری آثار تخیلی ژاپنی ی واچوفسکیعالقه

پویانمایی اش را  ( است کهGhost in the Shell« )روح در غالف»به ویژه 

 ساخت و بسیار مورد توجه دو برادر قرار گرفت. ۱۳۷۴مامورو اوشی در 

ها آن است که بخشهای رزمی فیلم یکی از دالیل دلنشین بودن این صحنه

را یوئن وو پینگ مدیریت کرده که خود استاد هنرهای رزمی است و همان کسی 

« ۱۳۵۷میمون مست/ »و  «۱۳۵۷مار و عقاب/ »های رزمی فیلم است که صحنه

قفس ببر/ »های رزمی از فیلمهای مشهوری مانند جکی چان و همچنین صحنه
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ببر غران، اژدهای » ، و«۱۳۷۴مشت حماسه/ »، «۱۳۷۲استاد تای چی/ » ،«۱۳۶۷

کاران به طناب او تکنیک آویختن رزمیرا مدیریت کرده است. « ۱۳۹۵ /۲پنهان 

کنگ به طور محدود آزموده شده شتر در هنگشان در هوا را که پیو شناور کردن

های ی ساخت صحنهبود، به هالیوود معرفی کرد و این روش در عمل به سبک پایه

 رزمی از آن به بعد تبدیل شده است. 

ای شهرت ماتریس در ضمن در تاریخ فناوری سینما به خاطر معرفی شیوه

ار در و برای نخستین ب شود( خوانده میbullet time« )زمان گلوله»یافته که 

ماتریس اولی ابداع شد. این تکنیک هم عبارت است از پایین آوردن سرعت 

که مثال در ساکن شدن –ضرباهنگ رخدادها در فیلم در حدی نزدیک به صفر 

در  -شودحرکت گلوله در هوا و نمایان شدن ردپایش در هوا نمایش داده می

راف موضوع و به دست دادن کنارِ حرکت دوربین با سرعتی عادی در اط

 دهد. چه که دارد رخ میاندازی فراگیرتر از آنچشم
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 دو قصیده از سنایی غزنوی

 

 بیش ازین گردی کوی آز متاز    ای دل خرقه سوز مخرقه ساز 

 که به پایان رسید عمر دراز   دست کوتاه کن ز شهوت و حرص 

 ی آز وز دیدهبه قناعت بد   بیش ازین کار تو چو بسته نمود 

 پای در کش به دامن اعزاز    دل بپرداز ازین خرابه جهان 

 گه چو عیسی برآمدی به فراز   گه چو قارون فرو شدی به زمین 

 یا همه سوز باش یا همه ساز    همچو خنثا مباش نر ماده 

 یا به پرده درون نشین چو پیاز   یا برون آی همچو سیر از پوست 

 یا چو ابلیس شو حریف نواز    ها رو یا چو الیاس باش تن

 دل به بتخانه رفته تن به نماز    در طریقت کجا روا باشد 

 ی بزاز ظاهری همچو کلبه    باطنی همچو بنگه لولی 

 ی طناز هدف تیر و طعنه   سر متاب از طریق تا نشوی 

 تا شوی چون کلیم محرم راز    عاشق پاک باش همچو خلیل 

 تا شوی بر لباس فخر طراز    ان دامن زین خرابات برفش

 این سلف خوارگان لحیه طراز    همه دزدان گنج دین تواند 

 دل سوی دلبران چین و طراز    همه را رو بسوی کعبه و لیک 

 همچو الماس کرده دندان باز    همه بر نقد وقت درویشان 

 در شکار اوفتاده همچو گراز    همه از بهر طمع و افزونی 

 در بن چاه ژرف سیصد باز   از کین و حرص و شهوت و خشم همه 

 گرگ درنده کی بود خراز    ای خردمند نارسیده بدان 

 خز ز بزاز جو نه از خباز    دین ز کرار جو نه از طرار 

 غول رهزن ز راه دینت باز     راهبر شو ز عقل تا نبرد 
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 ز بدل گاو روغن اشتر غا   بس که دادند مر ترا این قوم 

 عنبر از خاک و شکر از شیراز    چشم بگشا و فرق کن آخر 

 زیر پرت بپرورند به ناز    گرت باید که طایران فلک 

 انداز « ال»همه در قعر بحر    « ال اله اال اهلل»هر چه جز 

 زین پر آشوب کلبه بیرون تاز    پس چو عیسی بپر دانش و عقل 

 رنج وگداز  داغ و و دردزین همه    وارهان این عزیز مهمان را 

 پیش از آن کیدت زمانه فراز    رخت برگیر ازین سرای کهن 

 بال بگشای تا کند پرواز    این خوش آواز مرغ عرشی را 

 باز پیچان عنان ز راه مجاز    ای سنایی همه محال مگوی 

 گرد معنی گرای همچون باز    همه دعوی مباش چون بلبل 

 چون تبیره مشو همه آواز     همچو شمشیر باش جمله هنر

 عشق محمود و خدمت ایاز    کاندرین راه جمله را شرطست 

 

 

 

 درین مقام طرب بی تعب نخواهی دید 

 که جای نیک و بدست و سرای پاک و پلید    

 مدار امید ز دهر دو رنگ یک رنگی 

 که خار جفت گلست و خمار جفت نبید    

 ده به عیش ناخوش او در زمانه تن در 

 ی او با شبه است مروارید که در طویله   

 ز دور هفت رونده طمع مدار ثبات 

 میان چار مخالف مجوی عیش لذیذ    
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 که دیدی از بنی آدم که بر سریر سرور 

 دو دم کشید کز آن صد هزار غم نچشید    

 به شهوتی که برانی چه خوش بوی که همی

 ید ز جانت کم شود آن یک دو قطره کز تو چک  

 نگر چه شوخ جهانیست زان که جفت از جفت 

 ید ای ز جان نبرخوشی نیافت که تا پاره   

 چو دل نهادی بر نور روز هم در وقت 

 زمانه گوید خیز و نماز شام رسید    

 چو باز در شب تاری خوشت بباید خفت 

 خروس گوید برجه که نور صبح دمید    

  دو دوست چون بهم آیند همچو پره و قفل

 که تا دمی رخ هجرانشان نباید دید    

 همی بناگه بینی گرانی اندر حال 

 بیاید و به میانشان فرو خزد چو کلید    

 درین زمانه که دیو از ضعیفی مردم

 همی سالح ز الحول سازد و تعویذ    

 کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت 

 کسی که ریو قناعت ندید هیچ ندید    

 قت گرفت بد نگرفت کسی که شاخ حقی

 کسی که راه شریعت گزید بد نگزید    

 رهی خوشست ولیکن ز جهل خواجه همی 

 خوشی نیابد ازو همچنان که خار از خید    

 برین سنا نرسد مرد تا سنایی وار 

 روان پاکش ازین آشیانه بر نپرید    
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 از شعرهایم:

 

 چون...

ی طقه و به دنبال اندیشیدن به انگیزه) شعری که در پاسخ به دوستی در علت آشوب من

سروده شد، و  ۱۵/۳/۱۳۹۶اشموغان در کشتن زنان و مردان بیگناه در کابل در جمعه 

 ای نگذشته بود که با حمله به تهران داللتی تازه یافت...(هفته

 

 اید چون...ها بستهدل در فریب خاطره

 اید چوناز پا نشسته همچو شبی خسته   

 تان خزید؟پوش خیس به تنچون این زوالِ

 اید چون پودی ز چشمِ تار به رخ بسته   

 

 

 

 

 خوارزم و سُغد و بلخ به توفانِ وهم رفت

 اید چون اید که غُر جُستهبمانده غُرچه   

 اید«نه»خرقه ز غم ستانده مریدان هر 

 اید چونمرام، دست ز خود شستهمنفی   

 ن شکفتسیب است؟ نه، زَقوم...که بر شاختا

 اید چون؟های تلخ چنین هستهیا میوه   

 از تشنگی کویر ز اندوهتان شکست

 اید چونچون رُس شکسته، داغ هوا رُسته   
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 دستگاه انتخابگر

  عقالنیت ـ عواطف  

  :های خودآگاه ذهن در سطح پردازش اصل پردازشگرهای موازی

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

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 که از نظر تکاملی نیز جدیدتر است، عقالنیت، 

سیستم عقالنی  است. محور، خودآگاه، نقدپذیر و خطِى شناختزبان

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

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

پله در زبان، روند کار خودآگاه است و گامهای استدالل روشن و 

 باشد. نقدپذیر می

چندپهلو و  احساسات شکلى کیفى، مبهم،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

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

اش د و بدنهشورساند، از این رو تنها دستاورد آن خودآگاه میانجام می

ی خودآگاهی و رمزگذاری در زبان خارج است. این سیستم از دایره
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وخو )مانند خشم و ترس و شادی و...( را تعیین حال و وضع و خلق

ها و وضعیت عمومی سیستم من کند که همانا حالتِ پردازش دادهمی

 دهد.را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

  ها عقالنی لیل دادهگیری و تحتنها 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

دهند. داوری به دلیل فلج های رفتاری پیشاروی من از دست میگزینه

 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. عقالنی ـ استداللی به کارکرد خود ادامه می
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  گیری و دستیابی به حقیقت، راه تصمیمتنها  گری خام:احساساتی

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

 غیراصیل، سرد، غیرانسانى و دروغین است.

 ها و نادیده انگاشتن تمرکز بر عواطف و هیجان ی ساوول:تله

گیریِ شفاف و عقالنیت به محروم شدنِ من از روندهای تصمیم

شود. ناکارآمد شدنِ دستگاه عقالنی ـ قیق منتهی میخودآگاه و د

 شود. استداللی به فلج شدن روند داوری درست منجر می

  :ترکیب هر دو توانایی پردازشی به شکلی که هر  راهبرد شهریور

های مبهم اما جویی از پاسخهای دیگری را تکمیل کند. بهرهیک کاستی

ندهای دقیق و مستدل عقالنی برای هیجانی، در کنار رو 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 

دستگاه عقالنی در شرایطی بحرانی که اولویت پردازشی به سوی 

 شود.سیستم عاطفی ـ هیجانی متمایل می
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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 ونام روانی و اجتماعی ـ فرهنگی مربوط دانست؟

 دهند تا چه حدى شامل و فراگیر است؟نسبت مى جانیهیحاالت 

 

 

 

 

 

 

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 از استدالل عقالنی بوده است؟ یک انتخاب رفتاریِ ساده را که هم

توان تنها با ید به همین ترتیب تحلیل کنید. آیا میرو هستبا آن روبه

ی گیری کرد؟ اگر چنین کنیم، تجربهها تصمیمیکی از این سیستم

 رادی دارد؟گیریم، چه ایمان از رفتاری که در پیش میشخصی

  

 اشون

 اشموغ

 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 عقالنیت

 عواطف

 آرمان

 هدف

 برنامه

 نقشه
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 پنجم خردادرام: 

پنجم خرداد ماه در ایران زمین روزی پرحادثه و پرمخاطره بوده است و  

ی خ معاصرمان کشمکشهای ایرانیان با نیروهای استعمارگرِ خواهان تجزیهدر تاری

ی پیروزمندانه ایران زمین اغلب با شکست و ناکامی روبرو بوده است. یک نمونه

میالدی ارتش  ۴۵۱شود. در سال از این مقاومتها به عصر ساسانی مربوط می

اه ایران دین مسیحیت ساسانی شورش آواریر را در ارمنستان فرو نشاند و شاهنش

را در این قلمرو آزاد کرد. در دوران معاصر اما اقتدار ایران در این زمینه چندان 

 ای سیاسی داشت تا نظامی. های اندکی که به دست آمد بیشتر سویهنبود و کامیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی نیروهای استعمارگر در ایرانِ این دوران هم منابع دلیل اصلی مداخله 

مان بود و موقعیت استراتژیک ایران که از نظر نظامی و ی غنی سرزمینسوخت

توانست هند را از تجاری اهمیتی چشمگیر داشت. ترس از ایرانی مقتدر که می

روسیه و  ۱۲۵۸زیر نفوذ انگلستان خارج کند باعث شد که در پنجم خرداد 

 دو نگاره از چاه نفت شماره یک مسجد سلیمان
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و استانهای ی گندمک کشور افغانستان را تاسیس کردند انگلستان طی عهدنامه

 باستانی هرات و بلخ و کابلستان را از ایران زمین جدا کردند. 

برداری اولین بهره ۱۲۸۷حدود سی سال بعد  در پنجم خرداد سال  

اقتصادی از نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان انجام شد و شرکت نفت ایران و 

دی جنگ شدی ۱۲۹۷انگلیس تاسیس شد. در جریان جنگ اول جهانی به سال 

که با عشایر قشقایی که با انگلستان پیوند داشتند بین نیروهای دولتی مقیم فارس 

در ده شیخ و اطراف آن روی داد و دو روز به طول انجامید هوادار آلمان بودند 

ته و زخمی کش ۵۲الدوله شکست خورده متواری شد. از قشون دولتیو در صولت

درست در  و زخمی بر جای ماند.و از نیروی قشقایی چهار صد و پنجاه کشته 

جمهوری دموکراتیک گرجستان تاسیس  همین روز در پی فروپاشی دولت تزاری 

شد که اندکی بیش نپایید و باز به دست روسها فتح و ویران شد. با این همه مردم 

روزگار قفقاز باالخره پس از هفت دهه از ستم روسها رهایی یافتند و در تیره

ین روز زْویاد گامساخوردیا اولین رئیس جمهور گرجستان بود که در هم ۱۳۷۰

 پس از جدایی از شوروی شد.

 ارتش سرخ که شمال ایران را در اختیار گرفته بود زیر فشار ۱۲۹۹در 

ی نیروهای که فرمانده تروتسکیی کشور شد اما المللی ناگزیر به تخلیهبین

رد که گروهی از شوروی بود قلمرو خود را به دست میرزا کوچک خان سپ

 بلشویکها در اطرافش کاشته شده بودند. یک سال بعد اغتشاش در اوضاع داخلی

کلنل محمدتقی خان حاکم  ۱۳۰۰ایران به حدی رسیده بود که در پنجم خرداد 

به دنبال عزل سیدضیاءالدین طی و رئیس ژاندارمری کشور نظامی خراسان 

  ه کند.تلگرافی از سردارسپه خواست تا اوضاع را قبض

ی انگلستان و همان رضا شاه به دنبال حمله ۱۳۲۱بیست سال بعد، در  

ها که در اثر جنگ با آلمان ورشکسته شوروی از قدرت عزل شده بود و انگلیسی

با ایران بستند که در آن نرخ تسعیر ریال به لیره مالی  یقراردادشده بودند به زور 
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ین شده بود که به معنای مکیدن منابع پولی ریال برای هر لیره تعی ۱۳۰تا  ۱۲۸بین 

مارشال ایران و غارت کشور بود. جالب آن که این دقیقا همان روزی بود که 

، اما در نهایت کاری از رومل حمله بزرگ خود را در شمال آفریقا شروع کرد

نشینی شد. ناگفته پیش نبرد و در برابر اتحاد شوروی و انگلستان وادار به عقب

ی همکاری این دو کشور که در گرماگرم جنگ دوم ه قرارداد بیست سالهنماند ک

 شکل گرفت نیز در همین روز پرماجرا بسته شد.

ها ها و لشکرکشیدر مقیاس جهانی هم پنجم خرداد ماه با کشورگشایی 

پیش از میالد ژولیوس سزار  ۴۷و کشتارهایی بزرگ مصادف بوده است. در سال 

کرد به طرسوس رفت و کوشید مردم آن چینی مین مقدمهکه برای حمله به ایرا

و را به منطقه را بر ضد ایرانیان برانگیزد. اما رقیبش کاسیوس کوشید در همانجا ا

 قتل برساند که موفق نشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتش سرخ و نمایش درفشهای آلمانی به غنیمت گرفته شده

مانیکوس پس از میالدی سردار نامدار رومی ژر ۱۷شصت سال بعد در 

فتوحات در آلمان و کشتار مهیب مردم این سرزمین پیروزمندانه به رم بازگشت 

و این لقب را به خاطر شاهکارهایش در آلمان به دست آورد. هزار سال بعد 
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تر تکرار شد و آن به سال مشابه این لشکرکشی در مقیاسی کوچکتر و قالبی شیک

ها به ی حمایت از موهیکانبه بهانهرخ داد، زمانی که ارتش انگلیس  ۱۰۱۶

آنجا را کشتار کرد. بعدتر که  ها حمله کرد و پانصد تن اهالیروستای پِکوت

ها از انگلستان جدا شدند و در آمریکا مستقل دولت خود را تاسیس آمریکایی

ی کنگره ۱۲۰۹کردند، همین سیاست را ادامه دادند. چون در همین روز به سال 

شان مورد نظر اندرو جکسون برای پاکسازی سرخپوستان و نابودی آمریکا فرمان

به دنبال همین سیاستها مونتانا در قالب  ۱۲۴۳را تصویب کرد. سه دهه بعد در 

 ی آمریکا پیوست.ایالتی به ایاالت متحده

ناپلئون تاج آهنین لومباردها را در کلیسای  ۱۱۸۴در پنجم خرداد سال 

ها خواند. حدود نود سال بعد خود را شاه ایتالیایی جامع میالن بر سر گذاشت و

ها که بزرگترین انگلیسی ۱۳۱۹نیکوالی دوم آخرین تزار روس شد. در  ۱۲۷۵در 

ای را ترک شان را از آلمان خورده بودند، ناگزیر شدند خاک اروپای قارهشکست

کرک ی قوای خود از دونکنند و در چنین روزی عملیات دینامو را برای تخلیه

 رونمایی شد. ۱۳۶۵ی اروپا هم در همین روز در آغاز کردند. پرچم اتحادیه

 

 

 

 

 

 

 دهد دخترش آناستازیا سیگار دود کند!تزار نیکوالی دوم که اجازه می

 

ی کاماکورا رخدادهای دیگری که در این روز واقع شدند عبارتند از زلزله

اسیس دانشگاه بوستون خورشیدی(، ت ۶۷۲در اوکیناوا سی هزار کشته داد )
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(. چند رخداد مذهبی ۱۲۷۶(، و انتشار داستان دراکوال به قلم برام استوکر )۱۲۴۸)

ویلیام اوکام فیلسوف انگلیسی  ۷۰۷هم با این روز قرین هستند. از جمله آن که در 

و دو راهب فرانسیسکن دیگر از ترس تکفیر پاپ از آوینیون گریختند. حدود 

الگو تکرار شد و این بار ژان کالون و پیروانش بودند که دویست سال بعد همین 

 از ژنو تبعید شدند. ۹۱۷در 

شت در میان زادگان و رفتگان این روز برای شیعیان مهمترین واقعه درگذ

خورشیدی رخ  ۱۹۷علی بن موسی الرضا امام هشتم است که در پنجم خرداد 

. چنان ی عثمانی پیوندی داردداد. در قرون میانه این روز با زایش و مرگ سلطانها

سلطان محمد سوم عثمانی زاده شد و محمد اول سلطان عثمانی  ۹۴۵که در 

 ( در این روز درگذشتند. ۸۹۱( و بایزید دوم عثمانی )۸۰۰)

شاگرد که قادر درگذشتگان نامدار دیگر این روز عبارتند از امیر عبدال

 ۱۲۶۲بود و در  لجزایرا ومترئیس نهضت مقا و شیخ عبدالرحمن علیش الکبیر

(، میرزا غالم احمد ۱۲۸۳ژیل دو ال توره پزشک فرانسوی )در دمشق درگذشت. 

(، سیدنی ۱۳۵۵(، مارتین هایدگر فیلسوف )۱۲۸۷بنیانگذار مذهب احمدیه )

( هم در ۱۳۹۳( و هوشنگ سیحون معمار )۱۳۸۷پوالک هنرپیشه و کارگردان )

 این روز ار دنیا رفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژیل دو ال توره   هوشنگ سیحون  نی پوالکسید
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 انضباط بدن و طرز رتامپ!

 

 ۱۱/۳/۱۳۹۶ی اعتماد، پنجشنبه روزنامه

 

طی روزهای گذشته دیدار رسمی دونالد ترامپ از عربستان سعودی و 

الملل قرار داشت و اسرائیل و واتیکان در کانون توجه مفسران سیاست بین

جمهور غیرعادی ایاالت متحده از زوایای نخستین سفر خارجی این رئیس 

ی آمریکا و عربستان سابقهگوناگون مورد توجه قرار گرفت. قرارداد تسلیحاتی بی

انگیز ترامپ در اسرائیل بارها و بارها و برخی از اظهارات نسنجیده و شگفت

تفسیر شد و چندان جدی قلمداد شد که دولتمردان ایرانی که موضوع اصلی 

اش اظهار نظر ی ترامپ و متحدانش هم بودند، به طور رسمی دربارهگفتمان جدل

 کردند.

