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 هسرمقال
حقیقت نیرومندترین اکسیری است که همزمان قدرت و آزادی را بر * 

در هیاهوی . شکفدو مي بالدشود و ميسازد، و خود توسط این دو تغذیه ميمي

هایي رنگارنگ که همگي مدعي بازنمودن حقیقت هستند، شاید هیچ سنجه نظریه

ه به راستي پیوند و محکي بهتر از خودِ همین پیوند نتوان یافت. حقیقت، اگر ک

میان امری شناختي و امری وجودی را ادعا کند، برآورده ساختنِ غایتهای دروني 

از جمله -آن امر وجودی را نیز دعوی خواهد کرد. دستگاه شناختي جانداران 

برای استخراج مفهومي انتزاعي و منزه از واقعیت بیروني تخصص  -ذهن آدمیان

د حقیقت را طي روندی تکاملي به دست آورده نیافته، بلکه ساز و کارهای تولی

اش زده و دقت بازنمایياست، که مدام با هدف حفظ و تداوم بقا خود را محک مي

ی تکاملي غایتي دروني های پیچیدهکرده است. سیستماز هستي را ارزیابي مي

دارند که همانا بقاست، و در راستای نیل به این غایت است که مغزی چندان 

نگرد و تصویری اند که همزمان به اندرون و پیرامون سیستم ميپدید آوردهبغرنج 

کند تا باقي ماندن و هرچند ساختگي، اما سازگار با آنچه که هست تولید مي

سازد. حقیقت در این معني، تداوم یافتن سیستم در محیطش را ممکن مي

اش، و مینهدستاوردی تکاملي است که با حضور استوار سیستم شناسنده در ز

شود. در این معناست که حقیقت با اش برای تداوم خویشتن تعریف ميتوانمندی

قدرت )یعني استوارانه به جا ماندن( و آزادی )یعني به کامیابي به جنبش درآمدن( 

 خورد. پیوند مي

ی اصلي سیستمهای تکاملي است، در جانوراني اجتماعي و بقا که رانه

هایي آورد. الیههایي تازه از غایت دروني را پدید ميیهمغز مانند انسان الدرشت

که هریک از رمزگذاری خودارجاع و خودسازمانده به همان غایت بنیادین یعني 
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اند. این چنین است که رصد کردن بقا در سطح روانشناسي لذت را بقا برخاسته

شود و يها به قدرت ترجمه مسازد و همان در میدان اندرکنش با دیگریبر مي

 کند.سپهری از معنا را بر فراز این همه ترشح مي

ساز و کارهای ساخت حقیقت نیز مانند تمام ساز و کارهای دیگر 

سیستمهای تکاملي امری است پر نوسان، پرهزینه و آغشته به آزمون و خطا. از 

بینیم و طیفي هایي چشمگیر ميزایياین روست که در میدان ساخت حقیقت شاخه

هایي گاه بسیار نامحتمل که همگي ادعای توصیف هستي را وسیع از نظریه بسیار

نمایي نیاز داریم که به شکلي سرراست و ها، به قطبدارند. در ازدحام این نظریه

های روشن انحرافهای چشمگیر از مسیر حقیقت را رصد کنیم. چرا که نظریه

مانند هر سیستم هایي فرهنگي هستند که مدعي صورتبندی حقیقت نیز منش

های خودارجاع تکاملي دیگری به خودبسندگي و به فرو بسته شدن در چرخه

 تمایل دارند. 
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گیرند که هریک ایستا شکل مي-از این رو روایتهایي مجزا و خود

ها و خواستها کنند، که اغلب بیشتر بازنمایي میلتصویری از هستي را تولید مي

تعامل میان درون و سیستم است، تا توصیف آنچه که در و گاه خطاهای دروني 

ها در تار و پود نمادها و به این ترتیب است که نظریه بیرون سیستم جریان دارد.

ناپذیر و محک ها و انتزاعهایي رسیدگيهایي خودساخته و در چنبر کلیدواژهنشانه

کنند شیني مينشوند و گام به گام در حریم سطح فرهنگ عقبناخورده اسیر مي

 دهند.و پیوند خود را با هستي بیروني از دست مي

های مدعي حقیقت در ی نظریهمحک روشني که برای داوری درباره

دست داریم، همین دو شاخص قدرت و آزادی است. شاخصهایي که توانایي 

اش را نشان اش را، و غایتهای سرشتيسیستم برای دسترسي به متغیرهای دروني

ای محتوای حقیقت بیشتری دارد که همزمان بخت بقای یعني آن نظریهدهد. مي

اش را، توانمندی و اقتدارش را، و معنا و محتوای اش را، شادکامي و لذتدارنده

ای که بند نافش را با امر عیني و اش را افزایش دهد. نظریهجهاننشانگاني زیست

ز بازنمایي چیزها و بیروني بریده باشد، درست مانند دستگاهي حسي که ا

رخدادهای پیرامون سیستم عاجز شده باشد، امکان برآورده کردن این چهار متغیر 

 دهد.)قلبم( را از دست مي

بالد. یعني زاید و از سوی دیگر با قدرت ميحقیقت از سویي قدرت مي

هایي دقیقتر و استوارتر انباشت قدرت و لذت و بقا و معناست که زایش حقیقت

سازد. بي آن که مجالي یا ضرورتي برای این ادعای زتر را ممکن ميو کارسا

خودِ واقعیت »ی درست، لوحانه پیش بیاید که این حقیقت راستین و آن نظریهساده

کنند. حقیقت همواره تخمیني و تقریبي از واقعیت است، را بازنمایي مي« بیروني

و بخت آزمودن  افزایدو همان هم کافي است، تا جایي که قدرت را مي

 کند.راهبردهای گوناگون نیرومند شدن، یعني آزادی را افزون مي
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

