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 سرمقاله    

رفت و طی ماه گذشته رو زنجیره از رخدادها موازی با هم پیش می* 

ارتباط تنگاتنگش از چشمها پنهان بود. یکی روندی سیاسی که با تحلیف رئیس 

جمهور منتخب دکتر حسن روحانی گره خورده بود و با تغییر دولت و گذار به 

ای پیوند داشت. این زنجیره از رخدادها پیامد طبیعی انتخابات هساخت سیاسی تاز

سه ماه پیش بود که هم در انتخاب رئیس جمهور و هم در گزینش اعضای 

شوراهای شهر نقشی قاطع و غافلگیر کننده داشت. از این رو هیچ غیرعادی نبود 

أت ی ریاست جمهوری، شهردار تهران و اعضای هیکه همزمان با تجدید دوره

 دولت تغییر کنند، و این روندی بود که پیشتر هم چندین بار رخ نموده بود. 

ساخت، سنگینی وزن اما آنچه این برش تاریخی را از پیشتر متمایز می

افکار عمومی بود. برای نخستین بار بود که انتخاب وزیران و حتا معاونان وزیران 

رد بحث و تبادل نظر قرار های جمعی و بین مردم موبه طور گسترده در رسانه

ی انتخاب شدن یا گرفت و شهروندان و گروههای اجتماعی و سیاسی دربارهمی

نشدن فالن شخص برای فالن جایگاه سیاسی اظهار نظر و رایزنی و حتا اعمال 

ی نقد و محکوم کردن رفتار جلف مشابه این ماجرا را دربارهکردند. نفوذ می

 بینیم.گرفتن با خانم موگرینی نیز مینمایندگان مجلس هنگام سلفی 

 

 

 

 

 

ی دیگری دید که به قضاوت این رشته از رخدادها را باید در کنار زنجیره

ای آشکار در تاریخ سیاسی و شود که تبارنامهی افرادی مربوط میجمعی درباره



 صد و نود وپنجاه و هشتم/ شهریور هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

ی موجی از همدردی و اند. درست در ادامهاجتماعی دوران معاصرمان داشته

ه دنبال مرگ سه دختر )آتنا، مریم میرزاخانی و در نهایت بنیتای دریغ که ب

خردسال( برخاسته بود، و یکسره غمخوارانه و همدالنه بود، موج دیگری 

گیری و گاه خشم داشت و آن نیز برخاست که محتوایی آمیخته به نقد و خرده

ی ف دربارهداد. این موج با اظهار نظر پسر آقای عاراغلب زنان را آماج قرار می

های خوبی که به ارث برده بود آغاز شد، و به سرعت به گفتارهای خانم لیلی ژن

ی ی اندیشهی خانم فاطمه صادقی در مجلهی تدکس و مصاحبهگستان در برنامه

ی افکار عمومی پویا بسط پیدا کرد. در تمام این موارد کسانی که آماج حمله

امدار بودند. فرزند آقای عارف فردی به نسبت قرار گرفته بودند فرزندان افرادی ن

مورد « پسر عارف»گمنام و ناشناخته بود که به حق یا ناحق همیشه با همین لقب 

اش از ی استقاللش و برخوردار نشدنشد و با این همه دربارهاشاره واقع می

لیلی اش هم جا داشت. های دولتی اصرار داشت، که شک و تردید دربارهرانت

ان فرزند ابراهیم گلستان است که هنوز در سالخوردگی زبانی تند و صریح گلست

و حضوری پررنگ در فضای روشنفکری کشور دارد، و فاطمه صادقی دختر 

ای اش در اعدامهای اوایل انقالب چهرهصادق خلخالی است که به خاطر نقش

 شود. بدنام و منفور قلمداد می

از پدر نامدارشان تاکید داشتند، اصرار ی این فرزندان بر استقالل هر سه

کمک یا تاثیر  ورزیدند که جایگاه و هویت و شخصیت خود را خودشان و بیمی

اند، و در ضمن از نقد صریح و تند آن پدر نیز خودداری پدرشان به دست آورده

های مردمی برخاست کردند. با این همه موجی از نقد و حمله که در رسانهمی

 رفت.یزی بود که از چنین محتوایی انتظار میتندتر از چ

این دو زنجیره از رخدادها که طی روزهای اخیر فضاهای مجازی و 

ی توجه و ی کنش متقابل رو در روی مردم را در نوردید، شایستههمچنین شبکه

نامداری را هم  شان ماجرای خانم آزادهبه ویژه که دقیقا در میانهتحلیل است. 
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کسی که موقعیتی رسمی و دولتی )هرچند فروپایه( را در مقام مبلغ داریم. یعنی 

اش با انتشار عکسهایی که او را در کند، و ریاکاریحجاب رسمی اشغال می

داد، به رسوایی حجاب نشان میفضای عمومی بوستانی در خارج از کشور بی

ه عمد کشید. تفاوت خانم نامداری با آن سه کس دیگر البته آن است که خود ب

اش و ی خود تولید نکرد و تنها دروغین بودن روایت رسمیروایتی درباره

 ی برانگیختن خشم مردم شد. ریاکارانه بودن تظاهر بدان بود که فاش شد و مایه

 

 

 

 

 

در اینجا با دو الیه از روندها سر و کار داریم که یکی رسمی و دولتی و 

دی و ویژه و غیررسمی. در یکی سیاسی و قانونی است، و دیگری شخصی و فر

اند، به صیانت از آرای خویش مردمی که کنش فعال سیاسی در انتخابات داشته

هایی خیانت به پایند تا رگهاند را با بدبینی میاند و بازیگرانی که برگزیدهمشغول

اعتمادشان یا ناالیقی را تشخیص دهند، و در دیگری مردمی که در معرض روایتی 

ی گوینده اند، به خاطر تبارنامهزندگی افرادی همچون خود قرار گرفتهشخصی از 

 دهند. اش واکنش منفی نشان میدرباره

گیرانه در کار فارغ از آن که آن وسواس در رصد کردن و مراقبت خرده

اش(، دانمآن سیاستمداران را به جا و به موقع بدانیم یا ندانیم )که من به جا می

 سخنگوآن سه محتوای عاطفی و هیجانی سرریز شده به سمت  و جدای از آن که

را عادالنه و منصفانه فرض کنیم یا نه )که به نظر من منصفانه پدرشان  یزیر سایه

ی نوظهور و فربه و گیری تدریجی یک حوزهنیست(، آنچه که اهمیت دارد شکل
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های سنتی انهای که به کلی از رساثرگذار از افکار عمومی در ایران است. حوزه

های نوی قرن بیستمی مانند روزنامه و خطابه/ سخنرانی و حتا از موج رسانه

های دوش گروههای تلگرامی و صفحه)رادیو و تلویزیون( مستقل است و بر 

ی کند. تجربهشان حرکت میبوکی و یادداشتهای افراد بر توییتر و اینستاگرامفیس

ساالرانه می نوظهور بسیار آزادانه، بسیار مردماخیر ما نشان داد که این افکار عمو

و به همین خاطر بسیار آمیخته با آزمون و خطاست. با این همه الگوی همگرا 

ی یک موضوع ی مردم دربارهشدن افکار عمومی و سرعت و انسجامی که بدنه

 بسیار جای توجه دارد. رسند، های مشترک میبه نتایج و داوری

به خاطر همسایگی با اقوامی نامتمدن و مهاجم و خواه  تمدن ایرانی خواه

اش بختی گدارهای پرخطر تاریخیبسیاری از در اش محدودیتهای اقلیمیبه خاطر 

روزگاری تیره داشته است. اما در نشیبهای بزرگ و سقوطهای خطرناک وارون و 

ینده همواره بختی بزرگ را در کنار داشته است. این بخت اغلب ظهور افرادی زا

ی فرهنگ و هویت ایرانی بوده است. در روزگار ما و درخشان و نوابغی دلباخته

که گذرگاهی خطرناک پیشاروست و گویا جمعیت آن اختران درخشان اندک 

افزایی نماید که بختی نامنتظره به این تمدن روی آورده و امکان هماست، چنین می

ای یکسره نو و غافلگیر کننده فراهم ها و افکار و آرای مردمان را با شیوهاندیشه

آورده باشد. بختی که واکنش هماهنگ افکار عمومی به دو زنجیره از رخدادهای 

 شود.یاد شده تنها آغازگاه آن محسوب می
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

ی امرداد از نخستین آدینه« شناسی تاریخی ایران معاصرجامعه»ی * دوره

از گرمابه تا »ست در بامداد روز ششم امرداد با موضوع ماه آغاز شد. نخستین نش

ی پیوند میان بدن، بهداشت، مکان معمارانه و آغاز شد و به بحث درباره« حمام

نهاد گرمابه پرداخت. نشست دوم صبحگاه آدینه بیستم امرداد آغاز شد و 

 ی فناوری دیدنِ خویشتن وبود و به بحث درباره« تبارشناسی آیینه»موضوعش 

 پرداخت. جایگاه تمدن ایرانی در این رابطه می

به عنوان بخشی جانبی از این کالس دانشجویان دوره یک گروه تلگرامی 

ی توژی ناهار تشکیل دادند و طرحهایی پژوهشی تعریف کردند و یک برنامه

 گروهی هم برای دانشجویان دوره برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

ی های حلقهشست هفتم از برنامه* عصرگاه آدینه سیزدهم امرداد ماه ن

ی ملی برگزار شد. در این پژوهی انجمن زروان در تاالر اندیشگاه کتابخانهفیلم

مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. دکتر غالمرضا آذری « مرد منطقی»نشست فیلم 

مدیریت این نشست را برعهده داشتند و دکتر مهدی سلطانی گرد فرامرزی، علی 

 ی این فیلم از وودی آلن به بحث پرداختند.زاده دربارهرعفاتحی و مجید زا
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ارنست »* عصرگاه سه شنبه سوم امرداد نشست رونمایی و نقد کتاب 

با حضور دکتر مهدی تدینی مترجم کتاب در « اندیشنولته؛ سیمای یک تاریخ

سالن نشر ثالث برگزار شد. در این نشست من هم به همراه دوست و استاد گرامی 

 ی این کتاب و آثار نولته سخن گفتیم.مرتضی مردیها درباره دکتر

 

 

 

 

 

 

 

که چهارمین جلد از « تاریخ خرد بودایی»ی الکترونیکی کتابهای * نسخه

پردازد انتشار ی بودایی آغازین میاست و به شرح فلسفه« تاریخ خرد»ی مجموعه

 -آیین بودا و جین– یافته است. این کتاب پیوندهای میان ادیان فلسفی شمال هند

شان که در دولت هخامنشی و استانهای ایران شرقی رایج های همزمانرا با اندیشه

ی هفده داستان کوتاه که مجموعه« زریر»کند. همچنین کتاب بوده وارسی می

آفرینش »تاریخی است به تازگی به شکل الکترونیکی منتشر شده، و کتاب 

شناسی حواس است شده و شرحی بر بوم که بیست سال پیش نوشته« پدیدارها

خویشتنِ »شناسی پردازش حسی. کتاب ی پیامدهای فلسفیِ عصبو بحثی درباره

ی چهار مقاله است که حضور مفهوم منِ خودآگاه هم که مجموعه« پارسی

اش را در آثار موالنا و حافظ و بیدل خوداندیش و پیکربندی دقیق و روشن

ی اندازی تکاملی به یک مسئلهگرایی: چشمهمجنس»دهد. کتاب دهلوی نشان می

که « الهوتی»همچنین کتاب نیز در همین ماه انتشار یافت. « سوسیوبیولوژیک
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است نیز به همین شکل انتشار یافته است. « دادِ سخن»ی سومین جلد از مجموعه

بش این کتاب به ظهور شعر نوی فارغ از قافیه و وزن و پیوندهایش با هواداران جن

اش زندگی و آثار پردازد و محور اصلیچپ در آذربایجان و آسیای میانه می

ی داد سخن که تا به حال شش جلد از آن نوشته ابوالقاسم الهوتی است. مجموعه

ای شناسی تاریخیشده، به تحلیل تجدد در شعر پارسی اختصاص یافته و جامعه

که در ضمن با دهد، ت میزایی جریانهای ادبی معاصر به دساز ظهور و شاخه

ای سیستمی نیز همراه شناسی ادبی و ساخت زبانی شعرها از زاویهتحلیل زیبایی

توانید از تارنمای سوشیانس ی این کتابها را میی الکترونیکی همهنسخهاست. 

(www.soshians.irیا کانال تلگرام )( امhttps://t.me/sherwin_vakili )

 بردارید. 

* عصرگاه دوشنبه شانزدهم امرداد در کنار برگزاری نمایشگاه شیرهای 

آقای پرویز تناولی، همراه با دوست و برادر عزیزم دکتر امیرحسین ماحوزی در 

شیر در ادب »ی ای داشتیم. دکتر ماحوزی دربارهی هنرهای معاصر سخنرانیموزه

بود که در آن « ی شیرِ مهراسطوره»وع سخنرانی من سخن گفتند و موض« پارسی

ی پیوندهای میان شیر با نمادهای مهری خورشید و جنگاور و چلیپا سخن درباره

 گفتم. 

 

 

 

 

 * 

  

http://www.soshians.ir/
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 :آیندهاخبار روزهای  

 

با همان « شناسی تاریخی ایران معاصرجامعه»ی * دومین گام از دوره

ها در کانون معماران معاصر ر جمعهترتیب پیشین یک هفته در میان صبح ظه

شود. در ماه شهریور سه آدینه نشست خواهیم داشت. در اولی به بحث برگزار می

پردازیم. در دومی دگردیسی ی پیوند میان قدرت سیاسی و نهاد حرمسرا میدرباره

زبان پارسی منظوم و منثور در جریان گذار به دوران مدرن را مورد توجه قرار 

و در سومی شرحی بر ظهور مدرنیته خواهم گفت و واکنشهای گفتمانی دهیم می

کارانه، رمانتیک و انقالبی را تحلیل گیری رویکردهای محافظهآغازین بدان و شکل

این دوره احتماال دو سال به درازا خواهد کشید و در هر نشست آن  خواهم کرد.

 گیرد.قرار میزمانی مورد تحلیل -زمانی و هم-های دریک مبحث در برش
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عصرگاه چهارشنبه اول شهریور ماه نشست نقد و رونمایی کتاب * 

آباد ی یوسفی آقای مجید اسدی )راوش( در سرای محلهنوشته« حافظ و دانته»

ی کتاب و دوستان گرامی برگزار خواهد شد. در این نشست به همراه نویسنده

ی ی این کتاب و زندگی و زمانهدربارهدکتر حسن امین و دکتر داریوش فرهود 

 حافظ و دانته سخن خواهیم گفت. 

هایم بر مبنای اساطیر داستان که دومین جلد از مجموعه« جم»کتاب  *

ی چاپ شده و احتماال در ابتدای پاییز انتشار خواهد یافت. ایرانی است، آماده

نتشار یافت و است که چند سال پیش ا« سوشیانس»جلد نخست از این مجموعه 

 دوباره به بازار کتاب عرضه خواهد شد.« جم»چاپ سوم آن نیز همزمان با 

مجوز چاپ گرفته و به زودی از سوی انتشارات « گاندی»کتاب  *

ی شورآفرین چاپ خواهد شد. این کتاب شرحی است سیستمی درباره

 ما گاندی شناسی تاریخی جنبش استقالل هند و تحلیلی انتقادی از نقش مهاتجامعه
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اش. این کتاب یکی از های عقاید و آرای سیاسیدر این روند، و خاستگاه

شناسی تاریخی دوران مدرن در ی جامعهمجموعه نوشتارهایی است که درباره

ی دست نگارش دارم و با محور گرفتن قلمرو ایران زمین تاریخ دو قرن گذشته

 کند.سیستمی تحلیل می فرهنگها و تمدنها را در چارچوبی

پژوهی ی فیلمعصرگاه آدینه دهم شهریور ماه هشتمین نشست حلقه *

شود. در این نشست به همراه دکتر ی ملی برگزار میانجمن زروان در کتابخانه

هرایر دانلیان، دکتر غالمرضا آذری، خانم مریم قهرمانی و آقای رحمان رضایی 

شناسانه و های روانشناسانه، جامعهسویه به نقد فیلم قیصر خواهیم پرداخت و

 تاریخی این فیلم را مورد بحث قرار خواهیم داد. 
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ها با انتشارات فکر نو، دو کتاب در دست نگارش است در پی رایزنی *

پردازد. یکی از این ی دستگاه نظری زروان میکه به شرح مفهوم مکان از زاویه

مکان و تحلیل سیستمی پیوند مکان و قدرت تمرکز کرده  شناسیکتابها بر جامعه

سیاست ساماندهی فضاهای عمومی،  است و بحثهایی مانند ظهور و تکامل شهرها،

اندازی تکاملی شناسی زیستی ساخت مکان و تحول مفهوم شهر از چشمجامعه

شناسی مکان ایرانی اختصاص یافته است و خواهد پرداخت. کتاب دوم به جامعه

جاهایی -نهادهایی مانند گرمابه و چیز-ی فضاهای قدسی، مکاناریخ و تبارنامهت

هایی نگاریدهد. در همین کتاب دوم تکمانند آیینه را مورد بحث قرار می

 ی فضاهای عمومی و مکانهای تهران امروز نیز گنجانده خواهد شد.درباره

رسیده و این به پایان « تاریخ نهاد در عصر ساسانی»ویرایش کتاب  * 

ی کتاب در پاییز به چاپ خواهد رسید. این کتاب تاریخ عصر ساسانی را از زاویه

کند و های پیچیده تحلیل میی سیستمدستگاه نظری زروان و با تکیه به نظریه

ی ایران ساسانی را با مستندات و ی جامعهداشتهای مرسوم دربارهبسیاری از پیش

ی پیکربندی ازد. در این کتاب شرحی سیستمی دربارهسهای فراوان مردود میداده

جنسیت، تمایز نهادهای سیاسی و نظامی قدرت، نظام خویشاوندی، و پویایی و 

پردازان مهم اندرکنش خاندانهای نیرومند بحثهایی گنجانده شده و آرای نظریه

سن و پورشریعتی( مورد قدیمی و جدید عصر ساسانی )مهمتر از همه کریستن

 و نقد قرار گرفته است. بحث 

ی انجمن زروان در عصرگاه ی اندیشهبه احتمال زیاد  نشست حلقه *

شناسی و تاریخ جنگ ایران و عراق آدینه سی و یکم شهریور ماه به تحلیل جامعه

های از جمله استراتژیست-اختصاص خواهد یافت و استادانی از دانشگاه جنگ 

شناختی و قایع جنگ و الگوهای جامعهی ودر این نشست درباره -اصلی جنگ

 رزمی حاکم بر آن سخن خواهند گفت.
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 شان بعدها رکنِ رکین خورشید از آب در آمدند! آموزانی که بسیارین عالمه حلی، با دانششناسی دبیرستا: گروه زیست۱۳۷۷زمستان 
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 «اندیشارنست نولته، سیمای یک تاریخ»نقد کتاب: 

 نشست رونمایی کتاب، نشر ثالث -۳/۵/۱۳۹۶شنبه سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به قلم زیگفرید گرلیش « اندیشارنست نولته؛ سیمای یک تاریخ»کتاب 

رین کتابی است که در شرح آرای این اندیشمند نوشته شده، به احتمال زیاد بهت

اند، با احتمالی بیش از آن و دکتر مهدی تدینی که کتاب را پارسی برگردانده

 ی چنین اثری را بر عهده بگیرند.توانند ترجمهبهترین کسی بودند که می

ارنست نولته اندیشمندی بحث برانگیز است که هم یکی از بارورترین و 

شود و هم به خاطر ی تاریخ و فلسفه محسوب میکارترین اندیشمندان حوزهپر

هایی که تحمل کرد، به یکی از پر سر و صداترین و اش و حملهآرای جسورانه

 ترین اندیشمندان معاصر تبدیل شد.در ضمن منزوی

گیرد که ها را در بر میای گسترده از موضوعپژوهشهای نولته دامنه

ی اند. این محور یگانه که دغدغهطراف محوری یگانه سازمان یافتهشان در اهمگی

شود، ظهور و سقوط فاشیسم در قرن بیستم است. ی نولته محسوب میعمرانه
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اش را تحت تاثیر قرار داد و رخدادی که به طور مستقیم زندگی نولته و خانواده

 به مرگ برادرش و ویرانی کشورش منتهی شد.

های جهان آلمانی زبان جایگاهی ممتاز را اندیشه نولته در جغرافیای

اشغال کرده است. او از سویی شاگرد نزدیک مارتین هایدگر بود و از سوی دیگر 

اش همچون یکی از اندیشمندان پیشگام و معتبر در به خاطر آثار دوران جوانی

ن شناسان مارکسیست اهمیت یافت. با این همه نولته ایی مورخان و جامعهجبهه

شجاعت را داشت که حق اندیشیدن را با دست نکشیدن از آن به جای آورد و 

بر خالف بسیاری از همگنانش که آشکارا به سکوت یا تحریف واقعیتها روی 

آوردند و دست کم از پرسشهای کلیدی و مهم خویش چشم پوشیدند، چنین 

ای انهنکرد. به همین خاطر است که از حدود سی سال پیش مهمترین جدال رس

ترین و شرمانهی آثارش در گرفته و بخشی از بیدر اروپا درباره

اش و از بین بردن اعتبارش به کار ها برای ساکت کردنترین روشغیرشرافتمندانه

ی مقابل او را یورگن هابرماس بر عهده بسته شده است. هرچند رهبری جبهه

و نومارکسیست پشت سر  گرای اندیشمندان چپداشت، و با این که تقریبا همه

اش آراستند و در عین حال که فشارهای سیاسی و دولتی برای راندن وی صف

از مراکز معتبر علمی و پژوهشی او را محدود ساخت و انتشار آثارش را با 

اش به محدودیت روبرو کرد، با این همه امروز شکی نیست که موضع نظری

ی معتبرترین ا او همچنان نویسندهکرسی نشسته است. یعنی با تمام این حرفه

ی فاشیسم است و آثار پرحجم و پرشمارش چالشهای نظری کتابها درباره

 ی گذشته به اثبات رسیده است.اش طی دههای را برانگیخته که بارور بودنجدی

ی این کتاب است، از موضعی همدالنه با نولته به گرلیش که نویسنده

گیرد، ی نوشتارهای نولته را در بر میکه تقریبا همه آثار وی نگریسته است. اثر او

شرحی است که مهمترین پرسشهایی که نولته طرح کرده را به شکلی منظم و 

چالشها و  دهد و عالوه بر طرح پاسخهای مورد نظر او،سامان یافته به دست می
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اهرانه ی ظهور این پاسخها و اختالف نظرها بر سرشان را هم مجدلها و بافت زمینه

 دهد.نمایش می

های اصلی بحث نولته چنان که گرلیش برشمرده، عبارتند از سرشاخه

ی علم، پدیدارشناسی و تاریخ فاشیسم، ماهیت شناسی تاریخ و فلسفهروش

کشی ی مارکسیسم، جایگاه آلمان در تاریخ اروپا، ماجرای نسلکارانهمحافظه

تاریخی جنبش چپ، و بنیادگرایی شناسی یهودیان و دامنه و دالیل آن، جریان

اسالمی. این مباحث به نسبت متنوع در نهایت در اطراف یک محور بنیادین گرد 

آیند و آن مقاومت در برابر مدرنیته است. یعنی نولته جریان مارکسیسم انقالبی، می

فاشیسم و بنیادگرایی اسالمی را به صورت سه موج از مقاومت در برابر جریان 

کند و بر آن مبنا پیوندهای میانشان را مورد تحلیل ی مدرن فهم میسازعقالنی

 دهد. قرار می

 

 

 

 

 

 

 

های فلسفی و در ضمن سازیروش نولته به خاطر درآمیختن با مفهوم

به نسبت پیچیده و الیه الیه است.  های تاریخی،توجه پروسواس به اسناد و داده

ی هایدگر به ارث برده را با شیوه ای که از هوسرل تااو میراث پدیدارشناسی

نگاری آلمانی درآمیخته و به ترکیبی منسجم و خردپسند مند تاریخعقالنی و روش

اند. خوشبختانه دکتر تدینی ی آثار نولته در بستر آن نگاشته شدهرسیده که بدنه

ی آثار او به آید، کارِ بزرگ ترجمهکه تنها شاگرد ایرانی نولته هم به شمار می



 صد و نود وپنجاه و هشتم/ شهریور هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

ی نولته به پارسی را بر عهده گرفته و تا به حال چندین کتاب از نولته و درباره

ی این توان پیش درآمدی بر همهپارسی برگردانده است. کتاب گرلیش را می

نوشتی بر آنها نیز کارکرد بندی و پیکتابها دانست، که در ضمن همچون جمع

 دارد.

ه و پرشاخه است و در این دامنی آثار نولته بسیار فراخبحث درباره

نوشتار کوتاه مجالی برای پرداختن به آن نداریم. از این رو تنها به گوشزد کردن 

کنم بدان گیری شخصی و داوری نظری بسنده میچند نکته و اشاره به چند موضع

ام را دقیقتر گیریامید که عالقمندان پس از خواندن آثار وی دالیل این موضع

 دریابند.

نکته آن که خواندن نولته برای کسانی که امروز در ایران به  نخستین

اندیشند، ضرورت دارد. نولته یکی از واپسین مدافعان شان میهویت و تاریخ

نگاری آلمانی است، و این چارچوبی است که سخت و قدرتمند سنت تاریخجان

شناسانه بر رویکردهای موردپژوهانه و شک از نظر استحکام روشبی

ی بریتانیایی برتری دارد. ما ایرانیان امروز در وضعیتی تاریخی قرار زدهستسیا

اش از گناه مان و پاکیزه بودنداریم که از سویی به خاطر دیرپایی تاریخ طوالنی

ماند، و از سوی دیگر به خاطر استیالی ها میی موقعیت آلمانیو جرم به واژگونه

اش به امری کوشش برای تبدیل کردن نگاری وی تاریخزدهسرمشقهای سیاست

ی تاریخی مردم آلمان برانگیز، به خودانگارهآور و تفرقهمبهم و تخیلی و شرم

اش و شباهتی پیدا کرده است. هرچند که تاریخ ایرانیان و گستره و پیچیدگی

اش به هیچ عنوان با دار بودن هویت ملی ایرانی و تناوری تاریخیهمچنین ریشه

دانشگاهی برای -ان شبیه نیست، اما در هردو مورد کوششی سیاسیمورد آلم

بینیم که هم در ایران زدایی و جعل تاریخ و فروپوشاندن هویت ملی را میهویت

و هم در آلمان بخشی از اندیشمندان و کارگزاران فکری و کارمندان دانشگاهی 

جدای از محتوای  را نیز با خود همنوا کرده است. از این رو خواندن آثار نولته
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ای برای آموختن مقاومت نظری در برابر قدرت شان، شیوهارزشمند و موضوع مهم

 هم هست. 