هایی ی این ماجرا عکسهایی جالب توجه و تکهدر این میان در حاشیه 

های اجتماعی به چرخش درآمد که کوتاه از فیلمهای سرگرم کننده هم در شبکه

پلماتیک را ثبت دار از این سفر دیهایی معنادار و غیرعادی و اغلب خندهلحظه

های کرد. آنچه در این نوشتار کوتاه بدان خواهم پرداخت، همین دادهمی

شک باید در کنار ای، جسته و گریخته و نادیده انگاشته شده است که بیحاشیه

ی علنی نگریسته و فهمیده شود، اما محتوا و اهمیتی گفتمان رسمی و ثبت شده

ی را دگرگون سازد. در علوم انسانی به دارد که چه بسا معنای آن گفتمان رسم

ها اهمیتی فراوان دارند و طور کلی، و در علم سیاست به طور خاص، این حاشیه

های پراکنده نگر مسلح باشیم، چه بسا همین دادهاگر به نگاهی سیستمی و کل

 ی نظمهای پشت پرده به دست دهند.الگوهایی معنادار و افشاگر درباره
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ای که موضوع بحثمان هستند بیشتر در قالب عکس و ای حاشیههداده 

گنجند و همگی در مراسم عمومی و موقعیتهای رسمی های کوتاه فیلم میبریده

های به کار گرفته شده ی بسامد کلیدواژههایی آماری دربارهاند. دادهشکار شده

و فرودهایی  در سخن این و آن یا فایلهایی صوتی که لغزشهایی کالمی یا فراز

داد هم به جای خود اهمیت دارند، اما چون در این در لحن و صدا را نشان می

 فیلم-گذارم و تنها بر برشهایی از تصویرگنجند، کنارشان میی تصویری نمیرده

دار کنم که از این سفر برآمده و به طور خاص همچون امری خندهکوتاه تاکید می

اعی به چرخش درآمده است. دلیل تاکید بر این های اجتموار در شبکهو شوخی

ترین حس یعنی بینایی مربوط ها آن است که به مهمترین و سرراسترده از داده

ی ی ذهنی مرجع و تصویر تکامل یابندهشوند و آشکارترین الیه از انگارهمی

 دهد.رئیس جمهور آمریکا در افکار عمومی را به دست می

طیفی به نسبت محدود از موقعیتها را در بر  های مورد نظرفیلم-عکس 

اش عکس سابقه هستند. نمونهانگیز و بیشان حیرتگیرند که برخیمی

ای نزدیک به آراییانگیزی است که در آن رهبران چندین کشور در صحنهشگفت

وار اطراف یک گوی بلورین ها، با داللتی منفی و ضدقهرمانفیلم ارباب حلقه

ها به اندرکنش میان اند. گذشته از این موارد، اغلب این دادههنورانی جمع شد

شود، و جالب آن است که دست در آن ترامپ با یا یا دو نفر دیگر مربوط می
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کند. از پس زده شدن دست ترامپ توسط همسرش، تا نقشی مرکزی ایفا می

ش ی نتانیاهو که ترامپ با حواس پرتی فراموجواب ماندن دست دراز شدهبی

کرد به او دست بدهد، یا تالش برای دست دادن به سربازی که قصد راهنمایی 

 ترامپ را دارد، تا پاپ که دستش را موقع برخورد با دست ترامپ کنار کشید. 

ی شد. حالت چهرهبخش دیگری از ماجرا به متغیرهایی دیگر مربوط می

نگریست، کوشش رامپ میتی ترامپ و خود متفاوت پاپ موقعی که به خانواده

جمعی که پیامدهایی گاه ها موقع حرکت دستهترامپ برای جلو افتادن در هیأت

ی ایستادن آمیز و گاه مضحک به دنبال داشت، و موارد ظریفتری مانند فاصلهتوهین

 و راه رفتن و نشستن و زبان بدن ترامپ و اطرافیانش که طی روزهای اخیر در

 گرفته است.  تر مورد بحث قرارفضاهای تخصصی

توان گرفت و این هر سه به ویژه ها به نظرم سه نتیجه میاز کل این داده  

برای ما ایرانیان که در معرض خطری سیاسی قرار داریم، اهمیتی به سزا دارد: 

نخست( دونالد ترامپ توانایی یا میل به رعایت آداب معاشرت و هنجارهای 

توان د. ولنگاری او در این زمینه را میحاکم بر روابط دیپلماتیک رسمی را ندار

تا حدودی به سن و سال باالیش و فراموشکاری یا خستگی سفر نسبت داد، و 

گردد. به هر صورت آشکار اش باز میبخشی دیگر از آن به ساخت شخصیتی ویژه

است که او توانایی یا میل رعایت هنجارهای مرسوم موقع ارتباط سیاستمداران 

ا هم را ندارد. این بدان معناست که انضباط شخصی و توانایی و دولتمردان ب

ناوبری کالبد در ترامپ کمتر از افراد عادی است. در نتیجه بخشی از لوازم 

ی جایگاه و شأن ترامپ در مقام ریاست مقتدرترین دولت روی تضمین کننده

و ی زمین، آشکارا از میانه غایب هستند. به همین خاطر در سطح شخصی کره

المللی از شخصیتی که های بینسازیانسانی، و مهمتر از آن در سطح انگاره

ی دولتی نیرومند است، با نوعی اغتشاش و ناسازوارگی سر و کار داریم نماینده

 که اهمیت دارد.
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ای بیشتر دارد آن است که این ولنگاری و دومین نکته که اثرگذاری 

آمیز هم داشت و این خواه ناخواه هینتوتوجهی در ضمن حالتی پرخاشگرانه و بی

انجامد. یعنی جدای از آن که نقش رسمی دولتمردان و به پیامدهایی سیاسی می

رهبران سیاسی حفظ و گسترش منافع ملی کشورشان است، باید به این نکته هم 

ای معمولی هستند که توجه داشت که هریک از ایشان انسانی عادی با خودانگاره

ها و میلها و عواطف و هیجانات گوناگون چفت و بست شده است. یبه خودخواه

اش را هنگام نگریستن به ترامپ کنترل همچنان که پاپ نتوانست حالت چهره

اند در توجهی و اهانت قرار گرفتهکند، احتماال بسیاری از دولتمردان که مورد بی

 ن موقعیتها رادراز مدت نخواهند توانست هیجانها و احساسات برخاسته از ای

ی رفتار ترامپ تنها اختاللی در ناوبری تن و نادیده بینگارند. به بیان دیگر، شیوه

 ومدیریت کنش متقابل انسانی نیست، که عبور پیاپی از خط قرمزهایی ارتباطی 

 هایی جا افتاده در دیپلماسی عمومی هم هست. دار کردن مستمر پروتکلخدشه

آید، آن که دونالد ترامپ در کل پیشین بر می سومین نکته که از دو مورد 

ی نهادهایی که بیشترشان را خود سیاستمداری غیرعادی است که با پشتوانه

ی صنعت هایشان در ردهآفریده به قدرت رسیده است. نهادهایی که اثرگذارترین

گنجند. یعنی های تلویزیونی( میداری، توریسم، شبکهسرگرمی و تفریح )هتل

بر خالف رقیبانی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری داشت، جایگاهی ترامپ 

ای استوار در ای دیرپا و تجربهمحکم و مشخص در احزاب موجود و پیشینه

اش در ماشین سیاسی آمریکا تا فعالیت سیاسی ندارد و از این جایگاه نهادین

ضباط شخصی برانگیز است. به همین خاطر غیاب انحدودی تعریف نشده و چالش

ای اصلی های آشکار، در شرایطی که غولهای رسانهدر این سطح و با این جلوه

ی فرهیخته و متخصص اش هستند و بخشی از طبقهخوردهکشورش دشمن قسم

ناپذیر در بینیآمریکایی از حضورش در این مقام شرمسارند، پیامدهایی پیش

ناوری کنترل کردار احتماال درازمدت به بار خواهد آورد. چنین اختاللی در ف
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سازی بیش از پیش ترامپ و نهادهای زیر فرمانش عاملی تشدید کننده در بیگانه

 خواهد بود.

توان زد: نخست آن است که )اگر بر مبنای این سه داده، دو حدس می 

های شخصی ترامپ بچربد( این نخستین زور دیوانساالری آمریکا بر ماجراجویی

اش هم باشد. یعنی قاعدتا ماشین آخرین سفرهای رسمیسفر ترامپ یکی از 

 دیپلماتیک ایاالت متحده کوشش خواهد کرد تا با دور نگه داشتن رئیس جمهور

ی پیرامون آمریکا را ترمیم کنند. از الملل گستردهکارشان، بستر روابط بینندانم

راهیمی دهد سفر به مراکز سه دین بزرگ ابسوی دیگر شواهدی هست که نشان می

 برای ترامپ سرگرم کننده و مفرح بوده و بعید نیست مهار شاهکارهایی مشابه

 قدری دشوار باشد.

ی روابط هایی را در صحنهآراییدومین حدس آن است که به زودی صف 

الملل ببینیم که بخشی از آن خارج از مدارهای مرسوم قدرت و بیرون از بین

اس روابط شخصی میان دولتمردان پیکربندی حساب و کتابهای دیپلماتیک و بر اس

ایم و حتا در جریان شود. مشابه این وضعیت را پس از جنگ جهانی دوم نداشته

جنگ سرد هم روابط منطقی و حساب و کتابهای مبتنی بر منافع بلوکهای رقیب 

های دیپلماسی جهانی بوده است. احتمال دارد ی اصلی سوگیریتعیین کننده

ها شدن عواطف و هیجانها را که برای دیرزمانی در سطح روابط الگوهایی از ر

 ایم، پس از این شاهد باشیم.الملل نوپای مدرن ندیدهبین
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 انفجاراهی شهری رد فضای مجازی 

 ۱۸/۳/۱۳۹۵ی اعتماد، پنجشنبه روزنامه

 )این متن پیش از حمله به تهران نوشته شده است(

 

ی پیاپی در افغانستان انبوهی از طی روزهای گذشته عملیات تروریست

کشتگان و زخمیان را به جا گذاشت و شهرهایی مانند هرات و کابل را که مراکزی 

شوند، هدف قرار داد. ی تمدن ایرانی محسوب میکهنسال و دیرینه در زمینه

آفرینی نیروهای گروههای سیاسی مستقر در کشور افغانستان و نقش درگیری

د داعش و طالبان در این قضیه، مسائلی هستند که پرداختن تندروی اسالمی مانن

به آنها نیازمند زمانی بیشتر و فضایی فراختر است. از این رو در این یادداشت 

پردازم که اغلب نادیده انگاشته بار میای از این رخدادهای فاجعهتنها به سویه

نیان است، بدان شده است؛ و آن هم بازتاب این رخدادها در افکار عمومی ایرا

 یافت.شکلی که در فضاهای مجازی انعکاس می

های مجازی در میان ایرانیان جایگیر شد از حدود یک دهه پیش که شبکه

ای را با ساخت و گسترشی غافلگیر کننده خلق و فضای مدنی فعال و سرزنده

ن ی رخدادهای روز یکی از کارکردهای بنیادین ایکرد، بحث و تبادل نظر درباره

های فضا بوده است. به این ترتیب بیش از یک دهه است که کاربران ایرانی شبکه

گیری/ اعالم داوری، و گاه مجازی از این فضا برای خبررسانی/ خبرگیری، موضع

اند. در کمیت و کیفیتی که به کلی با آنچه در تحلیل و نقد علمی استفاده کرده

بینیم متفاوت است. این کارکردها فضاهای مجازی فرهنگها و کشورهای دیگر می

های متفاوت به شکلی کمابیش همگن توزیع شده های گوناگون و شبکهدر رسانه

های متفاوت با گیری و سبک و سیاق و حال و هواست که در شبکهو تنها وزن
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بوک مورد نظر تر مانند فیسمدار قدیمیهای رایانهکند. خواه شبکههم فرق می

های جدیدتر وابسته به گوشی هوشمند مانند تلگرام و بکهباشند و خواه ش

آپ. در تمام این موارد گذشته از تبادل اطالعات روزمره و اینستاگرام و واتس

تر اجتماعی نیز وجود ی کالن و عاممربوط به زندگی خصوصی افراد، این سویه

از هایی خودجوش یابیای و ساماندارد و اغلب به ظهور موجهایی رسانه

انجامد. چنان که رفتار ها و گاه کنشهای اجتماعی هماهنگ میگیریموضع

شان در رویارویی با رخدادهایی جمعی انتخاباتی مردم ایران یا اندرکنش اجتماعی

های ورزشی یا درگذشت نامداران را جز با تحلیل این فضاها مانند مسابقه

 توان درک کرد.نمی

ی توجه ی در کابل و به تازگی هرات شایستهبا این مقدمه، انفجارهای پیاپ

زبان و تحلیل هستند. این رخدادها در سپهر تمدن ایرانی و در شهرهایی پارسی

خوانده آن را بخشی از وطن اند که بسیاری از ایرانیان فرهیخته و تاریخرخ داده

ی مردم هم به شکلی غریزی با مردم این سرزمینها حس دانند و تودهخویش می

وار، هویت گرایانه و تودهمبستگی و همدلی دارند. یعنی در هر دو سطح نخبهه

ملی تاریخی ایرانیان با مردم افغانستان گره خورده است، چنان که با سایر 

ای پنداریکشورهای نوپای شکل گرفته در قرن گذشته نیز چنین همدلی و همذات

ت عریان و غیرعقالنی در کار است. از سوی دیگر آنچه که رخ داده به خشون

شود که ایرانیان گرا مربوط میگرایان تندرو با سازمان مدرن جمعگروهی از اسالم

های دوران حج و چه خارج از آن بافت چه در جریان جنگ با عراق و تنش

های گذشته از درآمیختن اند. طی دههی گالویز شدن با آن را داشتهتجربه

های ی سلفی همسایهمان و تحجر استعمارزدهمالیی شسوسیالیسم انقالبی همسایه

اندیشی مذهبی در سراسر ایران زمین شکل مان شکلی از تعصب و خشکجنوبی

به جای ملت، با  گرایانه و با مخاطب قرار دادن امتگرفته که با شعارهای جمع

-جویی با میراث فرهنگی و تاریخی ایرانیزبان عربی به جای پارسی، و با ستیزه
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شود و به خشونت لگام گسیخته همچون ابزاری سیاسی شیعی صورتبندی می

آمیز که با بخشد. موجهایی گوناگون از این جنبشهای خشونتمشروعیت می

های اند در سراسر دههشدهدرجاتی کم یا زیاد توسط ابرقدرتها مدیریت می

نکردنی به جا هایی باورگذشته در قلمرو ایران زمین تاخت و تاز کرده و ویرانی

اند. خواه در قالب حزب بعث عراق یا حزب کمونیست افغانستان نمود گذاشته

خواران یافته باشد، یا طالبان و داعش و القاعده که از نظر شیوه و ساختار میراث

شان هنوز درست مورد تحلیل مستقیم همان جریانها هستند و پیوندهای درونی

 قرار نگرفته است.

رخدادهایی مانند انفجارهای اخیر افغانستان نمودی از در این زمینه، 

ی ایرانیان ماهیتش را نیک خطری عمومی و جریانی دیرپا و مهلک است که همه

شان خاطرات پیشین و مخاطبان پیشارو یابند و بسته به آگاهی و هوشمندیدر می

هایی که کنند. یکی از فضاشان را با انسجامی کم یا زیاد سازماندهی میدرباره

توان بدان نگریست، فضاهای برای تحلیل سازماندهی عمومی این برداشتها می

های شفاف و تند و تیز مجازی است. جایی که حضور پررنگ و اعالم موضع

ماند که قرار است غیاب فضای های مجازی به فرایندی جبرانی میکاربران شبکه

 آزاد اندرکنش مدنی را پر کند. 
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ارنده طی روزهای گذشته از بازتاب این انفجارها در فضای آنچه نگ

 بندی کرد:توان جمعمجازی دریافته را به طور فشرده در سه گزاره می

شان نخست: توجه و واکنش ایرانیان به این رخدادها با آنچه پیشتر از ای

نماید که نوعی خودآگاهی جمعی و رفت، متفاوت بود. چنین میانتظار می

در تشخیص و تمرکز بر رخدادهای مهم به تدریج در فضای مجازی و ورزیدگی 

ای که مفهوم عمومی گیرد. خودآگاهیی اندرکنش مدنی ایرانیان شکل میشبکه

ی ی روزمرهبینانهاندازهای کوتاهو انتزاعیِ منافع ملی را در سطحی کالنتر از چشم

یابد و ایران زمین در می ای و برای کل قلمرومحلی، به تدریج در مقیاسی منطقه

 کند.ادراک می

های شهری، به رفتار هنجارینِ دوم: شکل واکنش مردم به این فاجعه

محدود نشده است.  -که ابراز همدردی و اعالم خشم و غم و اندوه است-مرسوم 

-بینیم واکنشی عاطفیدر مواردی شبیه به این اغلب آنچه در افکار عمومی می

کند. اما واکنشی ور سوگ و گاه خشم و ترس گردش میهیجانی است که بر مح

که طی این روزها در فضای مجازی دیدیم، عالوه بر در بر گرفتن این عواطف، 

ای که به ارزیابی اخالقی آدمکشان، کند ای عقالنی و اندیشیده نیز داشت. لبهلبه

ی القوهو کاو در شرایط سیاسی افغانستان، خبر دادن و خبر گرفتن از خطرهای ب

آمیز را در ای خردمندانه و تأملپرداخت و از این رو سویهآینده و شبیه اینها می

 گرفت.بر می

نماید که شکلی از ادغام و جوش خوردن فضای مجازی سوم: چنین می

میان کشورهای پارسی زبان رخ داده باشد. تا پیش از حوادث خونین اخیر چنین 

نمایان نبود. اما در حال حاضر برای کسانی که ادغامی با این درجه از پیچیدگی 

چند هزار دوست و آشنا در فضای مجازی داشته باشند و یادداشتهای شمار 

زیادی از شهروند ایران و افغانستان را بخوانند، به راستی دشوار است ایرانی را 

گیری از افغانستانی تمیز دهند. یعنی نوعی گفتمان مشترک جمعی در حال شکل
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ی اتصال ایران و افغانستان فعال است، هرچند برخی از که به ویژه در نقطه است

شهروندان عراق و ترکیه و تاجیکستان و ازبکستان که پارسی زبان هستند را هم 

 گیرد. در بر می

آنچه این روزها در فضای مجازی شاهدش هستیم، هرچند از دل آشوبی 

شود، احتماال راهبردی یز مربوط میانگخونین برآمده و به شرایطی درناک و غم

باشد. « با هم رفتار کردن»و « با هم اندیشیدن»ناشناخته و هنوز ناآشکار برای 

هایی از این دست در دراز مدت ها و تباهیراهبردی که چه بسا پرهیز از آشفتگی

 در گروی آن باشد.
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 بینی و هس پیشنهادهس نکته، هس پیش

 

 نکته: سه

ترس و هراس، بر هم زدن نظم  جادیا یستیترور یحمله یی( هدف غا۱

تر نامشروع ساختن مردم و از همه مهم یجمع یهیبردن روح نیاز ب ،یعموم

گذشته ساختار  یهادهه یط یرانیا یاست. جامعه یساخت حکومت

. چرا سازدیها مصون منوع حمله نیکرده که آن را نسبت به ا دایپ یزیانگشگفت

است.  تیاز ساخت حکومت اصوال در چشم مردم فاقد مشروع یمبخش مه که

به نسبت  یطلب و سودجوفرصت شیکماب یبدنه کیاز  یاسیساخت س رانیدر ا

در کنارش به  یمعقول و مل شیکماب یکه جناح افتهی لیعقل تشکنادان و کم

 یتیعدست که وض نیاز ا ییهااست. حمله افتهی زیشکل گرفته و تما جیتدر

 یاشبکه یهارسانه یاریمانند امروز که به  یطیدر شرا کنند،یم جادیا ینبحرا

فساد و  تواندیدر کار است، م شاندهیشیمردم و مشارکت اند یرصد جمع

 ریگیکرده و جناح پ کنشهیدولتمردان را ر یهاییبرخاسته از سودجو یناکارآمد

 یدر کشور ییهاحمله نیچن یعنیکند.  یرا هم توانمند و هم بازساز یمنافع مل

 نجامد،یب یاسیساخت س شیکه اگر به پاال ست،ین زداتینه تنها مشروع رانیمانند ا

 هم هست. زاتیمشروع

 یادیترس و هراس ز رانیدر ا ادیبه احتمال ز یستیترور یها( حمله۲

خو  دنیشگفت با مرگ و جنگ یبه شکل رانیچون مردم ا خت،یبر نخواهد انگ

عصر مدرن را  کیانقالب کالس نیکه آخر میسر و کار دار یا مردماند. ما بگرفته

و  خیتار کیالسجنگ ک نیبه انجام رساندند و بعد در واپس یزیخونر نیبا کمتر

)با احتساب  ستمیقرن ب یجنگها نیترنیو خون نیتریاز طوالن یکیدر ضمن 
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زشان از امرو یاکه تلفات جاده یشدند. مردم ریاول و دوم( درگ یجنگ جهان