ی انجمن زروان در ی اندیشهعصرگاه آدینه هفتم مهر ماه نشست حلقه* 

ی ملي برگزار شد. در این های ساختمان آرشیو ملي در کتابخانهسالن همایش

دوستان گرامي سرتیپ دکتر مسعود بختیاری، سرتیپ  به همراه استادان ونشست 

ی سال نخست جنگ اهلل معین وزیری، و ناخدا هوشنگ صمدی دربارهنصرت

تر این نشست در همین شماره از ایران و عراق بحث کردیم. گزارش مفصل

 سیمرغ منتشر شده است.

ی به صورت نوشتار« هادیدگاه زروان: افزوده»ی کتاب ی اولیهنسخه* 

ی کالسي شود. این کتاب درسنامهشده و به زودی پس از ویرایش منتشر مي پیاده

ی خورشید داشتم و در آن نکات نظری افزوده است که سال گذشته در موسسه

ای بر هفت شده به چارچوب سیستمي زروان را شرح دادم. این کتاب حاشیه

در آن به صورت شود و ساختار متن کتاب پیشین دیدگاه زروان محسوب مي

ایست که در اطراف چند محور معنایي منظم های جداگانهمتنگویي و پارهگزین

 اند.شده
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در مهر ماه « شناسي تاریخي ایران معاصرجامعه»دو نشست از کالس  *

برگزار شد. نشست نخست در بامداد آدینه چهاردهم مهر به تحلیل سیستمي 

ی تحول داشتهایي که دربارهیخ اختصاص داشت و پیشپویایي شهر در گذر تار

کشید. نشست شهر و پیوندش با انقالب صنعتي و مدرنیته وجود دارد را به نقد مي

دوم که صبح روز بیست و هشتم مهر برگزار شد، به بررسي جریان محاکمه و 

ی شخص و پویایي نهادها پرداخت و پیوند میان ارادهاعدام خسرو گلسرخي مي

 داد.ا در ساخته شدن تاریخ مورد تأمل قرار مير

پژوهي انجمن ی فیلمعصرگاه آدینه چهاردهم مهر نهمین نشست حلقه *

زروان برگزار شد. در این نشست به همراه دوستان گرامي آقایان مسعود بربر و 

ها پرداختیم و دکتر غالمرضا آذری آبادی به نقد فیلم ارباب حلقهافشین مي

شست را بر عهده داشتند. بحث بر سر ساختار داستاني، مدیریت ن

شناختي و پیوند روایت ادبي و سینمایي بود و با پردازی، بافت اسطورهشخصیت

 پیش رفت.حاضران فعال مشارکت 
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ای داشتم ی ارشاد سخنرانيبامداد پنجشنبه سیزدهم مهر در تاالر حسینه *

های که در آن برخي از یافته« ازیرفتار جوانان در فضاهای مج»با موضوع 

ام در این زمینه را با مخاطبان سهیم شدم. مدیریت این نشست پژوهشي سیستمي

تن از مخاطبان به شکل  را دکتر مهدی زارع بر عهده داشتند و حدود دویست

کردند و در بحثهای پایاني هم همزمان گفتارها را به صورت آنالین دریافت مي

ام ها در کانال تلگراميی این برنامهرش صوتي همهشرکت کردند. گزا

(https://t.me/sherwin_vakili.انتشار یافته است ) 

 

 

 

 

 

ی مفهوم آزادی در ای داشتم دربارهمهر سخنراني ۲۲عصرگاه شنبه  *

ی علوم اجتماعي دانشگاه عالمه ی ایرانشهری، که در تاالر دانشکدهاندیشه

ین نشست آقای عادل مشایخي مترجم آثاری از ژیل طباطبایي برگزار شد. در ا

ی مفهوم آزادی در ای دربارهدلوز نیز حضور داشتند و قرار بود بحث و مناظره

بگیرد. اما به خاطر چند ناهماهنگي طرح بحث نشست به دست ایشان نرسیده بود 

ار و چون انگار اصراری در کار بود که چیزی به نام نئولیبرالیسم مورد حمله قر

های حزبي مطرح شود، بندیگیرد و مفاهیمي در ارتباط با سیاست روز و جناح

در عمل گفتگویي با معیارهای دانشگاهي در نگرفت و بحثها سر و ته مشخصي 

ی نداشت. آنچه در این نشست بیان کردم بخشي از پژوهشي پردامنه درباره

هری است که پیشتر در بازسازی مفهوم آزادی با تکیه بر فلسفه و سیاست ایرانش

نشستي در دانشگاه تهران نیز مطرح شده بود و پس از تدوین کامل طي سالهای 
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آینده به صورت کتابي انتشار خواهد یافت. بخشهایي از این پژوهش در همین 

 شماره از سیمرغ انتشار یافته است.