دومین نکته آن که آثار نولته به موضوعی کلیدی و بنیادین در تاریخ 

کند. تصویر ذهنی اروپای قرن بیستم، و بنابراین تاریخ معاصر کل جهان اشاره می

صِ عوام آن است که سرنوشت قرن بیستم با یک غالب بر عوام مردم و خوا

)متفقین( « خوب»ی مهیب یعنی جنگ جهانی دوم تعیین شده که یک طرف واقعه

)متحدین( داشته است. در یک سو ترقی و رفاه و پیشرفت )در « بد»و یک طرف 

ی ساالری )در نسخهاش( یا آزادی و دادگری و مردمروایت مارکسیستی

ی بینیم که سرسپردهیم و در مقابلش ملتهایی وحشی و بربر را میاش( را دارلیبرال

رهبرانی دیوانه و مجنون شده بودند و مدام در حال قتل و غارت و کشتار 

 اند. اندیشمندان و ارتکاب هولوکاست بوده

این تصویر دوقطبی ساده که بارها و بارها در فیلمها و سریالها، رمانها و 

و کتابهای دانشگاهی تکرار شده، فضا را برای طرح چندین های داستانها و مقاله

پرسش بنیادین و مهم تنگ کرده است. پرسشهایی از این جنس که اگر دولتهای 

آلمان نازی و ایتالیای فاشیست و ژاپن هیروهیتو تا این پایه پلید و سرکوبگر و 

شان دانی شهرونستمگر بودند، چطور از پشتیبانی مردمی و وفاداری سرسختانه

چرا  ها و جنایتها تنها به این جبهه منحصر بوده،کشیبرخوردار بودند؟ یا اگر نسل

هایی از آن را پیش از ظهور فاشیسم و پس از آن تا به امروز در هردو نشانه

اردوگاه پیروزمند جنگ جهانی دوم )غربِ دموکرات و شرق کمونیست(  

نمایند، به سرعت به ابتدایی میبینیم؟ پرسشهایی از این دست که ساده و می

ای گانههای سهیابند. مثال این که پیوند میان ایدئولوژیپرسشهایی عمیقتر بسط می

ی جنگ که در جریان جنگ جهانی دوم با هم درآویختند چه بوده است؟ رابطه

جهانی دوم و جنگ جهانی اول چه بوده؟ و اصوال جایگاه کشورهای درگیر در 
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تاریخ اروپا و تاریخ بسط تمدن اروپایی به خارج از این قلمرو این نبردها با 

 چگونه بوده است؟ 

کشد که امروز اهمیتی ی این پرسشها خواه ناخواه به مسائلی میدامنه

آورند. مثال هایی مستقر در قدرت فراهم میسیاسی دارند و مشروعیتی برای جناح

ای داشته و چرا اقع چه دامنهها به وکشی یهودیان به دست آلمانیاین که نسل

ها و ها به دست انگلیسیها به دست ترکها و هندیکشی ارمنیمتمایز از نسل

و این پرسش مهم که در نهایت برای  شود؟ها به دست روسها قلمداد میایرانی

ی درگیر در جنگ جهانی دوم سودمندتر و مردم ایران زمین کدام جبهه

 اند؟دهبوتر و بهتر میبخشرهایی

ی مهم در آثار نولته آن است که مجالی برای طرح بنابراین دومین نکته

ی تاریخ قرن بیستم اروپا و به ویژه جنگ جهانی دوم به پرسشهای بنیادین درباره

مند را برای پاسخگویی بدان در اختیار دهد و دستگاهی منسجم و روشدست می

پرسشی و مسلح بودن به چنین گذارد. چنان که گفتیم، چنین طرح مخاطب می

رویکرد عقالنی و مستدلی برای ما ایرانیانی که به زور به یکی از دو جبهه چسبانده 

مان را صرف مقاومت در برابر استعمار همان های قبلی و بعدی تاریخشدیم و دهه

 جبهه کردیم، اهمیتی دوچندان دارد.
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ت که مفاهیمی نو و چارچوبهایی ی مهم در آثار نولته آن اسسومین نکته

کند. قالبی نظری که به ویژه برای فهم تاریخ تازه برای فهم تاریخ عرضه می

اروپای قرن بیستم طراحی شده و در آن حوزه بسیار قانع کننده و کارساز است، 

توان برای بنیاد کردن دستگاهی رود و میاش از آن هم فراتر میاما کارسازی

 انی تاریخ ایران نیز بسیار از آن آموخت.نظری برای بازخو

ای که ناگزیر باید در پایان این نوشتار بدان اشاره گیری نظریاما موضع

شک دانشی گسترده و هوشی تیز و تند و کنم آن است که نولته هرچند بی

جسارتی چشمگیر دارد، به نظرم در بسیاری از جاها به دلیلی نامعلوم از پیشروی 

دلیل ای و بیهایی کلیشهپوشی کرده و در نقاطی همنواییچشم در ساحت پرسش

دهد. نولته تا پایان عمرش که تا سال گذشته ادامه را با آرای هنجارین نشان می

ی جنبشهای داشت، ذهنی چاالک و زاینده داشت و واپسین اثرش درباره

هم تا پایان  دهد که هم اطالعاتش روزآمد بوده وی اسالمی نشان میبنیادگرایانه

ی نماید که تجربهنگریسته است. با این همه چنین مینگری به امور میکار با ژرف

شده، باعث های برخاسته از حمالتی که به او میکامیشک تلخاش، و بیزیسته

کارانه رفتار کند و گاه به الزامات دستگاه نظری خویش شده تا در جاهایی محافظه

های نولته باید به دقت سازی. این بدان معناست که مفهومنیز وفادار باقی نماند

شان به دادن شتابزده مورد بحث و نقد قرار گیرد، و به خصوص باید از تعمیم

قلمروهای تمدنی دیگر مانند ایران زمین پرهیز کرد. بسیاری از پاسخهایی که 

است در نولته به پرسشهای مهم خویش داده هم لزوما درست نیستند، و الزم 

درون دستگاه نظری استوار او و همچنین خارج از آن بار دیگر وارسی شوند و 

 تا مرزهای طرح پرسشهای نو ادامه یابند.
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 فریدون توللیشعر از  سه

 تهران( ۹/۳/۱۳۶۴ -شیراز ۱۲۹۸)

 یو نوش و گنه یعشق و نشاط م عطش

 یبزمگه نیا ی بندهیکن ناز که ز ناز    

 مکش از سر بخت هیسا یعمر من ی هیما

 یمه زیتر از نور دالو زیدالو که    

 

 تو که با موج نگاه اهیآن چشم س ناز

 یراز من و راز تو گشوده است ره شیپ    

 جام یسوزان تو چون بشکفد از بوسه  لب

 یهزاران گنه زیکه لبر یمن جو لب    

 تو در سوزش عود؟ یماند تن رعنا بچه

 یهیس ریحر از پشت یکریپ یمرمر    

 که در کشور حسن یآ شیافشان کن و پ زلف

 یآنست که بر فرق ندارد کله خسرو    
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 آغوش تو درمان کندم درد فراق گفتم

 یتبه دیبود و ام یهیس یآرزو    

 دل چند توان گفت به افشردن دست غم

  ینگه زیو گر زیپره یبه خاموش ای    

 یتار و بسر وقت من آ یشب زیبگر مست

 یکه تابنده تر از ماه شب چهار ده وت    

  

 

 

 

 

 

 

 ستین یخور قوم باستان در  ریبر حلق و دست در زنج حلقه

 ستین یهالک است زندگان نیا  دیمردگان به هوش آئ یا آخر

 ستین یگانیو اقبال را فخر  خواهد یم خخون سر یزندگ

 ستین یآسمان ریتقد کار  که تو راست یو بندگ یزبون نیا

 ستین یثبات است و جاودان یب فالکت و فقر نین که اک یکوشش
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 ستین یافغان و نوحه خوان گاه  رزم است و انتقام امروز روز

 ستین یخور موسم جوان در  و حرمان به روزگار شباب أسی

 ستین یگران نیجان به ا متیق  یترس شتنیبر جان خو چند

 رین شحقله در شکن چو نیو ا زیخ  ریحلقه بم یدر تنگنا ورنه

 

 

 

 

 

 

 تبهکار تبهکام  وید نی! اززیبگر

 یرو هیروز س هیغول س نی! اززیبگر    

 آمده بر سنگ شین یافع نی! اززیبگر

 یآتش زده در مو یزنگ نی! اززیبگر    
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 دل پر سوز نیدر کش و بشتاب ز من کا پا

 ستبیهول است و چراگاه نه یغولهیب    

 افتاد تو یاشک فروزنده که در پا وان

 ست!بیست و فرست و فسونست و دروغقلب   

 

 عشق جگر خوار نیکه ا شیندیو ب بشتاب

 است مبادا که کشد در بن چاهت دام   

 فسونگار اری نیکه ا شیندیو ب بشتاب

 است مبادا که کشد در خم راهت مار   

  خاموش یکلبه  نی!مبادا که درزیبگر

 تو جان دهد از دست غم یشده ا نینفر    

  فام و سبکجوش هیخون س نی!که ازیبگر

 اگر در قدم تو! زدیتو بود ر ننگ

 

 من اگر شعله کشد گرم روان سوز شعر

 دینبرد از دل و اشکت نگشا رشکت    

 یکند از بن هر مو هیمن اگر مو عشق

 دینپا شیب یباور سرد تو دم در    
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 دخمه که سرداب طلسم است نیدر کش از پا

 ورطه که گرداب نهنگ است نیدرکش از پا   

 زیپره یکه خوشنام زیدر کش و بگر پا

 تو خودکامه به از ننگ درنگ است شیپ در   

 

 

 

 

  

 رنج گرانبار نیا یمن اندر پ معشوق

 است و بمن بسته کنون چشم تب افروز مرگ   

 هکامی! که ننواخت کسم روح ساندوه

 روز هی!که نشناخت کسم عشق سافسوس  

 

 

 

 



 صد و نود وپنجاه و هشتم/ شهریور هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

 

 گربه     رهایم:از شع

  

 

 

 

 

 گربه زیرا نماد ایران است   دارمها را عزیز میگربه

 آری، آری، که این همان آن است  دلنواز است و چابکی زیرک

 

 تیز و بُرّنده، تیغِ جراحان  آلودشاد و رامی ملوس و خواب

 ست همدل باران همچو برکه  رِند و هشیار و تیز و پنهانکار

 

 ره نهان رفت و راه از او بر پاست   شب گربه بر سر پرتگاهِ

 جَست و افتاد و باز بر پا خاست  همچو ایران ز بامِ صد تاریخ

 گرنه معنای این همه شب چیست؟  گربه ایران بود و پارسی گربه

 جز فروغش ببین، امیدی نیست  چشم زیباش مثل اخگر، زرد

 

 رااستخوانهای خاک دیرین   گرگِ ویرانگری که بشکافد

 کشت گربه دروغ رنگین را   بینوا موش شد به چنگالش

 

 چیندهمچو توفان که آب می  ی نر بودگربه نه، شیرِ خفته

 بیندشیر هر شب به خواب می  زار غریبنعره شاید، که بیشه
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 ی ماهنگاره  

 ی اروپا، پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوریی اتحادیهنمایندگان مجلس هنگام گرفتن سلفی با خانم موگرینی نماینده
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  وگوی درونیگفتار ـ گفت  

  رای ارتباط میان زبان، نظامی از نشانگان ـ معانی است که ب وگو:اصل گفت

وگو و سخن تنها در زمانی کارآیی من و دیگری تکامل یافته است. بنابراین گفت

دارند که توسط من تولید شده و انتقال معنایی به دیگری را آماج کرده باشند. با 

های رفتاری، زیر این وجود، بخش مهمی از روندهای پردازشیِ منتهی به انتخاب

گوید و پذیرد که در آن من با من سخن میانجام می وگوی شکلی از گفتسایه

وگوی درونی دیگری اصوال غایب است. این شکل از کاربردِ زبان را گفت

وگوی درونی در دوران نوزادی و کودکی به عنوان ابزاری برای نامیم. گفتمی

درونی ساختن زبان و تسلط بر آن کاربرد دارد. اما پس از چیرگی من بر زبان و 

هایی های نمادین با دیگری، کاربرد آن تنها به ظهور زنجیرهلط شدن بر ارتباطمس

شود که فرآیند پردازش اطالعات غیرضروری، ناکارآمد و محدود کننده منتهی می

کند و به این ترتیب آن را کند ساخته و خودآگاه را به طور دایم رمزگذاری می

ی درونی من دو پاره شده و یک وگوکاهد. در گفتبه نمادهای زبانی فرو می

است، سخن « دیگریِ تعمیم یافته»ی بخش از آن با بخشی دیگر که نماینده

 گوید.می

  تنها شکلی از اندیشه خاموش است.  تفکر همان سخن گفتنِ مداری:زبان

 اصالت و ارزش دارد که به زبان تبدیل شود و در قالبی کامالً خودآگاه بیان گردد.

 ناپذیری یا فرو کاسته اصلی اندیشه به خاطر ترجمه یبدنه رپَن:ی کَتله

مانند و در نتیجه دستگاه انتخابگرِ من با فشرده استفاده باقی مینشدن به زبان، بی

وگوی درونی، در عمل از کار و چروکیده شدن بر محورِ کوچکِ زبان و گفت

رینِ پیش تنیده در زبان ایستد و ناگزیر از قواعد اجتماعی و هنجاکردن باز می
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دیگرى بر مجراى  ى ارتباطىِ من ـى شیوهزبانى شدن تفکر، و غلبهکند. پیروی می

به امکان اندیشیدن  شود، باعث میمن ترِ اندرکنش من ـتر و زیربنایىساده

 .از میان برود گفتنىناچیزهایى 

  :و قلمروی  ی تصاویربازی با زبان و فروکشیدنش در زمینه راهبرد بیدل

تمرکز بر اشکال دیگر اندیشیدن در شرایط حدی و گریختن از گرانش  فرازبانی،

 مداری.زبان

Z  وگوی عادی وگوی درونی از نظر ساختاری چه شباهتی با گفتگفت

وگوی درونی است، از کجا آمده ی گفتای که شنوندهیافتهدارد؟ دیگریِ تعمیم

چه قبل درونی به چیزی خاص فکر کرد؟ بوگوی توان بدون گفتاست؟ آیا می

وگوى درونى چرا به هنگام تنهایى گفت اندیشد؟از یادگیرى زبان چگونه مى

شود؟ در این وگوى درونى متوقف مىدر چه شرایطى گفت شود؟شدیدتر مى

چرا در شرایطی بحرانی که خطری  شرایط رفتارمن تا حدى هنجارین است؟

ی سریع و شتابزده و در عین حال دقیق ضرورت گیرشود یا تصمیمنمایان می

 رود؟ وگوی درونی از میان مییابد، گفتمی

O یا تصاویرى را پیش چشم  یدزنبا خود حرف مىآیا ؟ یدکنچطور فکر مى

 ؟ یددانستنمىآن را که پیشاپیش  یدگوی؟ به خود چه مىیدکنمجسم مى

 

 

 

 من  

 دیگری تعمیم یافته

 گفتگو

 گفتگوی درونی

 من

 دیگری
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 چهارم امردادرام: 

 

رخداد مهم در تاریخ ایران گره خورده است. در این روز با چندین  

هجری خورشیدی جنگ صفین میان سپاهیان حضرت علی  ۳۶چهارم امرداد سال 

ساز و مهم پس از درگذشت و مخالفانش درگرفت که یکی از نبردهای سرنوشت

آرایی سیاسی و بعدتر مذهبی مسلمانان آغازین را شفاف پیامبر اسالم بود و صف

یک قرن بعد، عباسیان که به تازگی سریر قدرت را در این میان ساخت. حدود 

به ارث برده بودند، همچنان مثل امویان در سرکوب نیروهای آزادیخواه ایرانی 

شان به حاکمیت کردند که بسیاریکوشیدند و اندیشمندان را تعقیب میمی

که به خاطر بود  عبدالحمید بن یحییمسلمانان تن در داده بودند. یکی از ایشان 

های پهلوی به زبان عربی و آشنا کردن حاکمان عرب با کردن اندرزنامه ترجمه

 ۱۲۹آیین سیاست ایرانشهری شهرتی داشت و روز دوشنبه چهارم امرداد سال 

اش ی عباسی به شکل دردناکی زجرکشهجری خورشیدی به دستور خلیفه

 کردند.

نوع سیاسی مصادف بوده در دوران معاصر هم این روز با رخدادهای مت 

فقیر )درویش( مال مستان صیداهلل در افغانستان ده هزار نیروی  ۱۲۷۶است. در 

ها در مالکند حمله کرد و داوطلب پشتون را بسیج کرد و به مقر نظامی انگلیسی

های ( در گرماگرم درگیری۱۲۸۸. دوازده سال بعد )آنجا را در محاصره گرفت

سردار بدین و چیرگی نیروهای آزادیخواه بر تهران، خواهان و مستمیان مشروطه

به صف مجاهدین با افرادش محتشم بختیاری که از طرفداران محمدعلی شاه بود 

الملک مفاخردر همین روز  پیوست و با شکوه فراوان از نیاوران به تهران وارد شد.

اعظام  وزیر تجارت استبداد و حاکم مستبد تهران در دوران استبداد صغیر توسط
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در همین روز  .فرستاده شددادگاه هایش به بابت دزدیالدوله الریجانی دستگیر و 

برای سالم عام مراسم در اندرون به تخت نشست و خردسال سلطان احمدشاه 

خوانده شد. سپهدار ی تهران تازه یخطبه توسط امام جمعه شاه تازه اجرا شد و

داد که پانصد قزاق همراه محمدعلی ای به سفارت روس اولتیماتوم طی نامههم 

 در همین روز اند و باید خلع سالح شوند.شاه در زرگنده باعث اغتشاش شده

خواهند ها میستارخان و باقرخان طی تلگرافی از سپهدار استفسار نمودند روس

ای برای ترسید توطئهکه میسپهدار  ؟آنها را به عثمانی بفرستند، تکلیف چیست

ها خیلی حرام زاده روس» :پاسخ دادشتن ایشان در کار باشد، دستگیری یا ک

 «!به تهران بیایید، هستند

 

 السلطنه بختیاریصمصام

 

 

 

 

 

 

 مراسم سالم احمد شاه

حدود یک دهه پس از شکست نیروهای استبدادی در ایران، همین روسها  

خواهان  هم بر تزار شوریدند و انقالب اکتبر آغاز شد. در آن هنگامه لنین که

ای صادر کرد و رفتارهای جلب نظر مردم استانهای کنده شده از ایران بود، بیانیه

استعماری تزارها را سرزنش کرد و با قراردادهای امپریالیستی مخالفت کرد. در 
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 بختیاری صمصمام السلطنه( صدراعظم ایران نجفقلی خان ۱۲۹۷این هنگام )سال 

ای رسمی از طرف دولت اعالمیهه برد و بود که هوشمندانه از این فرصت بهر

تزاری تمام  یروسیهایران صادر کرد و گفت که به خاطر فروپاشی دولت 

از اعتبار  ترکمنچای و گلستانبین دو کشور از جمله قراردادهای استعماری 

ایران را عزل کرد، بی آن که از کنسولهای روس در شمال اند. او همچنین افتاده

ری کند و نمایندگان ایشان را به عنوان سفیر روسیه به رسمیت ها هوادابلشویک

ها هم تاخت و گفت که باید جنوب السلطنه در ضمن به انگلیسیبشناسد. صمصام

کنند. به دنبال دستور داد حکومت نظامی را لغو ایران را تخلیه کنند. او همچنین 

الغا را ها خارجیالسیون قرارداد لیانازف و کاپیتوهم ت وزیران أهیها این اعالمیه

کرد. با این همه تا سه سال بعد موج شورشهای بلشویکی به داخل ایران هم رسید 

که گرایش بلشویکی داشت و در اهلل خان احسان  ۱۳۰۰و در همین روز به سال 

به لنگرود حمله کرد و شهر را به تصرف ها هم جای گرفته بود، صفوف جنگلی

 خود درآورد. 

 

 

 

 

 

 

 رایهی کریشنا دوهساختهد ویتاال معب

در مقیاسی جهانی نیز چهارم امرداد با رخدادهای سیاسی گوناگون قرین  

رایَه به پادشاهی دولت کریشنا دِوَههجری خورشیدی  ۸۸۸بوده است. در سال 

ی این قلمرو را آغاز نَگارَه در جنوب هند رسید و روند بازسازی و توسعهویجایَه
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فرانسه تاهیتی را  ۱۲۷۰و در  اعالم استقالل کرددر آفریقا لیبریا  ۱۲۲۶. در کرد

مردم انگلستان با رای دادن به حزب کارگر  ۱۳۲۴. در به قلمرو خود افزود

بالفاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل را از قدرت برکنار 

ا امضا هری ترومن حکم تاسیس سازمان سیا ر ۱۳۲۶، و دو سال بعد در کردند

 . کرد

ملک فاروق شاه مصر از  ۱۳۳۱در سال  

گیری کرد و پسرش ملک فؤاد به قدرت کناره

فیدل  ۱۳۳۲، و یک سال بعد در سلطنت رسید

ای ناموفق به پادگان مونکادا کاسترو با حمله

به یاد  انقالب کوبا را آغاز کرد. هوادارانش

پس از آن خود را اعضای جنبش  همین حادثه

جمال عبدالناصر با الهام از نهضت  هم ۱۳۳۵. سه سال بعد در دانستندمی ژوئیه ۲۶

 ملی شدن صنعت نفت در ایران، کانال سوئز را ملی اعالم کرد.

طی سالهای اخیر دو رخداد واگرا در این روز واقع شده است. یکی آن  

 بمب انجام شد که به ۲۱ی تروریستی در احمدآباد با انفجار حمله ۱۳۸۷که در 

 ۱۳۹۵، و دیگری آن که در نفر و زخمی شدن دویست نفر انجامید ۵۶مرگ 

. پیش از هیالری کلینتون اولین نامزد زن جدی ریاست جمهوری در آمریکا شد

او هم زنی نامزد این مقام شده بود اما از حمایت حزبی برخوردار نبود و این 

 .حرکتش بیشتر عملی نمادین در راستای جنبش رهایی زنان بود

های نهادی و فرهنگی گوناگونی نیز گره چهارم امرداد با تاسیس و تحول 

راه آهن ساری  ۱۱۸۲، در ی پست آمریکا تاسیس شداداره ۱۱۵۴خورده است. در 

، و که به تعبیری اولین خط قطار با مصرف عمومی است در لندن گشایش یافت

 ۱۲۶۶. در انجام شدنخستین اجرای اپرای پارسیفال واگنر در بایروث  ۱۲۶۱در 
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والت  ۱۳۳۰و در  نهضت زبان اسپرانتو آغاز شد Una Libroبا انتشار کتاب 

 .دیسنی کارتون آلیس در سرزمین عجایب را نمایش داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرگ آتاهوالپا

 

(، ۱۲۳۵)جرج برنارد شاو زادگان نامدار چهارم امرداد ماه عبارتند از  

آلدوس هاکسلی (، ۱۲۵۴)دو شاعر اسپانیایی کارل گوستاو یونگ و آنتونیو ماچا

آتاهوالپا آخرین  ۹۱۲(. در این روز به سال ۱۳۰۷)استانلی کوبریک ( و ۱۲۷۳)

 هم ۱۳۶۳و در  کشته شدفاتح غارتگر اسپانیایی اینکا به دست فرانسیسکو پیزارو 

دان و موسس سازمان نظرسنجی گالوپ جرج گالوپ آماردان و ریاضی

 .درگذشت

 

 

 

 

 

 

 استانلی کوبریک    ج گالوپ جر



 صد و نود وپنجاه و هشتم/ شهریور هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

 

 

 «خرد بودایی»فصلی از کتاب 

 

 بخش سوم: اتریخ تدوین کیش بودایی

 

                                                 

 

 pre-sectarian Buddhism 
 original Buddhism 

 the earliest Buddhism 

 

 گری آغازینگفتار نخست: بودایی

گری بودایی»هایی که خودِ بودا وضع کرده بود، امروز با نام آن آموزه

یِ خودِ گربودایی»یا  3«گری آغازینبودایی»، 2«گری اصیلبودایی»، 1«ایپیشافرقه

منظور، شکل و محتوای دین بودایی پیش از بروز نخستین  5نامند.می 4«بودا

انشعاب در انجمن بوداییان است. این انشعاب اولیه را معموال با جدا شدن 

دانند و زمانش را بین شورای دوم و سوم واده مربوط میمهاسمگهیکه از اسثویره

ی حکومت آشوکا ب آغازین را تا دورهدانند. اما هیراکاوا این انشعابودایی می

� Buddhism of the Buddha himself 

 Gombrich, 1997: 11 -12; De Jong, 1993: 25; , 1999. 
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به درستی گوشزد کرده که فرضِ  7مورخی به نام گرگوری شوپن 6برد.عقب می

بینانه وجود یک دین بودایی همگن و منسجم در زمان زندگی بودا چندان هم واقع

ای نیست. چرا که تنوع افکار و آرا به ویژه در ابتدای دوران ظهور یک دین قاعده

و یک دین تنها در اثر گذر زمان و طرد دگراندیشان و مرزبندی با کلی است 

 گیرد. دیگر ادیان است که شکلی منسجم و سازمان یافته به خود می

ی بودایی متون های اولیهنماید که تمام فرقهاز سوی دیگر چنین می

گرفته و آرای فرض در نظر میمقدس مشترک و اصول همگونی را به عنوان پیش

اند. منظور از کردهی آن طرح میشان را در زمینهی فرقهو متمایز کننده ویژه

                                                 

 

 Hirakawa, 1990: 94. 

 Gregory Schopen 

 Davidson, 2003: 147. 

گری آغازین این مجموعه از عناصر معنایی است که گاه به شکلی سست بودایی

 اند، اما توسط اکثریت بوداییان یکی دو نسل بعد از مرگ گوتمهبه هم متصل شده

از مورخان مانند وادِر صورتبندی  برخی 8اند.شدهسیدارته به او منسوب دانسته می

در حالی که برخی دیگر  9دهند،این آرا را به خودِ بودا و شاگردانش نسبت می

مانند دیویدسون از طرح این امکان ابایی ندارند که شاید این آرا هیچ ارتباطی با 

  10سخن خودِ بودا نداشته باشد.

ی هستند که هسته با این وجود بیشتر پژوهشگران با سخن گومپریچ موافق

داند. متونِ حامل آمیز یک نفر میی نبوغهای بودایی را حاصل اندیشهمرکز آموزه

 Warder, 1999. 

 Davidson, 2003: 147. 
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« سمیوتَه نیکایه»، «مَجْهیمَه نیکایه»، «دیگْهَه نیکایَه»این هسته عبارت است از: 

ی مرکزی هم بندها و جمالتی درون این هسته«. وینَیَه پیتَکه»و « انگوتارَه نیکایه»

تردید سخنِ خود هشگران آنها را بینماید و پژودارد که کهنتر از بقیه میوجود 

دانند. ناکامورا که دقیقترین پژوهش را در این مورد به دست داده، بودا می

نویسد که این بخشهای بسیار کهن همان شعرهایی هستند که درست مانند می

 11شوند.های زرتشت، گاتاها نامیده میسروده

خود قوانینی برای ساماندهی اخالقی و اجتماعی پیروانش  بودا انگار

گوید او اعتبار و اما نقل قولهایی از او وجود دارد که می 12وضع کرده بود،

های وضع شده توسط شوراهای تشکیل یافته از مشروعیت قوانین و مرامنامه

                                                 

 

 Nakamura, 1980: 57. 