چنان  یسوراست و هر سال چهارشنبه شتریب شانشیسال پ یس یتلفات جنگ

است  دیبع اری. بسدهندیم کشته یکه شمار کنندیم یسازهیرا شب یجنگ دانیم

فشار  ریز ایشده بترسند  ییمغزشو یوانهیچند د یاز انفجار انتحار یمردم نیچن

 نیشوند. هم یشکستگو درهم یدست دستخوش فروپاش نیاز ا یتصادف یمرگها

تجربه نشان داده  یعنیمصداق دارد.  زین نیزم رانیا یبخشها ریسا یماجرا درباره

در عراق و افغانستان و  ریاخ یسالها نیو سنگ دیشد اریبس یستیترور اتیعمل

 یخیتار تیهم که هو نیزم رانیا کریجدا شده از پ ینهایسرزم ریپاکستان و سا

نشده  یمنته یخاص رییبوده و به تغ اثریدارند، ب ماننیروزمشترک با کشور ام

 شتریبم( ب یزلزلهعراق تا  ی)از حمله یجمع یدهایدر برابر تهد رانیاست. مردم ا

 . شوندیاز آن که بترسند، متحد م

 

 

 

 

 

 

 

 یکه فروپاش داندیجهان معاصر را مرور کرده باشد م خی( هرکس تار۳

ها و مُستَفرَنگ های)که فرنگ نیزم رانیقلمرو ا یو آشوبزدگ یاسیس ینظمها

استعمارگران و  یاسیو س ینظام یمداخله میمستق امدی( پنامندیم انهیخاورم

دو قرن گذشته  راسرشان است. در سنشاندهدست ینوپا ینواستعمارگران و دولتها

و  بهایوجود داشته که با تمام فراز و نش رانشهریدر دل ا رانیا یدولت مرکز کی

 یینها یرا حفظ کند و از فروپاش رانشهریتوانسته دل ا شیهایاقتیلیب ای هاییکارآ
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 یجبهه کیدوران  نیمثل سراسر ا زیکند. امروز ن یریجلوگ نیزم رانیقلمرو ا

که در سراسر قلمرو  میو غارتگر دار رانگریمهاجم و یجبهه کیمدافع و  یرانیا

 یخیدر مقطع تار یمعن نیاست. در ا شده نبایبا هم دست به گر نیزم رانیا

مثل عراق و افغانستان و عربستان  ییها«کشور» نیشیپ یهااز دوره شیب نیامروز

 خواهو آرامش نهیریکهنسال و د یجبهه کی. تنها میندار هیو سور منیو 

کرد و لر و ترک و بلوچ و پشتون و عرب  یهارهیی تبا همه میرا دار ینیزمرانیا

نشانده ی مهاجم زرساالر و سرکوبگر دستجبهه کیکه در برابر  اش،یرو سو

 ییروبناها انیم نیو دولتها در ا مهایو رژ یاسیس یصف آراسته است. نظمها

 .ندطلب، سست و گذرا هستفرصت ییو ساختها یسطح

 :ینیبشیپ سه

 ادی. اما به احتمال زافتیمشابه ادامه خواهد  یستیترور یها( حمله۱

و  یمذهب یشیاندکه به خشک یتیمردم و مصون یاریبا هوش میدیند آنچه که دمان

اندک به جا  یو تلفات دیدارند، به شکست خواهد انجام ینید ییگراخشونت

بغداد و  نندما ییممکن که کشتارها یویسنار نیخواهد گذاشت. حتا در بدتر

 هاستیرورت یاسیمن آن است که اهداف س ینیبشیکابل را باعث شود هم پ

 برآورده نشود.

 جیبه تدر وفروکش کرده  یضدمل یها گفتمانهاحمله نیا دی( با تشد۲

و صادقانه که خواهان  یلیتخ ییرانده خواهند شد. خواه گفتمانها هیبه حاش

ستند، و ه یوحدت مل یبه جا یوطنجهان یاییگراانسان ای ینید یبرنشاندن امت

 یاسیو مبلغان س انیگراو مزدور مانند قوم خواررهیپرورِ جدروغ یخواه گفتمانها

 . یجهان نیمدافع نظم نو

 یاز بحران موجود همچون فرصت یطیشرا نیاز دولتها در چن ی( برخ۳

واگرا  یاسیس یو سرکوب مخالفان و مسدود کردن مدارها تیحاکم تیتثب یبرا

 یامکان ط یسیرئ یبه جا یروحان یانتخاب آقا رانی. در اکنندیم ییجوبهره
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به  رد،یهم انجام گ یکوشش نیکرده و حتا اگر چن یرا منتف یریمس نیشدن چن

به شکست خواهد  مانیاسینظام س یدرون یمردم و تنشها یخاطر انسجام بدنه

 تیحاکم یفشار افکار عموم ریاحتمال وجود دارد که ز نیا جهی. در نتدیانجام

شود و  شیپاال یگران ضدملهفاسد و رخن یاز عناصر سودجو جیبه تدر یاسیس

 .ردیدولت و ملت شکل بگ نیب یاییهمگرا

 

 

 

 

 

 

 

 :شنهادیپ سه

 یِ فلسف ای یمذهب یانتزاعها ،یضدمل یدولتمردان: از شعارها ی( برا۱

 تی. موقعدییدست بشو یفرد یانهیسودجو یهایریو سوگ ،یبه منافع مل توجهیب

 فیبازتعر یبرآورده کردن منافع مل و در امتداد انهیگرایمل ییخود را در فضا

 بسا وچه – ی. وگرنه دوامدیبرو شیپ ریمس نیدر ا رومندیو روشن و ن دیکن

 داشت! دینخواه -!بقایی

 یخالقانه برا ییو اهل فرهنگ: به راهبردها شمندانینخبگان، اند ی( برا۲

 یجمع تیاز هو دهیارجمند و درست و سنج یجمع یانگاره کی فیبازتعر

 یرانیا تی. هودیکن یو نهادساز دینیافریمعنا ب ریمس نیو در ا دیشیندیب انیرانیا

و نرمخو  جویرا و آشتیپذ هیاست که در حالت پا ازیمورد ن یریو فراگ رومندین

مقتدر و زورمند و جنگاور  یبحران طیهمه بتواند در شرا نیو مهربان باشد و با ا
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 ینخبه یطبقه یبر عهده یجمع تیهو نیبه ا یابیدست یوهیهم باشد. برساختن ش

 است. یرانیا شمندیاند

 یچفت و بستها یبازساز یارجمند برا یمردم: فرصت یتوده ی( برا۳

و ناشناخته در برابرمان قرار دارد  مودهیناپ یریماست. مس یشارویپ مانیاجتماع

درخشان به دنبال خواهد  یدستاوردها م،ییمایآن را بپ یجمعدسته یکه اگر همگ

شه و باور و شکل و یدر اند منظور الزم است نسبت به تنوع نیا یداشت. برا

و  ییو در ضمن در شناسا میباش رایروادار و پذ گریکدی یزبان و سبک زندگ

پراکنند و  یم یکه نفرت و خشم و دشمن میبکوش یگرانطرد و سرکوب رخنه

مربوط به  یرسم یزم است ساز و کارهاال نی. همچنتراشندیم نهیدروغ و ک

 ی. فسادردیقرار گ یابیو ارز یدر کشورمان مدام مورد نظارت، وارس یحکمران

 تیاقل یفرد یمهایکشور را از کار انداخته، با تصم ینهاد یکه ساز و کارها

 یاستوار برا یو کنش رومندین یو عزم یجمع یمی. تصمشودیفاسد دگرگون نم

 کنند.  جادشیا دیبا رفاسدیغ تیزم است که اکثرمرض ال نیا یپاکساز

 فرهنگ و تمدن نیکه کهنتر رپاستیو د یتمدن یاحوزه نیزم رانی: انوشتیپ

کشور و  یبه س کی. در حال حاضر نزدشودیمحسوب م نیزم یکره یوستهیپ

شان به گناه که همه کنندیم یقلمرو زندگ نیتن در ا ونیلیم صدیحدود س

ه ببا بحران و مرگ و فقر دست  یمقاوم تمدن تیو هو یمنابع نفت از یبرخوردار

از ذهن  قلمرو هرچند دور نیو ا تیجمع نیا یاشهیر ی. بازسازماندهاندبانیگر

 یرانیا یکنشگر اجتماع ونیلیاز چهل م یمرکز یاهسته یاما با پشتوانه د،ینمایم

ز و خوارزم و پارت آغااز گرگان  انیمقدون یممکن است. آنچه که پس از حمله

روسها از قفقاز و  یخراسان و پس از حمله زا انیشد و پس از هجوم تاز

 و تهران آغاز شود... یاز ر دیامروز شا جان،یآذربا
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 شناسی ِطلب حقجامعه

 گر: حسام خراسانی()مصاحبه ۲/۲/۱۳۹۶ی شهروند، شنبه روزنامه

 

حق  م؛یشروع کن یمیره قدازگ نیگفت و گو را با ا دیگر موافق هستس:  

را در جامعه مناسب  یاارهزگ نیچن جیترو ایاست؟ آ یحق گرفتن ست؛ین یدادن

 د؟یدانیم

های کوتاه و فشرده و ی نغز و خوبی است. اما خط این جملهج: گزاره 

کنند بی آن که اش توافق میزیبا آن است که گاهی شمار زیادی از افراد درباره

محتوای آن جمله چیست. از این رو به نظرم هنگام پرداختن به دقیقا معلوم باشد 

بحث حق نخست باید تعریف دقیق و روشنی از این کلمه را به دست بدهیم و 

 اش سخن بگوییم.ی گرفتن و دادنبعد درباره

ی مفهوم حق وجود داشته باشد. یعنی انگار س: فکر کنم توافقی درباره 

گویند همان معنای مدرنی را در ذهن دارند که مردم امروز وقتی از حق سخن می

ها و نظامهای حقوقی رعایت از راه حقوق جدید وارد ایران شده و در دادگاه

 شود.می

ی الهام مهمی در این بین ج: بله به ظاهر چنین است. اما گمان کنم نقطه 

ای در وجود داشته باشد و زیر این توافق جمعی فراگیر اغتشاش و سردرگمی

ی ها پنهان شده باشد. به بیان روشنتر گمانم آن است که ما سه الیهلمرو مفهومق

ایم که در دورانهای تاریخی متفاوت متفاوت از مفهوم حق را در ایران زمین داشته

زنیم، گاهی بی آن که خودمان تحول پیدا کرده و امروز وقتی از حق حرف می
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ی که مبانی و چارچوبها و معناهای کنیم. در حالبدانیم بین این سه نوسان می

 هایی دارد.هایی و همپوشانیبرآمده از هریک با بقیه ناسازگاری

ر س: در این مورد بیشتر توضیح بدهید. این چند پاره بودن معنای حق د 

ایران چگونه است و چرا شکل گرفته؟ تصور عمومی آن است که حق همان 

 ران شده و تا پیش از آن ایرانیاناست که در دوران مشروطه از غرب وارد ای

 اند.چنین مفهومی را نداشته

ی ج: به نظرم این تلقی عمومی از بیخ و نادرست است. اگر بخواهیم بحث 

بینیم که کهنترین نظام حقوقی سنجیده و عقالنی تاریخی و مستند داشته باشیم، می

یران زمین تکامل ها و مفاهیمش بر بنیادی فلسفی استوار شده، در اکه کلیدواژه

ناد یافته است و قدمتش هم بسیار زیاد است. یعنی از ابتدای دوران هخامنشی اس

 دهد.روشن و شفافی داریم که صورتبندی حقوق را نشان می

س: این حرف شما با برداشت کالسیک مردم از مفهوم حق تعارض  

 ندارد؟

ز یک ج: چرا، خوشبختانه تعارض دارد! چون آن برداشت کالسیک ا 

اش را توان نادرستیپایه برخاسته که به راحتی میتراشی ایدئولوژیک و بیتاریخ

گوید که حقوق مدنی با سند و مدرک نشان داد. آن نگرش کالسیک مدرن می

 برای نخستین بار در یونان باستان ابداع شد، در دولت روم به صورت هنجاری

به  یان به همان بازگشت کردند واجتماعی در آمد، و بعد از عصر نوزایی اروپای

اش دادند تا به تعریف مدرن از حق منتهی شد. طبق این روایت تدریج گسترش

ها این را شان از غربیاند و همهباقی جاهای دنیا هم اصوال مفهوم حق را نداشته

 اند.وامگیری کرده

 گویید چنین نبوده است؟ س: یعنی می 

 



  صد و نود وهزار و سی تیرماهم/ ششپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوپس، معلمی که به خاطر تدریس تکامل در آمریکا محاکمه شد.دادگاه مشهور جان اس

 

ی جوامع انسانی مفهومی ج: نه خیر، چنین نبوده. نخست آن که در همه 

شود و این امری عام و کالن و فراگیر نزدیک به حق تعریف و صورتبندی می

است و منحصر به یونان باستان نیست. شواهدی که فرانتس دووال ارائه کرده 

دهد که مفهومی نزدیک به حق و معانی برخاسته از آن )مثل برابری، نشان می

خواهم شود. یعنی میانصاف، عدالت( در میان جانورانی مثل میمونها هم یافت می

بگویم هنجارهای رفتار جمعیِ مربوط به معنای حق امری بسیار فراگیر و از نظر 

جوامع انسانی شکلی از آن وجود  یشک در همهدار است . بیتکاملی بسیار ریشه

ترین جوامع نانویسا و نامستقر هم قواعد و هنجارهایی داشته است. یعنی در بدوی

وجود داشته که الگوی دسترسی افراد به منابع و برخورداری از پاداش به ازای 

کرده است. این معنای عام و کالن و تکاملی حق انجام کارها را ساماندهی می

ی ین تعبیر هم در یونان باستان و هم خیلی پیش از آن در فنیقیهاست که به ا

 باستان و مصر باستان و چین و باقی جاهای دنیا وجود داشته است. 

 اند.س: اما شما گفتید ایرانیان در این مورد پیشگام بوده 
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گیرد که قواعد تر از حق زمانی شکل میج: یک معنای دقیقتر و پیچیده 

حرفش را زدیم، نوشته شود و حالتی مدون به خودش بگیرد.  و هنجارهایی که

ی جوامع باستانی به محض نویسا شدن این قواعد دهد که همهشواهد نشان می

ی اند. چنان که در میانرودان و ایالم و مصر باستان هم از اواخر هزارهنوشتهرا می

یونان و روم باستان  سوم پیش از میالد نوشته شدن این قوانین را داریم و آنچه در

ی عرف و هنجارهای بینیم هم در همین سطح است. یعنی شکل نوشته شدهمی

ی برخورداری افراد از منابع مشترک است. از این نظر ی شیوهاجتماعی درباره

ایران زمین و مصر دو هزار سال بر یونان باستان تقدم دارند. اما یک سطح 

ای و دستگاهی فلسفی گردد که نظریهبر می تر از صورتبندی حق به جاییپیچیده

اند. اش به وجود بیاید. در این مورد ایرانیان پیشگام بودهبرای اندیشیدن درباره

شمارد در قرن دوازدهم پیش را به رسمیت می« من»ای که اولین دستگاه فلسفی

لی ای که به شکاز میالد در گاهان زرتشت صورتبندی شده و اولین نظام اجتماعی

کند، دولت هخامنشی مستند بر اساس چنین برداشتی قوانین را صورتبندی می

کند. منابع یونانی دو قرن پس است که از اواخر قرن ششم پیش از میالد چنین می

شوند و صریحا بازنویسی و وامگیری ی تاریخ پدیدار میاز این تحول بر صحنه

 و مقاومتی در برابر حقوق پارسی هستند.

گویید این شکل فلسفی از صورتبندی حق در چه اساسی می س: بر 

 دوران هخامنشی وجود داشته؟ 

توان داوری کرد. نخست ج: بر مبنای سه رده از گواهان در این مورد می 

های سیاسی یا متون دینی ایست که این قوانین را در قالب بیانیهمتون رسمی

نیم هزاره کهنتر از عصر هخامنشی کنند. در منابع اوستایی که گاه صورتبندی می

ی نظری هستند و همچنین در متون پارسی باستان یک نظام منسجم و یکپارچه

بینیم که در آن قانونی طبیعی )اشا( با خیر اخالقی و وجدان )دئنا( همسان می

انگاشته شده و قواعد اجتماعی رعایت آن با نام داد )داتََّه( برچسب خورده و این 
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ه در سراسر تاریخ ایران ثبات خود را حفظ کرده است. در این ایست ککلمه

دستگاه نظری واحد تعریف حق فرد انسانی یعنی همان من است و هنجار 

شود که باید به ای سنجیده و اندیشیده از قوانین طبیعی دانسته میاجتماعی ادامه

ی رده کمک قواعد عقالنی )خرد/ خرَتوم( توضیح داده شود. عالوه بر این یک

دهد. دیگر از اسناد را داریم که روابط مالی و اندرکنش حقوقی مردم را نشان می

هایی که سند خرید و فروش یا ازدواج و مشابه اینها هستند و زندگی برگه

توان دانست این حرفها تنها شان میدهند و بر اساسی مردم را نشان میروزمره

ر واقعی در زندگی مردم انعکاس داشته شعارهایی سیاسی و دینی نبوده و به طو

و کیفیت زیست مردم را نسبت به دوران پیش از آن با جهشی روبرو ساخته است. 

ی در نهایت گزارش مورخانی مثل هرودوت را داریم که اغلب از بیرون به جامعه

دیدند دقیقا با همین شان از آنچه میاند و روایتکردهایرانی آن روزگار نگاه می

یر سازگار است. در واقع در غرب تا اول و دوم میالدی یعنی تا هفتصد سال تصو

 بعد این شیوه از صورتبندی حق نمودی ندارد.

 س: پس نخستین شکل از تعریف حق در ایران چنین بوده است.  