در گروه تلگرامي « شناسي لذتعصب»ی کتابم با عنوان بحثي درباره *

در گرفت که منتقد اصلي کتاب در آنجا دوست دیرینه دکتر اسماعیل « هنگفر»

اردستاني بود. محتوای این بحث به صورت نوشتاری بدون ویرایش و دستکاری 

ای از آن در این شماره از گردآوری شده که پس از بحث انتشار یافت و نسخه

 سیمرغ هم گنجانده شده است.

است، « تاریخ اکنون»ی های مجموعهکه یکي از کتاب« گاندی»کتاب  *

مجوز انتشار دریافت کرده و طي ماههای آینده توسط نشر شورآفرین به چاپ 

 -با تمرکز بر ایران-شناسي تاریخ معاصر خواهد رسید. این مجموعه که به جامعه

زمین اختصاص یافته، رویکرد سیستمي زروان را برای تحلیل رخدادها، جریانها، 

گیرد و هر جلد از آن به موضوعي خاص گوهای تاریخي به کار ميشخصیتها و ال

ی تمدن ایران زمین یا روندهای درپیوسته با این ی حوزهو تخصصي در زمینه

پردازد. فصلي از کتاب گاندی در این شماره از سیمرغ انتشار یافته قلمرو مي

 است.

ن کهن برای به اشتراک گذاشتن متو« جاویدان خرد»گروه تلگرامي  *

کنند، تاسیس شده و ی تمدن ایراني که خرد را صورتبندی ميبرخاسته از حوزه

 توانید بدان بپیوندید:در نشاني زیر مي

https://t.me/joinchat/BhnSE0KSuIZG1N1fIUU2WQ 

ساخت فیلمي کوتاه که پویایي و ظهور و سقوط نظامهای سیاسي و  *

دهد در دستور کارمان قرار گرفته و قلمروهای تمدني را در کل تاریخ نشان مي

در حال تولید آن هستیم. احتماال تا پایان پاییز این فیلم به صورت رایگان در 

 فضای مجازی انتشار خواهد یافت. 
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 :آیندهاخبار روزهای  

 

با همان « شناسي تاریخي ایران معاصرجامعه»ی گام از دورهچهارمین * 

در کانون معماران معاصر ها از بامداد تا ظهر آدینهترتیب پیشین یک هفته در میان 

آبان موضوع بحث  ۱۲روز  .دو نشست خواهیم داشتآبان در ماه شود. برگزار مي

آبان به بحث  ۲۶شاه قاجار خواهد بود و نشست ی ناصرالدینزندگي و زمانه

ی ظهور و تکامل نهادهای آموزشي مدرن در ایران زمین )مدرسه و درباره

 گاه( تمرکز خواهد کرد.دانش

ی اندیشه انجمن زروان احتماال با موضوع نشست بعدی حلقه *

 ی آبان ماه برگزار خواهد شد.در واپسین آدینه« گرایي در زبان پارسيسره»

پژوهي انجمن زروان به تحلیل آثار بهرام ی فیلمنشست بعدی حلقه * 

 شود.ماه برگزار مي بیضایي اختصاص یافته است و احتماال در اوایل آذر

ی زروان به همت دوستان ی نظریهام دربارهسال گذشتهمحتوای کالس  * 

به صورت متن پیاده شده و پس از ویراست در قالب کتابي انتشار خواهد یافت. 

شود که طي سالهای ها و گوشه و کنارهایي نظری را شامل مياین کتاب نکته

ن اساس به اند. متن بر همیسیستمي زروان افزوده شدهی دیدگاه اخیر به بدنه

 گفتارها سازمان یافته است.ها و پارهگویهای از گزینصورت مجموعه

به پایان رسیده و  «عصر ساسانينهاد در تاریخ »کار ویرایش کتاب  *

ی کتاب جلد پنجم از مجموعهاین کتاب تا پایان امسال انتشار خواهد یافت. این 

است و پویایي نهادهای اجتماعي و الگوهای تکامل قدرت  «تاریخ تمدن ایراني»

 کند.اندازی سیستمي تحلیل ميدر عصر ساساني را از چشم

 



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

     



 

 

 گزارش نشست: جنگ ایران و عراق: تحلیل سال نخست

 

عراق: -رانیجنگ ا»انجمن زُروان با موضوع  یشهیاند ینشست حلقه

هفتم مهر ماه در تاالر  نهیعصرگاه آد ۲۰تا  ۱۶از ساعت «  سال نخست لیتحل

اقدام  شیزُروان از هفت سال پ يبرگزار شد. انجمن فرهنگ يمل ویآرش یشهایهما

کرده  يرانیا تیفرهنگ و تمدن و هو تیبا محور یاماهانه ینشستها یبه برگزار

سال  کی. درست شدياز آن مجموعه محسوب م ينشست هم بخش نیاست که ا

بود  افتهیتصاص اخ يلیجنگ تحم نیبه ساعتِ آغاز شهیاند ینشست حلقه شیپ

 .پرداختينخست جنگ م یسالها لیگذشته به تحل ینهیو نشست آد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیاهلل معنصرت پیسرت ریام ،یاریمسعود بخت پیسرت رینشست ام نیا در