 Bhaddali Sutta, Majjhima Nikaya 65. 

ها اما راستیِ این گزارش 13شناخته است.رهبران شاگردانش را نیز به رسمیت می

ی فراگیر بودن و بینیم که بودا دربارهجای تردید دارد. چون در جای دیگری می

گیری در دست خویش حساس است و مثال اوپاسنه را به خاطر تمرکز تصمیم

حدس  14کند.گذاری راهبان برای خودشان ستایش میجلوگیری از قانون

یری و وضع قواعد گنیرومندتر آن است که بودا مانند سایر رهبران دینی تصمیم

اخالقی و انضباطی را در دست خود متمرکز ساخته و روایتهای بعدی که خالف 

های شوراهای کنند، با هدفِ مشروعیت بخشیدن به تصمیماین را گزارش می

 اند. بعدی نوشته شده

 Vinaya Pitaka, Cullavagga, 9th Khandhaka, Chapter 2. 

 Vin.iii.230ff. 
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این اندرز بودا که از پیروانش خواسته بود تا بعد از مرگش همچنان از 

نیز با این برداشت سازگار است. هرچند به احتمال زیاد  15قواعد او اطاعت کنند،

گیری قایل بودا برای جماعت پیروانش در سنگهه خودمختاری و حق تصمیم

داده تا برخی از قواعد فرعی و دستورهای جزئی بسته نبوده، اما انگار اجازه می

چنین  16به شرایط توسط تصمیم جمعی ایشان دگرگون شوند یا نقض گردند.

تصویب شده بعد از مرگ بودا، به  17ینماید که قوانین اخالقی سختگیرانهمی

آرای شاگردان پرهیزگارتر و سختگیرتر او مربوط بوده باشند، تا عقاید و 

های اصلی خودش. به عنوان مثال در این قوانین جدید شرکت در جشنهای آموزه

                                                 

 

 Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya 16 
� Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya, 16 

 Vinaya Pitaka, Cullavagga, First Khandhaka, Chapter 14. 

دانسته شده  حرام 20و گرفتن یا دادن پول 19رقصیدن، 18عمومی، بازی کردن،

 است.

 

 هالباس هندی

 در تخت جمشید

 

  

� Theravadin Patimokkha, Pacittiya 53.   
� Vinaya Pitaka, Cullavagga, First Khandhaka, Chapter 13. 

� Theravadin Patimokkha, Nissaggiya, Pacittiyas 18, 19 and 20.  
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به این ترتیب روشن است که یکی از ارکان کیش بودایی از همان آغاز، 

انجمن گروندگان بوده است. آنچه که در بیشتر زبانها به صورت مترادفی از راهب 

ترجمه شده، در اصل بْهیکو )برای مردان( و بْهیکونی )برای زنان( است. طبق 

های مردانه در کیش بودایی های زنانه پنج سال پس از صومعهتراواده صومعهسنت 

« گرگدا، دریوزه»اند و گرفته شده« بهیک»ی ها از ریشهتاسیس شدند. این کلمه

دهد. این نام از آنجا آمده که این راهبان باید طبق سنت غذای خود را معنی می

« درویش»عنایی شباهتی با این کلمه از نظر م 21از دیگران گدایی کنند.

اوستایی دارد که یکی از القاب  (Ewoagird :drigaovê : )دریگَئووِه

                                                 

 

� Spiro, 1982: 279. 

 .۹، بند ۵۳یسنه   �

این واژه تا به امروز در فارسی دری معنای  22ی زرتشت بوده است.پیروان اولیه

کهنش را حفظ کرده است. درویش گویا نامی بوده که برای برچسب زدن به 

گرفته است. زرتشت آنگاه که فاده قرار میپیروان زرتشت به شکلی عام مورد است

: )دریگِم یوشماکِم« درویشانِ تو»دهد، از مزدا را مخاطب قرار می

mvkAmCUY ,mUgird  :drigûm ýûshmâkemن ( سخ

 23گوید.می

وجه شباهت دیگر دین بودایی و زرتشتی آن است که در هردوی آنها از 

ا در کانون پالی به صراحت برابری دینی زنان و مردان دفاع شده است. بود

 .  ۵، بند ۳4یسنه   �
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شدگی را ی روشنتوانند مانند مردان چهار مرحلهگوید که زنان نیز میمی

در متون پالی و اوستایی به شکلی یکسان نام پیروان  24بگذرانند و به نیروانا برسند.

زن و مرد در کنار هم آمده است و این در متون هندویی و حتا جَینی نظیر ندارد. 

به برابری دو جنس باور  -مثال سرامانَه–های جَینی قدیمی از فرقهالبته برخی 

با این وجود هشت قانون موسوم  25شود.دارند، اما این امر قاعده محسوب نمی

شود و با در سنگهه وجود دارد که تنها زنان را شامل می« 26هشت گارودَمَه»به 

ن شده است. تر بودنِ روح زنان نسبت به مردان تدویفرضِ فروپایهپیش

های زنانه همگام با دین بودایی در تمام قلمرو نفوذ این آیین پراکنده شد. سنگهه

ی خود را پدید آورد، و شود که دین المایی مردانهتنها استثنا به تبت مربوط می

                                                 

 

� Jaini, 1991. 

� Collett, 2006: 55–84. 

کرد. ی تراواده در آن رواج داشت و نهادهای زنان را پشتیبانی نمیتایلند که فرقه

 النکا نیز از میان رفتند. بودایی تا قرن یازدهم .م در سری یهای زنانهصومعه

 

 

 

 

 

 ی کانیشکاکهنترین تصویر کالسیک بودا بر سکه

� Garudhammas 
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کردند، به ای که رعایتش میی اخالقیراهبان بودایی گذشته از مرامنامه

اند. در حدی که خاطر نوع لباس و پوشش خویش نیز از بقیه متمایز بوده

اگونی در زبانهای گوناگون برای های گونکلیدواژه

نامیدن ردای بوداییان رواج یافته است. در 

袈(، در چینی جیاشا )काषाय) 27سانسکریت کاسایَه

裟  ژاپنی کِسا(، در (袈裟در کره ،) ای گاسا

(가사 و در تبتی چوگو نامی است که برای اشاره ،)

ایست که برای رود. این واژهبه این پوشاک به کار می

                                                 

 

� Kāṣāya 
 Kieschnick, 2003: 90. 

رفته و بعدتر به ردای کل بوداییان تعمیم یافته به پوشش بودا به کار میاشاره 

است و به رنگ « زعفرانی»ی اصلی سانسکریت کمابیش به معنای است. کلمه

ی پیروان بودا کند. این ردا در ابتدای کار پوشش ویژهخاص این ردا اشاره می

ها را به است. این پارچهشده های دور ریختنی و کهنه ساخته میبوده و از پارچه

آوردند و آن را دور ی چهارگوش شال مانند پدید میسه تکه هم دوخته و از آن 

چیوارَه )سه پیچیدند. این سه تکه را روی هم رفته تریبخشهای مختلف تن می

شود و با همین ی کاسایه محسوب مینامند که مترادفی برای کلمهپارچه( می

و  30، اوتَّراسَنگَه29این سه بخش را اَنتَرواسَه 28شده است.شکل به چین نیز منتقل 

� antarvāsa 

� uttarāsaṇga 

 ران دلفی در تندیس ارابه لباس یونانی
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شود و دور کمر و پایین تنه انترواسه زیر همه پوشیده می 31اند.نامیدهسَمگْهَتی می

گیرد و از زیر سایر بخشهای ردا شود. این پارچه رانها را در بر میپیچیده می

داییان بعد از بر تن کردن شود. بوای دیده میی آویختهی سه گوشههمچون پارچه

ی اینها پوشاند. روی همهکنند که باالتنه را میانترواسه، اوتراسنگه را در بر می

ترین بخش است های بودایی نمایانگیرد که در تندیسها و نقاشیسمگهتی قرار می

 کند.  و تقریبا کل اوتراسنگه و بخشهای باالیی انترواسه را زیر خود پنهان می

اند تر کتابهای تاریخ بودا، پوشاک یونانی را خاستگاه کاسایه دانستهدر بیش

اند. این برداشت به کلی ها را مشتقی از هوماتیونِ یونانی دانستهو این جامه

ی نادرست است. پوشش بوداییان در ریخت و رمزپردازی و نامگذاری ادامه

                                                 

 

�  , Vin 1:94 289. 

درآمیخته است و مستقیم پوشش مردم گنداره است که با عناصر سکا و کوشانی 

هیچ ارتباطی با پوشش یونانیان ندارد. توضیح آن که اصوال یونانیان تا پایان عصر 

اند و گذشته از یونانیان ساکن استان هخامنشی لباس به معنای دقیق کلمه نداشته

ها را وامگیری کرده ها و فنیقیها و هوریی هخامنشی که لباس ایرانیایونیه

شهرهای یونانی که خارج از قلمرو رسمی هخامنشیان بودند، در سایر دولت

زیستند، چیزی به نام سبکِ پوشش و انواع لباس وجود نداشته است. بخش می

ی مردم بالکان، به خصوص در پلوپونسوس و مرکزش اسپارت اصوال عمده

اند و بارها و بارها در منابع باستانی به این نکته اشاره رفته ی مادرزاد بودهبرهنه

 است. 
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 دهد.ای که جنگاوران یونانی را نشان میی کوزهنگاره

گرایان یونانی در آتن و بخشهای شمالی بالکان نیز به همین برهنگی سنت

تر و کوهستانی است اند. تنها در بخشهای شمالیپسندیدهعادت داشته و آن را می

بشان هم محسوب ی بلندی را که بستر خواکه با سرد شدن هوا، مردان ملحفه

اند. تنها مدل لباس دوخته شده در یونان عبارت پیچیدهشده، دور تنشان میمی

شد و گردن ی مربعی که دو طرف باالیشان به هم دوخته میبود از دو تکه پارچه

پوشاند. اصوال گذشت و به این ترتیب این پارچه روی تن را میاز میان آن می

هاست و در منابع ادبی و فلسفی لباس نماد ایرانیدر هنر کالسیک یونانی داشتن 

یونانِ عصر هخامنشی هم بارها و بارها به غیاب لباس دوخته شده و پیچیده در 

یونان و وجود انواع گوناگون پوشاک در ایران زمین تاکید شده است. از این رو 

 یونانیان و مقدونیان در زمان هجوم به ایران شرقی تنوع و سبکی در پوشاک

اند که بخواهد توسط دیگران وام گرفته شود و در آثار هنری نمود یابد. نداشته

بینیم و ها میاند را بر تن ایونیتنها لباس چشمگیری که یونانیان آن دوره داشته

اند که هیچ ربطی به ها و مردم لودیه در بر کردهایشان هم لباسی شبیه به فنیقی

 ها ندارد.لباس بودایی

دهد این هایی است که نشان می، در آثار دوران هخامنشی نشانهدر مقابل

ی بودایی از همان عصر هخامنشی در میان مردم گنداره رواج داشته ردای سه تکه

های تخت جمشید و هنر درباری هخامنشی از این رو اهمیت دارد است. بازنمایی

باسِ خاصی از گانه شاهنشاهی را با آرایش مو و شکل لکه هریک از اقوام سی
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سازد، و لباس رسمی مردم گنداره لنگی بوده که به کمر دیگران متمایز می

اند و دقیقا همان انترواسه است. در نقش حامالن اورنگ خشایارشا بستهمی

ی گنداره لباسی بر تن دارد که همان انترواسه و سمگهتی بودایی است. نماینده

بینیم و ها و تندیسها نیز همین لباس را میهای بودا بر سکهدر کهنترین بازنمایی

امروز هم ردای رسمی بوداییان تقریبا از همین عناصر تشکیل یافته است. بنابراین 

ی هخامنشی روشن است که کاسایه لباسی بومی مردمی بوده که در استان گنداره

هنر ساختند. بعدتر که ی جمعیتی بوداییان اولیه را بر میاند و هستهزیستهمی

 بودایی در همین نقطه تکامل یافت، جایگاه این پوشش در این کیش تثبیت شد. 

                                                 

 

 Hino, 2004: 55. 

ی ایرانی حتا در منابع نوشتاری بوداییان ردپای سبک پوشش و نوع جامه

ها را دهد بوداییان بعدی این جامههم باقی مانده و ارجاعهایی هست که نشان می

شان را نیز ایرانیان فکیک و رمزگذاریها در تاند و نخستین رسالهدانستهایرانی می

ای تعیین شده اند. مثال شکل و رنگ رداهای بوداییان چین بر مبنای رسالهنوشته

شود و در ( نامیده می大比丘三千威儀« )ییچیان وِیچیو ساندا بی»که 

گائو به چینی شی.م توسط راهبی پارتی به نام آن ۱۷۲-۱۴۸ی سالهای فاصله

ی اصلی بودایی نام برده شده و پوشش این متن پنج فرقه ترجمه شده است. در

ی هندی متاخرترِ در رساله 32و رنگ ردای هریک به تفکیک بیان شده است.
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کمابیش همین الگو تکرار شده، و تنها جای دو رنگ با  33«پوترَه پَریپْرْچَهسَری»

  34هم عوض شده است:
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تخت جمشید: نفر اول از دست راست انترواسه و نفر دوم انترواسه حامالن اورنگ خشایارشا در 

 و سمگهتی بر تن دارد.

  

� Sujato, 2006: i. 

 های یونانیبازنمایی لباس ایرانیان در نگاره
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شان، با اخالق جمعی و حرمتهایی که بوداییان عالوه بر پوشش و جامه 

اند. برخی از این تحریمها که امروز شاخص شدهکردند نیز شناخته میمراعات می

شوند و بخشی ایی دیرتر مربوط میشود، به دورانهمشهور بوداییان محسوب می

اند. چنان که در کانون از تعالیم خودِ بودا نبوده

داتَه )دیوداد( برای آن که پالی، بودا پیشنهاد دِوَه

قانونی برای منع گوشتخواری در سنگهه وضع 

شمارد و گیاهخواری را شرط کند را مردود می

داند. طبق این متون خود الزم بودایی شدن نمی

خورده است، اما از این که ا هم گوشت میبود

ی خوراک او کشته شود، جانوری تنها برای تهیه

 ابا داشته است. 

 یکی از کهنترین تندیسهای بودا از کوشان

این قوانین اخالقی تا حدودی با آنچه که در آیین هندویی بعدی رواج 

د که بودا تا دارد، همسان است. از این روست که راداکریشنان بر این باور بو

پایان کار یک هندوی معتقد باقی ماند و آیینش واکنشی بر ضد دین هندو 

شد، در حالی که رابیندرانات تاگور موضع بودا را با خاستگاه محسوب نمی

ی کشتریه کرد. از دید وی، بودا مانند مهاویره در طبقهاش تحلیل میطبقاتی

بود به دین مرسوم هندو که توسط  آمیز)ارتشتاران( ظاهر شد و واکنشی مخالفت

شد. پانده نیز معتقد است آیین بودا و جَین به دلیل ها مدیریت میی برهمنطبقه

زهدگرایی و اهمیتی که برای ریاضت کشیدن قایل هستند به دنیای پیشاودایی 

اش در های دین کهن بومیان هند را در شکل پیشاآریاییتعلق دارند و بازمانده

هایی مانند کنند. از نظر معنایی باید به این نکته توجه کرد که آیینخود حمل می

های هندی کردند، نخستین انشعاب بزرگ در دینآنچه بودا و مهاویره تبلیغ می

شوند. شود. ادیان هندی به دو گروه بزرگ اَستیکَه و ناستیکَه تقسیم میقلمداد می
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دایی ایمان دارند، اما گروه دوم های وگروه نخست به درستی و االهی بودنِ متن

اند کنند. ادیان اصلی گروه دوم عبارتدر این مورد موضعی شکاکانه اختیار می

چون از: دین بودا، جَین و آیین چارواکه. بنابراین باید بودا و جَین را به راستی هم

ی دینِ هندی کهن در نظر گرفت؛ درست شبیه به انقالبی انقالبی در درون زمینه

 ی دین باستانی ایرانی به انجام رسانده بود. ه زرتشت شش قرن پیش در زمینهک

داد، بیش از آن که دین باشد نوعی آیینی که بودا به شاگردانش تعلیم می

دستگاه فلسفی بود. بودا، مانند مهاویره، وجود خدایان و موجودات فراطبیعی را 

وردشان سکوت کند. او دستگاه داد در مکرد و در بیشتر موارد ترجیح میرد می

کرد که از نظر ساختار و دقت در ای را پیشنهاد میگونهنظری دقیق و ریاضی

پیکربندی مفاهیم تنها با آیین زرتشت قابل مقایسه است. محتوای اصلی سخن او 

شد: محور بودنِ ماهیت در واقع همان بود که در دین زرتشت تعلیم داده می

های شخصی که سرنوشت فرد را تعیین تأکید بر انتخاب گرایی وانسان، اراده

کنند، چیرگی قانونی طبیعی و فراگیر که بازتاب بدی و نیکی را به خودِ فرد می

گرداند، باور به تمایز میان گیتی و مینو، اعتقاد به اهمیت عقالنیت و خرد بازمی

هایی مانند بیدار شدن، در دستیابی به راهِ رستگاری، و استفاده از تعبیرها و استعاره

های تر کلیدی بودنِ مفهوم مهر و عشق همگی در آییندرمان کردن، و از همه مهم

نظیرند و تنها در دین زرتشت سابقه دارند. این موارد را باید هندی آن دوران بی

های آن در کنار این حقیقت دید که الگوی سازماندهی انجمن بوداییان و حتا نام

 ظام تبلیغ زرتشتی است.درست مانند ن

 

 

 

 

 ها در تخت جمشیدلباس ایونی
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بندی ظهور دین بودا و مهاویره را هم به این معادله بیفزاییم، به اگر زمان

یابیم. مهاویره که نخستین پیامبر از این مبلغان هندیِ ای چشمگیر دست مینتیجه

پ.م.  ۴۷۷تا  ۵۴۹های عصر هخامنشی است، به احتمال زیاد در میان سال

نه و سرگردانی اش که با ترک خازیسته است. به این ترتیب، حدود سی سالگیمی

های بزرگ ابتدای شود با زمان جنگدر جنگل همراه است، دقیقاً مصادف می

پ.م.(. او زمانی به پختگی فکری رسیده که داریوش  ۱/۵۲۲دوران داریوش اول )

ی دین زرتشتی را تانه در زمینهبازسازی دین زرتشتی و ادغام نمادهای مهرپرس

های هایش با دورانی که خشایارشا آیینبرده است و زمان اوج فعالیتپیش می

هایی که زمان است. در تمام این دوران سرزمینساخته، همبدوی را محدود می

یعنی استان گنداره و هندِ  -اند درست در همسایگی محل زندگی او قرار داشته

سراها و روابط تجاری و فرهنگی به ها و کاروانای از جادهکهبا شب -هخامنشی 

اند، و چه بسا که سرزمینِ خودِ وی نیز بخشی ی دولت هخامنشی متصل بودهبدنه

از این قلمرو سیاسی محسوب شده باشد. بنابراین بعید است ظهور دیدگاهی 

ی این دوره ی دینی چندخدایی هندو، درست درچنین نوآورانه و متضاد با زمینه

 زمانی تصادفی بوده باشد. 

 ۴۸۰تا  ۴۹۰های این قضیه در مورد بودا نیز صادق است. او بین سال

پ.م. زاده شده است؛ یعنی، در همان زمانی به حدود سی سالگی رسید و تارک 

زمین اردشیر نخست اصالحات دینی چشمگیرش را آغاز دنیا شد که در ایران

پ.م.( دقیقاً مصادف است با زمانی  ۴۴۵ی او )احتماالً شدگکرده بود. زمان روشن

کند و احتماالً مدتی پیش از این که اردشیر یکم نحمیا را به اورشلیم گسیل می

 پایان یافته است.  اوستاای از کار تدوین تاریخ است که مرحله

ظهور بودا و مهاویره با نخستین و دومین موج از نوآوری دینی و مدیریت 

ی زمان است. هر دوی این پیامبران در حاشیهتقادی در قلمرو هخامنشی همنظام اع

های تابع هخامنشیان زاده شدند و فعالیت کردند شاهنشاهی و در همسایگی استان
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شان هم کامالً به الگوی ی سازماندهی پیروانو محتوای سخن هر دو و شیوه

دستگاهی فلسفی و زرتشتی شباهت داشته است. هر دوی ایشان مانند زرتشت 

کردند، یک نظام انضباطی استوار و عقالنی را برای توضیح جهان پیشنهاد می

کردند، و خدایان شان ارائه میمحکم اخالقی را با قالبی فردمدارانه به پیروان

پنداشتند. تمام این عناصر تباری زرتشتی باستانی هند و ایرانی را دروغین می

ذهن نیست اگر حدس بزنیم که هم مهاویره و هم بودا دارند. از این رو، دور از 

گیری از اند و با بهرهزیستهزمین میای متأثر از رخدادهای فرهنگی ایراندر زمینه

اند. این بندی کردههای خود را صورتشده، آیین سرمشق دین زرتشتیِ بازسازی

ا، در نهایت در تر از این جنبش دینی هندیان، یعنی آیین بودی گستردهکه شاخه

زمین پایگاهی در خور یافت و از پیشروی در جهت جنوب بازماند و قلمرو ایران

ی این حقیقت باشد که در میان خودِ هندیان چندان محبوبیتی نیافت، شاید نشانه

های فرهنگی اصوالً سرمشق نظری آن با حال و هوای سرزمین هند و زیرساخت

 است. و دینی رایج در آن سازگار نبوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی یک استاد بودایی ایرانی و چینی از تاریم، قرن نهم میالدینگاره
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تشخیص، سبب
 : گاری  شناسی و ردمانخودخواران

 

ایم و به ایرادهای این ی ما آدمهای از خودراضی و متکبر را دیدههمه

افراد ایم که اغلب اختالل در کنش متقابل انسانی آگاهی داریم. این را هم دیده

آمیز از خویشتن در ذهن دارند و به دالیلی متفرعن و خودبین تصوری اغراق

کنند که فاقد آن ستایند. یعنی صفتهایی را به خود منسوب میموهوم خود را می

شود ی خویشتن است که باعث میهستند و همین خطای شناختی و توهم درباره

ز ناخوشایند بودن، ابلهانه نیز ها گذشته اها و خودستاییی خودبینیبخش عمده

 جلوه کنند.

شناسیم که این ی زیادی را میبا این همه ساز و کارهای روانشناسانه

دانیم که در کل دستگاه شناختیِ یک کند. این را میخطای شناختی را توجیه می

های مثبت و نیکِ بینی و تاکید بر جنبهانسان عادی و بهنجار به سوی خوش

دارد و به همین ترتیب ترفندهایی شناسایی شده که افرادِ عادی خودش گرایش 

شان های ناخوشایند خود و پنهانکاری نقاط ضعفاز آن برای سانسور کردن جنبه

کنند. از این رو مرض خودستایی و خودبینی هرچند ناخوشایند و استفاده می

همین  روی درشود دریافت که زیادهزننده است، اما قابل درک است و می

 انجامد.مدارهای تشکیل خودانگاره است که به چنین اختاللی می

اما در کنار این اختالل، مرض عجیب و غریب دیگری داریم که از 

تر است، و آن هم وضعیتی است که انگار تر و زنندهخودستایی و خودبینی زشت

 «انگاری-خوار-خود»اش نصیب من شده و بر همین اساس آن را افتخار کشف

ی مقابل خودستایی بیمارگونه و خودبینی ام. خودخوارانگاری نقطهنامیده
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کند موجودی پست و آلود است. در اینجا فرد به خطا خیال میی توهممتکبرانه

کند که در واقع پلید و خوار است، و عیبها و ایرادهایی را به خود منسوب می

 وجود ندارد. 

ی این مفهوم باید قدری درباره انگاری-خوار-برای تعریف بالینی خود

دقیقتر سخن بگوییم و آن را از حالتهای طبیعی یا مرضیِ مشابهش تفکیک کنیم. 