ج: بله، و این افگو همچنان تا به امروز ادامه یافته است. در این نگرش  

شناسی را متحد گیرد که اخالق و هستیقرار می حق زیر چتر دستگاهی فلسفی

گیرد. دومین شکل کند و قوانین مدنی را در امتداد قوانین طبیعی در نظر میمی

شود. یعنی پس از چیرگی صورتبندی حق در ایران زمین به قرون میانه مربوط می

سلطانهای ترک بر ایران زمین و تثبیت شکلی از نظام سیاسی خالفت شکلی از 

بینیم. این حقوق در رومی به درون ایران زمین را می-نشت کردن حقوق مصری

شده و جبرگراست و فرد را در مقام واحد قالب مفهوم خالفت سازماندهی می

شناسد. این تولید کنش اخالقی و بنابراین کنشگر فعال اجتماعی به رسمیت نمی

ی شده و در قالب داری مثل روم صورتبندشکل از تعریف حق در جوامع برده
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ای مینویی به خود گرفته و از همان مجرا به ایران زمین وجود شده مسیحیت جنبه

گرا، اجبارآمیز، و متشرعانه است. است. این شیوه از تعریف حق جبرگرا، مناسک

یعنی بیشتر بر تکلیف تاکید دارد تا حق و آن تعادل باستانی میان حق و تکلیف 

در دوران جدید ورود حقوق مدرن را داریم که  کند. در نهایترا نقض می

ای و اصالحی از همان حقوق رومی قرون وسطایی است و پیکربندی و ادامه

داری اش همچنان بر بردهپیامدهایش جای بحث و نقد فراوان دارد. چرا که شالوده

ی جدیدی که غیرمسیحیان را بربر داری روشنفکرانهاستوار شده، منتها برده

 شود. رد و در لوای استعمار صورتبندی میشمامی

 

 

 

 

 س: و هر سه تعریف از حق به نظرتان در ایران رواج دارد؟

های نظری در درون خود خوانشها و جریانهای ج: هریک از این سرمشق

ی شان امروز در جامعهاند که برخیتاریخی متفاوت و گاه واگرایی را تولید کرده

بینیم نوعی اغتشاش مفهومی هم رفته چیزی که میایرانی فعال هستند. روی 

آلمانی  rechtانگلیسی و  rightای که به جای ی حق است. کلمهی کلمهدرباره

به کار گرفته شده، بی توجه به تاریخ دیرپا و متفاوتی که در بستر تمدن ایرانی 

ای که کند. از همین جا جملهداشته و معناهای متفاوتی که به ذهنها متبادر می

تا حدودی به ماهیت « حق دادنی نیست»شود چند جور تعبیر کرد. گفتید را می

« است حق گرفتنی»کند، و سرشتی و ذاتی حق در پیوند با قانون طبیعی اشاره می

شان تاکید دارد. یعنی این جمله ها در تحقق حقبه کنش خودمختار و فعال من

که من و اختیار و قانون طبیعی را  کمابیش در همان پیکربندی باستانی ایرانی

ی قراردادی شمرد بیان شده است. تعبیری که با تفسیرهای مدرن دربارهمحترم می
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ی نگرش روسویی و وضعی بودن مفهوم حق ناسازگار است، و تقریبا واژگونه

مشهوری است که حق اجتماعی را ناشی از نقض قانون طبیعی و در مقابل آن 

 کند.تعریف می

ی حق نمایان است ی کلمهین روزها دوقطبی مفهومی مهمی دربارهس: ا

شود. این دو چه تفاوتی با هم گری مربوط میگری و مطالبهو آن هم به مدافعه

 دارند و معنای دقیقشان چیست؟

گویند حق چیزی است که مال ماست ج: نکته در اینجاست که برخی می

یند حق وضعیتی است که باید از آن گوو باید آن را طلب کرد، برخی دیگر می

حراست کرد. یعنی از دید گروهی حق امری غایب است که باید با کوشش تحقق 

پیدا کند، در حالی که از نگاهی دیگر حق امری فراگیر است که در حالت پایه 

اش پیشگیری کنیم. اگر قدری به زیرساخت معنایی شدن هست و باید از مخدوش

بینیم که در واقع همان تفسیر دوگانه از پیوند قانون طبیعی و این دو بنگریم، می

ی اینها به تصویر سخنگو از کند. در نهایت هم همهقانون اجتماعی را بیان می

گردد. سرشت انسانی یعنی موقعیت و منزلت من در مقابل نهاد اجتماعی باز می

زایل شود  از یک زاویه من حامل حقی است که مدام ممکن است توسط نهادها

ای دیگر حق اصوال و باید در برابر این ستم ایستاد و حق را مطالبه کرد. از زاویه

شود و در وضعیتی بینافردی وجود دارد و از این رو باید از از نهادها تراوش می

 هنجارهای نهادین نگهبانی کرد تا حق پایدار بماند.

 ه پیامدهایی بهتر است؟ هریک چدگاه درستیک از این دو دیس: کدام

 دنبال دارد؟

ج: راستش هیچ یک به معنای دقیق کلمه درست نیست. چون 

هایی مانند حق هرچند ظاهرِ اسم دارند، اما در واقع کارکردی همچون کلیدواژه

ی نظریه محدود کنند. تعریف حق امری انتزاعی نیست که در دایرهفعل را ایفا می
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روزی یا بهروزی ی تیرهانجامد که مایهندی میدرنگ به روندی و فرایبماند، که بی

 شود.های مردم میزندگی

س: شاید بهتر باشد پرسش را اینطوری دوباره بپرسم: کدام تعریف از 

 آورد.تر پدید میحق کارسازتر است و شهروندانی خوشبخت

ها همگی با ابهام و گیریج: اگر نظر مرا صریح بخواهید، این موضع

ای که گفتم در ظری جدی روبرو هستند. یعنی آن سردرگمیهای ننارسایی

شود. ما در اینجا با فعاالنی مدنی و سخنگویانی اجتماعی سر و شان دیده میهمه

دهند، اما تعریف روشن و شفافی از ای قرار میکار داریم که خود را در جبهه

شناسند. یکنند را درست نمحق ندارند و سنتی که درونش این کلمه را فهم می

در نتیجه اغلب با نوسان و چرخشهای پیاپی در اطراف سه سرمشقی که گفتیم 

 شویم. روبرو می

 توانید مثالی بزنید؟گویید برایم گنگ است. میس: این نوسانی که می

ج: بله، مثال مجسم کنید کسی خواهان دفاع از حق زنان است. در نگاه 

حق در گفتمان چنین کسی بر مبنای رسد که تعریف از نخست چنین به نظر می

ارج و اهمیت مفهوم من استوار شده است. یعنی در قالبی که بین نگرش کهن 

ی غایی را آفریننده« منِ خودمختار»ایرانی و دیدگاه لیبرال مدرن مشترک است و 

کند. بعد کنش اخالقی و بنابراین مسئولیت مدنی و بنابراین حامل حق قلمداد می

د همان سخنگو انگار به تمایزی ذاتی میان زن و مرد باور دارد، یعنی بینیشما می

بینید گاهی ی بعد میکند. در مرحلهآن مفهوم بنیادین منِ انسانی بسیط را نقض می

است، یعنی به نوعی جبر نهادی هم باور  پای شعارهایی مارکسیستی هم در میان

ی گیرد. نمونهبه میل خود نادیده میدارد، بنابراین اصل اختیار آزاد من را هم بنا 

بینیم. حقوقی که مبنایش بر دیگری را در سازماندهی حقوق رسمی مملکتم می

اساس نگرش فقهی شیعه قاعدتا باید بر اساس همان منِ خودمختارِ حامل حق 

شود و از موضع استوار شده باشد. اما جاهایی انگار صغیر و ناعاقل پنداشته می
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شود. اغتشاشهای مفهومی از این دست را تقریبا انتخاب خلع میگیری و تصمیم

 توان یافت.همه جا می

ل را در جامعه به دنبا یها بیچه آساغتشاشها نوع  نیاشما به نظر  س:

 دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 .م۱۹۰۰لباس شنای بانوان آمریکایی در حدود سال 

انده است. رساند که همین حاال رسج: این روند ما را به همان جایی می

هایی صادر مان ناکارآمد و ناتندرست است و حکمیعنی ساخت حقوق رسمی

شان به وضوح از دادگری فاصله دارند. از سوی دیگر معترضان کند که برخیمی

گاه در وضعیتی تخیلی –ها آورد که به این بیدادگریای را پدید میو فعاالن مدنی

خواهند مان آشفتگی و پراکندگی مفهومی میاعتراض دارند، اما با ه -آمیزو اغراق

بینیم، یعنی با هم شود که میحرف خود را به کرسی بنشانند. نتیجه آن می

رونده و انباشتی اندیشیدن به مفهومی شفاف از حق، که روندی عقالنی و پیش

شود که ماجرایی گم و گیج است، به کشمکش بر سر حقی مبهم فرو کاسته می

 .و فرساینده است

شود با هم تان در این مورد چیست؟ چطور میس: راهبرد پیشنهادی

 ی حق بیندیشیم؟درباره
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ج: ما نیاز به سه زیرساخت فعال و چاالک داریم: نخست نخبگانی که 

شان معلوم ی حق در سرمشق نظری مشخص و روشنی بیندیشند و موضعدرباره

گیرند و به کدام رد را بر میشان منسجم باشد. این که کدام رویکنظری و دستگاه

پیوندند چندان اهمیت ندارد. دوم آن که به نهادهای یک از سه سرمشق می

گیرنده و سازمانهای پشتیبان حقوقی نیاز داریم که بر نقد و اندیشه و تصمیم

ی رسوب کرده در بازنویسی گشوده باشند. یعنی بتوانند معانی تنگ و تیره

برداری کنند و مفاهیم و به همراهش کروبی و خاکشان را خاهای اداریروال

مدارهای اجرایی را بازسازی کنند. در نهایت به ساز و کاری فعال و مدنی و 

مردمی نیاز داریم تا عرف یعنی هنجارهای اجتماعی را به این معادله وارد کند و 

ست آن ساخت نظری را با روالهای اجرایی به شکلی گره بزند که با سلیقه و خوا

و درک مردمی از دادگری سازگاری داشته باشد. همکاری این سه اندام است که 

ی تدریجی نظام حقوقی و گسترش گام به گام هنجارهای عرفی به سوی توسعه

سازد و همزمان نظامهای معنایی مربوط به حق را هم دادگری بیشتر را ممکن می

 کند.زند و تدقیق میصیقل می

 میبا توجه به مفاه یحقوق شهروند ینشورم ازدهمیدولت  درس: 

درت موضوع نقش ساختار ق نیبا توجه به ا شد؛ هیگرانه تهگرانه و مدافعهمطالبه

 د؟ینیبیگر چگونه مجامعه مدافعه کیبه  دنیو حکومت را در رس

ه ج: حرکت کردن در این راستا دلگرم کننده و سودمند است. اما چنان ک

 در آن سه اندام اجتماعی شکل بگیرد و فعال شود. گفتم باید ساز و کارهایی

ماند، که البته وگرنه همه چیز در حد دادگری به مثابه شعاری سیاسی باقی می

 همان هم از غیابش بهتر است!
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رافن  ۱-خرد و ع

 )شرحی بر پیوند عقالنیت فلسفی و تخیل عارفانه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 سپاس

دی شده است، نخست در بحث و هایی که در این نوشتار صورتبناندیشه

ی تبادل نظر با دوست و برادرم دکتر امیرحسین ماحوزی شکل گرفت. عالقه

ی نظیر او بر عرفان خراسانی و به ویژه آثار موالنا، و نگاه نقادانهعمیق و تسلط بی

ام از آرای بیدل دهلوی و عارفان گسترده برداریمن به آرای ابن عربی و بهره

ای انجامید که طی نی به بحثها و کشمکشهای نظری پربار و شادمانهمتقدم خراسا

مان را در سفرهایمان به مان تداوم داشت و حتا زمان فراغتسالهای طوالنی میان

 داد. چین و ماچین و هندوچین به خود اختصاص می

این بحثها به حدی بالغ شده بود که امکان در میان  ۱۳۹۴در پاییز سال 

ام دیگران فراهم آمده بود. در این میان بود که دوست عزیز و فرهیخته اش بانهادن

نگریست و دکتر عبدالحمید ضیائی که از موضعی متفاوت با ما به موضوع می

اش به عرفان برایم بسیار جذاب بود، پیشنهاد کرد تا نشستی گرایانهی عقلحمله
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تصاص بدهیم. چنین کردیم ی زروان را به بحث و نقد عرفان اخی اندیشهدر حلقه

ی نخست ما سه تن با دکتر محمود عبائی همراه شدیم که از منظری و در مرتبه

فلسفی و خردگرا با موضعی نزدیک به دکتر ضیائی به عرفان متأخر نقدهایی وارد 

ی اندیشه برگزار شد و چندان پربار و معنازاد بود که دانست. نشست حلقهمی

اش داشته باشیم. استقبال پرشور دوستان ری نیز در ادامهقرار گذاشتیم نشست دیگ

ی خورشید و انجمن زروان نیز در این میان کارساز شد و در و مخاطبان موسسه

نشست بعدی گذشته از ما چهار تن، دکتر مسعود انصاری و دکتر حیدری نیز به 

 جمع سخنرانان پیوستند.

رفان داشتم، و ارجی که ی عی نقد خردمدارانههایی که دربارهاندیشه

قایل بودم، «( انسان کامل»و تعریف « من»برای عرفان )در مقام یک سرمشق فهم 

رو داشته باشم. با این همه زمان اندکی باعث شد در این بحثها من موضعی میانه

که در نشستها در اختیارمان بود برای پرداختن به جزئیات و چارچوبهای نظری 

سنده نبود و از این رو به نوشتن این متن نیاز افتاد، تا شاید پشتیبان باورهایمان ب

تر اندیشیم و بخشی از آن بیان شد، روشنتر و منظمی عرفان میآنچه که درباره

 صورتبندی شود.

نوشته شدن این متن پیش و بیش از هرکس مدیون دکتر ماحوزی گرامی 

تر حمید ضیائی، جمندم دکاندیشانِ اراست و پس از او وامدار دوستان عزیز و هم

 ودکتر محمود عبائی، دکتر مسعود انصاری و دکتر حیدری هستم که با رواداری 

ای برای کشمکش شان مجالی برای اندیشیدن و عرصهدقت نظر و دانش گسترده

 نظری فراهم آوردند و پرسشهایی مهم را صیقل زدند و شفاف ساختند. 

زودی در یکی از نشریات  به نوشت: این نوشتار به شکل کاملپی

 دانشگاهی به چاپ خواهد رسید.
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 درآمدپیش

ی فرهنگ ایرانی را بر در این نکته تردیدی نیست که عرفان شالوده

سازد. دین و ادبیات و اساطیر و اخالق سنتی مردم ایران چندان با عرفان در می

بوده که اش از هم ممکن نیست. شاید به همین خاطر آمیخته که تفکیک کردن

منتقدانی که در دوران مدرن از منظری تجددخواه به نقد فرهنگ سنتی ایران روی 

ماندگی و اند، پیش و بیش از همه چیز به عرفان تاخته و گناه عقبآورده

اند. من چون از سویی مردم ایران گریزی ایرانیان را به گردن عرفان انداختهعقل

ی مدرنیزاسیون را نیز و چارچوب پرمناقشه امگریز نیافتهرا به هیچ عنوان عقل

دانم، با این نقدها موافق ماندگی و پیشرفتگی نمیمعیار مناسبی برای تعریف عقب

نیستم. در عین حال معتقدم باید تمام گوشه و کنار فرهنگ و تمدن ایرانی را در 

س ی اکنون نقد کرد و شاخ و برگ ناراست و ناکارآمد آن را شناخت و هرزمانه

با  -مانند ضرورت نقد هرچیز دیگر–کرد. پس از سویی در ضرورت نقد عرفان 

منتقدان همراهم و از سوی دیگر در محتوای نقدهایی که تا به حال صورت گرفته 

 با ایشان همنوا نیستم.

ویکرد رنقدهای رایج بر عرفان ایرانی که این روزها بیشتر هوادار دارد سه 

 شود:متفاوت را شامل می

خواهان، از دید دینی و با ارجاع تفسیری معموال ست: شریعتنخ

از متون مقدس عرفان را بدعتی نادرست، تحریفی در دین، و خروجی  ظاهرگرایانه

شمارند. مهمترین نمایندگان این از اخالق زاهدانه و مناسک واجب دینی می

 اند.بودهکُش دیدگاه در تاریخ معاصر ما آقا نجفی اصفهانی و شیخ علی صوفی

دوم: تجددگرایان، از موضع یک مصلح اجتماعی و با مبنا گرفتنِ 

ی تنبلی، ی اوجِ تمدن بشری، عرفان را مایهی اروپایی به مثابه نقطهمدرنیته

کنند و آن را مردود و گرایی، مریدپروری و رکود فرهنگی ایران قلمداد میخرافه

بهه احمد کسروی است و مهمترین دانند. نامدارترین سخنگوی این جزیانبار می



  صد و نود وهزار و سی تیرماهم/ ششپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

مدافع جدید آن را شاید بتوان دکتر آرامش دوستدار به حساب آورد. هرچند در 

 -طریقت و دین -ی دو مفهوم شریعتآثار او آمیختگی و ابهامی چشمگیر درباره

 خورد.عرفان به چشم می

 گرایانههایی عقلاندازی فلسفی و با سنجهسوم: خردگرایان، که از چشم

آمیز بودنِ افراطی نگرند و محتوای آن را به خاطر تخیلبه ادبیات عرفانی می

ستیزانه و ضدخرد ارزیابی دانند و روش و دستاوردهای آن را نیز عقلارزش میبی

 کنند. می

بختِ بزرگ من آن بوده که در میان هواداران و سخنگویان پرشمار این 

ام که ینی و بحث با گروه سوم را یافتهسه شاخه از نقادان عرفان، امکانِ همنش

ترین منتقدان سر و صداترین و در عین حال به نظرم جدیشمارترین و کمکم

شوند. از آنجا که نص خاصی از متن مقدس تا به حال قطعیت عرفان محسوب می

ی وجود چنین تفسیری به خواه دربارهداشتِ منتقدان شریعتتاریخی نیافته، پیش

سازد. به همین اثر میی ایشان به عرفان را بیاست و همین کل حمله نظرم مردود

ترتیب آرمانشهر انگاشتن غربِ مدرن و برسنجیدن خویشتن با تصویری )اغلب 

شناسانه قابل دفاع تخیلی( از اروپای مدرن به نظرم از موضعی تاریخ یا جامعه

ین نوشتار مورد بحث نیست و به از این رو آرای منتقدان تجددخواه را نیز در ا

هایی قرار نخواهم داد. هرچند گاه به ضرورت سخن به آرای برخی از ایشان اشاره

داشتهای مورد نظر دو گروه نخست گذرا خواهم کرد. اما بر این باورم که پیش

)خواه تقدیس تفسیری خاص از دین و شریعت باشد و خواه تقدیس وضعیت 

خش( به خاطر بافت پیشاعقالنی و ای خاص در برشی خاص از تاریجامعه

توان نماید و میبرانگیز میآمیزش مشکوک و پرسشی افسانهزیربنای تقدیس شده

داشتها را نشان داد که در این حالت با روشی علمی و عقالنی نادرستی این پیش

 گردند.خود به خود نقدهای وارد آمده از این موضع بر عرفان نیز نامعتبر می
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نظر هستم مداری با گروه سوم از منتقدان همخردگرایی و عقلاما من در 

دانم. از این رو نقد ایشان ی حقیقت میو خرد انسانی را معیار غاییِ داوری درباره

یز بر عرفان به نظرم جدی است و دور نیست که بگویم با بخشهایی از این نقد ن

رفان و نادیده همدلی دارم. با این همه کوشش خردگرایان برای طرد کل ع

ای چنین پیچیده و درتنیده با تمدن ایرانی را شتابزده و نسنجیده انگاشتن بدنه

دانم و در این موقعیت چه بسا به مدافع عرفان تبدیل شوم. اما مدافعی که از می

پایگاهی مشترک با منتقدان برخوردار است و از همان موضع ساختاری و 

نهد. بنابراین موضع من شناسد و ارج میز میکارکردی متفاوت را برای عرفان با

ی آن است و از سوی دیگر دفاع از ی عرفان از سویی نقد خردمدارانهدرباره

های ارجمند و سودمندش، که آن نیز بدون از دست نهادن این سوگیری سویه

 شود.خردگرایانه صورتبندی و فهم می

، با چند پرسش کلیدی و رفان بنگریمی خردگرایانه به عاگر از این زاویه

شان زیربنای نوشته شدن این متن بوده کنیم که اندیشیدن دربارهمهم برخورد می

 است:

ای از ها، چه شاخهای از منشنخست: عرفان دقیقا یعنی چه؟ چه خوشه

نامیم فرهنگ، و کدام دستگاه نظری و چارچوب معنایی است که آن را عرفان می

لسفه و اخالق و نزدیک بدان مثل دین و اسطوره و ف اش با مفاهیمیو مرزبندی

 ادبیات چیست؟

نسبت عرفان با عقالنیت چیست؟ آیا این دو با هم تقابل و  دوم:

 شوند؟ ناسازگاری دارند، یا دو قطبِ پیوستاری یگانه محسوب می

توان تنها بر مبنای نگاه عرفانی دوم: نسبت عرفان با اخالق چیست؟ آیا می

هایی که در نظامهای نظری خالقی تاسیس کرد؟ تاثیر عرفان بر اخالقیک نظام ا

 اند چیست؟دیگر )مثال شریعت یا مدرنیته( تدوین شده
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ی ایرانی چه بوده و چرا تا این اندازه در سوم: کارکرد عرفان در جامعه

 تار و پود فرهنگ ایرانی تنیده شده است؟

آیا  ست؟ایرانی چه بوده ی تمدن اچهارم: دستاوردهای عرفان در حوزه

ی سود و زیان عرفان داوری عینی شان دربارههایی یافت تا به کمکتوان سنجهمی

آورد و چه ها عرفان چه امتیازی به دست میو روشن کرد؟ بر اساس این سنجه

 پذیرد؟آفرین و نفرینی را بر خود می

 

 

 

 

 

 

 

 چهار میدان شناسایی

 