و  يداخل طیشرا یدرباره يلیوک نیو دکتر شرو یهوشنگ صمدناخدا  ،یریوز

بر  یاریبخت پیسرت ریمجنگ سخن گفتند. ا نیحاکم بر دو سال آغاز يخارج

 تیامن نارتش، وزارت امور خارجه و سازما تیحاکم بر نهادها و وضع طیشرا

 رانیروابط ا ینهیشیتحول جنگ را در بافت پ ریکردند و آغاز و س دیکشور تاک
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جنگ تمرکز کردند و  کیبر تاکت یریوز نیمع پیسرت ریکردند. ام لیو عراق تحل

از خرمشهر  انیراندن عراق رونیپاتک تا پس از بتک و  ياصل یاتهایساختار عمل

را از  هایریو گسترش درگ یریگلهم شک يلیوک نیرا شرح دادند. دکتر شرو

 یيارویکردند و تحول رو لیدر بافت جنگ سرد تحل يستمیس یاندازچشم

بلوک غرب بر  یو فناورانه یقدرت اقتصاد يجیتدر یغلبه ،يجهان یقدرتها

تداوم  يخیتار ینهیبلوک شرق را در مقام زم یآن از سو يشرق و جبران نظام

از عراق را مورد  تیدو ابرقدرت در حما یيمگراه لیجنگ بر شمردند و دال نیا

از آغاز جنگ و  شیپ یهايهم بر آمادگ یصمد اداریدر ریپرسش قرار دادند. ام

 تمرکز کردند. هايبعث یدر برابر حمله يساختار دفاع مل

 

 

 

سخنرانان و پرسش و پاسخ با  انیدوم نشست برنامه با بحث م یهمین در

 ينیتد یو دکتر مهد يبخش دکتر غالمرضا خاک نی. در اافتیحاضران ادامه 

 یبود و درجه ۱۳۶۱جنگ پس از سال  یادامه لیسخن گفتند و بحث بر سر دال

 .۱۳۵۹ وریدر شهر يلینشدن ارتش در آغازگاه جنگ تحم ایشدن  ریغافلگ
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 ها از آثار باستاني و طبیعي شهر ری: بازدید خورشیدی۱۳۸۴تابستان 
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 ی اقلیم کردستانردبارهچالش: 

از  يملت تازه، بخش-دولت کیبرساختن  یبرا يکوشش بارزان یماجرا

 یادهایو بن يخیتار ینهیشیبه پ ستنیاست که بدون نگر يخیتار یرپایروند د کی

روزها  نیا ي. طافتیاش دست درباره قیدق يبه فهم توانياش نمشناسانهجامعه

را  ادهایو بن نهیشیپ نیام امورد خوانده نیکه در ا یياظهار نظرها یبخش عمده

 . انگاشتيم دهیناد

و  ش،یقرن پ کیاست که از حدود  یروند م،یاکنون شاهدش هست آنچه

سال جنگ  نی.م( آغاز شده است. در ا۱۹۱۸) ۱۲۹۷به طور مشخص در سال 

 يرانیو فرهنگ ا نیزم رانیا یمهم برا امدیو سه پ دیرس انیبه پا ينخست جهان

 یتورامپرا (۲جان داد،  يطوالن يپس از نقاهت يعثمان می( دولت عظ۱داشت: 

-محور آلمان یياروی( رو۳ د،یفروپاش يکیبلشو يبه دنبال انقالب یمهاجم تزار

 یبا رهبر یيایدر یاروپا بودند در برابر قدرتها ينیزم یکه قدرتها شیاتر

 افتیو چندان تداوم  د،یاستعمار غرب انجام ریناپذبرگشت شیانگلستان به فرسا

از  ينظر بخش بزرگ نیو از ا دیچدوم بساط استعمار را بر يجنگ جهان انیکه پا

 ها هستند. آلمان ونیمد ایدن تیجمع

 یروسها بر استانها یصد ساله یطرهیسه رخداد مهم باعث شد س نیا

 رانیا يجنوب یبر استانها هايسیانگل یساله ستیدو یالیو است نیزم رانیا يشمال

شود. مردم قفقاز و سغد و مرو و خوارزم اعالم استقالل  رییدستخوش تغ نیزم

که  یایاستعمارضد یو هند و دکن با شعارها ریکردند و مردم هرات و کشم

آن شد که ارتش سرخ بار  جهیحاال مدرن هم شده بود به جنبش درآمدند. اما نت

)گرجستان، ارمنستان، داغستان، خوارزم، سغد، مرو،  يلشما رانیا یاستانها گرید
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هم نه تنها شورش  هايسیفتح کرد و انگل بیمه یورارود( را با خشونت و کشتار

 یگره خورده بود( را سرکوب کردند، که گاند يرانیا تی)که کامال با هو انیهند

 نیو ا دندیرا برکش -هندوستان  يرانیا یهاشهیبا ر گانهیب رکیز استمداریآن س-

مسخ کردند. انگلستان و فرانسه در ضمن  عیسازشکار و مط يانیجنبش را به جر

 ورو عربستان( را که به ط انرودانی)آسورستان و م نیزم رانیا يغرب یاستانها

استوارتر  رانیبا ا شیوندهایپ ياز نظر فرهنگ يبود ول يعثمان اریدر اخت يرسم

 بود را اشغال کردند. 