 توان چنین تعریف کرد:این اختالل را می

ی جمعیِ زشت و پلید و خوار خودخوارانگاری عبارت است از داشتن خودانگاره

ن به طور تلویحی ادعای اش، و در ضمو فرومایه، و اعالم کردن و تبلیغ کردن

 ی جمعی برکنار است. این که خودِ فرد از این خودانگاره

یعنی بر خالف تکبر و خودستایی، خودخوارانگاری به هویت جمعی 

شود. ی جمعی گروه و خانواده و ملت را شامل میشود و انگارهمربوط می

م بودن اعتماد همچنین بر خالف حالتهایی مثل شرم و گناه یا اختاللهایی مثل ک

ای ضعیف و به نفس و ترسو بودن، خودخوارانگاری اغلب با خودانگاره

توان در ای از همان تکبر و خودستایی را میبخت روبرو نیست. بلکه رگهنگون

اش تشخیص داد. یعنی فرد خودخوارانگار تبلیغ خواری و پستی خودِ جمعی

اش، علق دارد و خوار شمردنی بزرگی که به آن ت«ما»کوشد با محکوم کردن می

، نوعی برتری برای خود قایل «ما»اش از این «من»و در ضمن مستقل شمردن 

شود. او در واقع با خوار انگاشتن کسانی که هویتی مشترک با او دارند، و ادعای 

ی کوشد تا زیوری برای انگارهاین که خودش از این خواری پیراسته است، می

نی خودخوارانگاری وضعیتی پیچیده و اختاللی ترکیبی خویش دست و پا کند. یع

ی فردی با ی خودانگارهاست که از درهم تنیده شدنِ توهمی خودستایانه درباره

 آید.ی جمعی حاصل میی خودانگارهدرباره توهمی خوارشمارانه

اگر خودستایی و تکبر را اختاللی ناخوشایند و زننده در بازنمایی 

تر از همان در تر و زشتید خودخوارانگاری را شکلی پیچیدهخویشتن بدانیم، با
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نظر بگیریم. در اینجا با شکلی از تحقیرِ افراطی دیگری سر و کار داریم که قرار 

سازِ خودستایی من شود، اما این دیگری همان کسی است که بیشترین است زمینه

شمردن دیگرانی  شباهت را با من دارد. یعنی خودخوارانگاران با سرزنش و خوار

شان به ایرادهایی موهوم که هویتی مشترک با خودشان دارند، و با متهم کردن

کوشند خویشتن را به صفتهای مطلوب موهوم دیگری بیارایند. می

خودخوارانگاری از این رو مرضی الیه الیه و اختاللی پیچیده است که به خاطر 

توان آن را گیرد و میبه خود میاندازی به حریم دیگری ماهیتی اخالقی نیز دست

شرّی نمایان دانست. کسی که متکبر و خودستاست یا آن دیگری که اعتماد به 

بیند، در نهایت به دستکاری نفس ندارد  و خود را فروپایه و ناتوان می

اند و ایرادی شناختی را در فهم خویشتن نمایان ی خودشان مشغولخودانگاره

ان اما با اشکالی عمیقتر سر و کار دارند. یعنی تظاهر به سازند. خودخوارانگارمی

ها ای برای پیراستن خویش از همان خواریخوار شمردن خویش را همچون حقه

ای گیرند و این کار را به قیمت تهمت و سرزنش و حمله به انگارهبه کار می

نی کردن دهند. خودخوارانگاری در این معنا شکلی افراطی از قرباجمعی انجام می

دیگران به خاطر خویش است، که در ضمن با دروغ و فریب و تزویر هم در 

ایست که بازنده -های برندهای عیان از بازیآمیخته باشد. یعنی این عارضه نمونه

 آیند.مبنای شر اخالقی به شمار می
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ی زندگی احتماال این اختالل از دیرباز به اشکال گوناگون در حاشیه 

ی مردم وجود داشته است. کارکردش هم از ابتدای کار گویا سیاسی بوده رهروزم

ای، جدایی ی جمعی ناخوشایند و فرومایهباشد. یعنی فرد با تاکید بر خودانگاره

کرده و به این ترتیب موقعیتی برتر برای خویش قایل خویش از آن را اعالم می

بینیم که در مسجد جامع خان میشده است. شبیه این را مثال در گفتار چنگیز می

پذیرد که مغولها مردمی بخارا و در برابر ایرانیان شکست خورده با اشتیاق می

تمدن هستند، اما بالفاصله بعد خود را از ایشان برتر خو و بیوحشی و درنده

گوید که او عذابی االهی است که برای تنبیه مسلمانان بر ایشان شمارد و میمی

 ت! نازل شده اس

های تازیان مهاجم با سرداران ساسانی شبیه همین گفتمان را در رایزنی

بینیم. در آنجا که سرداران مسلمان در پست شمردن اعراب اغراقی به خرج می

دهند و ایشان را به هر صفت ناخوشایندی از جمله زنده به گور کردن کودکان می

نانِ مسلمان از ایشان متمایز هستند کنند، تا در نهایت نتیجه بگیرند که نودیمتهم می

شوند. همین گفتمان باعث شده تاریخ اعراب ی خداوند محسوب میو برگزیده

خوانده شود. در حالی که اعراب هم مانند سایر « جاهلیت»دوران پیش از اسالم 

اند های ایرانی یکی از اقوام ساکن در سپهر سیاسی و فرهنگی ایران زمین بودهتیره

سایر اقوام سامی ساکن این قلمرو برای خودشان فرهنگ و تمدن و  و مانند

اند. به ویژه در قلمرو یمن که نویسا و صاحب تمدنی دیرپا بوده، تاریخی داشته

داده، این و همواره بیش از نیمی از جمعیت شبه جزیره را هم در خود جای می

 ست. ای در کار بوده چندان درست نیفرض که جاهلیتی و فرومایگی

آید که از دیرباز خودخوارانگاری همچون ترفندی ها بر میاز این نمونه

سیاسی برای برجسته نمودن خویشتن و در ضمن گسستن بند ناف هویت خویش 

ای تاریخی رواج داشته است. آن مغوالن که به یاسای چنگیزی مسلح از گذشته

شمردند، با ن جدا میشای قدیمیبودند و آن اعراب که خود را از سنت مشرکانه
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ترشان مدعی برتری و برجستگی خویشتنِ خوار شمردن خویشتنِ قدیمی

 اند. شان بودهی تازهدگردیسی یافته

ی مردمی، و پس گفتمان خودخوارانگارانه به پستی و فرومایگی گذشته

کند و از این رو شان به موقعیتی برتر تاکید میدگرگونی و استعال و فراز رفتن

آمیز ای رایج و نه چندان ستایشگرانه از هویت جمعی را به شکلی اغراقنگارهخودا

تر دهد تا آن را یکسره نفی کند و هویتی نوساخته و خصوصیمورد حمله قرار می

را جایگزین آن سازد. یعنی در دوران قدیم خودخوارانگاری ترفندی سیاسی بوده 

ی ی فروپایهز شر خودانگارهکه نوآمدگان تاریخ و فاتحان برای خالص شدن ا

 اند.گرفتهشان به کار میقدیمی

در دوران جدید اما، با شکلی نو از خودخوارانگاری سر و کار داریم که  

گیر شباهت دارد تا ترفندی سیاسی. البته خواهم گفت که ای همهبیشتر به بیماری

انگاره امری این نمونه از خودخوارانگاری و اصوال این شکل از صورتبندی خود

ای سیاسی ریشه دارد. با این همه چنین سیاسی است و این بار هم در دسیسه

نماید که این بار خودخوارانگاران خودشان در این دسیسه نقشی نداشته باشند می

 ای از آن نصیبشان نشود.و بهره

تواند آن خودخوارانگاری غریبی که امروز گریبان ایرانیان را گرفته، می 

 های رفتاری صورتبندی شود:ن نشانهبا ای

الف( خودخوارانگاران هویت جمعی خویش در مقام ایرانی را مورد  

هایی دیگر از آن هم هستند که مسلمان بودن، شرقی دهند. مشتقحمله قرار می

گنجانند. اما اگر گفتمان ای بودن، یا مشابه اینها را در خود میبودن، خاورمیانه

بینیم که منظور همان ایرانی بودن است و اغلب به د، میمورد نظر تحلیل شو

 گیرد.صراحت با همین کلمه مورد اشاره قرار می

ساز وجود ب( خودخوارانگار معتقد است یک دوقطبی بزرگ و سرنوشت 

اند و شکافی ها نشستهها و طرف دیگرش غربیدارد که یک طرفش ایرانی
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کند. هرچه در این سوست پلید و پلشت عبورناپذیر هم این دو را از هم جدا می

بینیم سراسر زیبا و خردمندانه مانده است و هرچه در آن سو میو زشت و عقب

 و منظم و عادالنه است.

ای که ترسیم ی ناخوشایند جمعیپ( خودخوارانگار به آن خودانگاره 

ی شخصی کند که آن هم به خودانگارهی جزئی اضافه میکرده، یک حاشیه

ی شود. او از طرفی به خاطر زاده شدن و زیستن در این جامعهش مربوط میخود

دیدگی و ی ایرانی احساس ناخوشایندی دارد که با شرمندگی و ستمماندهعقب

شود و در نهایت به طلبکار بودن فرد جبر جغرافیایی و مشابه اینها صورتبندی می

انجامد. در ضمن خودخوارانگار از تاریخ و جغرافیا و خداوند و قوانین طبیعی می

آمیز از روی این شکافی که بین ایران و غرب معتقد است خودش به شکلی معجزه

ی شرق و ایران و اسالم و دهان گشوده، جهش کرده است. یعنی طوری درباره

گوید که انگار خودش مسیحی ارتدوکسی است که هزاران شبیه اینها سخن می

 یان را به افتخار زایش خویش نایل آورده است.سال بعد در ناف اروپا جهان

 

 

 

 

 

 

ای بغرنج و تا حدودی ناسازگون برای بنابراین خودخوارانگاری شیوه  

ی نابغه»ی آمیز است. خودخوارانگاران کمابیش همان کلیشهابراز وجودی اغراق

و  کنند. همان تصویری تخیلیرا بازتولید می« ای ناسازگارتبعید شده در زمانه

موهومی را که در اواخر قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت و نسلی از هنرمندان 
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شان را با و ادیبان رمانتیک را به خود مشغول داشت و زندگی بسیاری

اش گذشت و به تاریخ فرهنگ هایی مصنوعی ضایع کرد و بعد هم دورهافسردگی

ی از همین پیوست. خودخوارانگاری در واقع شکلی بازسازی شده و سیاس

-نگرانه، خودی رمانتیک دستمالی شده است که با سوز و گدازهای سطحیکلیشه

 ی مردم همراه است.آمیز بر تودهزنی اغراقپنداری نامستند و برچسب-نابغه

ی قدیمی ی بیمارگونهاگر خودخوارانگاری تنها تناسخی از یک کلیشه 

فت. اما نکته در اینجاست که شد آن را نادیده گردر فرهنگ اروپایی بود، می

ای از پیش تعیین شده در هایی عمومی آشکارا با برنامهنهادهایی سیاسی و رسانه

حال بازتولید و تبلیغ آن هستند. از این رو این احتمال را باید جدی گرفت که 

رنجور سر و کار نداشته باشیم، و شاید در اینجا با اختالل شناختی چند تن روان

شان سیاسی در کار باشد که هدفش ناامید کردنِ ایرانیان از ایرانی بودن ایبرنامه

ها با تاریخی دیرپا و ای که وحدت تمدن ایرانی و پیوستگی مناست. برنامه

جغرافیایی دوست داشتنی را خوش ندارد و برای ویران ساختن پیوندهای میان 

های تمدن ایرانی سیستمها و زیرمن و دیگری و خدشه وارد آوردن بر اتحاد تیره

 طرحریزی شده است.

کافی است به محتوای گفتمان خودخوارانگارانه بنگریم تا دریابیم که به  

ای و ای که توسط دولتهای منطقهای سر و کار داریم. برنامهراستی با چنین برنامه

المللی بر مبنای منافع نمایان و روشن اقتصادی و سیاسی تدوین قدرتهای بین

سازد. ی ایران را بر میو مدتهاست که سرمشق عمومی گفتمان درباره شده

عقل هستند که خودخوارانگاران در این بستر اجتماعی بلندگوهایی ناهشیار و کم

های تبلیغاتی هستند که در نهایت نابودی گفتمانها و بیانیهدر حال تکثیر پاره

 شان را هدف گرفته است.کنی تمدنخودشان و ریشه

غربی از زیر عبای -م خروس منافع یاد شده تنها به خاطر دوقطبیِ ایرانید 

گفتمان خودخوارانگارانه بیرون نزده است. عناصر دیگری هم در این گفتمان 
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های گذشته از بس تکرار شده به امری بدیهی دگردیسی یافته هست که طی دهه

 است:

اند وجود داشته ی شرق و غرب در برابر همالف( در کل تاریخ دو جبهه 

 مسیحی -رومی-اش یونانیاسالمی بوده و دیگری-اش ایرانیکه یکی

ی یونانی رومی خاستگاه فرهنگ، هنر، ادبیات، فلسفه، آزادی، ب( جبهه 

 ی چیزهای خوب است.مداری و خالصه همهفناوری، عدالت، قانون

متمدن و ی درهم و برهمِ مهاجم، ویرانگر، نای ایرانی یک تودهپ( جبهه 

اش توان با برچسبهایی ساده خالصهداده که در بیان علمی میخشن را شکل می

شناختی، استبداد شرقی ناشی ی تولید آسیاییِ برخاسته از برهوتی بومکرد: شیوه

ماندگی ساخت سیاسی، و شاهانی مستبد و خونخوار مربوط به دوران از عقب

ت، فقیر، غیرآزاد، مردساالر و خالصه مانده، بدبخستمشاهی، با گروهی مردم عقب

 خیلی خیلی بد!

ی ت( ایرانیان امروزین گسستی فرهنگی و تمدنی را با گذشته 

شود. سنت اند که در قالب تقابل سنت و مدرنیته بیان میشان تجربه کردهتاریخی

ی شیک و زیبای ی ایرانی است و مدرنیته همان ناحیهماندههمان بخش عقب

ساز و نوپا و وارداتی جهان امروز ایرانیان امری تازهین معنا زیستغربی. در ا

 است که از غرب وامگیری شده است.

ی معنایی گفتمان خودخوارانگارانه را بر که شالوده این چهار گزاره 

های گذشته عالوه بر فرهنگ عمومی تولید شده در نهادهایی سازد، طی دههمی

کادمیک و دانشگاهی رسوخ کرده و به تدریج مثل هالیوود، حتا در قالبی آ

 آمیز را هم برای خود پدید آورده است. ای از متون فرمایشی و تحریفپشتوانه

شناسی خوانده باشد و یا با نگاهی باز هرکس  که اندکی تاریخ و جامعه

ی مردم دنیا را نگریسته باشد، به سادگی تشخیص تعصب ایرانیان و بقیهو بی

ی یاد شده به شکلی فاحش و نمایان نادرست که هر چهار گزارهخواهد داد 
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شناسی شود به کمک یک روشام، میهستند و چنان که در نوشتارهایم نشان داده

شان ها و مدارک با قاطعیت نشان داده که همگیعلمی و با تکیه بر انبوهی از داده

 اند.و تکثیر شده هایی سیاسی تولیدسراپا غلط هستند و در بستر بند و بست

 

 

 

 

 

 

مان با گفتمان خودخوارانگارانه روشن شد. در اینجا تا اینجای کار تکلیف 

با گفتمانی سر و کار داریم که مبانی معنایی آشکار و نادرست، و سوگیری سیاسی 

توان نشان داد که توسط نهادها و قدرتهایی تولید و نمایانی دارد و به روشنی می

کنند و اقتدار و نیرومند ه منافعی را در ایران زمین دنبال میتکثیر شده است ک

بودن تمدن ایرانی و سربلند و ارجمند بودن ایرانیان مانعی بزرگ در راهشان 

 شود.محسوب می

ایستد آن است که اما پرسشی که پس از وارسی این گفتمان برابرمان می 

یعنی ایرانیانی که در صورت  کنند؟خودخوارانگاران چرا این گفتمان را تکثیر می

ای ها، قربانیان نگون بخت بازیچیرگی این حرفها و به نتیجه رسیدن آن برنامه

با در نظر داشتن  زنند؟غارتگرانه خواهند بود، چرا خود به این گفتمان دامن می

اش در جامعه توانیم به الگوی پخش شدنساختار معنایی گفتمان مورد نظرمان، می

اش چه کسانی هستند. از این یم و ببینیم بلندگوهای تبلیغ کنندهنیز بنگر

اپیدمیولوژی خودخوارانگاری و تحلیل الگوهای سرایت این اختالل، چهار داده 

 آید:بر می
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الف( کسانی که با بیشترین شور و اشتیاق گفتمان خودخوارانگاری را  

ها نامتناسب با توانمندی آمیز وکنند برای خویشتن ارج و احترامی اغراقتبلیغ می

اند که با تمدن مدرن تماسی هایشان قایل هستند. یعنی اغلب کسانیو داشته

اند، و بی آن که نگاهی انتقادی داشته باشند محتوای گفتمان سطحی پیدا کرده

کنند. مبلغان مورد نظرمان را بلعیده و جذب کرده و همان را بازپخش می

وقعیت اجتماعی خویش ناراضی هستند، اغلب تولید خودخوارانگاری معموال از م

ای ندارند، و برای این که نبوغ و فرهنگی معنادار یا دستاورد ملموس اجتماعی

برگزیدگی خاص مورد ادعای خویش را به نوعی با این تهیای دستاورد و غیاب 

های خرد و هوشمندی آشتی دهند، گناه را به گردن موقعیتهای بیرونی و نشانه

اندازند. بدیهی است که در این میان گفتمانی ساخته و ایط اجتماعی میشر

های داخلی تر از خودخوارانگاری ایرانی نخواهند یافت، که تمام رسانهپرداخته

 اند.و خارجی برای تکثیرش بسیج شده

ی مبلغان خودخوارانگاری ایرانیان، خود با صفاتی که ب( تقریبا همه 

اند. تقریبا هیچ یک تفکر انتقادی ندارند کنند تزیین شدهم میایرانیان را بدان مته

شان کنند، و بسیاریلوحانه همان حرفهایی است که تبلیغ میاش قبول سادهو نشانه

اند. ای مانند سودجویی و دروغگویی و مشابه اینها آلودهبا اختاللهای اخالقی

ختی، جبرگرایی و انفعال، بپروری، ناامیدی و سیاهصفتهایی مانند تنبلی و تن

استبداد و ستمگری و زورگویی نیز در میان ایشان توزیعی بیش از میانگین جامعه 

کنند که بیشترین دارد. یعنی خودخوارانگاران جامعه را به صفاتی متهم می

توان کسی را یافت که شود. بسیار به ندرت میاش در خودشان یافت میتراکم

مند داشته و آرای کالن نگاهی انتقادی و عقالنی و روشها در برخورد با نظریه

ی راستگویی و رعایت مسائل اخالقی داشته باشد، مولد باشد، حساسیتی درباره

و زاینده و خالق باشد، و باز همین گفتمان را تولید کند. تولید کنندگان این 
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کنند، و آن گفتمان اغلب کسانی هستند که این ویژگیها را ندارند، اما ادعایش می

 کنند.ها را دارند، اما انکارش میویژگی

شان و نه حتا اکثرشان( پ( بسیاری از خودخوارانگاران )و البته نه همه

کنند. یعنی به هر دلیلی به کشوری دیگر اصوال در داخل ایران زندگی نمی

شان از ترک کشور و زیستن در اند و اغلب نارضایتی و سرخوردگیکوچیده

کنند. یعنی گویا ناهموار با منزلتی فروپایه را با چنین گفتمانی توجیه میشرایطی 

شان را البد چون قدر قدوم مبارک–ناچارند به خود بقبوالنند که ایرانیان 

مانده و پلید هستند و ایران هم جای ماندن مردمی بدبخت و عقب -اندندانسته

همین شرایط نابسامان را  نیست. به همین خاطر زیستن در همین کنج غربت و در

که –باید پذیرفت و ارج نهاد. در میان انبوه مهاجران ایران به کشورهای دیگر 

ها دسترسی و با ایشان ارتباط خوشبختانه من در مقیاس چند هزار نفری بدان

ی میزبانشان آنهایی که فعال و نیرومند و موفق و کارساز هستند و در جامعه -دارم

هایی هستند که به اند، دقیقا همانو موقعیتی مناسب دست یافته به ارج و احترام

آمیز را با تردید و انتقاد واسازی بالند و این گفتمان دروغشان میهویت ایرانی

دهند. در مقابل آنهایی که کنند و در برابر خودخوارانگاران ایستادگی نشان میمی

ها یا و به خاطر کمبود توانمندیگیر هستند ی میزبانشان منزوی و گوشهدر جامعه

اند، بیشترین جد و جهد را در پخش گیر پیدا نکردهنامنضبط بودن موقعیتی دندان

 دهند.و تبلیغ خودخوارانگاری نمایش می

های مولد و مبلغ گفتمان خودخوارانگاری، انبوهی از ت( گذشته از الیه

وفاداری چندانی ندارند، اما مردم عادی را هم داریم که به این گفتمان پایبندی و 

مردم  -و به حقِ –اش به خاطر نارضایتی عمومی کنند. بخشیآن را بازتولید می

ی عادی هیجانهای منفی از وضعیت کشورشان است، و بخشی دیگرش به تخلیه

شود. یعنی گذشته از آن کوشندگانی که عمر از راه غر زدن و نالیدن مربوط می

اند،  زتولید و تکثیر گفتمان خودخوارانگارانه کردهخود را وقف ترجمه و با
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لوحی اما ای از مخاطبان مشتاق و منعکس کنندگان را هم داریم که با سادهبدنه

اند. اینان مردم عادی کوچه و خیابان هستند بدون نیتی بد در این بازی وارد شده

که  که این گفتمان برای توهین به ایشان طراحی شده است. همان کسانی

دانند. همان کسانی که مانده میخودخوارانگاران ایشان را پست و فروپایه و عقب

شان در همین حد است که لوحیبه هیچ عنوان چنین نیستند، و نابخردی و ساده

اش در گیرند و غافل از پیامدهای سیاسیحرفهایی از این دست را به چیزی نمی

 ند. کنآینده، ولنگارانه آن را بازتولید می

شناختی، یک اغتشاش خودخوارانگاری آشکارا یک اختالل جامعه

فرهنگی، یک بیماری روانشناختی و یک نقص کالبدی است. یعنی قدرت و لذت 

دهد. خودخوارانگار با اش را و اطرافیانش را کاهش میو معنا و بقای دارنده

بدان وابسته است بنیاد تمدن و هویت و نهادهایی که ای بیبسنده کردن به افسانه

دهد، وضعیت نامطلوب و ناشایست خود را با عقایدی را مورد حمله قرار می

افزاری برای نیروهای سیاسی کند، و به دستجبرانگارانه و نادرست توجیه می

ی جامعه و شود. در این معنا خودخوارانگاری در الیهمهاجم و غارتگر تبدیل می

ر سطح زیستی و روانی شباهتی دارد. به های خودایمنی دفرهنگ به بیماری

سوادی و از دست رفتن حافظه و خرد ماند که نادانی و کمآلزایمری فرهنگی می

ماند که عضالت تغییر و سازگاری را در تن می را به دنبال دارد و به ام.اس

 سازد.اعضای جامعه فلج می
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اری دشوار و اش ککنیراهبرد: چاره کردن خودخوارانگاری و ریشه

 ۱۳۴۰ی پیچیده است. خودخوار انگاری از نظر تاریخی به خصوص در دهه

رویه به شهرها شایع شد و پیامد همچون بازتابی از انقالب سپید و مهاجرت بی

وارد به شهرها بود. این ماجرا گرا از روستاییان تازهیارگیری نیروهای سیاسی چپ

هایی دی روشنفکرانه و محدود در محفلهمچنان م ۱۳۵۷تا انقالب اسالمی سال 

خاص بود، تا این که به یمن زیر و رو شدن طبقات اجتماعی در جریان انقالب 

گیر شدن نارضایتی اجتماعی، به هنجاری عمومی بدل شد. یعنی در اینجا و همه

 ای مزمن سر و کار داریم که نیم قرن است تداوم یافته است. با بیماری

 توان پیشنهاد کرد:برد برای درمان خودخوارانگاری میبه نظرم چهار راه

افزایی. خودخوارانگاری از نادانی تکان دهنده و نخست: دانش

کند که با داروی خواندن و دانستن و فهمیدن ای تغذیه مینگری کودکانهسطحی

شود. کسانی که معتقدند شهرنشینی، حقوق مدنی، احترام به زنان، درمان می

النی فلسفی و چیزهایی شبیه به اینها در ایران وجود نداشته و اخیرا ی عقاندیشه

پایه بودن این شعارها از غرب وارد شده، کافی است قدری کتاب بخوانند تا به بی

گشاست. به آگاه شوند. به ویژه خواندن تاریخ و ادبیات در این راه بسیار گره

مطالعه  -شانف و سطحیو نه تفسیرهای گاه پرتحری –خصوص وقتی اصل متنها 

شود. البته باید کتابهایی مرجع و معتبر را برای عالج این مرض پیشنهاد کرد، که 

 توسط نسلهای قبلی خودخوارانگاران نوشته نشده باشد!
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ی انتقادی و عقالنی. خودخوارانگاری در نوعی دوم: آموزاندنِ اندیشه

دارد. این شیوه از نگاه به دنیا از لوحی و تفکر تقلیدگرا و نامنسجم ریشه ساده

های ناسازگار، و پیامدهای های درونی، دادهکنند که تناقضهایی تراوش میذهن

اش دهند و درکی دربارهمهیب شعارهای خودخوارانگارانه را تشخیص نمی

مند و عقالنی را آموزاند، تا انسجام از ندارند. باید پرسشگری منظم و نقد روش

ی اعتبار حرفها کنکاش ها باز گردد. اگر فرد یاد بگیرد دربارهذهن دست رفته به

های سست را نقد کند، گیریی ادعاها پرسش کند و نتیجهکند و از پشتوانه

 خودخوارانگاری خود به خود محو خواهد شد.

سوم: پرهیز از پنهانکاری و ترک تعارف هنگام اشاره به نقاط قوت تمدن 

وارانگاری چنان در روزگار ما شیک و مجلسی شده که ایرانی. جو غالب خودخ

همچون روشی عمومی برای جلب توجه و ابراز وجود روشنفکرانه کاربرد یافته 

است. قدری جسارت الزم است تا این هنجار اجتماعی معیوب و زیانبار درهم 

شکسته شود. یعنی ضرورت دارد سخنگویانی که وزن و اعتباری دارند و 

شان دارند، پیوند خویش را فرهنگ ی خودشان و تمدنقتر دربارهای عمیآگاهی

که  –ایرانی را شجاعانه بیان کنند، از عناصر نیرومند و ارزشمند نهفته در آن 

ی خودستایی یا سخن بگویند و بی آن که در تله -فراوان و چشمگیر هم هست

در هویت تاریخی  اغراق گرفتار آیند، آنچه که مستند و معقول و پذیرفتنی است را

خویش بازگو کنند و از آن دفاع کنند. زشتی این جذام شرمندگی و خطر این 

طرفی روشنفکرانه و نقدِ خویشتن سرطان خودستایی فریبکارانه که زیر حجاب بی

شود که خیره و مستقیم بدان بنگریم و دیگران پنهان شده، تنها زمانی آشکار می

 اش فرا بخوانیم.ن دربارهاش و داوری کردرا نیز به دیدن

داشتهای ی پیشمهمترین نقیضه«. بودن»چهارم: تمرینِ درست 

خودخوارانگارانه، آن است که با ارجمندی و قدرت و معنا و تندرستی و 

ی نخبگان فکری های ایرانیِ توانمند و نخبه ناسازگار است. این الیهشادکامی من
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جمعیت چشمگیری هم  -این طبقه با پالودن مدعیان دروغین عضویت در–که 

به اند، باید آنچه که هستند را دارند و در برابر درد خودخوارانگاری هم مصون

گیر ریاکاری و بی آن که به ویروس همه استواری و درستی نمایش دهند،

هایی حاشیه و تنومند و اثرگذارِ منخودنمایی مبتال شوند. لمس بودنِ اصیل و بی

ی انی هستند، بهترین پادزهر برای تبلیغهای پردامنهکه عضو تمدن ایر

خودخوارانگاران است. به همان ترتیبی که سرافراز بودن از حضور بزرگانی مشابه 

شان ی بودناند و آموختن از شیوهآفریده ی تاریخی این تمدن نقشکه در گذشته

ای برخاسته ای برای برخی از دردهو فرا خواندنِ حضورشان به اکنون نیز چاره

 است. از این بیماری
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 ی شادی اریانیانگفتگویی ردباره

 ۱۳۹۶امرداد  ۲۱ی دنیای اقتصاد، شنبه روزنامه

 

شود.  ادیشاد  یابه عنوان جامعه رانیآمده از ا شیتا به حال کمتر پس: 

 اند؟بوده ینیگغم یهااصوال انسان هایرانیا ایآ

ها را نقد کنیم. چرا فکر داشتج: اجازه بدهید از همین ابتدای کار پیش 

اند؟ تقریبا در سراسر تاریخ ایران زمین شدهها شاد قلمداد نمیکنید ایرانیمی

ها ی ایرانیحجمی چشمگیر از اسناد تاریخی توسط اقوام و ملل غیرایرانی درباره

ها توصیف شده خوی ایرانی تولید شده که در آن خصوصیات روانی و خلق و

دست –ها ها در این مورد همداستان هستند که ایرانیی این دادهاست. تقریبا همه

مردمی شاد و شادخوار، پرجنب و  -نگها و تمدنهای دیگرکم در چشم مردم فره

اند. از توصیف مورخان یونانی باستان جوش و اهل لذت بردن از زندگی بوده

ی شاردل و آثار جدیدتری مثل هرودوت و گزنوفون بگیرید و بیایید تا سفرنامه

در  اند،ی عصر قاجاری نوشته شدهی سوزوکی و پوالک که در نیمهمثل سفرنامه

زندگی همراه با  گو و سبکی بذلههای صریح و روشنی به روحیهشان اشارههمه

بینید. در منابع ادبی و تاریخی خودمان خوشباشی و مراسم شادخواری ایرانیان می

ای که در ی عبوس و رسمی و سختگیرانهبینیم. یعنی آن روحیههم همین را می

بینیم در متون ها میها و ژاپنیطا یا چینیمتون ادبی و تاریخی اروپاییان قرون وس

شان به کلی غایب است و به جایش مدام از سفارش به شادمانی همزمان ایرانی

گیرید. در نتیجه این که ایرانیان در کل ملتی شاد و گزارش از شادمانی خبر می

است که از بس تکرار شده بدیهی و درست به  ای عوامانهنیستند به ظاهر شایعه

 رسد. نظر می
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های گذشته گویا افتی در میزان س: در دوران جدید چطور؟ طی دهه 

 شادمانی مردم بروز کرده باشد؟

های مستند و روشنی در دست نداریم. این داده ج: باز در این مورد هم 

های گذشته با فروپاشی نهادهای اجتماعی، افول نکته بدیهی است که طی دهه

ایم و اینها چشمگیر اخالق جمعی و بحران در هویت ملی دست به گریبان بوده

توانند شاخص شادمانی را کاهش دهند. اما در کنار همین شاخصها همه می

ی مردم به شکلی خالقانه دهد گویا بدنهست که نشان میشواهدی هم ه

راهبردهایی غافلگیر کننده را برای شادمانه زیستن ابداع کرده و با مهارتی 

اند. به عنوان مثال به این نکته دقت کنید که با مسلط شدن کردهچشمگیر اجرا می

انی جمعی ای شرعی دارند، فضاهای تفریح و شادمای که سختگیریقوانین مدنی

شهری ها و از مناطق درونها به خانهها و کافهاز محیطهای عمومی مثل باشگاه

ی شهرها و که زیر نظارت عسس و محتسب است به بیرون یعنی باغهای حاشیه

دهد که باید کوهستانها انتقال یافته است. تکامل الگوهایی از این دست نشان می

های گذشته هم احتیاط به خرج ی دههی صدور حکم حتنا دربارهقدری درباره

 داد.