ی توان به چهار عرصهاسایی را میی و شنفضای حالت کلی اندیشه

ی متفاوتی نماید که آدمیان به چهار شیوهمتفاوت تقسیم کرد. یعنی چنین می

یابند. این چهار عرصه شناسند و با چهار روش واگرا اموری را در میچیزی را می

ی بازنمایی دین و عرفان. این چهار بر اساس شیوه عبارتند از دانش، فلسفه،

و قواعد  های رفتاریی ذهنی شخصی، خروجیعیار راستی، تجربهحقیقت و م

ی سازند، و شیوهای که بر میکنند، نهادهای اجتماعیای که وضع میکرداری

 شوند. از هم متمایز می جویی از زبانرمزگذاری معنا و بهره

چهار قلمروی شناسایی که یاد کردیم، ترفندهایی ذهنی هستند که اتصال 

جهان که کل پدیدارهای تجربه شدنی سازند. زیستجهان را ممکن میبا زیست
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ی وجودی متمایز دارد که عبارتند از من گیرد، سه عرصهبرای هر من را در بر می

و دیگری و جهان. پیوند منِ شناسنده با این سه عرصه همان سه قلمروی شناسایی 

ما ماهیت این اتصال بیشتر دهد. با این تفاوت که در دیدگاه کانتی را به دست می

ی انجام کارها و مدیریت شکلِ شناسانه، و به شیوهشناختی است تا شناختهستی

شود، تا صرفِ رمزگذاری حقیقت یا بیان راستی، که هستی داشتنِ من مربوط می

مبنای فلسفیدنِ اروپاییان از دکارت تا کانت بوده است. یعنی اتصال من با من 

توان آن را هنر نامید و فهم کند که میختی ایجاد میای پدیدارشناعرصه

ی رویارویی با زیبایی شناختی را به همراه میل به آفرینش زیبایی و شیوهزیبایی

گیرد. به همین ترتیب ارتباط من با دیگری است که اخالق را ایجاد در بر می

اجرا کردن کند و این تنها شناسایی قواعد تفکیک امر نیک از بد نیست، که می

گیرد. اش را نیز در بر میآن و به جریان انداختن کردار اخالقی و داوری کردن

تر است، دانش را پدید تر و سادهیافته ارتباط میان من و جهان که از همه سامان

کند. همین عنصر است که به چهار آورد که معیارهای صحت را تعیین میمی

ی شود و صورتهایی چهارگانهتقسیم میی فلسفه، علم، عرفان و دین شاخه

 آورد.شناسایی را پدید می

کنند و سه جهان در هم تداخل میی زیستبه همان ترتیب که سه عرصه

های دیگر را کوشند تا عرصهی پدیدارهای هنری و اخالقی و علمی میرده

رمزگذاری و فهم کنند، چهار قلمروی شناسایی که شرحشان گذشت نیز چنین 

شوند که پیشاپیش توسط این سه کنند. این چهار قلمرو در فضایی زاده میمی

ی زیسته شکل و شمایلی پیدا بندی شده و بر اساس تجربهجهان قالبرکنِ زیست

جهان امری پویا و سیال است و از زیرسیستمهایی تکاملی کرده است.  زیست

لسفه نیز سیستمهای تشکیل یافته است. به همین ترتیب علم و عرفان و دین و ف

کنند بالند و رشد میشوند که در سطح فرهنگی میای محسوب میمعنایی تکاملی

جهان کل گذارند. تفاوت در اینجاست که زیستهای دیگر فراز تاثیر میو بر الیه
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گیرد و بنابراین هنر و اخالق و دانش در هر ی من را در بر میی زیستهتجربه

یابند، در حالی که این چهار قلمروی شناسایی تنها ن میی فراز جریاچهار الیه

ی گزینند. درست به همان شکلی که سه عرصهدر سطح فرهنگی اقامت می

هایی از جنس ترجمه و اندازیکند و دستجهان با هم تداخل میزیست

دهند، چهار قلمروی شناسایی نیز چنین رمزگذاری و تسلط را بر هم نشان می

های معنای قلمروهای دیگر را به اندرون خود کوشند اندوختهمینمایند و می

های بیگانه را به شکلی آشنا رمزگذاری کنند. این منتقل سازند و مفهوم

اندازی یک قلمروی شناسایی برای تصاحب معناهای قلمروهای دیگر را دست

 نامم.می« تسخیر»

ها را دنبال الیهاگر بخواهیم مسیر تراوش معنا از سطح فرهنگی به سایر 

رسیم که اگر منسجم های نظری میها و سرمشقای سخت از نگرشکنیم، به هسته

شناسی و شناسی، اخالق، زیباییو فراگیر باشد، دست کم چهار رکن هستی

هایی از شناسایی هستند که به شود و اینها عرصهشناسی را شامل میشناخت

اند. این سرمشق مرکزی ن تمرکز یافتهجهان، دیگری، من، و جهاترتیب بر زیست

از راه تنظیم کردارها و ساماندهی تعویق قلبم و مدیریت راهبردهای دستیابی به 

آورد که در نهایت نظمهای اجتماعی را پدید قلبم، نظامهایی انضباطی را پدید می

ی قلمرو عرفان دهند. پرسشی که هنگام داوری دربارهآورده و نهادها را شکل می

ی مرکزی چه عناصر و ارکانی دارد و به اید مطرح کرد آن است که این هستهب

 انجامد؟کدام نظامهای انضباطی و چه ساختی از نهادها می

ی صورتبندی ارتباط من با جهان چهار قلمرو شناسایی، یعنی چهار شیوه

 کیک کرد:توان با این شاخصها از هم تفرا می

ها: علم کل صورتبندی راستی گزارهالف: مبنای بازنمایی حقیقت و ش

ی نظم طبیعت، شهود بر مبنای درونکاوی، دین تجربی بر مبنای ارجاع به تجربه

بر اساس تفسیر متن مقدس و فلسفه با تکیه بر قوانین منطقی و استدالل حقیقتِ 
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کنند. به عبارت دیگر مراجع اعتباربخشی به صحت ی خود را تولید میویژه

است از عینیت طبیعت برای علم، یقین شهودی برای عرفان، متن  ها عبارتگزاره

 مقدس برای دین و منطق استدالل برای فلسفه.

ب: شکل ارتباط با معیارهای شخصی و درونی و قواعد جمعی و 

کنند که جمعی و گروهی اجتماعی: علم و دین شکلی از شناسایی را تولید می

آورد. فلسفه و بگان اجتماعی به دست میاست و اعتبار خود را از توافق میان نخ

عرفان از این نظر به هم شباهت دارند که در مقابل بر دریافت شخصی و فهم 

کنند و آن را بر هنجارهای اجتماعی یا چارچوبهای مرسوم تاکید می« من»درونی 

ها در آن است که شناسایی شمارند. تمایز داخلی میان این دوتاییو مقبول برتر می

ارین و گروهی برخاسته از علم با ارجاع به قوانینی گیتیانه، واگرا و هنج

ی توافق یابند، در حالی که در دین قوانین خلقت شالودهغیرشخصی اعتبار می

سازند که امری واال، مینویی، همگرا و وضع شده توسط نخبگان را بر می

مداری نگری و فردشوند. از سوی دیگر درونخداوندی شخصی قلمداد می

ی عرفان و فلسفه هم با هم این تفاوت را دارند که در فلسفه بر شناسانهشناخت

شود و از نظم زبانی بر یک روند منسجم و مستدل و روشن به نام منطق سوار می

کند. در حالی که در عرفان این دهد و بازتولید میخیزد و آن را شرح میمی

انه و بنابراین رمزی دارد و روند پروری شخصی ماهیتی سیال و خیالتجربه

گیرد و در استنتاج مفاهیم در آن معلوم نیست و به همین خاطر زبان را مبنا نمی

کند و به زبانی جریان بیان شدن در قالبهای زبانی هنجارهای آن را نقض می

 شود.گو منتهی میشاعرانه یا شطحیاتی ناسازه

و فلسفه به خاطر پایبندی عواطف: علم -پ: جایگیری بر محور عقالنیت

به قانون عام و جهانیِ عقل و برتر شمردن آن بر دریافتهای درونی و کششهای 

عاطفی و هیجانی به هم شباهت دارند. در حالی که دین و عرفان به خاطر به 

جویی از آن با هم نزدیک هستند و در مقابل رسمیت شمردن این کششها و بهره
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رد عقالنیت البته در فلسفه و علم تفاوت دارد چرا که گیرند. کارکایشان قرار می

های عینی هستند، و به یاد داریم که ی خام اولی مفاهیم کلی و دومی تجربهماده

های عقالنیت خود به تنهایی محتوا و معنایی ندارد و تنها وابسته به این ورودی

تفاوت دارند که  کند. دین و عرفان هم از این نظراش معنا پیدا میخوراک دهنده

در عرفان این برانگیختگی هیجانی بر مهر و محبت استوار شده و مبنای تکان 

داند. در حالی که دین خوردن شکل هستی من است و همین را آماجی بسنده می

کند. یعنی از راه هراساندن مردمان از دوزخ بیشتر بر ترس و خشم و آز تاکید می

یازد شمردن نامؤمنان به بسیج پیروان دست میی بهشت و پلید و ناپاک و وعده

داند. به بیان و همین ساماندهی جمعی را مهمترین کارکرد عواطف و هیجانها می

مستقر « من»کند و آن را در دیگر عرفان از عواطف و هیجانهایی مثبت شروع می

سازد، در حالی که دین بر عواطف و هیجانهایی منفی تاکید دارد و آن را می

 گیرد.ای پایانی برای روند بسیج اجتماعی گروندگان به کار میچون حلقههم

آورند متفاوت است ت: نوع رفتاری که این چهار نوع شناسایی پدید می

شود، در آوری منتهی میکند. علم به فنو نظامهای انضباطی متفاوتی را ایجاد می

 جتماعی و کردارهایحالی که رفتارهای ناشی از دین به انضباطهای برونزاد ا

شود و فلسفه بیشتر ناشی از عرفان به انضباطهای درونزاد شخصی منتهی می

 آورد.جوید و در این حوزه انضباطی پدید میانضباطی در اندیشه و زبان را می

ی شناسایی با هم تفاوت ث: نهادهای اجتماعی برآمده از این چهار شیوه

ها کند، دین پرستشگاهو آموزشی ایجاد می دارند. علم نهادهای اقتصادی و صنعتی

سازد که همواره با سیاست درآمیختگی دارند، ای را بر میو نهادهای مذهبی

زاید که اغلب در قالب های به نسبت کوچکی از همفکران را برون میفلسفه حلقه

یابند، از سوی دیگر عرفان در دو محور درزمانی و همزمانی یک مکتب سازمان می

را در  کوشد ساختهایی نزدیک به خانوادهها میها و خانقاهتاسیس سلسلهبا 

 ساحتی معنوی بازتولید کند.
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 وج: آماج و غایتِ این چهار نیز متفاوت است. عرفان با تکیه بر کشف 

ای فرارونده و واال را جوید و دستیابی به منشهود اخالقی مبتنی بر مهر را می

مند جوید که قاعدهای را میبر متن مقدس رستگاری کند. دین با تکیهآماج می

حقوقی تنظیم شده است. علم جویای کارآیی است و بر اساس چارچوبی شبه

بندی شده و سازمان یافته آن را ی ردههای حسی و تجربهاست و با تکیه بر داده

و جوید و با تکیه بر عقالنیت کند. فلسفه از سوی دیگر حقیقت را میتاسیس می

 کند.منطق زبانی بنیادهایش را تراوش می

گیرند سبک و سیاق و قالبهایی متفاوت چ: زبانی که این چهار به کار می

وار است و ادعاهایی شفاف و دارد. زبان علم دقیق و روشن و ریاضی

سنج، مستدل، مدار، نکتهکند. زبان فلسفه پرسشپذیر را صورتبندی میرسیدگی

گرا و از ن دین قطعی، اجبارآمیز، تا حدودی مبهم، مناسکو انتزاعی است. زبا

نظر عاطفی برانگیزاننده است و با نهادهای مقدس گره خورده است. در مقابل 

انگیز است و به همین خاطر اینها زبان عرفانی شاعرانه، رمزگرا، ناسازگون و خیال

ن مقاومتی انگیز و شورآمیز است و از سوی دیگر همچون کانواز سویی هیجان

 کند.در برابر انضباطهای زبانی جلوه می

نماید که این چهار شیوه از شناسایی مانند آن سه بخش از چنین می

شان اموری عام باشند و در تمام های پدیدارشناسانهجهان و مشتقزیست

ی جوامع وجود داشته باشند. هرچند صورتبندی و دورانهای تاریخی و در همه

های ی خود را طی کرده و خاستگاهشان روند تکامل ویژهعیپیکربندی اجتما

ی آدمیان به حکم جغرافیایی متفاوت داشته است. یعنی در عین حال که همه

ی شان از دستگاه عصبی و شناختی مشابهی به این چهار شیوهبرخورداری

ی شناسایی را نیز در طول زندگی خویش هر چهار شیوه شناسایی دسترسی دارند،

ی جوامع هم اشکالی از آنها را در شکل نهادین ابراز و کنند و همهتجربه می

 نماید.صورتبندی می
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 عرفان فلسفه دین علم شاخص/ حوزه

ی تجربه راه تولید شناخت

 تکرارپذیر

استدالل  فهم متن مقدس

 عقالنی

 سلوک و اشراق

 شهود منطق وحی قانون طبیعت مرجع اعتبار

آزمودن  شناسیروش

 ربیتج

 درونکاوی استنتاج  تفسیر متن

بینی جهان مناسک آوریفن کردارهای جمعی

 عقالنی

 اخالق مهر

دانشگاه،  نهاد

 کارخانه

 خانقاه مکتب معبد، زیارتگاه

توافق جمعی  مبنای تولید حقیقت

 گیتیانه

توافق جمعی 

 مینویی

استدالل 

 شخصی

 یقین شخصی

عناصر روانی 

 مشروع

عقالنیت 

 جمعی

 عواطف فردی عقالنیت فردی معیعواطف ج

 اخالقی فردی فکری فردی آیینی و جمعی فنی و جمعی انضباط

رفاه و بهبود  غایت

 هاکارآیی

رستگاری 

 استعالیی

 مهر خردمندی

دقیق، فنی،  زبان

 جزءنگر

مبهم، کلی، 

 عاطفی

دقیق، انتزاعی، 

 مستدل

شاعرانه، 

 شورانگیز

 

ناسایی به نهادهای مستقر و پایدار با این همه تبدیل شدن این صورتهای ش

اجتماعی امری دشوار است که تنها در برخی از جوامع و در برشهای تاریخی 

 این چهار حوزه را در  ِترین شکل نهادینه شدنخاصی تحقق یافته است. قدیمی

شود. ی زمین محسوب میی کرهبینیم که کهنترین تمدن پیوستهایران زمین می

ی دوم پیش از میالد با آثار زرتشت به نهادی پایدار تبدیل زارهفلسفه در اواخر ه

شد و این همزمان با دگردیسی مفهوم دین نیز بود و گذار از مناسک واگرای 

مدار را رقم زد. دین تجربی چند جمعی قدیمی به دینِ یکتاپرست منسجم و زبان

در قرن ششم پ.م گیری نخستین دولت فراگیر ایرانی دم شکلقرن دیرتر در سپیده

هایش در خرد زرتشتی وجود داشت، به نهادی مستقل تبدیل شد و عرفان که ریشه

احتماال دیرتر و در اواخر عصر اشکانی و ابتدای دوران ساسانی به نهادی پایدار 

های مهرپرستانه در ایران و روم همزمان تبدیل شده باشد و این با تکامل حلقه

ی مستقلی از عرفان کمی دیرتر در چینِ پایان عصر هنماید که شاخبود. چنین می
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هان موازی با عرفان ایرانی تکامل یافته باشد و این همان است که شکل تسخیر 

 اش کیش تائو را برساخته است.ی دینیشده

ی دیگر ی عرفانی مانند سه عرصهباید به این نکته توجه داشت که تجربه

ی مردمان است و امری در دسترس همهی روانی شناسایی بخشی از اندوخته

شود. اما این بدان معنا نیست که عرفان در ی مغزهای سالم محسوب میهمه

ی نهادها تفکیک شده باشد. ی جوامع به صورت نهادی مستقل بالیده و از بقیههمه

ای نماید که میان این چهار عرصه عرفان و فلسفه که سویهدر واقع چنین می

های جمعی و قواعد اجتماعی را نفی یا نقد ارند و صورتبندیشخصی و فردی د

کنند، دیرتر و دشوارتر تکامل یافته و حالتی نهادی به خود گرفته باشد. چنان می

های شناسایی برای ام هردوی این سویهکه در نوشتارهای دیگری نشان داده

 ای نهادینهنخستین بار در ایران زمین ساخت نهادی پیدا کردند و صورتبندی

 شان در جوامع دیگر یکسره از ایران زمین وامگیری شده است. غالب
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 نماداهی جانوری و هنراهی رزمی باستانی اریان

 (سوم بخش )

 

 

 

 

 

 سوم: شیر

 

در جریان نبردهای کینخواهی سیاوش، زمانی که گیو پسر گودرز به صف  

 شنویم:زند، این توصیف را از او میتورانیان می

 بیاراستندپلنگان  بسان  همه یکسر از جای برخاستند

چو شیری که گم کرده باشد   گونه شد گیو در کارزاربدان

 شکار

ی شود که سپاهیانی که به پلنگ مانند بودند و قاعدتا بدنهاز این جا روشن می

 اند کهاند، در میان خود پهلوانانی شاخص را همراه داشتهساختهها را بر میپیاده

اند. در جاهای دیگری از همین بخش از شاهنامه نیز شدهصفت شیر ستوده می

ای را هم نشان و همدوشی بینیم که در ضمن همراهیتقابلی میان شیر و پلنگ می

 دهد:می
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 ر پلنگاگر شیر پیش آمدی گ  کسی را نبد پای با او بجنگ

رستم  ان به ویژهوصف شیر در شاهنامه بارها و بارها برای اشاره به پهلوان 

بارتند به کار گرفته شده است. کلیدواژگان و مفاهیم همنشین با شیر در شاهنامه ع

ای که به شیر مانند است با آوری. یعنی مرد جنگیاز نرینگی، تیزچنگالی و خشم

پروایی و جنگاوری رویارو، تیزی چنگال و خونریزی و نرینگی و مردانگی از بی

 شود. میسایر رزمجویان متمایز 

های برای فهم رمز شیر در نظام جنگی کهن ایرانی باید نخست اشاره 

ی مربوط به او را تحلیل کرد. در شاهنامه شیر آشکارا به جنگاوری شناسانهاسلحه

 ن اسلحه و شمشیرزن است. کند که سواره، سنگیاشاره می

شوند، میهای اجتماعی تعریف در زمان فر و شکوه جمشید و هنگامی که طبقه

 شوند:یرمرد شناخته میشی جنگاوران با لقب بینیم که طبقهمی

 ی لشکر و کشورند فروزنده  آورند کجا شیرمردان جنگ

شده و خودِ مهر هم با توجه به این که شیر جانور مقدس مهرپرستان قلمداد می

یقتری نماد خورشید بوده و هم ایزد پشتیبان سپاهیان، این بیت شاهنامه معنای دق

ژه که خودِ جمشید هم صورتی زمینی و انسانی از مهر یگیرد. به وبه خود می

اند، همچون مهر که است. از این رو جنگاوران که لقب شیرمرد به خود گرفته

کنند و به این ترتیب رمزِ خورشید هم هست، لشکر و کشور را روشن می

 سازند. خورشیدی و جانوری مهر را با هم یکی می

 ی جالب آن که فردوسی لقب شیر برای پهلوانان و جنگاوران را درنکته

شود بسیار بخش نخست شاهنامه که به روایتهای اساطیری سیستانی مربوط می

اش توصیف زال است هنگامی که ی دوم به کار گرفته است. نمونهبیش از نیمه

 رود:برای بار نخست به دربار شاه ایران می

 به پیش شهنشاه چون نره شیر   دلیربیامد کمر بسته زال 
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دانیم که منابع بخش سیستانی شاهنامه متونی هستند که در این را می

شان اند و این زمانی است که سکاها و آیین مهرپرستانهدوران اشکانی تدوین شده

یز پهلوان در ایران زمین و به ویژه در میان پهلوانان رواج فراوان داشته، و رستم ن

ی دوم شاهنامه که بخش شود. در مقابل در نیمهمین گروه محسوب مینامدار ه

دهد، بافت کلی اش را تاریخ شاهان ساسانی تشکیل میتاریخی است و بدنه

سخن متفاوت است و جالب آن که فردوسی در این بخش با بسامدی بسیار کمتر 

و سبک  د شیرکند. گویی نمای شیر برای نامیدن پهلوانان استفاده میاز استعاره

انی رزمی مربوط به آن در دوران اشکانی رواجی تمام داشته و بعدتر در عصر ساس

 افولی را تجربه کرده باشد.