 نییاز حق تع کخواهانهیلوحانه اما نکه ساده لسونیوودرو و فشار

 یضداستعمار یبا شعارها بیدر ترک کرد،يم یسرنوشت اقوام کوچک هوادار

 میشوند استعمار مستق ریناگز سیروس و انگل انیچباعث شد مستعمره کهایبلشو

 نرایا يشمال یاستانها جهیکنند. در نت نیگزینشانده جادست یدولتها سیرا با تاس

-شدند و در جنوب دولت لیتبد يستیالیسوس یشورو یهایبه جمهور نیزم

و عربستان  لیو اسرائ نیو لبنان و فلسط هیمثل عراق و سور ینوظهور یملتها

 آمدند. داریپد

در منطق  يستینوظهور کمون یو امپراتور يسیانگل يسنت استعمارگران

با جعل  يعنیا بودند، همگر يبیبه شکل غر نیزم رانیخود بر قلمرو ا یالیاست

مشترک مردمان را  يجمع یخاطره يخیتار یادمانهایو نابود کردن  خیتار

بودند  يرانیا شاوندیو خو نیهمنش یهارهیت شتریکه پ ياقوام کردند،يمخدوش م

 لیرا ستون فقرات تشک تیمفهوم مدرن قوم ختند،یبا هم برانگ يرا به دشمن

قرار دادند، و به طور گسترده به  فیعکوچک و نوساخته و ض یهاملت-دولت

خط  رییتغ یو کوشش برا ،يمنع آموزش و پرورش سنت ،يبا زبان پارس يدشمن

 ،يترکمن ،یزیقرق ،يعرب ،يارمن ،يگرج ،ياردو، ترک یآوردند. زبانها یرو

 کیبودند  يرانیا یهارهیت يقوم یاز آن زبانها شیکه تا پ یو هند يبنگال ،يازبک

 يبا زبان مل شیوندهایشدند و کوشش شد تا پ دهیبرکش يزبان مل یشبه به مرتبه
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 یيفرهنگ و دانا یدر عرصه اریتمام ع یافاجعه امدشی( گسسته شود. پي)پارس

به عمق و وخامتش  توانيبا خواندن متون و مرور منابع م ابود، که تنه يعموم

 برد. يپ

 شید. روند فرسارون نیا یاست در ادامه يکردستان کوشش میاقل لیتشک

 یکتاتورهایاز د تیفاسد، حما یکه با برگماشتن دولتها ،یرانشهریا استیس

 نیهمراه بوده است. ا يو قوم يمذهب یو دامن زدن به جنگها ز،یخونر یوانهید

و  وچکک اریبس یکشورها دنیچهل سال گذشته تراش يس يروند است که ط

و قفقاز را  انهیم یایآس یهایو جمهور يعرب یهانینشخیمثل ش يفیضع اریبس

در حال  یمتضاد یبزرگتر را به جفتها یيایجغراف یممکن ساخته، و واحدها

 رانیا یقرن گذشته خیشکل است که در واقع تار نیکرده است. به ا لیجنگ تبد

 یبوده که جنگها یزیست رانیمدرن، فاسد و ا ياسیس ینظامها تیتثب خیتار ن،یزم

و  نی+ لبنان+فلسطهیسور -لیعراق و اسرائ- رانیا پاکستان و-هند یضربدر

قلمرو  نینخبه را از ا تیکه جمع یياند. تنشهاآورده دیارمنستان را پد-جانیآذربا

که در  یایو انباشت اقتصاد ده،یمنطقه را به خارج مک يعیداده، منابع طب یفرار

کن ساخته را نامم گرفتيشکل م رانیا زیزرخ یدر پهنه ستیبايم یحالت عاد

 است.

دولت تازه به نام کردستان  کی لیامروز بر سر تشک يالمللنیب توافق

« کشور کیهر چاه نفت، »است که  نهیرید یآرزو نیا یتوافق در راستا نیاست. ا

 ایدانسته  يرانیو عوام ا هايغرب«. دولت کی ،يفرقه/ زبان قوم /تیهر قوم»و 

 نیو ا نامند،يم انهیخاور م را نیزم رانیا ن،رایاز بردن اسم ا زیپره ینادانسته برا

حذف شود  ایو جغراف خیتار یاز صفحه نیزم رانیکه ا نیا یاست برا یيآرزو

 يشود که همگ نیگزیجا نهیشیپيمتعصب و ب یاز خرده دولتها یاشبکه نیو با چن

جنگ هستند، و در فساد و سرکوب و خشونت و  ریدرگ شانیهاهیبا همسا

 جهیاشتراک دارند، و در نت يو زبان پارس يرانیا نگو فره خیبا تار شانيدشمن
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که در اصل به دولت  ی. خطرسازنديم يرا منتف «رانیا یامپراتور» یایخطرِ اح

از سر  ستیو معلوم ن کندياشاره م یرانشهریا استیس یو بازساز يرانیا ریفراگ

 شانش آن با دشمنانهم در نکوه هايرانیاز ا يبالهت، که برخ ایاست  انتیخ

که  يکه مردم نیو سزاوارتز از ا تريعیطب یزیاند. وگرنه چه چصدا شدههم

اند، خواهان را برساخته خیتار یدولتها نیو دادگرتر نیترو گسترده نیکهنتر

 بازساختن آن باشند؟ 

 