کشش  ینسبت به شاد کیتراژ یاصوال غم و اندوه و ماجراها ایآ س:

 انسان دارد؟  یبرا یشتریب

رسد. آنچه که مورد نظرتان است بازنمایی غم و ج: چنین به نظر نمی 

ای که مخاطب با غم ه دقیقا به خاطر فاصلهاندوه در متونی ادبی و هنری است، ک

شود. یعنی کسی که یک فیلم ملودرام بخش قلمداد میکند، لذتو اندوه پیدا می

افتد، تا حدودی به شخصی شباهت دارد کند و به گریه میانگیز را تماشا میغم

کشد. در هردو مورد شود و از ترس فریاد میکه در شهربازی سوار ترن هوایی می

شوند ای تجربه میی غم یا ترس از جایی امن و با فاصلهعامل اصلی برانگیزاننده

و به همین خاطر به جای آن که فرد را غمگین و هراسان کنند، شکلی از 
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آورند. به بیان دیگر اگر به شکلی عینی بخش را پدید میبرانگیختگی عاطفی لذت

غم و اندوه و رنج همواره بد و  بینیم که خودِاین احساسات را ردیابی کنیم، می

ای نادلخواه است و خودِ شادمانی و لذت همیشه خوشایند و خواستنی. از فاصله

انگیز تاکیدی است بر مبتال نشدن فرد به این امن نگریستن به امرِ خطرناک و غم

خیزد احتماال به همین خاطر است و نباید آن را امور و لذتی هم که از آن بر می

 با ابتال به خودِ غم و اندوه یکی گرفت. 

 

 

 

 

 

 م؛یرا برشمر یمیعال ایها نشانه نیغمگ یاجامعه یبرا میاگر بخواه س:

 هستند؟  یچقدر جد یرانیدر رابطه با جامعه ا میعال نیا

شناسان در مکتبهای گوناگون راهبردهای متفاوتی برای ارزیابی ج: جامعه 

ی ی نظریهاند. من از زاویهمیزان شادمانی جمعی در یک جامعه ابداع کرده

کنم و به نظرم شاخصهای مورد سیستمهای پیچیده به جوامع انسانی نگاه می

توان در دو رده گنجاند: الف( شاخصهای فردی که شادمانی یک رتان را مینظ

دهد و با متغیرهایی عینی مانند نسبت استفاده از زمان فراغت و تن را نشان می

درازای این زمان، گزارش فرد از رضایتش از زندگی، نسبت زمانهایی که به 

در پیوند با تفریح و گذرد، سبد خرید فرد و خانواده بخش میفعالیتهای لذت

گذرانی، و مقدار مصرف کاالهای فرهنگی لذتبخش )فیلم، کتاب، ...(؛ و خوش

دهند، ب( شاخصهای جمعی که رسوخ شادمانی در نهادهای اجتماعی را نشان می

مانند شمار و تنوع و بزرگی گروههایی داوطلبانه که مردم برای لذت و تفریح در 
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جویی در فضاهای مجاز بودن شادخواری و لذتی آیند، دامنهآن گرد هم می

مدنی و مکانهای عمومی، الگوی مرزبندی میان تفریح و شادمانی جمعی قانونی 

 و غیرقانونی و مشروع و نامشروع و شبیه اینها. 

 رانیشاد بودن مردم ا یهاروش ایآ یاو اسطوره یخیبه لحاظ تار س:

 کرده است؟ رییتغ

رسد الگوی کلی شادمانی در جوامع انسانی چندان تغییر ج: به نظر نمی 

اند: کنند عمدتا بر چهار محور تمرکز یافتهکند. فعالیتهایی که تولید شادی می

ادانه مانند ورزش و رقص، خوردن و نوشیدن جمعی، ارتباط فعالیتهای بدنی آز

های فرهنگی ی فردی یا جمعی از فرآوردهآغوشی، و استفادهبا جنس مخالف و هم

و همچنین  –معنادار مثل شعر و ادب و سینما و موسیقی. ما در سراسر تاریخ ایران 

های اجتماعی را برای تولید لذت جمعی و همین خاستگاه -سایر نقاط دنیا

بینیم بیشتر به فناورانه شدن روند ساماندهی و ایم و تحولی که میشادمانی داشته

 شان همان است.وگرنه قالب کلیشود، تولید این کارکردها مربوط می

مانند  یادر جامعه یشاد جادیا یابزارهارسد که اما چنین به نظر می س:

ای بین نقش های اخیر  دگرگون شده است. به طور مشخص واگراییطی سال رانیا

 ؟خوردبه چشم می ابزارها نیو گسترش ا یریفرد و دولت در به کارگ

ج: بله، جدای از آن که الگوهای کلی شادمانی کمابیش ثابت است، در  

این نکته تردیدی نیست که ساختار شادمانی مردم ایران نابهنجار و کج و کوله 

ی گذشته رخ داده است. یعنی ما با نوعی شده و این به طور خاص طی چهار دهه

عمومی رسمی  منع شادمانی جمعی و مرزبندی شرعی و حقوقی لذت در فضاهای

ه و منتشرِ نهادهای غیررسمی گیری خالقانسر و کار داریم، که از آن سو با شکل

رسیم که اش را ترسیم کنیم به این قاعده میجبران شده است. اگر مدل سیستمی

مدارهای قدرت سیاسی با تاکید بر نهاد دولت شادمانی را در فضاهای رسمی 



 صد و نود وپنجاه و هشتم/ شهریور هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

باط اجتماعی از گرانیگاه نهادهایی زیربنایی سرکوب کرده و در مقابل مدارهای ارت

مثل خانواده و گروههای دوستی فضاهای غیررسمی را بسط داده و شادمانی را 

اند. به در آنجا بازسازی کرده -ترشک افراطیتر و بیالگوهایی خالقانه شاید با–

ها را ناشاد نگرند و ایرانیهمین خاطر حکم کسانی که تنها به فضای رسمی می

نگرانه است. باید هردوی این فضاها را کنار هم دید و بینند، به نظرم سطحیمی

رد شده یا بازسازی شده ی حجم کلی شادمانی طبا شاخصهایی عینی درباره

زنم حجم ام اما حدس میهای معتبری در این مورد ندیدهداوری کرد. من داده

شادمانی جبران شده در فضاهای غیررسمی از آنچه در فضای رسمی سرکوب 

 شده، بزرگتر باشد. 

شاد بودن  ایبر حزن و اندوه  زانیتا چه م یاسیو س یاقتصاد طیشراس: 

 جامعه اثرگذار است؟

های سرراست و روشنی نشان ی شرایط سیاسی و شادمانی دادهج: درباره

دهد انسداد سیاسی و حکمرانیِ بیدادگرانه یا نابخردانه سطح داریم که گواهی می

اما  دهد.عمومی رضایت از زندگی و در نتیجه شادمانی عمومی را کاهش می

های بیشتری وجود ی اقتصادی پیچیدگیی میان شادمانی و توسعهی رابطهدرباره

دهد سطح شادمانی بیش از آن که به دارد. یعنی شواهدی هست که نشان می

شان )شاخص نابرابری( بستگی داشته های ملی یا الگوی توزیعحجم کلی دارایی

منابع وابسته است. به بیان دیگر  باشد، به ساز و کارهای فرهنگیِ استفاده از این

با نگریستن به خیرخواهی و دادگری و کارآیی و شفافیت مالی یک نظام سیاسی 

اش احتماال از سطح شادمانی باالیی برخوردارند، اما توان حکم کرد که مردممی

توان تنها با دیدن انباشت ثروت در یک جامعه یا اندک بودن نابرابری در آن نمی

های فرهنگی دسترسی ی اقتصاد شیوهی حوزهی را صادر کرد. دربارهچنین حکم

مندِ استخراج شادمانی از منابع اقتصادی است که به لذت و مسیرهای تاریخ
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شک ی ما آنچه که قحط شادمانی قلمداد شده و بیاهمیتی کلیدی دارد. در جامعه

ها تحلیل دگیدر سطح عمومی و رسمی وجود دارد، باید با توجه به این پیچی

 شود.

 

 

 

 

 

 

ای میان قحطی شادی چیست؟ یعنی آیا رابطهس: پیامدهای امنیتی این 

غم و اندوه مردم یک جامعه و شیوع ارتکاب به جرم و جنایت در میانشان وجود 

 دارد؟

ج: شاید بتوان در جاهایی چنین ارتباطی برقرار کرد. اما بیشتر به نظر  

حط لذت به ضعیف شدن متغیرهایی واسط مثل امید به آینده و وفاداری رسد قمی

به ارزشهای اجتماعی و پایداری نظام اخالقی منتهی شود و این عوامل میانی 

ای بسیار کنند. یعنی اگر جامعهباشند که با جرم و جنایت ارتباط برقرار می

ست نخورده باشد، اش داندوهگین باشد اما دستگاه اخالقی و ارزشهای اجتماعی

ی آلمان و ژاپن اش جامعههمچنان از جرم و جنایت پیراسته خواهد ماند. نمونه

پس از جنگ جهانی دوم است که به خاطر تلفات باالی جنگی و ویرانی شهرها 

و شکست در جنگی فرساینده شاخص شادمانی بسیار اندکی داشتند اما به همین 

 م گسیخته فرو نیفتادند.دلیل به چاه هرج و مرج و خشونت لگا

ماجرا  کیو دردناک از  زیانگغم یهادست به دست شدن صحنه ایآ س:

از شاد نبودن  یامردم نشانه انی( در ممیشاهد بود تای)مانند آنچه در رابطه با بن

  رساند؟یآنها را م یدوستحس نوع ایآنها به غم است  لیامردم و تم
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ی این مورد به نظرم ماجرا با شادمانی و غم ارتباطی ندارد. ج: درباره 

بینیم، بیش از آن که ی دست به دست شدن عکس بنیتا و آتنا میآنچه که درباره

تمایل به بازتولید رنج و اندوهی باشد، واکنشی طبیعی است که بیشتر بر محور 

ی ت را پذیرفت که جامعهگیرد. باید این حقیقخبررسانی و اعالم نظر شکل می

ایران امروز یکی از پیشروترین جوامع از نظر تکامل آرای عمومی در فضای 

ای که حرفش در مجازی است. یعنی تا حدودی به خاطر همان انسداد سیاسی

میان بود، مردم از فضاهای مجازی همچون میدانی برای رایزنی، اعالم نظر و ابراز 

های بزرگ قوانینی ز آنجا که فضای مجازی و شبکهکنند. ااحساسات استفاده می

اش دموکراتیک و ساز و کارهایی شفاف و روشن دارد، آنچه که در حال تجربه

گیری یک فضای عمومی بزرگ و گسترده است که جمعیتی چند ده هستیم شکل

میلیون نفره از کنشگران اجتماعی را در خود جای داده و ارتباطهایشان را زیر 

فته است. در این معنا ابراز سوگواری برای افشین یداللهی و مریم پوشش گر

آزردگی از جنایتهایی که برای کودکانی مثل بنیتا و آتنا میرزاخانی، در کنار دل

دهد، و اینها همه در کنار مسائلی حقوقی مثل اختالسهای بزرگ و رخ می

گیرد. یعنی رار میهای سازمانی و رخدادهای سیاسی مانند انتخابات قعدالتیبی

ما با ظهور یک فضای عمومی سازمان یافته و پیچیده و عظیم روبرو هستیم که 

هایی ی سنتی را به حاشیهساختارهای قدرت قدیمی و فضاهای رسمی کنترل شده
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از رگترِ کل جامعه فرو پوشانده است. ی بزکوچک فرو کاسته و آنها را در زمینه

شوند اهمیت دارد. در این این رو تحلیل گفتمانهایی که در این میان تولید می

یابیم که یک الگوی گفتمانی بر مبنای دریغ از درگذشت نخبگان و حالت در می

 گیری است. تاکید بر ارزش و احترام نخبگان علمی و فکری در حال شکل

خواه و عقالنی در واکنش به جرم و به همان ترتیبی که جریانی عدالت

)مثل داعش( جنایتهای جانیان منفرد )مثل ماجرای آتنا( یا جنایت سازمان یافته 

شود. اینها به نظرم ربطی به بزرگداشت غم و اندوه ندارد ی مردم دیده میدر بدنه

شان در مقابل جنایتها اغلب خشم و دادخواهی است. و اصوال محتوای احساساتی

روی هم رفته در ایران شاهد تکامل یک الگوی نوظهور و موثر از فضای مدنی 

به زودی بسیاری از مدارهای قدرت قدیمی  زنمو سپهر مدنی هستیم که حدس می

 گیری جمعی سنتی را از میدان به در کند.و مسیرهای تصمیم
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 کتاب افالطون یمصاحبه

 ۱۳۹۶سایت نشر ثالث، امرداد 

 

 

 

 

 

 

 

س: لطفا در ابتدا بفرمایید ارزیابی شما از ترجمه هایی که تاکنون درباره 

 افالطون صورت گرفته چیست؟

ای دو هزار ساله را ی متون افالطون در حال حاضر پیشینهج: ترجمه

هایی که از افالطون در دست داریم به قرن پشت سر دارد. یعنی کهنترین ترجمه

گردند. سیسرو در این دوران جمهور افالطون را به التین اول پیش از میالد باز می

هایی پهلوی، سریانی، و التین دانیم که روایتبرگرداند و تا قرن پنجم میالدی می

ی کل آثار افالطون از افالطون در دست بوده است. هرچند گردآوری و ترجمه

از یونانی  ها در جریان نهضت ترجمههایی که ایرانیبسیار جدیدتر است و ترجمه

توان پیشگام آن دانست که از نظر تاریخی یا سریانی به عربی انجام دادند را می

های متون افالطونی در اروپاست و همزمان با نخستین گردآوری و دقت کمابیش

کنم که از برخی جهات بر آن برتری دارد. این تاریخچه را از این رو ذکر می

های افالطون با سنتی بسیار دیرینه سر و کار بگویم موقع سخن گفتن از ترجمه
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های ترجمهداریم که قدمت و تنوع بسیار چشمگیری دارد. در حال حاضر شمار 

رسد. مهم و معتبر افالطون به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و آلمانی به بیست تا می

ها را با آن مقایسه کنیم سه نقد را اگر به متن اصلی یونانی بنگریم و این ترجمه

ها و مفاهیم را شان وارد بدانیم: نخست این که کلیدواژهتوانیم به کلیتمی

اند. یعنی مفاهیم و داللتهایی را به کلمات متن افالطون هپریشانه تعبیر کردزمان

اند که در زمان زندگی افالطون نارایج یا ناممکن بوده است. من در نسبت داده

کتاب افالطون شمار زیادی از مهمترین این خوانشهای ناهمزمان را شرح داده و 

یژه مذهبی در داشتهای فلسفی و به وی پیشام. دوم آن که سیطرهواسازی کرده

های اروپاییان از ی ترجمهی افالطون آشکارا نمایان است. یعنی بدنهترجمه

افالطون تا به امروز رنگ و بویی مسیحی دارد و مفاهیم افالطونی را با طنینی که 

در قرون وسطا در الهیات مسیحی داشته نقل کرده است. سومین ایراد تالش به 

ایست که ناروا الودن افالطون از مفاهیم و معانیظاهر ناخودآگاه مترجمان برای پ

هایی از متون افالطونی که مبلغ اند. به همین خاطر سویهشمردهو ناپسند می

خواهی و مشابه اینها بوده نادیده ستیزی، همجنسنابرابریِ، استبداد، خشونت، زن

 ند.اانگاشته شده و در مقابل محتواهایی علمی و اخالقی بدان افزوده شده

های فارسی از انگلیسی و یونانی درباره افالطون در چه س: ایراد ترجمه

 مواردی بوده است؟

اند ج: و در پارسی چندین و چند مترجم به برگرداندن آثار وی دست برده

شان بهتر از آب در آمده است. با این ی حسن لطفی از همهکه به نظرم ترجمه

ی مستقیم کاملی از آثار افالطون نداریم که مبنایش همه در دوران معاصر ترجمه

های زبانهای اروپایی ترجمهی اصل یونانی بوده باشد. بیشتر مترجمان با واسطه

های ی لطفی بر مبنای ترجمهاند. مثال ترجمهامروزین با متن افالطون رویارو شده

ای هم که پاره پاره است و در میان متون های تازهآلمانی قرار گرفته و برگردان
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شود بیشتر به روایت انگلیسی متکی است. حقیقت آن است که فلسفی نقل می

ها بسیار دقیق و خوب است و حتا گاه مترجمان از برخی ترجمه بسیاری از این

اند. با این همه این های اروپایی جدید پرهیز کردهاز خطاهای رایج در ترجمه

اند اشتباههایی را در متن ایجاد کرده است. حقیقت که به متن اصلی نظر نداشته

ای انگلیسی و آلمانی و هی این خطاها در ترجمهاما باید منصفانه بگوییم که بدنه

 ی مترجمان ایرانی نیست. فرانسوی ریشه دارد و افزوده

س: جایگاه افالطون در ساحت جریان اندیشه در ایران چیست و چه 

 تواند به ما بکند؟کمکی می

شک یکی از مهمترین اندیشمندان در تاریخ تمدن ایرانی ج: افالطون بی

تفکری اروپایی باشد، اندیشمندی ایرانی است. در واقع افالطون بیش از آن که م

ام( آثار خود را در تقابل با آرای است. چرا که )چنان که در کتاب نشان داده

ی های گسترده از اندیشهبندی افکارش با وامگیریپارسیان پرورده و استخوان

زرتشتی و حقوق هخامنشی درآمیخته است. تاثیر متونش هم در ایران زمین بیش 

بوده است. در واقع توجه اروپاییان به افالطون تا همین چهار قرن پیش از غرب 

هایی از نخبگان ی سیاست و االهیات محدود بوده و تنها در حلقهتنها به عرصه

های سیاسی رومی و عقاید دینی نمود داشته و همچون بستری برای بیان نظریه

ج این اندیشه و اسکوالستیک کاربرد یافته است. در ایران زمین اما روا

اش با آرای دیگر دست کم از دوران ساسانی به بعد به شکلی پیوسته اندرکنش

تا به امروز ادامه داشته است و بخش بزرگی از آرای فیلسوفان و عارفان و 

توان فهمید. از این شان از افالطون نمیدینمردان ایرانی را بدون توجه به برداشت

داشتهایی ون ضرورت دارد و به ویژه واسازی پیشرو خواندن و بازخواندن افالط

کند کند یا از آن تفکیک میکه معناهایی خاص را به متون افالطونی منسوب می

 باید مورد توجه قرار گیرد.
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های س: خوانش شما از افالطون در اثر چیست و چه تفاوتی با قرائت

 پیش از این در سایر آثار دارد؟

ام. طرحی ای به افالطون نگریستههشی گستردهی طرح پژوج: من در ادامه

ی فلسفی در ایران زمین است. ها و چارچوبهای اندیشهکه آماجش بازسازی نظریه

این پژوهش تا به حال در قالب چهار جلد کتاب تدوین شده و انتشار یافته است. 

ی فلسفی را در است که به دقت خاستگاه اندیشه« زند گاهان»جلد نخست آن 

های زرتشتی نخستین دهد که سرودهکند و نشان مین باستان ردیابی میجها

دستگاه فلسفی به معنای دقیق کلمه بوده است و تفکیک فلسفه از علم و سیاست 

است که « تاریخ خرد ایونی»یا اخالق از دین از آنجا آغاز شده است. جلد دوم 

هایی پیشاسقراطی وامگیریی فیلسوفان دهد اندیشهبا مرور منابع یونانی نشان می

ی یونانی بوده و البته بسیار بارآور و اثرگذار هایی از همین اندیشهسازیو بومی

ام رسیم که در آن نشان دادههم از آب در آمده است. پس از اینها به افالطون می

متون افالطونی بدون توجه به منابع ایرانی همزمان و کهنترشان به کل نامفهوم 

این خطا که افالطون را در بافت سیاسی امپراتوری روم و در بستر  شوند.می

عقاید دینی مسیحی بخوانیم، متنهای بازمانده از او را در تاریخ به چهار پنج قرن 

کند و از این رو ای به کلی بیگانه پرتاب میشناسانهی جامعهجلوتر و زمینه

ان این خطای رایج باید به دار آثارش را به دنبال دارد. برای درمتحریف ریشه

آثار یونانی و اوستایی و آرامی و عبری و پارسی باستان نگریست که معاصر یا 

اند. در این کتاب چنین تر از افالطون هستند و احتماال بر او اثر گذاشتهقدیمی

ای و ام که متون افالطونی زیرشاخهام و با استحکام خوبی نشان دادهکرده

 پوی فکری ایران زمین در عصر هخامنشی بوده است.زیرسیستمی از تکا

شناسی شما در این کتاب درباره افالطون به چه صورت بوده س: روش

 است؟
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ام که در چارچوب شناسی مرسوم خودم پیروی کردهج: من از روش

ی زروان تدوین شده و در قالب چندین کتاب و مقاله انتشار یافته است. نظریه

ای رشتههای پیچیده که به شکلی میانی سیستمکی به نظریهاین رویکردی است مت

ای، شناسی مقایسهشناسانه، متنمتنی )بافت زبانی، نکات ریشههای درونداده

شناختی، بافت جامعه ی تاریخی،تبارشناسی معانی( را با شواهد برون متنی )زمینه

یری و سطح رشد های جغرافیایی و مکانی، چارچوب دینی، باورهای اساطداده

ام که برخی از خوانشها کند. بر همین اساس نشان دادهدانش و فناوری( ترکیب می

و تعبیرهای بسیار رایج از افالطون به کلی نادرست است. مثال این تصور که او 

بر ریاضیات )به معنای یک علم محاسباتی دقیق( تسلطی داشته یا آن را مهم 

ی این علم در آتن قرن پنجم و چهارم پیش عهشمرده، با توجه به سطح توسمی

ی سیاست هایش در زمینهاز میالد باید محک بخورد. یا این که منظورش از گزاره

توان فهمید که دریابیم افالطون و حکمرانی خوب چه بوده را فقط زمانی می

کار آتنی و هوادار پرشور یکی از جناحهای ی اشراف محافظهعضوی فعال از طبقه

 اسی در دولتشهر آتن بوده است.سی

س: چه زوایایی از فلسفه افالطون بیشتر مورد غفلت قرار گرفته و توجه 

 بیشتر به آن ضرور دارد؟

ترین متون ج: حقیقت آن است که متون افالطونی یکی از تحریف شده

های متفاوتی از بدفهمی و کژبینی و تحریف در ترجمه و خ هستند. الیهمهم تاری

ی متون مقدس و شرح و تفسیر این روایتها نمود یافته که مشابهش را تنها درباره

انگیز است که پرسشهایی بسیار بینیم. یعنی بسیار شگفتهای دینی میدر میان فرقه

ا ارتباط برخی مفاهیم در فهم ی معنای برخی کلمات یساده و مقدماتی درباره

بازی ی مترجمان تعبیر تاسآثار افالطونی نادیده انگاشته شده است. این که همه

ی درباره اند، تنها یک نادانی سادهبرگردانده« تخته نرد»ی افالطون به را در رساله
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ی دوران ساسانی و هشتصد تاریخ تحول بازی تخته نرد نیست )این بازی در میانه

ال پس از افالطون پدیدار شد(، بلکه رویکردی خاص به فهم افالطون را نشان س

گویی و در ضمن فرو پوشاندن معنای اصلی متن گره دهد که با اغراق و گزافهمی

ی زبانها های جمهور را در همهی ما ترجمهخورده است. به همین ترتیب همه

م یکی از شخصیتهای اصلی خوانیم و بارها و بارها به نام گالوکن در مقامی

بینیم که این شخص برادر ای نمیخوریم، اما هیچ اشارهگفتگو با سقراط بر می

ها بوده است، اش به سوفیستبزرگتر افالطون و شاگرد سقراط در زمانی گرایش

اش هم چیزی ها در دوران جوانیو اصوال از گرایش سقراط به سوفیست

ماند. ن شرایط معنای جمهور نامفهوم باقی میشنویم. بدیهی است که در اینمی

چون جمهور توسط افالطونی نوشته شده که برادر کوچکتر گالوکن و شاگرد 

کاران هوادار اسپارت ی مقابل یعنی محافظهسقراط سالخورده است، یعنی به جبهه

های افالطون در متن و دلیل این که چرا ها و کنایهتعلق دارد. در نتیجه اشاره

ی تاریخی به ن موضوع را پیش کشیده و منظورش از بهمان استعاره یا اشارهفال

ی خودمان و مهمتر گیرد. ما برای بازخوانی تاریخ اندیشهکلی مورد غفلت قرار می

ی فلسفی از آن برای مسلح شدن به نظامی منسجم و عقالنی و انتقادی از اندیشه

مند را با بیشترین دقت ساز و تاریخیخنیاز داریم که این متون اثرگذار و مهم تار

ترین شیوه واکاوی کنیم و مورد پرسش قرار بخوانیم و با دقیقترین و ریزبینانه

ی نیازهای الزم برای ورود به میدان اندیشهدهیم. تنها در آن حالت است که پیش

 جدی و اثرگذار را برآورده خواهیم کرد. 
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 نماداهی جانوری و هنراهی رزمی باستانی اریان

 )بخش  پنجم(

 

 

 

 

 

 

 

 ششم: گرگ و گراز

 

های بهرام است چنان که در گفتار نخست گذشت، گراز نیز یکی از جلوه 

ای از نماید که در ابتدای کار شکلی از هنرهای رزمی و رستهو چنین می

نماید که در میان جنگاوران را رمزگذاری کرده باشد. با این همه چنین می

و زودتر از  نمادهای مورد نظرمان این یکی شهرت و رواجی کمتر از بقیه داشته

باقی از یادها رفته باشد. تنها نمودهای ابهت و اهمیت گراز در قرن چهارم هجری 

هایی جسته و گریخته شد، به نام و نشان چند پهلوان و اشارهکه شاهنامه تدوین می

منحصر شده که بر مبنای آنها بازسازی سبک جنگی گراز ناممکن است. با این 

دهد که همچون باقی مواردی که برشمردیم، گراز ها نشان میهمه همین اشاره

 ای از پهلوانان بوده است. نیز زمانی نمادی برای رسته
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نخست آن که گراز و گرازه در شاهنامه نام پهلوانانی است و از اسناد  

دانیم که در این دوران نیز رسم نهادن اسم گراز بر پهلوانان دوران ساسانی می

بری نام سردار نامدار خسروپرویز که بر سوریه و مصر باب بوده است. چنان که ط

دانیم که منظورش قاعدتا شهروراز اسپهبد است غلبه کرد را گراز ثبت کرده و می

رساند. فردوسی هم به آن سردار دوران که بخش دوم نامش همین معنی را می

ن در خسروپرویز هم اشاره کرده و او نیز وی را گراز نامیده است. عالوه بر ای

یابیم. مثال زمانی که شاهنامه نام گرازه را به ویژه در روایتهای سیستانی باز می

 کشد، یکی از پهلوانانش چنین نامی داشته:کیکاووس به مازندران لشکر می

 درفشی برافراخته هفت یاز  گراز همی شد بسانگرازه 

ی گفتگوی در صحنهی جنگاور پرچمی با نقش گراز هم داشته که این گرازه

 بینیم:های پهلوانان ایرانی وصفش را میی خیمهسهراب و هجیر درباره

سرش ماه زرین و باال دراز  پیکر گرازدرفشی پس پشت 

   

 که در جنگ شیران ندارد لگام  نامگراز است  چنین گفت کاو را

دهد هم در ی گرازیدن یا گرازان که تاختن و تازان معنی میاین واژه 

 شاهنامه و اشعار قرن چهارم و پنجم هجری فراوان به کار گرفته شده است. 