ی شیر و هنرهای رزمی وابسته بدان با سکاها و آیین مهر پیوند استعاره 

توان در بیتهایی فراوان از شاهنامه ردیابی کرد. همچنین تنش میان بخش را می

و بخش ساسانی نیز در بافت ارجاعهای دینی نمایان است. دست کم  سیستانی

شده است. در چارچوب زرتشتی مهر و شیری که نماد اوست گرامی داشته نمی

طوری که زرتشتیان شیر را رئیس خاندان جانوران اهریمنی و خرفستران 

اد اند و باقی ماندن نقش شیر و برجستگی و احترامی که در مقام نمدانستهمی

شان در دل ی سنگین باورهای مهری و باقی ماندنکشور ایران دارد آشکارا وزنه

ی تاریک هایی داریم که سویهدهد. در شاهنامه هم اشارهآیین زرتشتی را نشان می

شیر بینیم که او به نرهدهد. مثال در داستان ضحاک میو غیراخالقی شیر را نشان می

 شود:تشبیه می

 به خون پدر هم نباشد دلیر  شیرشود نره که فرزند بد گر

گذارد، او را با خوراکی و بعدتر که اهریمن برای فریفتن ضحاک پا به میدان می

ای نجس است، و باز وی را به شیر همسان پرورد که مادهساخته شده از خون می

 سازد:می

 بدان تا کند پادشا را دلیر  به خونش بپرورد بر سان شیر 
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آید که ویژگی پهلوان شیرنشان در آوردگاه آن ای دیگری هم بر میهاز اشاره

برده و در اعمال احتیاط و اندیشه و مستقیم به دشمن یورش میبوده که بی

شناخته است. افراسیاب پس از برخورد با رستم آوری حد نمیخشونت و خشم

 گویدمی

 گنه هوش و نه دانش نه رای و درن  یکی پیلتن دیدم و تیزچنگ

 ایست که در سبک پلنگ دیدیم. ی مقابل شیوهو این نقطه

خشونت و ستیهندگی پیوسته با سبک شیر در ضمن با زور بازوی فراوان 

اش را در کردار رستم و ضربه وارد آوردن با دست ارتباط داشته است. نمونه

 بینیم:هنگام نبرد با ارژنگ دیو در خوان ششم می

 سر از تن بکندش چو کردار شیر  رسر و گوش بگرفت و بالش دلی

انگیز و در ضمن خشونت مهیب ممکن یعنی حرکتی که تنها با زور بازوی شگفت

 نماید.می

 

 

 

 

 

 

 

شود که در زمان زرتشت جنگاورانی که قاعدتا از مرور گاهان نمایان می

دانستند، خشم را نیرویی نیک و ارزشمند اغلبشان مهر را ایزد بزرگ خویش می

کردند. رسان خویش قلمداد میانستند و آن را در جریان نبرد یاور و کمکدمی

ورزید و هر سه را نوعی اما زرتشت با خشم نیز مانند دروغ و ترس دشمنی می

کند و ایشان را به خشونت دانست که خوی و اخالق جنگاوران را مسخ میدیو می
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ین خاطر پسوندهایی دارد، که خواست اهریمن است. به همو ویرانگری وا می

گیرد اغلب در بافتی کهنتر مانند ژیان و غران که مرد جنگی شیرسان به خود می

 از آیین زرتشتی معنادار و پذیرفتنی هستند.

توان آن را در بافت سلسله مراتب همچنین بیتهایی وجود دارد که می

ایی و ارجمندی ی کلی ارتشتاران پریستار مهر فهم کرد که توانآیین مهر و این ایده

بندی شده است که پیشرفت در آن پله به پله و با پشت سر گذاشتن امری درجه

ی مشهور آزمونهایی که این گذارهای پیاپی را شود. نمونهآزمونهایی ممکن می

دهد همان ماجرای هفت خوان است که بعدتر در قالب هفت شهر عشق نشان می

ها به احتمال زیاد در ابتدای کار این اشارهدر متون عرفانی ایران تثبیت شده است. 

به سلسله مراتب یادگیری هنرهای رزمی و مسلط شدن بر مهارتهای سوارکاری 

شده است. چنان که در شاهنامه هم گیری و شمشیرزنی مربوط میو نیزه

هایی هست که تثبیت قدرت جنگی شیر را با عبور از آزمونهایی پیوند اشاره

 گوید:بیت مشهوری که فریدون فرخ به مادرش می دهد. مانند آنمی

 نگردد مگر زآزمایش دلیر  چنین داد پاسخ به مادر که شیر

ای نظامی به در شاهنامه شیر مهمترین جانوری است که همچون استعاره

توان کمابیش کار گرفته شده است. در حدی که در بخش روایتهای سیستانی می

ر آن ددف دانست. با این همه با مرور بیتهایی که این واژه را با مرد جنگی مترا

ی شیر به توان تصویری از سبک رزمی ویژهاند، میپهلوانان به شیر تشبیه شده

ی دست آورد، و نشان داد که این کلمه با وجود رواج و گستردگی دایره

 ی چشمگیری برخوردار بوده است. اش از دقت و روشنمعنایی

شده و نه رزمی شیر به سوارکاران مربوط می نخستین نکته آن که سبک

شود، دهد پهلوانی که به شیر تشبیه میها. بیتهای فراوانی داریم که نشان میپیاده
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جنگد. در نبرد سهراب و گردآفرید بر اسب سوار است و اغلب سواره می

 خوانیم که:می

 کمر بر میان بادپایی به زیر  فرود آمد از دژ به کردار شیر

ی اند و اشارهشوند سوارهبرد بیژن و فرود هم شیرمردانی که با هم رویارو میدر ن

 ی رزمی شیر هم در میان است:روشنی به شیوه

 بمان تا ببینی کنون رزم شیر  یکی نعره زد کای سوار دلیر

 گیو هم در نبرد با پیران ویسه

 ی دستکش را به زیرهمان باره  بپوشید درع و بیامد چو شیر

ین رو روشن است که شیر سبک رزمی پهلوانانی زرهپوش و سواره بوده از ا

بینیم که رستم وقتی با اشکبوس رویارو است. با این همه در یک جای مشهور می

 گویدبیند و میاش نمیاش را ناسازگار با شیر بودنشود پیاده بودنمی

 سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟  به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ

رسد در اینجا به شوخی و ریشخند کردن اشکبوس پرداخته اما بیشتر به نظر می 

های رزمی را با جانوران واقعی همتا انگاشته است. وگرنه از و نام این استعاره

دانیم که نهنگ به وصف پهلوانان سواره اختصاص دارد، هرچند بیتهایی دیگر می

 است. شدهها مربوط میپلنگ در مقابلش به پیاده

آید آن است که سبک رزمی شیر ی دیگری که از تحلیل بیتها بر میداده 

نانی به زور بازوی فراوان و چاالکی دستان نیاز داشته است. در واقع دست پهلوا

شوند، مسلح به چنگال دانسته شده و سالحی که در که با شیر همتا پنداشته می

آید که ز بیتهایی دیگر بر میدست دارند همسان با چنگ شیر وصف شده است. ا

ی رزمی شیر، شمشیر بوده است. در حدی که فردوسی سالح مرسوم شیوه

گیرد و نمادهای مهری را در ترکیبی با هم برای ستودن سلطان محمود به کار می

 گوید:جوید در آنجا که میاز همین برابری شیرمرد با شمشیرزن بهره می

 م اندرون شیر شمشیرکشبه رز  جهاندار محمود خورشیدفش
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 خوانیم:و شبیه همین ترکیب مهرآیین را در بخش منوچهر هم می

 دل پهلوان دست شمشیرجوی  بر و بازوی شیر و خورشیدروی 

 ان است، آن جایی که ی الکوس هم نماینامهپیوند میان شیر و شمشیر در رزم

 کشیدند شمشیر بر سان شیر  نشان هفت گرد دلیربدین هم

فرستد همتا انگاشتن شمشیر و چنگال م وقتی که به کیکاووس پیغام میو رست

 کند:شیر را تصریح می

 به جای است شمشیر و چنگال شیر  هم از جنگ جستن نگشتیم سیر

 یر، شمشیر است:شبینیم که سالح و در نبرد شنگل و رستم می

 به شمشیر برد آنگهی شیر دست  بر او بر گذر کرد و او را نخست

گری بر ضد سیاوش نزد برادرش افراسیاب مشغول نین گرسیوز وقتی به فتنههمچ

کند که ویژگی شیر آن است که از نبرد با شمشیر هراسی به دل است، اشاره می

 دهد:راه نمی

 که اندر دلش بیم شمشیر نیست  تر از شیر نیستز دد تیردندان

ی به جلد شیری فرو و رستم در خوان چهارم هنگام رویارویی با زن جادو گوی

 رود تا از جادوی او رهایی یابد:می

 جهانجوی آهنگ شمشیر کرد  زن جادو از خویشتن شیر کرد 
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آید که نماد شیر و شمشیر که عالمت ملی پرچم ایران ها بر میاز این بیت

ی جنگی شیر و هنرهای است خاستگاهی دیرینه داشته و از همین پیوند میان شیوه

هایی مربوط به شمشیرزنی برخاسته است. در آثار شاعران دیگر نیز اشارهرزمی 

 گویدخورد. چنان که موالنا در مثنوی معنوی میاز این دست به چشم می

 بازی، شیر باشهین مکن روباه  بر سر اغیار چون شمشیر باش

 گویدو نظامی در خسرو و شیرین می

 قلم کردی به شمشیرستونی را   ی شیربه سرپنجه شدی با پنجه

 سراید کهو هم او در هفت پیکر می

 برکشد بر مخالفان شمشیر  وانگه آورد عزم آنکه چو شیر

 گویدهای اسکندر مینامه در وصف لشکرکشیو در شرف

 به کشورگشایی کلیدی به دست  ز شمشیر پوالد چون شیر مست

گاه با نیزه به  هایی هم داریم که این پهلوانان شیرمردبا این همه اشاره 

رود اند. چنان که فردوسی هنگام وصف جنگیدن توس در کاسهرفتهجنگ می

 گوید:می

 دو شیر سرافراز و دو رزمساز  عمود گران برکشیدند باز

 خوانیم کههمچنین در وصف جنگیدن بهرام که به شیر هم تشبیه شده می

 برد به نیزه بر ایشان یکی حمله  برآویخت چون شیر بهرام گرد

نماید که گرز هم برای پهلوانان شیرسان سالح در نبرد گیو و پیران چنین می

 ناآشنایی نبوده باشد:

 بر گیو رفتند هر دو دلیر  ابا گرز و با نیزه بر سان شیر

هایی فراوان در شاهنامه و سایر متون ادبی و تاریخی هست که اشاره 

رسمی و رایج جنگی در ایران دهد درفشهای شیرنشان یکی از نمادهای نشان می

اند و به همین خاطر هم بوده که شیر نماد کشور ایران قرار گرفته است. زمین بوده
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فردوسی در شرح این نماد هنگامی که تاختن کیخسرو بر دژ بهمن را روایت 

ی جنگاورانی مربوط گوید که پرچم شیرنشان به رستهکند، به روشنی میمی

 اند: جنگیدهگرز میشود که با شمشیر و می

 که جنگش به گرز و به شمشیر بود  درفش از پس پشت او شیر بود

انی در شاهنامه بخشی بسیار مهم از نظر شناسایی نمادهای ارتشی کهن ایر 

شود. سهراب برای شناختن پدر هست، که به گفتگوی سهراب و هجیر مربوط می

برد و از هجیر م میرفشها را نارود و یکایک دخود پنهانی به اردوی ایرانیان می

خواهد که پهلوان مربوط بدان را معرفی کند. در این میان درفش سپهساالر می

 ایران نقش شیر دارد:

 درفشان یکی در میانش گهر  یکی شیرپیکر درفشی به زر

رسد، و درفش رستم که جهان پهلوان است و تبارش به ضحاک ماردوش می

 اند:اش سردیسی زرین از یک شیر را نهادهی درفشنیزه نقش اژدها دارد اما بر سرِ

 برآن نیزه بر شیر زرین سر است  درفشی بدید اژدهاپیکر است

آن درفش شیرنشانی که نماد ارتش ایران است را در جریان داستان  

، وقتی که هجیر نام و نشان پهلوانان ایران را برای سهراب بینیمسهراب نیز باز می

 و وقتی به درفش گودرز رسید گفت:شمرد بر می

 گهر انشیدر م یکی درفشان  به زر یدرفش کریپ ریش یکی

 گودرز کشوادگان ریجهانگ  گفت کان فر آزادگان نیچن

است  در ماجرای نبرد ایرانیان با فرود نیز همین پرچم وصف شده و این بار فرود

 نگرد:که درفشهای ایرانیان را می

 که گودرز کشواد دارد به سر  زردرفشی کجا شیر پیکر به 

 یکایک بگویم درازست کار  ...همه شیرمردند و گرد و سوار

 بینیم که اشاره به شیرمرد بودن با سوارکار بودن همراه شده است.باز در اینجا می
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راه دیگرِ شناسایی جزئیات سبک رزمی شیر آن است که تقابل میان آن  

ی جنگی شیر ارتباطی با نماید که شیوهمی ها را تحلیل کنیم. چنینو سایر سبک

اند. چنان پلنگ داشته باشد. چون در بسیاری از موارد اینها با هم جمع بسته شده

 تازد، که سهراب وقتی برای نبرد به دژ سپید می

 اگر شیر پیش آمدی  یا پلنگ  کسی را نبد پای با او به جنگ

 گوید:ر به برادرش فرشیدورد میدر جنگهای گشتاسپ و تورانیان، جایی اسفندیا

 اگر شیر جنگی است او گر پلنگ  کزو کین تو باز خواهم به جنگ

 گوید:و در جایی دیگر رستم به بهمن می

 به شمشیر شیر افکنی یا پلنگ  ببینم ز تو زور مردان جنگ

بندی ساده کل سپاهیان را به دو بنابراین آشکار است که در نوعی رده

اند. حدس من آن است که وجه شباهت این دو کردهتقسیم می گروه شیر و پلنگ

شان اهمیت داشته و شمشیر سالح آن بوده که زور بازو در مهارتهای رزمی

ها داده است. وجه تمایزشان هم احتماال آن بوده که پلنگشان را تشکیل میاصلی

در بیتهایی فراوان  توان دریافت کهاند. این را از آنجا میپیاده و شیرها سواره بوده

اند. تر از شیرها قلمداد شدهی نظامی فروپایهها از نظر ارزش رزمی و رتبهپلنگ

 گوید:کیکاووس در جایی می

 نیارد شدن پیش چنگال شیر  پلنگ ژیان ارچه باشد دلیر

 و در جای دیگر جنگاوری با سبک پلنگ که در برابر پهلوانی شیرسان پایداری

 ه شده است:کند با اعجاب ستود

 چه زاید جز از شیر شرزه به جنگ  ز شیری که باشد شکارش پلنگ

ی شمشیرزن داللت کنند، این اگر حدس من درست باشد و اینها به پیاده و سواره

ها دقیق و درست هم هست. چرا که هنر رزمی شمشیرزنی بر زمین و پشت اشاره

 میان بر پیاده برتری اسب کمابیش همسان است و کسی که سوارکار است در این

 چشمگیری دارد.
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 این را هم باید در نظر داشت که سبک شیر از سویی با سبک پیل مربوط

بینیم که پهلوان شیرمرد به خاطر شده است. در بسیاری از جاها میدانسته می

شود، و در ضمن اشاره اش ستوده میبازوی نیرومند و ضرب دست توانگرانه

اش را در توصیف مشهور رش به پیل شباهت دارد. نمونهشود که اندام و پیکمی

 توان یافت:فردوسی از رستم می

 وزو سایه گسترده تا چند میل  بر و بازوی شیر و هم زور پیل

 گوید:یخسرو میبه دژ سپید ک در جایی دیگر در داستان حمله

 تن پیل و چنگال شیر ژیان   مرا داد اورند و فرَّ کیان

رتر ید که در سنجش سبک شیر و سبک پیل، این شیر بوده که بنماباز چنین می

شده است. در نبرد رستم با پیلسم این بیت را در تایید این و نیرومندتر شمرده می

 بینیم:سخن می

 همانا که پیلت نیارد به زیر  بدو گفت کای نامبردار شیر
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 هایم:از نقاشی

 های روینده!ی بذر رمهرندهگردآو
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گاره»بخشی از کتاب   «روانشناسی خودان

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار ششم: داو

ی اصلی گیرد. در واقع، پیکره. کنش بخشی اندک از رفتارهای سوژه را در بر می۱

دهد عمل است و کنش استثناهایی کردارهایی که من در طول عمرش انجام می

نماید که همین شود. با وجود این، چنین میکمیاب در این زمینه محسوب می

ی عظیم و سنگین اجتماع را ای حاکم بر بدنهها هستند که کلیت فرآیندهکنش

ها، چنان که گفتیم، در چند خصلت خالصه کنند. دلیل اهمیت زیاد کنشتعیین می

دار بودنِ کنش است که تأثیر مندی، و جهتشود. پیوستگی، معنازایی، هدفمی

 سازد.فراگیر آن را ممکن می

بزرگ، و ارتباطش با آرمان های دارای ابعاد کنش، با وجود آمیختگی به خواست

 کند.و هدف، همواره، در زمان حال بروز می

کند. رفتار، در هر ی اکنون است که رفتار میدر واقع، سوژه، همواره، در لحظه

شکلی که باشد، به اکنون گره خورده است. عمل تقلیدی است که بر مبنای 
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شود. ن حال انجام میساخته بر مبنای راهبردهایی هنجارین در زماالگوهایی پیش

کنش هم انتخابی است که بر مبنای خواستی مشخص و ترجیحی درونزاد پدیدار 

یابد. شکست تقارن، گردد و در قالب شکست تقارنی رفتاری تجلی میمی

برخالف تقارن که امری پیوسته است، همواره به زمان حال، و موقعیتی ویژه تعلق 

ریان کنش، بر ارتباط نهادین میان رفتار و دارد. این بدان معناست که من، در ج

اکنون آگاه )ولی نه لزوماً خودآگاه( است. در حالی که این پیوند در جریان عمل 

 شود.کردن فراموش می

ها در مسیر زمان همین است. کنش، ها و پراکنده بودن عملدلیل پیوستگی کنش

شده است که باید در به دلیل پیوندی که با اکنون دارد، شکست تقارنی انتخاب 

های مشابه معنا بیابد و توجیه شود. از این رو، کنش، به دلیل ای از انتخابزمینه

های آینده پیوند داشتهای گذشته و چشمپیوند استوارش با اکنون، با انتخاب

کند که چون چسبی عمل میدهد و همخورد؛ یعنی، کنش به زمان سازمان میمی

 سازد.حال، پل میان آینده و گذشته را برقرار میبا قالب شدن به زمان 

ای درونزاد ها را ندارد و از ارادهای چنین پیچیده از درک تقارنعمل اما، پشتوانه

ای از برای شکستن این تقارن محروم است. از این رو، عمل معموالً در زمینه

ش به اکنون ی و بیرونی، عمل هم به شدتِ کنکند. از نظر عینها بروز میتقارن

گره خورده است، چون جز اکنون مجال دیگری برای ظهور رفتار وجود ندارد. 

اما عمل از پیوند خود با زمان حال غافل است و از این رو به صورت امری 

شود. عمل در نظام روانی سوژه با اعمال قبلی و تصادفی بر اکنون نمودار می

ای که آن را به مثابه نوعی اکیی ادرخورد، چون از پشتوانهبعدی پیوند نمی

 شکست تقارنِ انتخاب شده بازنمایی کند، محروم است. 