 

 

 

 

 

راه  م،یبه مسئله بنگر يو عقالن يعلم یاندازواقعا از چشم میبخواه اگر

مثل عراق  یيکشورها ياز وحدت مل يبانیکردستان پشت میاقل لیشکنقد کردن ت

 نهیشیقرن پ کیبا حدود  یيکشورها نهای. چون خود استین هیو سور هیو ترک

کردستان در امتداد  میاقل یریگشکل يعنیاند. وجود نداشته نیاز ا شیهستند که پ

 دیو لبنان را پد هیو عراق و سور هیترک یکه کشورها ستیایهمان منطق استعمار

 ادینوظهور  یرا نقد کرد. خودِ کشورها نیا شوديرو با آن نم نیآورده، و از ا

ها فراهم تازه را همان یکشمکشها ینهیاز مشکل هستند و زم يشده بخش

 اند.آورده

متفاوت ممکن و  یاندازکردستان از چشم میاقل یریگنقد شکل اما

بر حسب سال و دهه، در  خیمردن تارش یانداز به جاچشم نیاست. ا یضرور

محصور شدن در  یو به جا نگرديم مانيوسعت قرن و هزاره به منابع تمدن

 ستکه امروز بلندگوها را در د يتیکم جمع یهاو فرقه هالهیقب انیکشمکش م
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تمدن  یرا در سراسر حوزه ياسیکالن فرهنگ و زبان و قدرت س یيایدارند، پو

که زبان  یکشور شیقرن پ کیکه تا  دید میحالت خواه نی. در اندیبيم يرانیا

گرج باشد، وجود نداشته است، و  ای يارمن ای یکرد ای يعرب ای يترک اشيمل

زبان  هیمثل ترک شانيجمع تیهو یکه شالوده یاياسیس یواحدها نیچن شیدایپ

و  هنیپرهز اریو بس یمدرن، متأخر، استعمار یباشد، امر نید لیمثل اسرائ ای

 بوده که ناموفق و شکست خورده هم از آب در آمده است.  رانگریو

 یگانهیکشور  کیما با  شود،يهزاره را شامل م میکه دو و ن یاندازچشم در

 یگوناگون و زبانها یهارهیکننده از ت رهیخ يکه با تنوع میسر و کار دار يرانیا

ج هزاره قدمت برنشسته، و با پن یايتمدن یرنگارنگ در حوزه انیمتفاوت و اد

قلمرو تکه  نیاست. تمام مردم ا هبود يپارس اشيهزار سال گذشته زبان مل يط

ده برابر  یيکشور مدرن اروپا نیتريمیکه از عمر قد يدوران یبرا رانهیتکه و و

 هیو تجز يشانیاند که گاه دستخوش پردولت داشته کیکشور و  کیاست،  شتریب

 ای باشد شروانشاه خواه–اش شده هیتجز یهاپارههان تکهاما همواره شا شدهيم

 شانوانیدربار و د يرسم و زبان انددانستهيم يرانیخود را ا -ينبابر گورکا

 . اندپروردهيقلمرو را در سر م نیاتحاد مجدد کل ا یبوده و سودا يپارس

 گرِ ید یهامیکه اقلکردستان،  مینه تنها اقل م،یانداز به موضوع بنگرچشم نیاز ا اگر

 نیو ا دهنديهم اعتبار خود را از دست م يتمدن یحوزه نیشده در ا دهیتراش

وابسته به آنها و عوامِ گوش به  یهااست که دولتمردان و رسانه يلیاز دال يکی

. کننديم زیپره یو ضرور يهیحرکتِ بد نیاز ا جیرا یفرمان و تکرارگرِ بالهتها

و جسورانه  زیانگشگفت یکه امروز از شدت مهجور یاطلبانهآن حرکت وحدت

و بافت  خینگاه کردن به تار يِ. که همان کنش عقالنرسديو ناممکن به نظر م

مشکل آن در  یدرباره يشیانداست، و چاره مانیيایقلمرو جغراف يشناختجامعه

 مینگربه موضوع ب يو علم يعقالن يکه اگر با دستگاه ی. کارخیفهم تار از یبستر

ذهنها  ریدامنگ ياسیس یتابوها یاما به قدر رسد،يبه نظر م يهیو بد ریزناپذیگر
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)و در  یيگراناممکن و باستان یيگراشده که به سرعت به برچسبِ آرمان