 پس کیقبادگرازان  بیامد  برمیان بست رستم چو باد کمر

 چنین تا به نزد طالیه رسید  شب و روز از تاختن نغنوید

نماید که گراز هم یکی از رمزگان جانوری مربوط به هنرهای از این رو چنین می

 بوده باشد که به تدریج از یادها رفته و اهمیت خود را از دست داده است.رزمی 

ی گرگ هم ماجرا به همین شکل است. در منابع اوستایی از گرگ درباره 

های اهریمنی ای برجسته از آفریدهبه نیکی یاد نشده و در دین زرتشتی آن را نمونه

گرگین نامی مرسوم برای پهلوانان  دانیم که از دیربازاند. با این همه میدانستهمی
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بوده که تا به امروز هم محبوبیتش دوام آورده است. همچنین این داده را داریم 

که از همان ابتدای عصر هخامنشی استانی در شمال شرقی ایران زمین وجود 

داشته که هیرکانیه نام داشته و این همان است که بعدتر گرگان نامیده شده و در 

ی معنای گرگ را نهفته است. از این رو گویا دست کم در منطقههر دو واژه 

ها شده و در شاهنامه هم اشارهکنونی گرگان این جانور بزرگ و محترم شمرده می

 شود:به گرگ اغلب به این منطقه مربوط می

 همی راند خواهم سپاهی گران  سوی گرگساران و مازندران 

 و

 نره دیوان مازندران وز آن  وز آن گرگساران و جنگاوران 

کرده ای جنگی اشاره میای از جنگاوران یا رستهیعنی تعبیر گرگسار انگار به تیره

ی گرگان مورد نظر اند و چه بسا جنگاوران قدیمی منطقهکه بومی مازندران بوده

 بینیم:بوده باشند. همین نام را در جنگهای دوران منوچهر هم باز می

 پیاده به زاری کشیدند خوار  اران هزارگرگس ببستند از آن

 و

 ست این سخن نیست رازگشاده شده  وی از گرگساران بدین گشت باز

 و در در دوران نوذر:

 که دریای سبز اندر او گشت خوار  گرگسار یکی لشکری راند از

 داده است. ای جنگی را نشان میدهد این کلمه به راستی رستهکه نشان می

بینیم. نام گرگین و گرگسار را هم در شاهنامه و جاهای دیگر فراوان می

ستان سهراب یکی از پهلوانان مهم گرگین نام دارد و گاه پهلوانان به ویژه در دا

 اند:به گرگ تشبیه شده

 یکی پهلوانی به کردار گرگ  چو او رفت و آمد سپاهی بزرگ

ی دین زرتشتی و سنت مسلط از این رو بعید نیست در خارج از دایره

نگیدن بوده ای از پهلوانان و سبکی برای جایرانی گرگ نیز نمادی برای رسته
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ی فهرست کردن شود که در همان صحنهباشد. این حدس از آنجا تقویت می

یابیم که گیو پسر گودرز که از درفشهای پهلوانان ایرانی نزد سهراب، در می

 بزرگترین سرداران ایرانی است درفشی با نقش گرگ داشته است:

 سرش نیاز پرده زر برآورده  درفش از برش کریگرگ پ یکی

 وین ویخوانند گردان وراگ که  ویگفت کان پور گودرز گ بدو

 

 

 

 

 

 

 

 بینیم که گستهم هم درفشی با نقش گرگ داشته است:در داستان سیاوش می

 سازبه گردش بسی مردم رزم  اش گرگ پیکر درفشی درازپس 

دیگر گویا گرگ پیوندی با خاندان گودرز داشته باشد چون در از سوی 

 مدح سلطان محمود خودِ گودرز هم به گرگ تشبیه شده است:

 چو گودرز بینادل آن پیر گرگ  چو رستم که بُد پهلوان بزرگ 

ی تورانیان یعنی ارجاسپ نیز با همین و جالب آن که در دوران گشتاسپ سرکرده

 شود:تعبیر وصف می

 کجا پیکرش پیکر پیرگرگ  رجاسپ ترک آن پلید سترگ زی ا

بیدرفش که پهلوانی تورانی است هم به همین ترتیب با گرگ همسان انگاشته 

 شده:

 به پیش اندر آید چو ارغنده گرگ  پس آن بیدرفش پلید و سترگ
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و در دوران خسروپرویز پهلوانی تورانی به نام تبرگ هم دقیقا به همین ترتیب 

ی مرگ زریر، سپهدار تورانی است. اما عجیب آن که در صحنهتوصیف شده 

 کند:زریر برادر گشتاسپ کیانی را به گرگ تشبیه می

 چو گرگ دژآگاه و شیر دلیر   کنون اندر آمد زریر دلیر 

با جمع بستن این شواهد و اشاره به این که گرگسار هم پهلوانی تورانی بوده که 

توان این حدس را به گیرد، میخوان را بر عهده میراهنمایی اسفندیار در هفت

ی رزمی گرگ و رسم تشبیه کردن پهلوانان به گرگ کرسی نشاند که گویا شیوه

یرانی تعلق داشته است. این های کوچگرد غیرزرتشتی اسنتی بوده که به تیره

زیستند و در استانهای باستانی ی شمال شرقی ایران زمین میها در منطقهتیره

شان گرگان و پارت و خوارزم با مردم زرتشتی که گشتاسپ و اسفندیار نماینده

ایست که مردمش گرگسار خوانده شده اند و این همان منطقهشدهبودند درگیر می

ان نام گرفته است. این نکته هم جالب توجه است که قرنها شان گرگو سرزمین

اند و به نظرم با توجه به این دانستهای خود را گرگ میبعد ترکان نیز توتم قبیله

بندی فرهنگ و آیین قبایل ترک از سکاهای آریایی وامگیری شده، که استخوان

همین سکاهای  ای ازاین مرکزیت یافتن گرگ در میانشان را هم باید وامگیری

غیرزرتشتی دانست که با توجه به نامهایشان )ارجاسپ، بیدرفش، گرگسار و...( 

آشکار است که در زمانی که هویت آریایی داشتند نماد گرگ را همچون نشانی 

 رزمی برگزیدند. 
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به احتمال زیاد در چارچوبی تاریخی این وامگیری با ورود قبایل هپتالی 

های قومیت ترکی در این در عصر ساسانی تحقق یافته است. چون نخستین نشانه

داشتند با  ها و هونها که هویتی آریاییشود و درآمیختن هپتالیزمان نمایان می

ها که بیشتر به مغولها نزدیک بودند در همین دوران تحول یافت. در ترکها و هون

ها را به های هپتالیاندازیبینیم که گاه شاهنشاهان ساسانی دستشاهنامه هم می

کنند. چنان که در داستان بهرام گور پهلوانی ایرانی ی گرگ تشبیه میحمله

 گوید:می

 که ایران نگه دارم از چنگ گرگ  بزرگ به نیروی آن پادشاه

 ی مشابهی در دوران خسروپرویز داریم:و اشاره

 که بودند غرنده بر سان گرگ  ز خاقانیان آن سه ترک سترگ
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 ی روحِ خوراک(هایم: )مجموعهاز نقاشی

 از موجودات داستان دازیمدا
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ی هویت ملیمباحثه  

 ، «مطالعات سیاست برای دانشجویان»بحث در گروه تلگرامی 

 ۲۴:۰۰-۲۲:۰۰ساعت  -۲۹/۴/۱۳۹۶پنجشنبه 

 

 یدرود دوستان، طبق قرارمان در خدمتتان هستم برا ج:-شروین وکیلی

 یبه حوزه یخیتار -ییای. من در چارجوب جغرافیرانیا تیهو یبحث درباره

 یهینظر نهیزم نیدر ا دنیشیاند یبرا امیو سرمشق نظر نگرمیم یرانیتمدن ا

 اشیکه در چند کتاب و مقاله صورتبند یاست، به شکل دهیچیپ یهاستمیس

مفهوم زمان و  وندیپ تیزروان )به خاطر اهم دگاهیبا برچسب د شتریام و بکرده

 . فکر کنم بهتر است با پرسش شما بحث آغاز شود.شودیسوژه(  شناخته م

برچسب  نیچرا ا ست؟یسوال اول( زروان چس: -علی قاهری همدانی

 کند؟ یم دایپ یرانیا تیبا هو یوندیدارد و چه پ تیشما اهم یبرا

 نی: زَروان( محل پرسش باشد، ایدر پهلو ایاگر اصطالح زُروان ) ج:

انتخاب  لیزمان بوده است. دل یندهیکه نما یرانیکهن ا زدیا کی یاست برا ینام

 یِدیکل یآن است که در مدل مورد نظرم مسئله یآن چارچوب نظر ینام برا نیا

و ساختار/ سوژه و جامعه( بر  تیچفت و بست شدنِ من و نهاد )عامل یچگونگ

من در  یریبه تعب یعنی. شودیم ریمتفاوت از زمان تفس ییهاهیال یکربندیاساس پ

 یسلطه ریو خود ز کندیرا خلق م یزمان اجتماع یگریبا د افتهینظام یوندیپ

 هیبوده است. اما خود نظر نیچن ینامگذار نیا لی. دلشودیم دهیزمان بازآفر نیا

در چهار  یستمیس یعام است که مفهوم انسان/ من/ سوژه را از منظر یچارچوب
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 لیو تحل ی( صورتبندیفرهنگ /یاجتماع /یروان /یستی)ز یمراتبسطح سلسله 

 .کندیم

 یستیونالیناس یها تیو هو یرانیا تیهو نیب یسوال دوم( چه تفاوتس: 

 کند؟ یوجود دارد که پرداختن به آن را مهم م گرید

 تیام هوکه من برساخته ینکته را گوشزد کنم. چارچوب کینخست  ج:

 یهایدئولوژیاز ا یکی سمیونالی. ناسکندیفهم نم یستیونالیناس یاندازرا از چشم

به  یمل تیمدرن است که من منتقدش هستم. آنچه مورد نظرم است هو یاسیس

و  یریگشکل هب یعنیاست.  ییاروپا سمیونالیاز ناس دارشهیو ر یخیتار ییمعنا

 ینهیشیباور دارم که پنج هزار سال پ یرانیتمدن ا یدر حوزه یجمع یتیتکامل هو

در چارچوب  حیمتمرکز و صر یدوران را به شکل نیا شتریب مِیدارد که ن ساینو

 یمل تیکرده است. منظورم از هو ی( سپریرانشهریا تی)هو یاسیس یمفهوم

و در ضمن  یریو وامگ یریادگیضمن  دیاست و به نظرم با یزیچ نیچن یرانیا

 تیهو نیتمدن خودمان ا یهابر داده هیمدرن، با تک یاز چارچوبها یریگعبرت

 .میکن ریو تفس ینیرا بازب

( ۱مهم است:  لیبه سه دل یجهان یدر سطح یرانیا تیمقدمه هو نیبا ا

و  هاشهیاند شی( به خاطر زا۲است،  نیزم یرو یوستهیپ یجمع تیهو نیکهنتر

مسلط امروز بر جهان بوده  ییمعنا یدانهایاز م یاریگوناگون خاستگاه بس انیاد

فهم  یبرا یگاهیرانآن را به گ یاسیس یایدر جغراف اشیخیتار تی( موقع۳است، 

 کرده است. لیتبد جهان خیتار
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در کدام  د؟یباز کن شتریب یسوال سوم( امکان دارد مورد سوم را کمس: 

 یرهنمون م یخیفهم آن برهه تار یما را به سو یرانیا تیفهم هو خینقاط تار

 کند؟

 د؟یکنیم اشیصورتبند قتریمبهم است. دق یقدر میپرسش برا ج:

است که  یتفکر رییروند تغ خیمهم تار یاز برهه ها یکیمثال  یبراس: 

و به  دیرس یبه روشنگر نیاز دوره رنسانس آغاز شده و با عبور از اصالح د

سه قرن  نیما را به فهم ا یرانیا تیرا رقم زد. چگونه فهم هو یجهان کنون ینوع

 کند؟ یرهنمون م

 یرعقالنیغ یبه شکل خیکه خوانش ما از تار نجاستیماجرا ا د،ینیبب س:

 گرید یخاص و در تمدن یطیکه در شرا کندیفرض م یهیرا بد ییداشتهاشیپ

جهان است که  خیخوانش خاص ما از تار نیاش همنمونه کیاند. شکل گرفته

 یینوزا هگمان ک نیو بعد با ا کندیفرض م یجهان یرا رخداد ییایتالیا یینوزا

نظم و  یشده، نوع یو انقالب فرانسه منته یبه عصر روشنگر میمستق یبا خط

از خواندن و  وهیش نی. من منتقد اکندیم لیتحم خیرا به تار یمصنوع یهدفمند

 ریتصو ینابجا میرا حاصل تعم خینوع نگاه به تار نیا یعنیهستم.  خیتار دنیفهم

 .دانمیجهان م خیخود، به کل تار کینزد ینهیشیقرن نوزدهم از پ انییاروپا

آمده که بعدتر  رونیب کیکاتول تیحیاز دل تحول مس ییایتالیرنسانس ا

 یپروتستان که پشتوانه تیحیهمچنان ادامه داشته و مس یمذهب یدر دوران جنگها

مهم پادنهاد آن محسوب  یو در نقاط یبوده تا حدود یعصر روشنگر یاصل

است.  ییو اروپا یمحل یاهدیدر کل پد ییکه نوزا نیاز ا میاست. بگذر شدهیم

قرن هجدهم همچنان  انیو حتا بعدها تا پا دادیرخ م ایتالیدر ا ییکه نوزا یدر زمان

ارتش  نیهند بزرگتر یبود و دولت گورکان ایدن یواحد اقتصاد نیبزرگتر نیچ

 یخیتار یهاداده تینیفرض اروپامحورانه در برابر ع نیا یعنیرا داشت.  ایدن

 ...دینماینامعتبر م
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 ییبا خوانش اروپا یرانیدکتر تفاوت خوانش ا یآقاعلی قاهری همدانی: 

 ست؟یچ نیکه فرمود

حتا  ای-تنها  خیخودم از تار ریمن البته ادعا ندارم که تفس شروین وکیلی:

است.  نهیزم نیدر ا یشنهادیباشد. اما دست کم پ یرانیانداز اچشم -نیمهمتر

- خیاظهار نظر کنم. برداشتم از تار توانمیخودم م دگاهیتنها از موضع د نیبنابرا

 -هم هست نیزم رانیا در خیتناور فهم تار یاز سنتها یکی میمستق یکه البته ادامه

 دارد: یجهان ناسازگار خیموارد با خوانش مسلط اروپامدارانه از تار نیدر ا

 راثیرا که م یهودی -یحیمس یاله تیمش یاروپامدار نوع خی( تار۱

در  داشتشیپ نی. اکندیم دیاست در دل خود بازتول ییقرون وسطا یباورها

 یینها یروزیپ ای( برالیل یکانت ی)نسخه تیبشر یو تعال شرفتیقالب باور به پ

و البته  شودیم ی( صورتبندیستیمارکس یهگل یفرودستان بر حاکمان )نسخه

محتومش  یریو جهتگ خیهدفمند بودن تار نیهم دارد. ا یگریمتنوع د یتهایروا

 یکیزیمتاف ییهادگم ادیسعادتمندانه به نظرم نادرست است و بر بن یتیبه سمت غا

 .شودینم یبانیپشت ینیع یهااستوار شده که با داده

که از  کندیم میگفته ترس شیاز تکامل پ یریاروپامدار خط س خی( تار۲

و بعد  ییقرون وسطا یروم و از آنجا به ظلمت اروپا یباستان تا امپراتور ونانی

به  تیو در نها هیبزرگ فرانسه و روس یو انقالبها یو عصر روشنگر ییبه نوزا

 یباق تیبر بربر یغرب تیمدن یجیتدر یروزیتصور پ نی. اشودیم یامروز منته

بر ارض  انیحیمس یینها یروزیکه تداوم همان پ ردیگینقاط جهان را فرض م

و  ونانی انینادرست است: الف( م لیبرداشت به نظرم به سه دل نیمقدس است. ا

و عصر  ییو آن با نوزا ییقرون وسطا یسلت -یژرمن-گت یروم و روم و اروپا

 ریبزرگ )بر جسب مساحت ز یمدنهاوجود دارد. ب( ت یجد ییخرد گسستها

( جز سه قرن گذشته در یو فرهنگ یفن یو دستاوردها تیپوشش دولتها و جمع

خودمان بوده(. پ(  رانیشان هم امهم گاهیاند )گرانجز اروپا وجود داشته ییجاها
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 یو تجرب ینیع یاست و مبنا کیدئولوژیا یشرق /یو غرب ایاروپا/ آس انیتقابل م

در برابر  کایآمر یشرق و غرب )اگر از قاره انیم یفاصل تمدن طندارد. تنها خ

است که در  یبریس-هندوکش( خط میکن یپوشکه مهمتر هم هست چشم ایاوراس

قالب اروپا  نیو در ا کند،یجدا م یرا از قلمرو خاور یانیمدل من قلمرو م

 یتمدن مرو)از جمله قل هیهمسا ینهایو سرزم نیزم رانیا یمرکز یهسته یالهیدن

 است.( یجنوب یترانهیمد

 

 

 

 

 

سخن  یکه از ترس دراز یگریو موارد د - داشتهاشیپ نیدر مقابل ا

 ،یاشبکه ،یباور دارم که چند مرکز یخیمن به تار -گذارمشانیفعال ناگفته م

 توانیرا م یدگیچیانباشت پ یعموم یکه  الگو یخیاست. تار هیال هیو ال ایپو

 ریگسترش سعادت تفس ای شرفتیبه پ شودیرا نم نیداد، اما ا صیدر آن تشخ

متفاوت و معموال چندگانه  یمتفاوت تراکمها یزمان یکه در برشها یخیکرد. تار

 نیاز متاخرتر یکیو دست بر قضا اروپا تنها  دهدیپراکنده نشان م یرا در تمدنها

 مراکز بوده است. نیا نیترو نوآمده

که تحت  یادکتر. با توجه به مساله یممنون آقاعلی قاهری همدانی: 

 دهیها، کردها و...( دترک المثلی)ف یتیقوم یهاگروه نیدر ب «یطلب تیهو»عنوان 

مشخص  یقوم تیشده و هو لیتبد یرانیا تیهو یبرا یبه بحران بایو تقر شهیم

 زیو حل اون رو چه چ هاانیجر نینحوه برخورد با ا کنه،یم فیو جدا تعر

 دونن؟یم
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 تیقوم یرا روشن کنم که کلمه نینخست ا شروین وکیلی:

(ethnicity ) است که پس  یو استعمار یمنف یینوظهور با بار معنا یادواژهیکل

در ( raceنژاد ) یبدنام شده یاز اشاره به کلمه زیپره یدوم برا یاز جنگ جهان

 یدر نشست حلقه یدارم و بحث یامورد مقاله نیغرب باب شده است. )در ا

( دیایکانالم هست و به نظرم به کار ب یکه رو میاانجمن زروان داشته یشهیاند

 یتیجمع یستمهایرسیمدرن در ز سمیونالیاز نشت ناس یمعن نیدر ا تیمفهوم قوم

 نیاز کهنتر رانیشده است. ما در ا یمورد تهاجم استعمار ناش ینهایسرزم

تا به امروز نام و  یخامنشه یهابهیکه از کت میارا داشته یرانیا یهارهیروزگاران ت

کامل با هم، و  یختگیکه در آم ییهارهیهم ثابت مانده است. ت شانیارینشان بس

با  ینیدر همنش شانیمحل یو دستاوردها یامنطقه یهایژگیدر ضمن با حفظ و

ترک، کرد، عرب، . اندکردهیم دیرا تول یرانیتمدن ا تیافزا کلهم یهم به شکل

 شیو تا پ دهندیرا نشان م یرانیا یهارهیت نهایگرج و مشابه ا ،ینارم ،یبلوچ، مازن

 یبرا یشان هرگز برچسبگاه دو هزار ساله خیقرن قبل در سراسر تار کیاز حدود 

با  وندیهمواره در پ یعنیاند. نبوده یتیگفتمان مستقل هو کی ای یاسیواحد س کی

و  اندکردهیم فیرا تعر خود گرید یهارهیت تیبا هو ینیو در همنش یرانیتمدن ا

اند. نشان داده یعیتکامل طب نیهم انیرا هم در جر شانیدستاوردها نیشکوفاتر

 یاسیس یهیاز روند تجز یمجزا بخش یاسیس یبه واحدها هارهیت نیا دنیبرکش

استعمارگر و با  یروهاین میمستق یبوده که با دستکار ریدو قرن اخ یط رانیا

 یهایزیو خونر یقوم یهایو پاکساز خیتار فیاز زبان و تحر ییزدایپارس

 همراه بوده است. سابقهیب

و آنچه  شودیچند گروه نابخرد محدود نم غاتیبه تبل نیمشکل بنابرا

حدود صد و پنجاه ساله است که  یخیروند تار کی یادامه مینیبیامروز ما م

کرده  جادیما ا یتمدن یرا در حوزه یبیو تلفات مه یفرهنگ یجنگها و سرکوبها

است.  یرانیا دنتم یحوزه یستمهایرسیز انیاست. راه حل هم ارتباط آزاد م
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 یاست. تجربه یو اندرکنش فرهنگ یتبادل تجار شیمجرا نیکه روانتر یارتباط

 یکالن یبه خاطر منافع مل یرانیا یهارهیت طیشرا نینشان داده که در ا مانیخیتار

 شاندهید و لطمه دارشهیر یمل تیدارند، به سرعت هو ایجغراف نیکه همچنان در ا

 .مینیبیو عراق م رانیمردم ا یکه مثال درباره ان. چنکنندیم میرا ترم

چه  نکهیو ا دییبگو شتریآن ب قیو مصاد ییزدا یاز پارس یاندکس: 

 میزبان ها داشته ا گریروند را در د نیمشابه ا ایوارد کرده است. آ یضربات

بوده که  نیروند چن م،یرا خدمتتان بگو اشیکل یاگر بخواهم الگو ج:

 ی. موج اول در ابتدامیاداشته مانیدر قلمرو تمدن ییزدا یرانیما سه موج از ا

 رانیا یشمال یاستانها ریو در تسخ شودیآغاز م یدیخورش یهجر زدهمیقرن س

نکته را  نی. اابدییبر هند نمود م هایسیانگل یجیتدر یبه دست روسها و غلبه

 نیهمچنان سه تا از بزرگتر خیتار نیاز ا شیقرن پ کیدر نظر داشت که تا  دیبا

هند  ،یصفو رانیا یعنیبودند.  یرانیتمدن ا یحوزه یستمهایرسیز ایدن یکشورها

را در  یشرق یقاره و اروپاشبه یبدنه ن،یزم رانیکه دل ا یو رومِ عثمان یگورکان

بودند و  ختیهمر یاسیو از نظر س زبان،یپارس مسلمان،دست داشتند هر سه 

ارجاع  یرانیتمدن ا خیهمسان بود و به تار شانیتیهو یو خودانگاره خیتار

 یاز حافظ و سعد یرویو به پ خواندندی. شاهان هر سه دودمان شاهنامه مدادیم

استعمار  ودبود. با ور یرانیا کسرهی شانیوانیو دستگاه د گفتندیشعر م یبه پارس

آغاز شد  وستهیدرهم پ یقلمروها نیا یاسیس یهیبه صحنه، تجز سیروس و انگل

با از دست رفتن  یدوران ناصر یانهیو در م دیکه حدود پنجاه سال به درازا کش

 ییبر پنجاب و الهور و بخشها ایتانیبر یسو و غلبه کیهرات و مرو و خوارزم از 

دوم  یکرد. در مرحله تیگانه را در منطقه تثبیب یروهایاز هرات و کابل قدرت ن

 ینرم استیس د،یعصر مشروطه به درازا کش انیتا پا یعصر ناصر یانهیکه از م

طرد  ،یقوم یزبانها دنیکه با برکش شدیدر منطقه اعمال م ییزدا یپارس یبرا

 عپروردگان هوادار استعمار، منبا نمک شانینیگزیو جا گرارانیا ینخبه یهیال
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و  یقوم یخط، دامن زدن به نفرتها رییتغ یتالش برا ،یآموزش به زبان پارس

داشت. در  یتیریو مد یفرهنگ یتیماه شتریو ب شدیدست انجام م نیاز ا یموارد

کار به  افته،یاول آغاز شد و تا به امروز ادامه  یسوم که از جنگ جهان یمرحله

در دوران  هایرانی. کشتار ادیکش یتیجمع یکنشهیر یو کوشش برا یکشنسل

 یو دامن زدن به جنگها رانیشمال هند و جنوب ا یمصنوع یها یقحط ن،یاستال

 یو آسور یارمن تیکه جمع یدر عثمان سابقهیب یهایکشپرتلفات و ظهور نسل

موارد  نیهستند. در تمام ا انیجر نیاز ا ییرا به شدت کوچک کرد بخشها

( هی)روس ینیزم ی( و ابرقدرتهاکایو  آمر انگلستان) ییایدر یابرقدرتها یاستهایس

 دنیروسها به افغانستان، دم  یتا حمله توانیماجرا را م نیهمسان بوده است.  ا

 داد. میتعم زین هیسور یو عراق و جنگ کنون رانیبر آتش جنگ ا

وجودداشته وبه مرورزمان  رانیسال درا یسال ها یزیعرب ستس: 