شود. ها در سطحی متفاوت با سطح روانی برقرار میاز این رو، پیوند بین عمل

شناختی است. عمل بر مبنای هنجارهایی اجتماعی شکل ی جامعهاین سطح، الیه
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ی اطالعاتی و به همین دلیل هم خزانه شود.یابد، و اجرا میگیرد، رواج میمی

ی اطالعاتی آن در سطح اجتماعی قرار دارد. از این رو، پیوند میان اعمال پشتوانه

های رمزگذاری های مفهومی و نظامذهنی دارد و توسط سرمشقماهیتی برون

یابد. ارتباط یک عمل با اعمال جهانی، که در جامعه رواج دارند، تحقق میزیست

شود. از این رو، سوژه هم به همین ترتیب در سطحی اجتماعی برقرار میدیگر 

های متفاوت پیوستگی خاصی را در سطح روانی در میان اعمال خود در زمان

کند. هر چند در سطحی اجتماعی نوعی ارتباط میان این اعمال به نظام درک نمی

 شود.اش تحمیل میشناسنده

 

 

 

 

 تر کرد.فاهیم را روشنشاید بتوان با مثالی این م

ی دانشگاه، دست به کنش ای را در نظر بگیرید که در زمان انتخاب رشتهسوژه

زند. این فرد به اهمیت انتخاب خود آگاه است، امکانات مختلفی را که در می

کند، و سود و زیان هر اند در پیش روی خویش بازنمایی میبرابرش قرار گرفته

کند. این فرد در نهایت به تصمیمی دست بی مییک را در ذهن خویش ارزیا

ای برای تحصیلش مربوط کند که به برگزیدن رشتهیابد و کنشی را تولید میمی

ها ــ رخ «حاال»ی پایدارِ شود. این کنش در اکنونِ خاصی ــ در زنجیرهمی

اندازی از آینده و دهد. سوژه، هنگام انجام این کار، کنش خود را با چشممی

گیرند ــ هایش شکل میهای نهفته در آن ــ که زیر تأثیر اهداف و آرمانکنش

های آن چنین کنش یادشده در پیوندی مستقیم با سایر کنشبیند. هممربوط می

ی سوژه ــ درس خواندن، یادگیری، و... ــ قرار دارد. به این ترتیب، سوژه
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دهد، و این کنش در یانتخابگر در اکنون خاصی کنش انتخاب رشته را انجام م

 کند.هایش معنایی خاص را تولید میارتباط با سایر کنش

پردازد؛ یعنی، عملِ ی دیگری را در نظر بگیرید که به کرداری مشابه میسوژه

هایی که در برابرش قرار دارند دهد. این سوژه از گزینهانتخاب رشته را انجام می

داند. در نتیجه هنگام دست یازیدن پذیر میناربط و بحثخبر ندارد، یا آنها را بی

دهند کند که به او نشان میهایی بیرونی پیروی میها و نمونهبه عمل، از سرمشق

موفق »تا  ای را انتخاب کندی او باید چه رشتهها، و سابقهکسی با موقعیت، نمره

 «.شود

ی که در لحظهکند. عملی چون عملی تجربه میای انتخاب رشته را همچنین سوژه

ها تکرار شده و خاصی رخ نداده، چون پیش از رخ دادنش بارها توسط دیگری

همواره هم الگویی مشابه داشته و به نتایجی همسان منتهی شده است. بدیهی 

دهد، اما این امر ای رخ میی خاص در زمان حال ویژهاست که عمل این سوژه

اهمیتی ندارد. عمل یادشده با اعمال  شود. چوندر نظام شناختی وی بازنمایی نمی

اندازی خودساخته و درونزاد در کنند، و به چشمقبلی سوژه ارتباطی برقرار نمی

خورد. به همین دلیل هم رفتاری پا در هوا و منزوی به نظر مورد آینده گره نمی

ها، که رسد. نظام اجتماعی برای رفع پریشانی ناشی از شاخه شاخه شدن عملمی

ی آورد که رابطههایی را پدید میشود، نظامشان میمعنایی و عدم انسجامبی باعث

ها )درس خواندن، مدرسه رفتن، و...( میان یک عمل )انتخاب رشته( یا سایر عمل

کند. معموالً این قضیه به صورت روایتی یکدست و همگون در مورد را برقرار می

شود و اعمال گذشته را با چشم ینامه خوانده مشود که زندگیهمه تبدیل می

کند، تا عملِ اکنون را توجیه اندازی مبهم ولی هنجارین از آینده با هم جمع می

 نماید.
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« اکنون». بر این مبنا، کنش رخدادی مهم است که به شکلی ویژه در ۲

ارانه مدها و اهداف آیندهوارش با آرمانالنه کرده است. کنش، با وجود پیوند اندام

شود. آمیزد، و در آن تثبیت میو خاطرات و تجربیات گذشته، با زمان حال درمی

یابد و به پدیداری شناور و تکرارشدنی در حالی که عمل چنین وضعیتی نمی

 توان در هر زمان حال مناسبی بازتولید شود.شود که میتبدیل می

ان را در برابر خویش جهی رفتاری، تقارن زیستسوژه، هنگام انتخاب یک گزینه

دهد. ناپذیر تغییر میجهان را به شکلی بازگشتشکند. هر انتخاب من زیستمی

ی انبوه و سردرگم امکانات کند، یک گام در شبکهمن، با هر کنشی که ظاهر می

ی رفتاری به معنای نادیده انگاشتن، رود. انتخاب هر گزینهپیشارویش پیشتر می

ای هاست. به همین دلیل، سوژهاز مزایای سایر گزینه طرد کردن، و محروم شدن

کند که به یابد و کنشی را صادر میکند، در زمان حال حضور میکه انتخاب می

گردد. با وجود این، من به همین دلیل جهان اثبات میکمک آن تأثیرش بر زیست

ی که های رفتاری دیگرآورد. غیاب تمام گزینهغیابی سهمگین را هم پدید می

توانست به جای کنش برگزیده انتخاب شود. سوژه، با هر کنش، یک حضور می

 کند. های ناشناخته و مبهم را خلق میکننده، و انبوهی از غیابگیر و تعیینچشم

تنش فرزند غیاب است، و به همین دلیل، انتخاب کردن و کنش امری بسیار 

زا ستثنایی بودنِ کنش، همین تنشزاست. احتماال دلیل رواج جهانگیرِ عمل و اتنش
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ای است که خود به خود رخ بودن دومی و آسان بودن اولی باشد. عمل حادثه

ها، و قواعد بدیهی های اجتماعی، هنجارهای حاکم بر دیگریدهد. سرمشقمی

آورند. عملگر جهان هستند که عمل را پدید میی حاکم بر زیستشدهانگاشته

کند. به این ترتیب، است که این فرآیند در آن بروز می ایتنها واسطه و زمینه

کند که از چیزی محروم شده است. او تنها توالی پیاپی عملگر حس نمی

تر و اند. حضورهایی بسیار کمرنگکنندهکند که ارضاحضورهایی را تجربه می

ن های برآمده از آتر از حضورِ ناشی از کنش که در مقابل از دردسرِ غیابضعیف

 نیز رهایی یافته است.

زند که سرانجام آن ناشناخته است. البته . من، هنگام کنش، دست به قماری می۳

های فراوان و پیامدهای آشکار است که عمل هم مانند کنش به تولید غیاب

شود. اما مزیت آن در اینجاست که سوژه از ناشناخته و تضمین ناشده منتهی می

 این قضیه اطالعی ندارد.

 ر مورد کنش، چنین اطالعی وجود دارد. سوژه باید در اکنون دست به انتخابد

های خلق شده در این زمینه بزند و مسئولیت کامیابی یا ناکامی نتیجه شده و غیاب

 را بپذیرد. 

 «. داو بسته است»ای که چنین کند سوژه

مارِ نوعی ق دهد. داوای است فارسی که دقیقاً معنای مورد نظر ما را میداو واژه

ی مخاطره، ریسک، و یا خطر کردن مترادف جدَّی است. شاید بتوان آن را با واژه

 گرفت. با وجود این، عنصری از انتخابگری و جسارت نیز در آن وجود دارد که

 توان دید. در ترکیباتی مانند داور و داوطلب ردَّ پاهایش را می

ی حضور آگاهانه است که مخاطرهای داو بستن رفتار بسیار ویژه و کمیابِ سوژه

در زمان حال، نگریستن به امکانات رفتاری پیشارویش، و برگزیدن راهبردی 

 پذیرد. کنش محصول داوِ کنشگر است.غیرقطعی برای رویارویی با آن را می
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ها تفاوت دارد. شود با سایر زمان حالآن زمان حالی که کنش در آن انجام می

هایی رقیق و نامحسوس هستند اند اکنونمل گره خوردههایی که با عزمانِ حال

ها شود. این زمانِ حالپذیر از غیاب در آنها انجام میکه بازتولید شکلی تحمل

شدگی هستند. سوژه برای ندیدن این انباشته با نادیده انگاشته شدن و پنهان

است، عمل  ها نهفتهزایی که در آنها و فراموش کردن امکانات بزرگ و تنشاکنون

گیری و جنگیدن بابتِ احداث ی تصمیمگزیند. تا به این ترتیب از وظیفهرا برمی

 های حال رها شود. حضور در این زمان

ای دیگر است. هر اکنون از پذیرد از خمیرهزمان حالی که کنش در آن انجام می

ن ر ایاین دست امکانی است که شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. ب

کنند. از این شوند و حضورهایی در آنها بروز میها، معناهایی انباشته میاکنون

 نامم.می« فرشگرد»شود هایی را که داو در آنها بسته میرو، اکنون

ای فارسی است که دو معنا دارد. معنای مرسوم آن، در پهلوی فرشگرد نیز واژه

ای دوم آن، که از تبارشناسی اجزمیانه، قیامت و آخرالزمان بوده است. معنای 

دهد. فرشگرد، معنی می« جایگاه فرهمندی و بزرگی»آید، اش برمیدهندهتشکیل

ه به هر دو معنای یادشده، برچسبی مناسب برای مشخص کردن اکنونِ پیوند خورد

 با داو و کنش است.
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 گفتار هفتم: تعویق لذت

 

اهانه خود را به شکلی خود . من سیستمی است که در سطحی خودآگ۱

کند، و به همین دلیل این بازنمایی خاص را ارجاع و بازگشتی رمزگذاری می

 پندارد. بسیار مهم و برجسته می

چون واسطه و بر مبنای شاخصی نیرومند هممن نظامی است که نیاز را به شکلی بی

ه ی خویش را بی کردارهاکند، و از این رو بیانِ خودآگاهانهنظام لذت درک می

 دهد.هایی معنایی در اطراف این محور لذت سازمان میصورت چارچوب

پذیر هستند روست که بخشی از منابع پایانمن، در هر حال، با این حقیقت روبه

آمیز است. در تمام جانوران و اندرکنش من و دیگری، در ارتباط با آنها، رقابت

ای، به همراه عاملی کمکی به نام احتمال نهگوپذیر و رقابت درونوجود منابع پایان

گیر، عاملی اصلی است که پدیدار شدن جوامع و تکامل های همهبروز بیماری

کند. با وجود این در موجوداتی اجتماعی، های ارتباطی پیچیده را مهار مینظام

 مانند انسان، که نوزادشان تا مدتی دراز به والد وابسته است و آموزشِ و انتقال

شان نقشی چنین مرکزی را بر عهده دارد لزوماً آورانه در تداوم بقایهای فنمنش

ی تهدید رقابتی وی به شکلی باید معمای ارتباط با دیگری و کنار آمدن با مسأله

 است.« حرمت منابع»حل شود. راه حل این معما، در تمام جانوران اجتماعی، 

ی سیستم زنده دجوش و داوطلبانهپوشی خو. حرمت منابع عبارت است از چشم۲

پذیر، و اجازه به دیگری برای تصرف آن، با این منطق که دیگری از منابع پایان

ای غیرعادی در جهان نیز در شرایطی مشابه چنین خواهد کرد. حرمت منابع قاعده

شده، است. این قاعده را های اجتماعی شناختهجانوران، و مرسوم در تمام گونه

پوشی من االن از این منبع چشم»ه طور ساده به این شکل بیان کرد: توان بمی

به این ترتیب، «. پوشی کنیکنم، به این شرط که تو هم بعداً از منبعی چشممی
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گیرد که، برخالف ی ویژه در میان من و دیگری شکل مینوعی بازی برنده/ برنده

ی به نام زمان تعریف ی معمول، بر راستای محوری فرضهای برنده/ برندهبازی

 شود. می

ی مرسوم در میان جانوران، همه، در زمان حال تعریف های برنده برندهبازی

کنند تا فرزند خود را پرورش دهند، به هایی که به هم کمک میشوند. جفتمی

شان در زمان بخت بقای ژنوم خویش و دیگری را ــ به دلیل آمیختگیطور هم

نشینند و ها میدهند. پرندگانی که بر پشت کرگدنمی قالب فرزند ــ افزایش

زمان با خالص کردنِ دیگری از شر خورند، همشان را میهای روی پوستانگل

های برنده/ ی مرسوم اجرای بازییابند. به این ترتیب، شیوهانگل، به غذا دست می

ــ در اکنون  زمانی غیرانسانی، رفتاری است که به طور همبرنده، در جهان زنده

 رساند.ــ به من و دیگری سود می

 

 

 

 

 

 

 

 

های برنده/ برنده ای از بازیاما در انسان و سایر جانوران اجتماعی رده

گنجند. انسانی که فداکارانه با خطری وجود دارد که در این قالب ساده نمی

ه شود برای آن که دیگری را نجات دهد در همان لحظه سودی را برو میروبه

کند اش را قی میای که غذای خورده و گواردهآورد. خفاشی و مورچهدست نمی

کند. تا دیگری آن را بخورد و در آن منبع غذایی سهیم شود در آن زمان سود نمی
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هایی بیندیشیم، آن را بازنده/ برنده خواهیم نظرانه به چنین ارتباطاگر بخواهیم تنگ

پذیر من را تصاحب ری منبع غذایی پایانای که دیگیافت. یعنی در آن لحظه

کند، یا من به بهای کاستن از بخت بقای خود بخت زنده ماندن دیگری را می

شود که به وضعیت ناپایدار و ی نابرابری برقرار میدهد، رابطهافزایش می

ی ی بازنده/ برنده شباهت دارد. با وجود این، این را از کاربست نظریهشکننده

های برنده/ بازنده و بازنده/ دانیم که بازیهای تکاملی میر چارچوبها دبازی

آورند. از شونده و بارور را پدید نمیبرنده ذاتاً ناپایدار هستند و الگوهایی پیچیده

های ممکن، بازی بازنده/ بازنده نشانگر قطع ارتباط است میان چهار رده از بازی

پس از آن، دو بازی نامتقارنِ یادشده قرار دهد. و ناپایدارترین حالت را نشان می

های برنده/ برنده را داریم که بیشترین پایداری را دارند. دارند، و در نهایت بازی

تر شوند. به همین توانند به تدریج پیچیدهها به قدری تداوم دارند که میاین بازی

 دهند.کیل میها مبنای تکامل الگوهای ارتباطی را تشدلیل هم این رده از بازی

ی عینی و حرمتِ منابع ترفندی است که به کمک آن وضعیت بازنده/ برنده

یافته در زمان حال، با افزوده شدن محور زمانی خطی، و منسوب شدن تحقق

دهد. ها به زمان آینده، به وضع برنده/ برنده تغییر شکل میبخشی از برد و باخت

شود، و انسانی که برای ی سهیم میمورچه یا خفاشی که غذای خود را با دیگر

کنند ای ذهنی عمل میدهد، بر مبنای محاسبهحفظ دیگری به مخاطره تن در می

نامعلوم، در آینده، « زمانی»های من به دیگری را، در «نیکی»که جبران این 

 گیرد. فرض میپیش

شود می ماند و پیچیده. در عمل، قواعد حرمت منابع تنها در شرایطی پایدار می۳

های مربوط بدان برآورده شوند. ایثار داشتفرض تأیید گردد و چشمکه این پیش

و فداکاری در جوامع انسانی، اگر به بازگشت سود منتهی نشود و اعتبار عمومی، 

منزلت، یا رضایتی در خور تولید نکند، به عنوان رفتاری نادرست، احمقانه، 

به تدریج حذف خواهد شد. به بیان  ناشایست، و زیانمند جلوه خواهد کرد و
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شود که شکلی از سود را پوشی از منابع تنها در شرایطی پایدار میدیگر، چشم

 به صورت معنا، قدرت، لذت یا بقا در آینده به کنشگر بازگرداند.

پذیر و برخورداری مندی از برخی از منابع پایانحرمت منابع، به این ترتیب، بهره

کند. منطق پشتیبان بخش را برای سوژه منع میهای لذتقعیتهایی از مواز رده

که  این منع، آن است که من با اهدای این منابع به دیگری، به منابع دیگری ــ

ارش بیشتر هم هستند ــ در آینده دست خواهد یافت، که به مثابه جبران این رفت

 از منابع در در اختیار وی گذاشته خواهند شد. من با خودداری از برخورداری

آورد، و زمان حال، زمینه را برای شکلی از برخورداری در زمان آینده فراهم می

 از این رو بازی یادشده برنده/ برنده است. 

حرمت منابع به این ترتیب، چارچوبی رفتاری است که در اصل برای ارتباط من 

به طور با دیگری خاصی ــ معموالً آشنا و خویشاوند ــ شکل گرفته است و 

هایی از پذیر مبتنی است. در تمام جانوران اجتماعی نمونهخاص بر منابع پایان

ی یادشده مدارانهی زمانی ویژهبینیم و رفتارهای برنده/ برندهحرمت منابع را می

یابیم. حرمت منابع در این شکل اولیه و خامِ را هم در اشکال گوناگون بازمی

دهد. سیستم یافته را نشان نمیرد و وضعیتی تعمیمخود، به شرایطی ویژه تعلق دا

ی منابع در دسترس خویش، برخورداری مستقیم و در زنده در مورد بخش عمده

هایی خاص از کند و حرمت منابع را به شرایطی ویژه و ردهلحظه را انتخاب می

 سازد. هایی استثنایی محدود میمنابع و موقعیت

 شود.ی حرمت منابع دیده مییافته از پدیدهلی تعمیمبا وجود این، در آدمیان، شک

بندی مفاهیم برساخته های معنایی را برای صورتهای انسانی چارچوبسوژه

ترین اند، که نظام اخالقی تبلوریافتهی حرمت منابع ابداع کردهشده در دل پدیده

رهای متقابل های انسانی و کرداای از ارتباطوجه آن است. این نظام معنایی شبکه

هایی شخصی دهد، که در نهایت در قالب انتخابرا در سطح اجتماعی سازمان می
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در زمان حال منتهی « برخوردار نشدن»پوشی از منابع و یابند که به چشمتجلی می

 شوند. می

کند. این حرمت منابع در انسان پدیداری عمومی به نام تعویق لذت را ایجاد می

ای عام و مبنایی پوشی از منابع، به عنوان قاعدهانسان، چشمبدان معناست که در 

ا بر فراگیر برای دستیابی به لذت، اعتبار دارد و زیربنای رفتارهای اجتماعی ر

 سازد. می

ی مشابهی که در دیگر جانوران . حرمت منابع در انسان، از چهار جنبه، با پدیده۴

 اجتماعی وجود دارد متفاوت است:

ناپذیر هم تعمیم تنها در انسان است که حرمت منابع به منابع پایان نخست آن که،

نیافته یابد. اصوالً چنین منابعی در سایر جانوران اجتماعی اندک و توسعهمی

هستند. اما با وجود این، همان افق کوچک هم موضوع حرمت منابع قرار 

اتبی منابع مری پیچیده و سلسلهگیرند. در حالی که آدمیان کل پیکرهنمی

اند ناپذیری را که به ویژه در سطوح روانی، اجتماعی و فرهنگی ابداع کردهپایان

 دهند. موضوع حرمت منابع قرار می

 دوم آن که، حرمت منابع در انسان پدیداری عام و فراگیر است که بسیاری از

حسوب تثنایی و ویژه مگیرد و امری اسها را در بر میرفتارها و بسیاری از زمان

و در سایر موجودات، این پدیده امری « طبیعی»شود. در حالی که در شرایط نمی

 شود.خاص و غیرهنجارین تلقی می

یافته است و سوم آن که، دیگریِ درگیر در حرمت منابع انسانی، بسیار تعمیم

ای مثل گیرد. پدیدههای ناآشنا و غریبه را نیز در بر میبسیاری از دیگری

هایی که پذیری مانند غذا، با دیگریی ــ یعنی شریک شدن منابع پایاننوازمهمان

شوند ــ تا جایی که اند و احتماالً بعد از این هم دیده نمیتا به حال دیده نشده

 رد. دانم در سایر جانوران نظیر ندامن می
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، چهارم آن که، حرمت منابع در انسان فرآیند تعویق لذت را، که رخدادی موقت

ای، و کمیاب در سایر موجودات است، به روندی عمومی، بنیادی، و لحظه

 ده است. کننده در سطح روانی تبدیل کرتعیین

خورد و زیربنای روابط از این رو، حرمت منابع در آدمیان با تعویق لذت پیوند می

شود سازد. حرمت منابع باعث میی انسانی را بر میاجتماعی متراکم و پیچیده

یافته بد، ناپذیر، در شرایطی عمومیتپذیر یا پایانی از منابعی پایانبرخوردار

« یابیشرایط کم»ناشایست، نادرست، و نکوهیده پنداشته شود. در نتیجه، منابع در 

شوند. شرایط کمیابی شرایطی آمیز در جوامع انسانی توزیع میبه شکلی توافق

بط ازهای تمام کنشگرانِ مرتاست که در آن منابع موجود برای برآورده کردن نی

روست، در شرایط ای آفریقایی که با قحطی روبهبا آن منابع کافی نیستند. قبیله

برد. نظامی آموزشی هم که در آن حجم و کمیابی در مورد منبع غذا به سر می

 . پیچیدگی دانش اندک است، در شرایط کمیابی نسبت به منبع دانایی قرار دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