هستند(  یياروپا یيوهاکه الگ سمیو فاش سمیبا شوون ترشسوادانهيب یهانسخه

 . شوديم نییتز

و چالش قدرت  تیهو یبا فهم و حل معما اما، تنها نیزم رانیا مشکل

 يکه در س ینفر ونیلیم صدی. مشکل ما سشوديحل م نیزم رانیانداز ادر چشم

 ایکردستان  میتنها اقل م،یکنيم يتمدن کهن زندگ نیا یرانهیو یکشورِ نوساخته

 نیا یهی. مشکل، تجزهاستيو بارزان هامی. مشکل ما مشکل اقلستین يبارزان

است  یرفت مهر انیاست، و مشکل از م اریبس یخودشمن یبه کشورهاقلمرو 

 ينیو همنش د،یبخشيو تداوم م کرديم یرا صورتبند انیرانیمشترک ا تیکه هو

گوناگون را در کنار هم  یو مذهبها هامیو آداب و اقل هارهیبا ت يمردم يپشتو هم

 يمانیو هم پ و محبت است يهمدل یمعنا بهکه هم  ی. مهرساختيممکن م

 یروهایسه چهار نسل گذشته به دست ن يط ،يبه تازگ اریکه بس ی. مهرياجتماع

خودمان بر باد  انیاز م يابلهان ای انتکارانیاز آنها به دست خ شیو ب ینواستعمار

از  زانهیسترانیا ياسیس غیقرن تبل کی ریتاث ریرفته است. مشکل آن است که ز

جسارت و  نیو ا م،یترسيمان ممشترک تیو هومان مشترک خیبه تار ستنیرنگ

از خود را به دست  ادیخودبن يفیو تعر میستیخود با یکه بر پا میرا ندار یاستوار

و آنچه  میاست را دروغ بنام نیو آنچه دروغ میستیآن شجاعانه با یو پا میده

 و بالهت.  انتیو بالهت است را خ انتیخ

که  ينیو سهمگ دهیچیپ یو چالشها نیسرزم نیا یرپاید خیحرفها، تار نیتمام ا با

 هايمثل قبل زیمشکل ن نیا یکه گره دهديرا م دینو نیاز سر گذرانده است، ا

را خوب بداند، چشم به راهِ  رانیا خیزود گشوده خواهد شد. هرکس تار ای رید

بر  هایيگشاگره نیاز ا کیاز هر ساست که پ يرانینو از آن ا يانداز تناسخچشم

 قد علم کرده است. خیتار یپهنه
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 الخیرهایي از ابوسعید ابيی دوبیتيگزیده

(۱۶/۹/۳۴۶- ۲۲/۱۰/۴۲۸) 

 

 ی جان کرد جدا ی تن دانهکز پنبه  حالج آن نهنگ دریا  منصور

 منصور کجا بود؟ خدا بود خدا  آورد انا الحق به زبان مي یکهروز

*** 

 پرستي بازآ گر کافر و گبر و بت  بازآ هر آنچه هستي بازآ  بازآ

 صد بار اگر توبه شکستي بازآ  درگه ما درگه نومیدی نیست  این

*** 

 

  دست در دامن گرفته منش و رفتمي یار که عهد دوستداری بشکست  آن

 پنداشت که بعد ازو مرا خوابي هست   گر باره به خوابم بیني د گفتمي

*** 

  دست ه نیست ز هر چه هست جز باد ب چون

 چون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست 

 که هر چه هست در عالم نیست  انگار

 پندار که هر چه نیست در عالم هست    

*** 

 خست خود را ميزد بدو دست و روی مي دست هطفلک خاک بیز غربال ب دی

 دانگي بنیافتیم و غربال شکست های کافسوس و دریغ به های میگفت

*** 
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 روی سیه و موی سپید آوردم  چون عود نبود چوب بید آوردم

 فرمان تو بردم و امید آوردم خود فرمودی که ناامیدی کفر است 

*** 

 بودن از سوز غمش دمي در آتش  دنیا نسزد از او مشوش بودن

 خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ 

*** 

 ی عشقیم و جهان مسلخ ماست کشته ما

 ما بیخور و خوابیم و جهان مطبخ ماست    

  را نبود هوای فردوس از آنک  ما

 صدمرتبه باالتر از آن دوزخ ماست    
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 خزان      از شعرهایم:
 اد، دارآب۱۳۷۶مهر    

 

 ندسوگمندان قبر هامون    بلبانِ نشسته بر هر شاخ 

 ندااختران زیر ابر مدفون    افسرده ،مستمندان ز باد 

  

 بختِ بستان شناورِ خواب است   خاک زنگارى از خزان چهرِ 

 چون لگدکوب گام مهتاب است   هاى مریض و افتادهبرگ 

  

 مجنون استآتش از دود تیره    زردى افسرده چرخ از زخمِ  

 مغزها پوکِ دیو افیون است   هاستها غبارخوارِ آینهچشم 

  

 هاستطنز مفلوک ناتوانى   ختى صد درخت عور و کبودلُ 

 هاستمژدگانى ها صرفِبرگ   هاى سرد باد خزاناز قدم 

  

 رفت همچون خیال نرم و رقیق    مهربانى مهر تابستان 

 عقیق مسخِسبز،  بستانِ گشته  ى خور چو خاک، ابتر گشتنطفه 

  

 شام لرزان شد از دم سردِ   شوریده  شیرِ ْدر دل بیشه 

  شاپرک گریزان شد ْاز چمن   ها رفتنداز درختان پرنده 

  

 منم آن یکه ساکن خرسنگ    هاجنگل قرارِدر دل بى 

 هر گلسنگ تختگاهم پرندِ    دار غمین ْدر کنارم هزار 
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 بالندهایم به دره مىنعره   وهبشکند تا سکوت ماتم ک 

 خسته دارِ بلند ،دل قوى دار   رازبا درختان چنین شدم هم 

  

 ات دوباره هجومبر فریبایى   ملکوسدشمنت گرچه آورده  

 ى شومعاقبت بمیرد این کَماله   مشو غمناک سپندارمذ،اى  

  

 باران است نبض سبز امسایه   بشنو از من درخت پژمرده 

 برف آبستن بهاران است   کوالک تا نگردى زار پس ز 
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 ی ماهنگاره  

 های ویژه در آیین عاشورای امسالجلوه
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  های راستین ـ دروغین ـ زیستيلذت  

  :تواند به سه نوع لذتِ راستین، دروغین و راهبرد لذت مى اصل سه لذت

و قدرت  ،معیار تفکیک این سه نوع لذت، ارتباطشان با بقا زیستى بینجامد.