 دهدیلذت کاذب م یرفتاربه من روان شناخت نینظرشما ا داکرده،بهیپ یتینمودهو

 زابیآس ی،ازلحاظ فرهنگ یاسیتفکرجداازمساله س نیا ایماندگار؟ آ الذتی

 ست؟ین

 تیواقع ندیگویکه م یادر آن دامنه یزیستدارم عرب دیترد اریبسج: 

با هم سخن  یتیجمع ستمیرسیدو ز یزهیاز ست یوقت ایدن یداشته باشد. در همه جا

 اشنیکه مهمتر میآوریروشن را گواه م ییو شاخصها ینیع یینمودها م،ییگویم

 چیاز آن است. ما در کشورمان ه یو تلفات ناش یخشونتبار محل یهایریدرگ

که در آن عرب و عجم با  میانداشته «یتیقوم»به اصطالح  یهایریاز درگ یانمونه

رخ داد که اعراب در جنوب  یطیو عراق هم در شرا رانیهم بجنگند. حتا جنگ ا

نشان دادند،  یمقاومتها را در برابر مهاجمان عراق نیترو کردها در شمال سخت

 نیاز آنچه با ا یبودند. به نظرم بخش مهم عربهااز کردها و  یبیخودشان ترککه 

. مگر ممکن زدیخیپراکن بر منفرت یگروهها غاتیاز تبل شودیبرچسبها خوانده م

 زیستهمزمان عرب دانند،یتبار مخود را عرب نیو مقدس امبریکه پ یاست مردم
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 یدنمو چیبه حج بروند و ه شانیبزرگ تیبار جمع کی یهم باشند و بعد هم سال

 نشان ندهند؟ شاننیعرب ساکن سرزم یتهایاز خشونت هم نسبت به جمع

من کل که در سخنانتون  اشاره  یریموجوددرشکل گ یمن ها نیبس: 

 دارد؟ یشتریب تیمن ها الو نیاز ا کیکدام  دیفرمود

از  یاهیچهار ال ستمیس کیکار  یاز ابتدا نیزم رانیدر واقع ما در ا ج:

 اریاش بسدرباره یولیو ن یکه فرا ی. ساختارمیاداشته یجمع تیهو یسامانده

اش در اش و البته انعکاس یفکر یربنایاند و من هم در کتاب زند گاهان زنوشته

پس  م،یخاندان را دار /ادهسطح خانو نیام. در خردتررا نشان داده ییمتون اوستا

 یعنیرا.  یرانیا تیمل تیو در نها تیقوم /رهیپس از آن ت فه،یطا /لهیاز آن قب

 ییتهایو هو کنندیم یخود را رمزگذار هیچهار ال نیا یدر همه یرانیا یهامن

به  یزمان یبرا یخیدست کم به لحاظ تار ای. کنندیحمل م هیرا در هر ال داریپا

 تیپرسش از اولو نجای. در ااندکردهیم نیو پنج قرن چن ستیب یدرازا

 تیهو ایمهمتر است  یعرب /یلر /یکرد /یترک تیکه هو نیا یعنی. معناستیب

هستند که در سطوح  متفاوت  ییتهایهو نهایندارد. چون ا یچندان یمعنا یرانیا

از دست کم دو خاندان )از  یعضو یخیبه لحاظ تار یرانی. هر منِ اکنندیکار م

و  فهیچند طا ای کیها( بوده، و به و گاه مادر/پدرخوانده یو پدر یطرف مادر

 کردهیم یندگیمتفاوت را نما ییهارهیت بیترت نیداشته و به هم یوستگیپ لیا

که  شدهیم فیتعر یرانیا تیهو ریو فراگ گانهیچتر  ریهم ز نهایا یاست. همه

بوده است.  یشعر پارس ژهیو به و اتیو ادب یو زبان پارس مانیمل خیمحورش تار

محتوا و  نیتریبوده که غن یمل تیالبته هو تیهو نیمهمتر انیم نیدر ا

 شدهیمنابع را شامل م نیساتریو نو خیتار نیتریو طوالن یرمزگذار نیتردهیچیپ

است. اصوال  کردهیاست و چفت و بست شدن همه را با هم ممکن م

نبوده  کهی -یقوم ای یلیا ای یخاندان یتهایهو یعنی- تیهو نیا یستمهایرسیز

که مخاطبان  نیگواه بر سخنم ا کیوارد رقابت شود.  یمل تیکه بخواهد با هو
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 یهمگ نندیشان را بکاوند تا بباست پنج شش نسل از تبارنامه یسخن کاف نیا

 دیشان دارند. خود من هم سنامهمختلف را در شجره یهارهیاز ت یشاوندیخو

هست. همه  یستانیو س یو مازن یام گرجهستم و هم در تبارنامه یزیتبر ییاطباطب

 یکیمدام با هم داد و ستد ژنت یرانیا یهارهیو خاندانها و ت لهایا یعنی. میهست نیچن

 کالن را استوار ساخته است. یمل تیآن هو نیاند و همداشته

 

 

 

 

 

که قدمت چندهزارساله دارد تاچه اندازه  یرانیممنون از شما. تمدن اس: 

چه اندازه کمرنگ  انیم نیدرا  یرانیا تیهو نکهیهمراه شده؟و ا یبا تمدن اسالم

 ست؟یچ یکمرنگ نیا لیشده ودال

و  ینیشهرنش یعنیکه تمدن ) مینیبیم میبنگر یرانیاگر به تمدن اج: 

 ی)از دره نیزم رانیا یچهارم پ.م در سراسر پهنه ی( در اواخر هزارهییساینو

 رانیکه کل ا یریفراگ یکتای یاسی. نظام سکندی( ظهور مانرودانیم یسند تا پهنه

کوروش بزرگ  سطقرن ششم پ.م تو یانهیدر م ردیپوشش بگ ریرا ز نیزم

 ابیکه در غ میدار یرانیو پنج قرن تمدن ا ستیما حدود ب یعنی. شودیم سیتاس

ما را شکل داده است. دولت  تیهو یربنایوجود داشته و ز یرانیا ریدولت فراگ

از گسستها و  یاو شبکه افتهیکه پس از آن شکل گرفت تا به امروز تداوم  یرانیا

( گسست ۱از سه گسست است:  یبی. اسالم ترکسترا در بر گرفته ا هایوستگیپ

 لیاز مهاجرت قبا یناش یتی( گسست جمع۲ ،یاز گذار به مسلمان یناش ینید
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دولت  یاز فروپاش یناش یاسی( گسست س۳و  ران،یعرب به شمال و شرق فالت ا

 جادیما برش ا خیدر تار یمتفاوت یمتفاوت و با عمقها یدر زمانها نهای. ایساسان

اسالم به  نیاغراق صورت گرفته است. د شانیبرخ یاند و به نظرم دربارهکرده

 /یحیمس /یاز اسالم )زرتشت شیپ انیاد میلحاظ ساختار و معنا در امتداد مستق

هم به شدت به هم  هایو ساسان هایعباس یاسیو نظام س ردیگی( قرار میمانو

 شباهت دارد.

شه، لذت  نیکه فرضا اگه قدرت، بقا تام نهیسوال ا نیمنظورم ازاس: 

 نیازا کیصورت کدوم   نی... خب درارهیگینشه خب من کامل شکل نم نیتام

 به فرد؟ شهیواردم یکمتر بیشه  آس اکمرنگیمن هااگه حذف شه 

- یرانیدر تمدن ا دییگویچنان که م یدیکل ریچهار متغ نیله، تنش ب ج:

 یکرد. حمله لشیبا دقت تحل دیوجود داشته. اما با شهیهم -تمدنها یمثل همه

 نیشهرنش تیجمع ریبوده و با مرگ و م یشناختستیز یهیدر ال یتنش شتریمغول ب

 یاسیو س یفرهنگ سطحدر  یتنش شتریهمراه بوده. ظهور اسالم ب یشرق رانیدر ا

 .کرد یجدا جدا بررس دیرا با نهایشده. ا یقدرت منته یبوده و به تحول نهادها

 هیو صفو یپس از اسالم و انتقال به عثمان یعباس یاسینظام س ایآس: 

 را پررنگ نکرد؟ یاسالم تیرا کم رنگ و هو یرانیا تیهو

 یکه ما از ابتدا نجاستیدولت که پرسشتان بود، نکته در ا یاما دربارهج: 

 نیزم رانیا یاسیس یسامانده یمتضاد برا یاسیظهور اسالم دو سرمشق س

از اسالم  شیپ یاست که همان سنت شاهنشاه یرانشهریا استیس یکی. میاداشته

که  خالفتسنت  یگریبوده، و د رهیهمه جا چ بایاست و پس از اسالم هم تقر

 هایاست و توسط امو زانسیدولت ب یاسیاز ساخت س یایریدر واقع وامگ

 شیایاح یبرا ییهاخالفت که امروز هم زمزمه استیبرساخته شده است. س

از دولتها مثل  یبوده. برخ نینشهیحاش نیزم رانیا خیدر عمل در تار م،یشنویم

اند. اما ساختار دولتشان کرده حفظآن بوده و نامش را  یمدع هایعثمان ای هایعباس
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 یرانشهریا یاسینظام س یکه دنباله دهدیحاکم بر آن نشان م یحقوق یهایژگیو و

 ینیو د یشدن قدرت نظام یدوقطب یدر دوره ژهیبوده اند. ساخت خالفت به و

 شانیاز ا یو سلجوق یغزنو یسلطانها تیو حما انیدر دوران خالفت عباس

 داشته است. یرونق

 -زدهیو صوف-شده  یبازساز یشکل یکه دولت صفو میرا هم بگو نیا

که در  یاز فرهمند یایافراط ریاست، با تفس میقد یرانشهریا استیاز همان س

 یعیش یدر جنبشها یانهیزمشیو پ افتهی یتجل هیصوف یقالب مرشد کامل و آرا

 مثل جنبش سربداران داشته است. تریمیقد

 ریگام گذاشتن تو مس یبرا یرانیا تیهو یایبر اح یشما مبن دهیدر اس: 

و مثال حرکت  یستیونالیناس یبروز تفکرات افراط سکیر رانیتمدن ا ییشکوفا

نقاط  د؟یشیبراش اند یدیوجود داره؟ و چه تمه سمیانحراف به سمت فاش ای

 ند؟یبیم یتفکر رو چ نیضعف و وقت ا

که  ییهادواژهیهنگام به کار بردن کل دیبحث با نیاز ورود به ا شیپج: 

چنان که نولته به نظرم با  سمی. فاشمیدقت کن یو روشن دارند قدر قیدق فیتعر

 ژهیو یاروپاست که گذار خیاز تار یدوران یژگینشان داده، و ریچشمگ یتیقاطع

اصوال امکان  دوم یپس از جنگ جهان یعنی. دهدیرا نشان م یو تکرار ناشدن

که با  ییدر جاها نیزم رانیهم در ا سمیونالیاست. ناس یمنتف سمیظهور فاش

شده، توسط آن خنثا و رام شده است. چنان که  بیترک یرانیا یمیقد ییگرایمل

 یکه نسبت به نظامها مینیبیم یمحمدرضاشاه ای یرضاشاه سمیونالیناس یدرباره

 ایعراق  یهایبعث ای هیترک یستهایونالیمعاصرشان )مثال ناس مدارتیهو یاسیس

 یقوم یاست و اصال از کشت و کشتارها آزاریب اریبس اریروس( بس یهاکیبلشو

 خیاش آن که به نظرم تار. خالصهمینیبینم یدر آن نشان یتیجمع یهایو پاکساز

دارد.  تیمدرن مصون یدئولوژیهایا نیدر برابر ا یرانیا یمل تینشان داده که هو

 بیترک سمیونالیو خُردتر با ناس یفرومل یتهایکند که هو یبروز م یزمان رادیا
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و  خیرا ندارند، به جعل تار مندخیتناور و تار یمل تیچون آن هو نهایشوند. ا

 اشجهیو نت آورندیم یشان روشهروندان یسازهمسان یاعمال خشونت برا

 .مینیبیها مترکها و پانعربآنچه که نزد پان شودیم

 سمیونالیناس یتجربه یعنیاست.  مانیمل تیهو یمن البته بازساز شنهادیپ

ما  یتمدن یبا حوزه یایهستند که چسبندگ ییبرونزاد و اروپا یامور سمیفاش ای

در  یکه حرفش بود به نظرم به خوب یادهیچیو پ هیال هیال تیندارند. همان هو

تنها با نقد و  نیشود و ا ینیرو بازآف یبازساز شهیاز ر تواندیم یکنون طیشرا

از تعصبها و  اشراستنیخودمان و پ خیتار یو منصفانه ینیو ع قیدق یابیارز

 .شودیممکن م فهایتحر

را  یستینیشوو یها دهیخطر افتادن در دام ا یرانیا تیهو یبازسازس: 

 ست؟یچ یریدارد؟ اگر دارد راه حل جلوگ

و خلوص  یو متعصبانه به نژادگ زیآمجنون یاعتقاد یعنی سمیشوون ج:

. «هایگرید»اعمال خشونت بر  یبرا یو آمادگ یخاص جمع تیهو کی

از  یشکل نیما چن شامدرنیپ یرپایخوشبختانه نه در دوران مدرن و نه در عصر د

 چیه و یدوران چیه یعنی. میسراغ ندار انیرانیا یمل تیبا هو وندیرفتار را در پ

وجود نداشته که به کمال و  یرانیا یمل تیبا هو وندیدر پ یغالب یاسیگفتمان س

خشونت نابخردانه اعمال  هایگریباشد و نسبت به د لیقا شتنینقص بودن خو یب

نوساخته و  یتهایبه مل ای مینیبیم ییرفتارها نیکه از چن ییهاکند. تمام نمونه

 یدرون یجوهره ایاند، نداشته یتنومند یخیتار یشهیمدرن تعلق دارند که ر

را  یاسیگذشته قدرت س یچند دهه یهستند که متاسفانه ط ییگراقوم یانهایجر

 تیاند و خود را در تقابل با آن هوبه دست گرفته نیزم رانیاز ا ییهاهم در پاره

امکان  یرانیا یمل تیکه هو میندار یشاهد یعنی. کنندیم فیتعر ریفراگ یرانیا
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 نهیزم نیهم در ا یتیکه مصون میدار یمرض را داشته باشد و شواهد نیبه ا بتالا

 دارد...

 ست؟یچ یرانیا تیهو یبازساز یمانع برا نیبه نظر شما مهمترس: 

هستند:  یهم رفع شدن یوجود دارد که همگ یبه نظرم چهار مانع اصلج: 

 ریپذیدگیرس یمیمنسجم و روزآمد که مفاه یدستگاه نظر ابی: غهی( فقر نظر۱

 یتهایآموختن از روا نیبکشد و در ع رونیب یرانیرا از بافت تمدن ا ینیو ع

 ادیخودبن یشکل بهما را  خینسبت به آنها، تار یفتگیفارغ از ش یول گرید یتمدنها

بازمانده از عصر استعمار و  یها( لطمه۲کند،  فیرا بازتعر تمانیو هو یبازخوان

 نی( تکو۳که همچنان ادامه دارد،  یالمللنیب گرانیباز یانهیسودجو یهامداخله

 یو کارگشا که امکان همگرا کردن اندوخته رومندین «یرانیمنِ ا» کی افتنین

 یعنی ،ینهاد ی( فروپاش۴را داشته باشد، و  معاصرش یو ضرورتها اشیخیتار

به  جیاش به تدرکه دامنه یاجتماع ینظامها یرانیو فساد و و یناکارآمد

شده است. اختالل در  دهیخانواده هم کش یعنینهادها  نیترییربنایو ز نیدارتریپا

نظم خوییِ دشمنها و من سستی و ناتوانی ،یاجتماع ینهادهافروپاشی  ه،ینظر

 .نو هستند تیهو نیا یریگشکلعوامل وقفه در  نیمهمتر المللنیب
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 «جام جمشید»چند ربگی از داستان اتریخی  

ی صبح بدمد، جمشید و قباد و یکی بامداد فردا، پیش از آن که سپیده...

سفندیار بود و پهلوان کیا نامیده می شان که از یاران کلو ا شد، از جوانمردان کا

ــفر بســتند و هنوز آفتاب بر حیاط خانه ــابار س نی نریخته بود که چند های کاش

فرسنگ از شهر دور شده بودند. پهلوان کیا، از اهالی طبرستان بود و هم سن  و 

سبت کوچک اندام، اما  سعود خان بود. مردی بود به ن سفندیار و م سال کلو ا

ــور که جای زخمی قدیمی بر چانه ــرد و گرم چاالک و جس اش مانده بود و س

ــیده و جنگ ــتایی در منطقهها دیده بوروزگار را چش ی رویان د. زادگاه او روس

شمال ایران  شهرها و مردم  شده بود،  سامان بالیده و بزرگ  بود و چون در آن 

به خوبی می مان محلی و زمین را  حاک با  مدن  نار آ چاهِ ک خت و راه و  نا شــ

سالم در آن دیار فرمان می سنت پیش از ا راندند، بلد دودمانهایی را که هنوز به 

ــرنخی نیابند و ناچار گروه کوچک احتمال میاین بود.  ــر س دادند که در قمص

ستان و رویان ادامه دهند، و از این رو الزم بود  سوی طبر شوند راه خود را به 

 که کسی از اهالی آن منطقه همراهشان باشد. 

ی اشــعار کرد، مســئلهدر راه، جمشــید تا حدی که رازداری اقتضــا می

سیر  شود را با شاهنامه را و این که م شان باید بر مبنای این ابیات تعیین  سفر

همســفرانش در میان نهاد. در ظاهر، آنان کاروانی کوچک بودند که قرار بود 

گرگان برسانند تا از آنجا قمصر و بعد از آنجا به اش را به جمشید و خواهر زاده

سطرالب سلطان خریداری کنند. در ضما سکندر  شمندان دربار ا ن هایی برای دان

ــرقرار بود در  ــیدانی به نام خواجه نجم  قمص مدتی برای علم آموزی نزد ریاض

اش در بســیاری از شــهرها الدین درنگ کند. این مرد ریاضــیدانی بود که آوازه



 صد و نود وپنجاه و هشتم/ شهریور هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

پیچیده بود. با وجود آن که یاران انجمنی که جمشــید بدان وابســته بود اکثر 

شناختند، دور یا نزدیک می اندیشمندان و هنرمندان مشهور ایرانی را به شکلی از

صری از این خواجه شناقم شتند و هیچ یک با او آ شانی ندا ند. نبود ی نامی و ن

ــید و قباد عالوه بر علم آموزی نزد وی، زمینه را نیز برای دعوت  قرار بود جمش

شوایان جمع گزارش کنند. خرید  سنجند و نتیجه را به پی وی به انجمن خویش ب

ــطرالب و آموختن مثل ــل ماجرا آن بود که ثات البته بهانهاس ای بیش نبود و اص

شید می سرعمویش جم سفر، کلید معمایی را که  پ سیر و  ست در جریان این  بای

ی اسرار را که هیچ کدام چیزی از ماهیتش سهراب طرح کرده بود، بیابد و خزانه

 دانستند، به کاشان منتقل کند.نمی

ــراین گروه کوچک، راه   را در پیش گرفت و رنج راه با همفکری  قمص

سبک می شاهنامه  شعار رمزآلود  سه تن در مورد ا شد. هرگاه پهلوان کیا این 

شدهمی سئله ناامید  سیدهدید دو جوان همراهش از حل م ست ر اند، اند و به بن ب

شته ست میر سخن را به د ستانهای زندگی خویش ی  گرفت و از خاطرات و دا

ی فکری در ذهن یکی از این دو کرد، تا آن که باز جرقهبرایشـــان تعریف می

بدرخشــد و بار دیگر بازار بحث و کنکاش در باب مفهوم معما از ســر گرفته 

 شود.

یا بر می  که از ســخنان پهلوان ک مد، او بخش مهمی از دوران آنطور  آ

ی رویان و ری جوانی خود را در مسلک عیاران طی طریق کرده بود و در منطقه

شد، شبیخون زده کاروانهایی که از سوی خلیفه به این سو و آن سو گسیل می به

ی بود. او با وجود آن که از آن روزگار همچون دورانی دوردســت و گذشــته

کرد، اما همچنان به اخالق و مرام عیاران پایبند بود. پهلوان بازنگشــتنی یاد می

شده بود، به دامغان سالش  ست  سفر کرده بود، چرا که  کیا هنگامی که تازه بی

سربدار خدمت میآوازه سهی پهلوانان و فتیانی که در دولت  سو اش کردند، و

سر  سربدار به  سهراب مدتی طوالنی را در خدمت امیران  کرده بود. او نیز مانند 
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آمد، زمانی کوتاه را در مالزمت یکی از آورده بود و چنان که از عقایدش بر می

ستی و شیوخ مالمتیه گذرانده  شروبخواری و بدم سیار به م بود و همچون او ب

شهرهای دزدی تظاهر کرده بود و کین شان از  شدنِ مداوم توزی مردمان و رانده 

ستاویزی کرده بود  سته بود و این را د سر راه را به تعبیر مالمتیان لطف حق دان

ید برای بیدار کردن مردمی که اخالق خویش را از یاد برده بودند و مذهب تقل

را بر مشــرب اندیشــه غالب ســاخته بودند. آنگاه، پس از ماجراهای بســیار، در 

کاشان پایبندِ دختری زیبارو شده بود و به سلک جنگاورانِ تیموری در آمده بود 

ــیخ و بعد هم  ــت کند، جیره خوار دربار عمر ش و بی آن که به آرمان فتوت پش

 اسکندر سلطان شده بود.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صر  شکلی برخورد کند، به قم سافران بدون این که به م گروه کوچک م

ای گرفتند و در همانجا منزل کردند. بعد هم رســیدند و در کاروانســرایی حجره

الدین قمصری سر یخ نجمی یافتن شبرای گردشی در شهر بیرون رفتند و به بهانه

های بهار بود و مراسم گالبگیری در و گوشی در اطراف آب دادند. واپسین هفته

خورد و جریان بود و از این رو جنب و جوش زیادی در شــهر به چشــم می
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بازرگانانی که برای خرید گالب ارزان در این فصل به شهر هجوم آورده بودند، 

 با گالبگیران بودند. در گوشه و کنار مشغول چانه زدن 

سری به زورخانهپهلوان کیا که می ست  شهر بزند، خیلی زود خوا های 

از آنها جدا شد و به راه خود رفت و قباد و جمشید نیز در جستجوی شیخ نجم 

شانی خانه شهر پرداختند. وقتی از رهگذری ن سه زدن در  ی وی را الدین به پر

ای بلند قرار ی شهر و بر فراز تپهدر حاشیهشان داد که ای را نشانپرسیدند، خانه

 ها پانصد قدمی فاصله داشت. گرفته بود و از سایر خانه

شید گفت:  ست. کجا باید به "در راه، قباد به جم شهر بزرگی ا صر  قم

 "ی راز بگردیم؟دنبال خزانه

شید گفت:  ستان گونه به هنوز نمی"جم شاد حرفی چی ستاد فرخ  دانم. ا

ام که تقریبا را در طول این ســالها آنقدر پیش خود تکرار کردهزبان آورد، آن 

گالب "ی او این است: اش را برایم از دست داده است. عین جملهمعنای اصلی

ریزند، بلکه آن گالبگیری را دور نمی خمهای باقی مانده از گیرانِ قمصر گلبرگ

سازان می سدهند تا از رنگیزهرا به گازران و رنگ  شان ا شود.های فکر  "تفاده 

 "کنی منظورش چه بوده؟می

شود. بخت هرچه که هست، به مراسم گالبگیری مربوط می"قباد گفت:  

یارمان بود که شیخ بصری در این موقع از سال که فصل گالبگیری است فتنه به 

 "پا کرد.

شاید هم مقصودی دیگر داشته است. شاید به جایی که "مسعود گفت:  

کرده؟ یا شــاید اصــوال ریزند اشــاره میی گلبرگهایشــان را میگالبگیران تفاله

 "ی رنگرزها بگردیم؟منظورش این بوده که باید به دنبال رسته

سیر گفتند و میاین دو همچنان این حرفها را با هم می  رفتند. تا آن که م

ای ی شیخ نجم الدین را طی کردند و به خانهبه نسبت طوالنی مرکز شهر تا خانه

س ست کنندهر سرم شت و بوی  شکوفهیدند که باغی بزرگ دا که باغ را  یهایی 
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شان می سر ربود. در خانه باز بود و آن دو بعد از دق پر کرده بود، هوش را از 

شتی آجری زیبایی  شتند و به ه شدند. از باغ زیبا و پر گل گذ الباب کردن وارد 

ــدند که به تاالری بزرگ ختم می ــیخ نجم الوارد ش ــد. ش دین و چند تن از ش

شغول  سطرالب م ساخت آالتی مانند ا سته بودند و به  ش شاگردانش در آنجا ن

سالم کردند. نجم الدین مردی بود  شیخ  شید و قباد پیش رفتند و به  بودند. جم

سر نهاده بود و قبایی خوش دوخت بر  شبکالهی زرد بر  فربه و کوتاه قامت که 

هایی نرم تکیه زده بود و در مقابل تن داشــت. بر زمین لمیده بود و به پشــتی

 شد که مشغول سر هم کردنشان بود. خودش قطعاتی فلزی دیده می

 "سالم بر شیخ نجم الدین قمصری"جمشید با ادب گفت:  

شیخ سرش را باال گرفت و با چشمانی که معلوم بود نزدیک بین است،  

علیک سالم، جوانتر علیک سالم، "او را ورانداز کرد. بعد با صدایی آرام گفت: 

ست  ست فاخرتر از آن ا شی و لبا سطرالب آمده با ستی که برای خرید ا از آن ه

 "خواهی جوان؟که به دنبال کسب و کاری بگردی. چه می

غیاث الدین جمشــید کاشــانی هســتم، و این هم "جمشــید گفت:  

ست. آوازهخواهرزاده شهر ما پیچیده که بام معین الدین قباد ا رای تان چنان در 

 "ایم.خرید اسطرالب برای منجمان دربار اسکندر سلطان به خدمتتان رسیده

شکفت و گفت:   شنیدن این حرف گل از گلش  به به، خوش "شیخ با 

خدام کرده تآمدید. ســلطان چه حاجب جوانی را برای کاری به این دقت اســ

 "خواهید؟است. بگویی بدانم چه نوع اسطرالبی می

خواهم که بتوان جیب سه ای میاسطرالبی هفت صفحه"جمشید گفت:  

 "آن محاسبه کرد.با درجه را 

شــیخ نجم الدین با شــنیدن این حرف نگاهی دقیقتر به جمشــید و قباد  

خوب، خوب، گویا از نجوم کمی سر رشته داری، چرا چنین "انداخت و گفت: 
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سطرالبی را می ستند کا سلطان منجمانی ه ه با این دقت خواهی؟ مگر در دربار 

 "اقتران سیارات را محاسبه کنند؟

در دربار خیر، اما من و معین الدین هنگام رصد به این "جمشید گفت:  

 "دقت نیاز داریم.