ی پذیر یک قاعده است. بر پایهط کمیابی در مورد منابع پایان. شرای۵

پذیر همواره از نیازمندان به آنها کمتر است، ای مالتوسی، مقدار منابع پایانقاعده

و اگر این کمیابی برای مدتی کوتاه رفع شود، عواملی مانند زاد و ولد و مهاجرت 

ع اروپایی وقتی در عصر مدرن کنند. جوامبار دیگر کمیابی یادشده را ایجاد می
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های کنترل جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت را دریافتند، کم کردن شمار روش

ای برای رهایی ای اجتماعی از تعویق لذت ــ را به عنوان شیوهکودکان ــ شیوه

ها از خطرِ کمیابی در پیش گرفتند. اما تجربیات امروزین در مورد الگوی مهاجرت

چنین راهبردی به شکل موضعی موفق نخواهد بود. از آنجا که دهد که نشان می

پذیر به تحقق فراگیر و جهانی سیاست کنترل جمعیتی از این دست هنوز امکان

توان فرض کرد که فعالً شرایط کمیابی نوعی قاعده به شمار رسد، مینظر نمی

 آید، نه استثنا.می

لزوماً امری عام و اجبارآمیز نیست.  ناپذیر اما، شرایط کمیابیدر مورد منابع پایان

ناپذیر از میان ای خاص از منابع پایانممکن است شرایط کمیابی در مورد رده

برود. چنان که در برخی از جوامع فراصنعتی کمیابی منابع دانایی ــ به معنای 

قحطی و در دسترس نبودن این منابع ــ تقریباً وجود ندارد و چنین چیزی را در 

توان مثال زد، که نزلت در جوامع ابتدایی گردآورنده و شکارچی هم میمورد م

مراتب منزلتی در جامعه، کمابیش همه از شکلی به دلیل کم بودن سطوح سلسله

 ناپذیر ــ برخوردارند. از منزلت ــ یعنی منبعی پایان

ی خود، ابزاری بوده برای غلبه بر شرایط کمیابی. حرمت منابع، در شکل اولیه

تواند به پذیر در جوامع وجود دارند که رقابت بر سرشان میهمواره منابعی پایان

های برنده/ ی روابط اجتماعی و بروز خشونت و شیوع بازیگسسته شدن شبکه

بازنده منتهی شود. در این شرایط، ترفندی باید در سطح نظام اجتماعی به کار 

الگوی برنده/ برنده منتقل کند و  های رایج بر سر منابع را بهبسته شود تا بازی

پایداری رابطه را به این ترتیب تضمین کند. از آنجا که برخورداری از منابعِ 

مشمولِ کمیابی مترادف با محرومیت دیگران از آن است، این بازی باید در زمان 

حال و هر برش زمانی به شکلی بازنده/ برنده تجلی یابد؛ یعنی، من باید متقاعد 

پوشی از منابع، شکلی از جبران را در آینده به دست خواهد با چشمشود که 

شوند. هندیان کشتن گاو هایی از منابع حرام پنداشته میآورد. به این ترتیب، رده
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پذیر غذایی در آن دانند. چون در شرایط کمیابی حاکم بر منابع پایانرا حرام می

ها از مصرف پوشی منیمت چشمجامعه، گاو عاملی مولد و مهم است که باید به ق

ی غذایی جماعت عمل کند. ای برای اندوختهچون پشتوانهاز آن، باقی بماند و هم

به همین ترتیب، آسیب رساندن به دیگری در شرایط خشم یا نابود کردن دیگری 

شود ممکن است در زمان حال به لذتی منتهی هنگامی که با من وارد رقابت می

رتیب جامعه اعضای خود و امنیت ضروری برای عملکردشان شود، اما به این ت

ها متقاعد شوند تا قواعد حاکم بر دهد. از این رو، الزم است منرا از دست می

رفع اختالفات را به مرجعی بیرونی مانند نهادهای قضایی ارجاع دهند و از ابراز 

د منابع آن خشونت شخصی بپرهیزند. به این ترتیب، امنیت، در شرایطی که کمبو

ی روابط انسانی جامعه شود و از واسرشته شدنِ شبکهوجود دارد، حفظ می

 کند.پیشگیری می

 

 

 

 

 

 

 

 

. حرمت منابع، پدیداری در سطح اجتماعی است، که در سطح روانی ۶

شود. تعویق لذت عبارت است از توانایی سوژه به صورت تعویق لذت تجربه می

نون در دسترس است، برای دستیابی به لذتی پوشی از لذتی که اکبرای چشم

تر در آینده. بنابراین، تعویق لذت با ظهور محور زمان خطی در سوژه همراه بزرگ

 دهد.های حاکم بر سود و زیان را در این محور تعمیم میاست، و محاسبه
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هایی از خودآگاهی در آن نمود دارند. چون تعویق لذت پدیداری است که رگه

اند و به صورت شده از پدیداری اجتماعی ــ حرمت منابع ــ برخاستهقواعد یاد

ای از قواعد زبانی شده رمزگذاری شده در قالب روابط انسانی به من مجموعه

شوند. من از مجرای زبان و به شکلی خودآگاهانه و سنجیده این قواعد منتقل می

یق لذت آگاهی در تعوکند. از این رو، خودرونی میدگیرد و آنها را را فرا می

کند. این در حالی است که معموالً بعدها این قوانین را به نقشی برجسته ایفا می

 صورت خودجوش و ناهشیارانه اجرا خواهد کرد. 

گذاری معموالً اختیاری ــ یا اختیاری وانمودشده تعویق لذت، نوعی از فاصله

گذاری بین من و یعنی فاصله کند. این امر ــــ را در میان من و منابع ایجاد می

« اختگی»های روانکاوانه به صورت همان است که در نظریه -منبع 

شود. اختگی محصول محرومیت من از منابع است و بسیاری گذاری میبرچسب

هایی ها در سطح روانی آدمیان، به صورت تعویق لذتاز این محرومیت

رو، سخن الکان در این مورد ــ  کنند. از اینخودخواسته و داوطلبانه، بروز می

آید. زبان با رمزگذاری جهان و که زبان عامل اختگی است ــ درست درمی

گذاری میان من و چیزها، نظامی از قواعد نمادین، سنجیده، و خودآگاهانه فاصله

گذاری میان من و منبع کند که در نهایت به فاصلهرا به کردار من تحمیل می

 این یعنی اختگی.منتهی خواهد شد، و 
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ای در تحلیل دالیل شکست داستان طنز: نمایشنامه

 بزرگالقرای عالم اسالم، طهران عملیات داعش در ام
 

اند و اش نهادهتاریک که میزی بزرگ در میانهنما: داخلی، اتاقی نیمه 

اندازی خورد. از دور چشمرویش شش هفت تلفن با رنگهای مختلف به چشم می

اند و شود که روی دیوارش پرچم سیاه داعش را کوبیدهاز اتاق کناری دیده می

 خورد.ای و جلوی آن یک دوربین آماده روی سه پایه به چشم میجلویش صندلی

ریخت با ریش بلند حنابسته و موهای از اندام، پشمالو و بیمردی چاق، درشت

پشت میز نشسته و دارد ستیکی  قاب پالفتوکرومیکِی تیرهعینک با ته تراشیده و 

 کند.با تلفنها به نوبت صحبت می

 

 

 

 

 

 

 

السالم علیک یا اخی... ارادتمندم... خاکبوسم... بله. بابت واریز الو؟  - 

این مبلغی که قرار بود کمک بفرمایید زنگ زدم. آف کورس.. آف کورس... آی 

جوری اینجا پول بدیم ه ج.. یعنی چی که تو تحریمه؟ پس ما الو یو!... نو... نو.

یه؟ هرکی قرار میشه خودشو منفجر قکنین به همین سادبه آدمهامون؟ شما فکر می

شن چهل نفر دورش خبردار میشروع میکنه به خداحافظی از اهل و عیال و کنه 
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ترین تیم ارباب فراموش نکنین که ما زبدهالسکوت داد...شون حقباید به همه

گفتین هر تیمی به ایران فرستادین به ادتون هست میداعش در ایران هستیم. ی

طور مرموزی ناپدید شده؟ خاطرتون هست دیگه؟... خوب شما باید هوای ما رو 

 ورزیم...داشته باشید... باالخره ماییم که توی این مثلث برمودا داریم مقاومت می

 ...،من منتظرم خالصه... یا شیخیس یس...  

داری؟ وشی رو بر میقتی؟ ای بابا! پس چرا الو، ابوالمجانین؟ خود -

مگه عملیات رو انجام ندادی؟ ابوالقُزمیط کجاست؟ رفتید تو مترو؟ بمبها رو هم 

بردید؟ خوب منفجر کنید خودتونو دیگه... چی؟ ازدحام بود؟ ابوالقزمیط بین 

دیده هستین چی؟ مُرد؟ منظورت چیه؟ ... شماها دلیر و رزمیعنی له مردم له شد؟ 

اه رقه و ریاض آموزش دیدید... به همین سادگی توی قمثال... این همه توی اردو

میرن؟... مترو بین مردم ... مگه چه خبره تو مترو؟ ... خود مردم تهرون پس چرا نمی

من این حرفها حالیم نمیشه. یااهلل عملیات رو انجام مگه میشه؟ عادت کردن؟ 

... برو اهللتبارکرده... خودت که نمردی... رده که مُبدین. مگه کشکه؟ اصال اون مُ

 کنی...ببینم چیکار می

والخزعل!... بله؟ دو نفره با نزی بمرکمقر الو؟ بله بفرمایید... اینجا -

شم... دوغ؟ ببخشین شما کجا رو رونی؟ خواهر من این رمز رو متوجه نمیبِبِ

 اه گرفتین...دالنا نیستش... اشتبغگرفتین؟ ... نه خیر اینجا رستوران ما

تون به هم ملحق شد؟ ... ها رو؟ تیملو؟ جاسم؟ کجایی؟ دیدی بچها -

داده  صچی شده؟ عوضی رفتن؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ بهشون نقشه و جی پی ا

چطور بودم. اتوبان رو بستن مسیرش عوض شده؟ ... از همین امروز صبح؟ 

ج ؟ گم شدن؟ شاررد کجاست دیگهقرد؟ هشتق؟ حاال کجا رفتن؟ ... هشتممکنه

 داره چی میشه؟ ... الو؟ الو؟موبایلت 

الو... عبدالمرقوص، بی زحمت بپر توی وانت برو اتوبان همت جاسم  -

انداز دستشه ارهبرو بردار... نه. همدیگه رو گم کردن. قربونت زود برو یک خم
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بینی؟ کنن یه وخت... چی؟ جومونگ داری میخدای نکرده بهش شک می

... پاشو بینیم بابا! این یه دستوره... برو جاسم رو بردار ازش هم  جومونگ چیه؟

اونا رو هم پیدا کن وردار بیار. سر راه دست کم ی تیمش کجا هستن بپرس بقیه

 یکی دو نفر رو با قمه بزنین فیلم بگیرین محض رضای خدا!

دی؟ آقا این یارو القابرین؟ کجایی تو؟ چرا جواب نمیلو؟ سراجا -

ایم ها! بیارید زودتر ده که قرار بود بدزدین بیارینش چی شد؟ ما اینجا آمادهدانشمن

ریم فیلم بگیریم دیگه... اینقدر دیر کردین شیخ حافرالمجوسون سرشو ببُ

اش سر رفت از بس که چاقوش رو تیز کرد... چی؟ گفتن نمیاد دانشگاه؟ حوصله

... یگه رو بدزدید بیاریدچرا؟ اخراجش کردن؟ آخه واسه چی؟... خوب یه استاد د

ابا یکی نه خیر، اونا رو ول کن... اونا محافظ دارن سخت میشه کار... چه میدونم ب

تو  هرکی باشه میگیم دانشمنده،که فارسی حرف بزنه رو بگیرین بیارین دیگه... 

 رنت حاال کی میفهمه طرف چه کاره بوده... آره بدو منتظرم...طاین

ی فی فی؟... الدهقرو نگاه کنم؟ ... هان؟  روی میزالو؟ چی خانوم؟ -

ی نیست. قاه حیوانات خانقجی اینجا آرایشفهمم چی... نه خیر آبببخشید من نمی

.. .ما سگ ختنه نمیکنیم!  ،؟ چی؟ نه خیرآبجی اینجا قرارگاه داعشه... فهمیدی

ج کنیم... سگ نجسه حاکنه... اخته با ختنه... نه خیر ما نمیحاال چه فرقی می

 !یه وخت زنینببهش دست مبادا خانوم 
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لو؟ ابوالمجانین؟ زهرمار و سالم! تو چرا خودتو نترکوندی هنوز؟ تازه ا-

 از وسط مردم نجات پیدا کردی؟ دستت شکسته که شکسته... به جهنم... خب برو

توی ایستگاه خودتو بترکون... با اون یکی دستت بزن دکمه رو... چی؟ زدی؟ 

ین نه؟ مگه میشه؟ دینامیت نیست؟ خمیر نانوایی؟ منظورت چیه؟... اککار نمی

ی هم مواد منفجره رو برادران همکارمون همین جا برامون جور کردن... بعله، خیل

از هم بغیرممکنه خمیر نون باشه... حاال کلی باالش پول دادیم... تندرو هستن... 

 امتحان کن شاید منفجر شد...

؟ قرار بوده صبح برسن... ماشین شیخشد این  الو؟ خسترالقلوب؟ چی-

رو از من تحویل بگیرن دیگه... دیوونه شدم از دست مقر زودتر بیان رهبری این 

همه مردن؟ آخه مگه میشه؟ ...چی گفتی؟ غیرممکنه! افتادن تو دره؟ الفالکتاخوان

کجاش کامیون زده بهشون؟ ... چی چی رو عادیه؟ مردم بیخود کردن میگن. 

توی دنیا برای سر شیخ جایزه تعیین کردن، حاال به همین راحتی افتاده تو ه؟ عادی

 دره؟ تو مطمئنی؟... الو؟ الو؟

الجراثمه شما هستید؟ ارادت دارم الو؟ بله؟ بفرمایین. خودمم... ام -

 خیلی ممنون ... هان؟خدمات شما خاطر این برادران ما به یا حبیبی،  ،خدمتتان

چی؟ دستگیر شدین؟ وااای... خب اون سیانور رو... اصال  ..کجا هستین شما؟.

چطور گذاشتن زنگ بزنین االن به من؟ لو دادین من رو؟ یا اَنیسَه؟... چی؟ بابت 

تون؟ شما که به زحمت نوک دماغتون پیدا بود... ریش هم که کم حجاب گرفتن

تون مناسب ن حجابمیگاز ماها ندارین ماشااهلل هزار ماشاءاهلل... چرا گرفتن؟ 

آخه دیگه پس... باید پدرتون بیاد کارت بذاره بعد ...ساپورت چیه؟ نیست؟ 

میذارن بیاین بیرون؟... پدرتون؟ ... آخه کی رو بفرستم که سنش بخوره به شما... 

پدرتون باید دست کم هشتاد سالش باشه... عجبا...  ،ناسالمتیشما شصت سالتونه 

نکرده بود بیاد بگه پسرتونه... نه نگران نباشین  بذارین بگم اگه عبود خودشو منفجر
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میاد... بین ما عبود از همه بیشتر شما رو دوست داره...بعله... یه وخت لو ندین 

 ...داریم میایم...ها!ماها رو 

فعال تا هستی ای؟ قراره عصری بری عملیات؟ خب الو؟ عبود؟ زنده-

صبر کن... االن الزم نیست بابا  الجراثمه رو گرفتن... نهبرو کالنتری توحید ام

گو خودکشی کنی، لو نداده کسی رو... میگن حجابش ایراد داشته. برو یه چیزی ب

وش گبیارش بیرون. پول مول هم ببر اگه... یه وقت دوباره نشینی پای منقل پشت 

الجراثمه برای جهاد نکاح اومده باید هواشو داشته باشیم... باشه، بندازی ها! ام

 ره ببرش قرارگاه خودتون...عیب ندا

الو؟ سراج القابرین؟ کدوم گوری هستی تو؟ بابا این اعدامی رو بیار -

کارش رو بسازیم دیگه. باید زودتر یک فیلم بفرستیم روی نت... من از باال تحت 

فشارم... هان؟ یکی رو پیدا کردی؟ چی؟ داوطلبه؟ مگه میشه؟ دو بار تا حاال 

بی نداره... همون رو وردار بیار... چی گفتی؟ نه که خب عیخودکشی کرده؟ خیله

نمیشه. غلط کرده شرط گذاشته! مگه تئاتره اینجا که رفیقاش هم میخوان بیان 

و خودشون اول  یادببا رفیقاش به شرطی میاد که ببینن! نه خیر نمیشه... میگه فقط 

یه؟ رفیقاش بدزدیدش بیاریدش... چ بخبیجا کرده... ؟ فیلم رو بذارن رو فیصبوغ

سرِ  ... ببینم تو االن کجاییزیادن؟ چند نفرن مگه؟ سی و شش نفر؟ چه خبره؟ 

 ؟ این صدای همهمه مال چیه؟ ...هان؟ فری کثیفه کیه؟... الو؟ الو؟ظهری

تون؟ عملیات الو؟ عبدالطاس؟ گزارش بده ببینم چطوره وضعیت تیم -

کر کردن گاز ترکیده؟ ها؟ چی؟ فانجام شد؟ چرا خبرش نرفته توی خبرگزاری

بیخود کردن فکر کردن! مگه قبلش تیراندازی نکردین به مردم؟... همه در رفتن؟ 

چی؟ لباستون شبیه گشت ارشاد بوده از همون اولش همه در رفتن؟ ... باز جای 

شکرش باقیه این یکی خودشو منفجر کرد... تلفات همون یک نفر خودش بوده؟ 

که خریده بودن  ده؟ ... مگه فیلم نگرفتین؟ باترینیکی ترکیمردم میگن گاز پیک
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میگن اینا دادین؟ ها... تقلبی بود؟ خوب گزارششو با تلفن بدین به خبرگزاری

 کنن؟ یعنی چی؟... عادیه؟ چی؟ فقط در حد پالسکو رو کار می

لو؟ آره خودمم! تویی عبدالمرقوص؟ چی شد؟ جاسم رو پیدا کردی؟ ا-

وب شنیدیم... صبر کن اینقدر هول نزن اول سواالی خب خدا رو شکر یه خبر خ

شون رو خوابوندن؟ منو جواب بده... تیمشون کجاس؟ چی؟ توی کرج ماشین

النبیین رو پیدا کردن فکر کردن رقص عربیه؟ آخه آخه چرا؟ نوار سخنرانی جاعل

ا بچه ربطی داره؟ خودتون چی کار کردین؟ ... نه، عملیات رو میگم. قرار بود 

ای حمله کنین فیلم بگیرین... آهان! حمله کردین؟ آفرین... چی به یک محله قمه

تن؟ هاتون رو گرفکش بودن؟ چی؟ کتکتون زدن؟ اسلحهشد؟ اهل محل همه قمه

..هان؟ االن یعنی شلوار پاتون نیست؟ پس چی؟ لباستون؟ شلوارتون؟ شور..

الو؟ ... آنتن  چجوری؟... قایم شدین توی جوب آب تا هوا تاریک بشه؟ الو؟

 دی... الو؟نمی

 

 

 

 

 

 

... 

بله حاج خانوم درست گرفتین. قطع نکنین تو رو خدا...اینجا هم الو؟ -

کنیم. بله... بله... فقط یه لحظه اجازه بدین... قطع پیتزا داریم هم سگ ختنه می

ینم خواستم بباین شهر... می منکنین لطفا... بله یه سوالی داشتم... بنده تازه اومد

کنین اینجا؟ خیلی خطرناکه که!... ببخشین؟ شما چطوری دارین زندگی می

 گذره؟ آخه چطوری؟... الو؟ الو؟فرمودین خیلی هم خوش می
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گارخاهن: شکوه خزندگان  ن
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که وم اگر دوستانم آن را برای دوستانشکنم، 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 )ن را بر تارنمای شخصیشوید. هرچند آ

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی شناسه یا بر تلگرام به  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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