 "کنید؟ مگر چند سال دارید؟شما رصد می"شیخ متحیر گفت:  

سال"این بار قباد به سخن آمد و گفت:   ه من هفده و غیاث الدین نوزده 

 "ی سلم السماء است.ی رسالهام نویسنده. داییهستیم

ست و گفت:   ساله"شیخ از جایش برخا سن ر ستغفراهلل، در این  ای با ا

کنی کنی بلندپروازی می، فکر نمی"نردبانی بر آســمان"ای؟ این نام نوشــته

 "جوان؟

ای شـیخ، آرزو بر جوانان عیب نیسـت. خوب، دارید "جمشـید گفت:  

 "شته باشد؟اسطرالبی که دقتی چنین دا

شــیخ با نگاهی خبره به صــفحات مفرغینی که زیر پایش ریخته بود  

ست و گفت:  صر روز به روز بیریخته"نگری تر و آهنگرانمان هفته دقتگران قم

شیر هنری ندارند. تر میبه هفته عجول شم ساختن زره و  شوند. گویا دیگر جز 

شی می سفار شت آن زمانی که  ستیم عه را که میدادیم و دقیقا همان قطگذ خوا

 "گرفتیم.تحویل می

خودتان ببینید، همه دارند با "بعد به اطراف تاالر اشــاره کرد و گفت: 

دهند تا به هم جفت و جور شوند. نه، پسر قطعات را صیقل می شسوهان و چک

 "ایم، هیچ یک این دقت را ندارد.هایی که به تازگی ساختهجان، از اسطرالب

ی چون شــمایی که آلتی با دقت د اســت از آوازهبعی"جمشــید گفت:  

 "نساخته باشد.

راستش را بخواهید، من در جوانی "باز غرور بر شیخ غلبه کرد و گفت:  

سوی  ساخته بودم. اما آن مال زمانی بود که  آالتی با دقتی حتی بیش از این هم 
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شها کمتر بود. امروز هر رمال و فالگیری  سفار شمار  شتر و  شمم بی سطرالبی چ ا

طلبد تا بدان ظاهری علمی به حرفهایش بخشد. از این روست که در کارگاه می

 "دقت و کم کفایت...کنند. همه بیمن شانزده تن کار می

آنگاه شیخ جلو افتاد و دو مهمان پشت سرش به راه افتادند و به سمت  

شان را گفت:  شاهکارها"اندرونی رفت و ای ی دوران همان جا بمانید تا یکی از 

ته بودم. جوانی گه داشــ ند این ن مان یاورم. این را برای روزی  تان ب ام را برای

 "برازد...ام که دربار شاهی را میاسطرالبی ساخته

شید و شیخ این را گفت و پرده  شد. جم ی اندرونی را کنار زد و وارد 

شــیخ قباد به هم نگاه کردند و ابروهایشـــان را باال انداختند. پس از دقایقی 

بازگشت، در حالی که اسطرالبی کوچک را که از مفرغی درخشان ساخته شده 

بود، در دست داشت. شیخ آن را به دست جمشید داد. جمشید با هیجان آن را 

به راســتی "به دســت گرفت و همراه با قباد آن را وارســی کرد. بعد گفت: 

 "شاهکاری است. چقدر خوش ساخت است.

ساختم، آن موقعاین را وقتی "شیخ گفت:   شتم  سال دا ها فراغتی چهل 

  "بیشتر بود و سفارشی کمتر. بهایش چهل دینار است، ناقابل...

هرچند آلتی روان و زیباســت، اما چهل دینار برایش زیاد "قباد گفت:  

 "نیست؟
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ــیخ گفت:   نه، پســر جان، چرا زیاد باشــد؟ این روزها دیگر از این "ش

 "سازند. برای یافتن یکی مشابه آن باید تا بغداد و سمرقند بروید.ابزارها نمی

قباد به جمشید نگریست و وقتی  حرکت تایید آمیز سرش را دید، از پر  

با  ای پول در آورد و چهل دینار طال شمرد و به خواجه داد. خواجهشالش کیسه

خرسندی دستانش را به هم مالید و پول را در کنار شکم بزرگش در شال نهاد و 

سن چنین "گفت:  شما که در این  سلطان و هم به  خدا برکت بدهد، هم به آن 

 "هوش تیزی دارید.

شنیده"جمشید گفت:   ضمن  شیخ، ما در  سگزاریم،  شما در سپا ایم که 

 "است؟ی ذهنی استادید. آیا این راست فن محاسبه

سر می  ستی؟ این را هم "برد. گفت: شیخ این بار دیگر در عرش به  را

شان می ست هم چنین دور میدانند؟ نمیدر کا ستم خبرهایی از این د روند. دان

آری پسرم، سه عدد سه رقمی به من بده تا در چشم بر هم زدنی در هم ضربشان 

 "کنم.

 ".۹۳۴، و ۶۸۷، ۳۲۳"البداهه گفت: قباد فی 

دو هزار و  "ای درنگ کرد و بعد گفت: یخ نجم الدین برای دقیقهشــ 

هفتصد بیور و دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و سی و شش. نه، پانصد و 

 "سی و چهار.

جمشید و قباد حیران به هم نگاه کردند، و بالفاصله کاغذ و قلمی بیرون آوردند 

 "ی که گفتی چه بود؟یو شروع کردند به محاسبه. جمشید پرسید: عددها

بنویس، ســیصــد و بیســت و ســه بود، با "و چون قباد اخم کرد، شــیخ گفت: 

 "ششصد و هشتاد و هفت، با نهصد و سی و چهار.

ــید:  ــبه پرداختند، و در آخر قباد پرس خواجه، "دو مهمان برای دقایقی به محاس

 "گفتید چند شد؟
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و پنج هزار و  بیست و هفت هزار هزار، و دویست و پنجاه"شیخ گفت:  

 "پانصد و سی و چهار تای تمام.

شگفت زده بانگی بر آوردند و گفتند:   شید و قباد  شیخ، چطور با "جم

 "این سرعت این را محاسبه کردی؟

ــیخ بادی به غبغب انداخت و گفت:   هنگامی که جوان بودم خدمت "ش

همان شب  پیری فرتوت را کردم که فقیر و ژنده پوش در بازار قمصر افتاده بود.

ی منی و این موهبت به من به خوابم آمد و گفت من خضر پیامبرم و تو برگزیده

 "عطا کرد.

سر مرتب کرد و گفت:   شیخ، مگر می"جمشید دستارش را بر  شود اما 

ــد که از آن با این  ــته باش این جوری این فن را آموخت؟ باید راهی وجود داش

 "سرعت محاسبه کنید...

ست. هرگاه عددی مینه، را"شیخ گفت:   شنوم، جواب به هی در کار نی

 "شود. اینها همه از برکات خضر نبی است.من الهام می

ــتین قباد که می  ــد، آس ــید االن وارد بحث و انکار خواهد ش دید جمش

ــید و گفت: دایی ــدیم از این موهبت، آوازه"اش را کش ــیار حیران ش تان ما بس

 "ت.تردید به حق در همه جا پیچیده اسبی

ستفاده "شیخ خندید و گفت:   ست که دیگر از این موهبت ا حاال مدتها

شرط مینمی سر این توانایی  ستم و بخشی کنم. زمانی در بازار با رهگذران بر  ب

 "کردم.ام را از این راه امرار معاش میاز دوران جوانی

شید گفت:   شید و قباد متحیر به هم نگاه کردند. بعد جم شیخ، اگر "جم

ــهرت و نامتان  این موهبت را به فنی قابل آموزش تبدیل کرده بودید که االن ش

 "جهانگیر شده بود.
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ــیخ نجم الدین گفت:   ــرایط یگانه بودنم در این هنر از "ش اما در آن ش

 "هر چه شاگرد. رفت. این یگانگی به ازمیان می

جمشــید و قباد اســطرالبی را که خریده بودند زیر بغل زدند و عزم  

سمت در خروجی  شتند. پس همان طور عقب عقب به  شیخ را دا خداحافظی از 

شال کمرش دست  شیخ نیز که با خرسندی به برجستگی جای پولها بر  رفتند و 

شایعت کرد. می شان را م شید، ای شید ک که همچنان عقب تا آن که ناگهان جم

رفت، حس کرد به کســی برخورد کرده. پس برگشــت و با تعجب عقب راه می

دید که به دختر جوانی چادرپوش که در صــدد ورود به اندرونی بود برخورد 

 "کرده است. پس دست و پایش را چندان گم کرد که نقش زمین شد.

اما آن را با دختر که به رسم زنان اشرافی چادری سپید بر سر کرده بود،  

ــید  ــتش را دراز کرد تا از افتادن جمش ــیده بود، دس ــر کش ولنگاری تمام به س

جلوگیری کند. اما دیگر دیر شــده بود. جمشــید وقتی بر زمین افتاد، با عجله 

ــروع کرد به معاینه  ــطرالب را بیرون آورد و ش ــالش برد و اس ــت به پر ش دس

ستاد سرش ای شیخ و دختر که باالی  ه بودند با تعجب به او نگاه کردنش. قباد و 

شحالی گفت: می سی کرد، با خو سطرالب را وار شید وقتی با دقت ا کردند. جم

 "شکر خدا، آسیبی ندیده است، درست زیرم مانده بود ها!"

 بعد هم به چابکی برخاست.
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شیخ و دختر که از این واکنش جمشید بعد از افتادن حیرت کرده بودند، به خود 

به دختر گفت: آمدند. شــیخ نجم ا نســترن جان، این دو برای خرید "لدین 

سبه سطرالب و دیدن قدرت محا ی ذهنی من به اینجا آمده بودند. گویا کم کم ا

 "کنیم...داریم در کاشان وو نزد شاهان هم شهرتی پیدا می

ای از ته دل کرد. بعد هم یادش آمد که این جوانان را شیخ این را گفت و خنده

این جمشید است، و آن یک قباد. درست "کرده است. پس گفت: به هم معرفی ن

گویم؟ این هم دختر دلبند من نسترن است. این جوانان به ظاهر نوابغی هستند می

 "توانند جیب سه درجه را محاسبه کنند.که می

سترن با کمی دلگیری گفت:   آشکارا کسی که بعد از زمین خوردن و "ن

ز به فکر سالم ماندن اسطرالبش باشد، باید میلی برخورد با دختری پیش از هرچی

 "وافر به نجوم داشته باشد.

 "شیخ و بانو به ما لطف دارند. "جمشید از خجالت قرمز شده و گفت: 

ــت  ــرعت تعارفهایی تر عمل میقباد که در این موارد زبردس کرد، به س

به این اش را به دنبال خود کشـید و این گروه دلچسـب را سـر هم کرد و دایی

ستانه شتند، و در آ سید و شکل از باغ گذ شید ر ی در خانه،  فکری به ذهن جم

ــهر یا در درونش "گفت: مقدمه خیلی بی ــیخِ بوالعجب، در اطراف این ش ای ش

  "جایی که نامش سیمرغ باشد وجود ندارد؟

صبر کنید "شیخ لبخندی زد و گفت:   سیمرغ؟ نه.... ولی  جایی به نام 

ی ســیمرغ ای در بیرون از شــهر هســت که قدما به آن قلعهبهببینم، چرا، خرا

ــت. می ــت که ویرانه مانده و جای لولیان و بنگیان اس گفتند. ولی حاال مدتهاس

 "اند؟چطور مگر؟ نشانی شیخی دیگر را در آنجا به شما داده

ــتی از مناطقی که چنین "قباد گفت:   نه، تنها به خاطر مذاح داریم فهرس

    "آوریم!در شهرهای مختلف فراهم می نامی دارند را

 "کنید؟چه مزاح غریبی، اما چرا چنین می"شیخ گفت:  
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شنیده"قباد گفت:  ستش را بخواهید،  سلطان پیرمحمد بن عمر را ایم که 

شــیخ به هرکس که فهرســتی صــد تایی از این جاها را به وی تحویل دهد یک 

 "کرور دینار جایزه خواهد داد.

ــمان  ــید و گفت:  برقی در چش ــیخ درخش یک کرور دینار؟ این که "ش

 "جوید؟خیلی است. چرا این مکانها را می

ــته که به تازگی مرده و "قباد گفت:   ــیمرغ داش ــاهینی به نام س گویا ش

سیمرغ دفن کند، به طوری  سوگند خورده هر تکه از بدنش را در جایی به نام 

 "که شمارشان از صد کمتر نباشد.

چه سوگند غریبی، هرچند هیچ چیز از "رفت و گفت: شیخ به فکر فرو  

این شــاهان تیموری بعید نیســت. بگذارید ببینم. شــاید بتوانم چند جا را به این 

ست؟ در این حالت هم جایزه را خواهد  سر زبانها بیاندازم. نظرتان چی سم بر  ا

 "داد؟ آن جای سیمرغ نام چقدر باید مشهور باشد تا جایزه را بدهد؟

شید   سمیت فکر می"گفت: جم شهر آن نام را به ر کنم اگر اهالی همین 

شیخ، هنگامی که تو این کار را می شد. اما  سند کافی با شنا شهر ب کنی ما از این 

 "ایم. مطمئنی که به جز آن خرابه جای دیگری را به این نام نداریم؟رفته

ــیخ گفت:   ــما تا به حال نام چند جا"ش را  آری، اطمینان دارم. ببینم ش

 "اید؟گرد آورده

 "با این یکی که یافتیم، تازه شمارش چهارتا شده است."قباد گفت:  

 "پس من زیاد هم عقب نیستم."شیخ با شادمانی خندید:  

 "اصال چنین نیستید."قباد گفت:  

 شیخ با ایشان خداحافظی کرد و به درون خانه رفت.

ــید و قباد نگاهی به هم انداختند و هردو زدند ز ــید گفت: جمش یر خنده. جمش

ست. " شان نادر ا ستی. جمع عجب آدمی بود. این همه نبوغ و این همه پول دو

 "ی جایزه چه بود که سر هم کردی؟بگو ببینم این قصه
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شد. در این "قباد گفت:   سهراب لو رفته با شعرِ  شاید به هر ترتیب راز 

ی مدفن خزانه ترین کار آن است که در جایی مانند اینجا که شایدحالت راحت

راز باشد، بیشترین تعدادِ جاهای مشهور به سیمرغ را داشته باشیم. آنگاه هرکس 

 "به اینجا برسد سر در گم خواهد شد.

شید خندید و خواهر زاده  شید و گفت: جم تو هم "اش را در آغوش ک

گویی به نوعی دیگر نبوغ داری. امروز من اعتماد به نفســم را در برابر مواهب 

 "یخ و مکر تو از دست دادم...این ش

 

 

 

 

سرا دور  شت ظهرگاهی در کاروان جمشید و قباد و پهلوان کیا هنگام چا

ی بزرگ قمصــر چند تنی از رفیقان هم جمع شــدند. پهلوان کیا که در زورخانه

ــابق و عیاران کهنه کار  ــادمان بود و س ــیار ســرخوش و ش را باز یافته بود، بس

جمشید و قباد نیز که ردپایی از جایی به نام سیمرغ یافته بودند، در پوست خود 

 گنجیدند.نمی

سبک بود و جز نان و گوشت و دوغ بر سفره ای که برای نهار پهن کرده بودند، 

های مسعود را به شد. اما همه به همین راضی بودند و اندرزآن چیزی دیده نمی

سفارش یاد می سبک خفتن  سبک خوردن و  سفر به  شان را هنگام  آوردند که ای

 کرده بود. 

سرا به در میانه  سر و صدایی برخاست و اهل کاروان ی نهارشان بود که 

سافر نیز همراه دیگران به دم در رفتند تا سمت دروازه سه م ی آن هجوم بردند. 

شده، و کاروانی بز صر نزدیک ببینند چه  شرق به قم سمت  رگ را دیدند که از 
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شت جثه همراه کاروان می سپید رو و در سلحِ  سواران م شمار زیادی از  شد. 

صندوقچه شترهای باختری و چابکِ کاروان،  هایی بار زده بودند که بودند و بر 

 رسید کاالیی گرانبها در آن باشد.به نظر می

چه "در کنار او ایســتاده بود، پرســید: پهلوان کیا از مرد جوانی که همراه زنش 

 "خبر شده؟

فت:  ـــت. می"مرد جوان گ کاروان بلخ اس عل این  ند جواهر و ل گوی

 "زند.برد. ارزش کاالهایشان سر به فلک میبدخشانی را به شام می

سراین که دلیل نمی "قباد گفت:   شان  و  شود مردم این قدر برای دیدن

 "دست بشکنند.

مردم "جوان بود، و نقابی به چهره داشـــت، گفت:  زنی که همراه مرد 

اند. راهزنان به این کاروان زدند و شکست یافتند برای دیدن حرامیان جمع شده

 "آورند.و شماری از ایشان را برای عقوبت به قمصر می

ستند ده دوازده نفری را ببینند که   شت، همه توان وقتی کاروان آمد و گذ

سهای سته و ناالن، با لبا سته به زنجیر با پای پیاده در خون خ ستهای ب آلود و د

ــت کاروان دوانده می ــدند. پهلوان کیا با دقت به یکی از آنها که قویتر از پش ش

ست و گفت: بقیه به نظر می شت نگری صورتی آبله رو دا سید و  این ابوحازمِ "ر

 "حرامی است.

ستاده بود و از لهجه  شان ای سر شت  ش معلوم ای هندیمرد دیگری که پ

ست، گفت: می سند آمده ا شانش مایه"شد از  ست. نام و ن ی آری، ابوحازم ا

 "هراس کاروان ما نیز بود.

سمرقند بود، گفت:  شهر خانه"دیگری که گویا از اهالی  ست که در این  ای نی

 "جوانی یا نان آوری را به دست این حرام لقمه از دست نداده باشد.

شهر آورده چرا اینها را"جمشید پرسید:   ستند در همانجا اند؟ میبه  توان

 "همه را گردن بزنند.
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سر ابوحزام جایزه تعیین کرده "همان مرد بومی گفت:   حاکم شهر برای 

نه می به دیوان خا یارانش  با  تا تحویلش دهند و دســتخوش بود و او را  برند 

 "بستانند.

  

 

 

 

 

 

 

 

با گذشــتن کاروان، جمعیت هم از شــور و حرارت افتادند و هرکس به  

سفره سر  شید و یارانش هم به  شت. جم شتند که سر کار خود بازگ شان بازگ

دایی در کنار غذاهایشــان همان طور دســت نخورده بر آن باقی مانده بود. گ

شان ایستاده بود و منتظر بود تا برگردند و لقمه نانی گدایی کند. پهلوان کیا سفره

سهم  سم عیاران بهترین بخش  سفره دید، به ر سر  شت و گدا را بر  وقتی برگ

گوشت خود را در نانی پیچید و آن را به گدا بخشید که دعاگویان از ایشان دور 

 شد. 

م"جمشــید گفت:   ید برنا نههبا ها به ب ما  ی خرید ی امروز را بچینیم، 

اســطرالب و دیدن شــیخ نجم الدین به اینجا آمده بودیم و این کار را هم انجام 

ست تواند دادیم. پس قباد می شان باز گردد. هر وقت که خوا ست پر به کا با د

نجا که قرار است مدتی را در این شهر ساکن باشم، باید به دنبال سرا آاما من از 

شانه و شان فتنهکا ست کم چند ماهی پناهم دهد تا در کا ی آن ای بگردم که د
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ی این نجم الدین مکار خواهم رفت بصری فرو بنشیند. در این مدت من به خانه

  "و خواهم کوشید تا از او رموز ساخت اسطرالب را یاد بگیرم.

ــهر بمانم تا مب"پهلوان کیا گفت:   ــت با تو در این ش ادا من هم قرار اس

شت و خانه شهر خواهم گ شا را در خوگزندی ببینی. همین امروز در   رای دلگ

 "خودمان خواهم یافت.

شرکت کنم دهم در کاوش خرابهمن ترجیح می"قباد گفت:   سیمرغ  ی 

 "ی راز را یافتیم، با خبر خوش به کاشان باز گردم.و اگر خزانه

شید گفت:   سر وقت"جم شد. باید هرچه زودتر  خرابه برویم و  چنین با

صال نمی شعرها آن را بکاویم. هرچند ا دانم کجا را باید بگردیم. ما هنوز معمای 

 "ایم.را حل نکرده

ست به آنجا برویم. در "پهلوان کیا گفت:   شبانگاه به صالح نی زودتر از 

ها را خواهند دید و فردا به روز روشــن همه رفتن ما و کاوشــمان در خرابه

خاک آنجا را به توبره خواهند کشــید. باید شــب فانوســی ســودای یافتن گنج 

 "راست کنیم و پنهانی آنجا را بگردیم.

سپید   ستر  سوار بر ا شنود بودند که جارچی نوجوانی  در همین گفت و 

ای رفت و حکمی را که در دست داشت گشود و فریاد از راه رسید و بر بلندی

ی حاکم شهر قمصر، دار و دستهی خواجه سعید شامی، به فرموده"زنان گفت: 

ست قافله شدند و خودِ حرامیان ابوحازم هم امروز به د ی بلخ منهزم و متواری 

شده سیرو ذلیل  شهر ابوحازم و یارانش که ا صرگاه در میدان بزرگ  اند. امروز ع

شه سلمانانی که جگرگو سید. حاکم از عموم مردمان و م سا خواهند ر ای را به یا

ست این حرامی ست داده به د اند، دعوت کرده تا ناظر کفاره پس دادنِ این از د

 "جانی باشند و آبی بر سوز دل بپاشند.
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ــنیدن این حرف گفت:   روم. این همان من که حتما می"پهلوان کیا با ش

شتی پناه برد و  سن وره و ستاد من پهلوان ح ست که زمانی به ا نمک به حرامی ا

 "بعد او را به غدر کشت.

شید گفت  شتر دارم ": جم سم اعدام را ندارم. خو من اما جگرِ دیدن مرا

سرخی گل را به خون ترجیح می سم گالبگیری بروم. هم دیدن  دهم و که به مرا

شاره کرده و من هم گمان می شاد بدان ا ستاد فرخ  ست که ا کنم چیزی در آنجا

 "ام.هنوز آن را در نیافته

  

 

 

سم گالبگیری   شید و قباد به دیدن مرا صرگاهان، جم این چنین بود که ع

شهر رفتند و پهلوان کیا که با ذکر خاطره ستادش تنگدل به باغهای پیرامون  ی ا

 ه چشم ببیند.بود، به میدان شهر رفت تا گرفته شدن انتقامش را ب

بنا به  .شــدمراســم گالبگیری، به طور همزمان در باغهایی گوناگون انجام می

ی رنگارنگی بر تن داشتند، شعرهایی را در دختران شهر که لباسهای ترمه ،سنت

ــبزی می هایی یی را که جمع کرده بودند در بقچههاخواندند و گلمدح گل و س

بردند که پیرزنان محله بر پای ترازویی میپیچیدند و آنها را از جنس توری می

کشــیدند و به آن که از پا کرده بودند و با آن گلی را که هر دختر آورده بود می

هایی کوچک و حلوا مانند را جایزه همه بیشــتر گل جمع کرده بود شــیرینی

 دادند. می

ای از آن وقت، پســران محله ســه دیگ عظیم را در پای گلها بر توده 

ریختند. دختران هم همزمان با ایشان، نشاندند و دبه دبه آب در آن میها میهیزم
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شت در دیگ می شت م شعرهایی ریختند و همگی گلبرگها را م در همین حین 

خواندند. شــعر دختران در ســتایش گل و بهار و بوی خوش گیاهان بود و می

شان را  شعار سران ا شان به گل میپ شبیه کردن صف دختران و ت خواندند و در و

 . دادندجواب آوازهای ایشان را می

شید و قباد از باغی به باغ دیگر می  شته جم رفتند و از دیدن باغهای انبا

ی گل بردند. بوی سرمست کنندهاز بار و بر و دختران و پسرانِ گالبگیر لذت می

سرخ گلها بود که در زیر پای  صورتی و  سرخ در همه جا پیچیده بود و رنگِ 

آمیخت. مردمی که زد و با آبی و ســبزِ لباســهایشــان در هم میموج می همگان

ــیده بودند در اطراف گروه  ــهای نو و تمیز خود را پوش ــم لباس برای این مراس

های زدند و و تاجرانی که با صاحبان باغها بر سر قیمت قرابهگالبگیران حلقه می

ــتاده و بیگالب چانه می ــوتر ایس همه زیبایی تعارف و توجه به این زدند، آنس

 کردند.حیله نثار هم می

رفتند، تا آن که به جمشــید و قباد همین طور از باغی به باغ دیگر می 

سایر جاها بود و  سیدند که گروه مردمانِ گرد آمده در کنار هم بیش از  جایی ر

شان را  سخ سرانی که پا صدای پ صالبت  صدای دخترانِ همخوان و  مالحت 

 اغها بیشتر بود. دادند از سایر بمی

شید و قباد حلقه صف اول قرار گرفتند و جم شکافتند و در  شاچیان را  ی تما

 گالبگیری دیگِدیدند که در اینجا گروهی بزرگ از گالبگیران در اطراف ســه 

شغولند و در این حین گالب نیز می در اینجا  گیرند.بزرگ به رقص و پایکوبی م

شده بود و آب در سر آتش زیر دیگها تند  سران  شان به جوش آمده بود، پ ون

دیگها را بســته بودند و دورش را خمیر گرفته بودند به طوری که تنها مجرای 

خروجی دیگ دو نی بود که از دو سوی در ظرف بیرون زده بود و گالب تقطیر 

 کردند. های بزرگ سبزی جمع میشد در قدحشده را که از آن جاری می
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شــدند و هنگامی که خوانندگان هم صــدا میهر از چند گاهی، مردم با  

سترن بر می شعر به نام ن شید که محو خوردند، آن را بلندتر میدر  خواندند. جم

ی زیبای دختران و آواز جان نوازشان شده بود، زیبایی پیچ و تاب خوردن جامه

ــت و در میانه ــی آبی بر تن داش ــیار زیبارو را دید که لباس ی میدان دختری بس

ها را بر عهده دیگوانندگان دختر و هدایت ایشــان در ریختن گل در رهبری خ

شهور بود، چرا که هربار وقتی  سترن م سی بود که با نام ن شت. او، همان ک دا

انداخت و خواندند، نگاهی شرمزده به ایشان میمردم نامش را با صدای بلند می

شکر می شان ت سر از ای شید مفتون ادا و اطوار  کرد.با حرکت  قباد وقتی دید جم

شده، با آرنج به پهلویش زد و گفت:  عجب، عجب، از دختر آن منجمِ "دخترک 

 "رفت.طماع این انتظار نمی

ست و پایش را گم کرده بود که دختر  ستین برخورد آنقدر د شید که در نخ جم

نگرد. هم او میشیخ نجم الدین را درست ندیده بود، ناگهان دریافت که دارد به 

این چهره به شیخ "پس با اشتیاقی بیش از پیش به او نگریست و زیر لب گفت: 

 ..."که نرفته است، باید مادرش زنی دلربا بوده باشد!
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گارخاهن:  شکوه رپندگانن
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که اگر دوستانم آن را برای دوستانشوم کنم، 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 )را بر تارنمای شخصیشوید. هرچند آن 

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
mailto:sherwinvakili@yahoo.com