 معناست. به این شکل که:

خوردن، )شناختى از برآورده شدن نیازهاى زیست طبیعى یهالذت (الف

ها معموالً در سطح خودآگاه شوند. این لذتحاصل مى (خوابیدن، تولید مثل، و...

معناهایى مدام اجتماعى قواعد سطح هرچند ، کنندمعناى چندانى را حمل نمى

یولوژیک و از نظر پذیر، فیزها اشباعاین لذت کند.هنجارین را بدان تحمیل مي

 خورند.تکاملي بسیار دیرینه و کهنسال هستند و به طور مستقیم با بقا پیوند مي

آیند و بنابراین لزوماً از پردازش اطالعات برمي راستین یهالذت (ب

مسیرهای این شکل از لذت، به لحاظ تمام کنند. ساختاری معنایي را حمل مي

توان به ها را مىى این پاداشاند. سرچشمههاى طبیعى مشتق شدهاز لذتتکاملي 

ارتباط )، یا پردازشى (ورزش و بازى)، حرکتى (ى هنرىتجربهحسي ) یردهسه 

 کرد.تقسیم  (اندوزى، حل معماانسانى، دانش

ها بر و از تأثیر سم که خصلتى بیوشیمیایى دارند هاى دروغینلذت (پ

ى د به مواد مخدر مشهورترین نمونه. اعتیاشوندمراکز عصبي تولید لذت ناشي مي

این نوع لذات است. این مسیرها از بسط تصادفى و حشوآمیزِ سیستم 

 اند، و نوعى انحراف بیوشیمیایى هستند. ى عصبى ما پدید آمدهدهندهپاداش
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  میزان و مقدار لذت در واحد زمان اهمیت دارد، نه مقدار  گرایي خام:لذت

 ش.آن در کل عمر و یا کیفیت

  ر واحد زمان بر بقیه د شانلذات دروغین به دلیل تراکم زیاد: ی معتادتله

ترجیح دارند. در نتیجه بقا، معنا و حجم کلى لذت در عمر، به بهاى بیشینه کردن 

 روند.لذت در لحظه از دست مى

  ی زیستي به دلیل پیوندشان با کالبد و نیازهای هالذت گریزی استعالیي:لذت

هیتي نکوهیده و پست و حیواني دارند و باید طرد شوند، تا راه برای بدني ما

های معنامدارِ راستین هموار گردد. این قاعده معموالً با اصل دستیابي به لذت

 بقای لذت همراه است. 

 هاى راستین، یا کل لذت را باید لذات طبیعى را به نفع لذت ی مرتاض:تله

 به نفع معنا کنار گذاشت.

  ترکیب بیشینه کردن کل لذت و کمینه نمودن کل رنج از راه  هبرد بودا:را

 لذت زیستى و راستین و طرد لذت دروغین.

Z  شوند؟ آیا این سه نوع لذت بر اساس چه متغیرهایي از هم تفکیک مي

توان آنها را به سطوح گوناگون فراز مربوط دانست؟ آیا اعتیادهایي رفتاری مي

توان نوعي لذت دروغین ای را هم ميدت به بازیهای رایانهمانند قماربازی و عا

 دانست؟ آیا ساز و کارهای عصبي این سه نوع لذت همسان هستند؟ 

O برید راستین، زیستي و دروغین است؟ آیا لذت چه سهمي از لذتي که مي

 شود؟ ها ميدروغین باعث مهار و کاسته شدن از سایر لذت
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 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 عقالنيت

 عواطف

ناشو  

 اشموغ

 آرمان

 هدف

 برنامه

 نقشه

 راهبرد لذت

 گريزراه رنج

 راستین

زیستي دروغین  
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 «شناسی لذتعصب»و نقد کتاب  مباحثه

 ۲۲/۷/۱۳۹۶-۲۱، آدینه و شنبه «فرهنگ»بحث در گروه تلگرامي 

 

ای در انستیتو روانپزشکي سخنراني ۲۳/۷/۱۳۹۶درآمد: قرار بود روز دوشنبه پیش

هایي از سوی متولي این شناسي لذت، به خاطر ناهماهنگيی عصبتهران داشته باشم درباره

ام مهندس رضا علوی ی این ماجرا به ابتکار دوست گراميبرنامه به انجام نرسید. اما در حاشیه

به بحث « فرهنگ»که مبنای آن سخنراني بود در گروه تلگرامي « شناسي لذتعصب»ب کتا

گذاشته شد و در جریان پرسش و پاسخها و بحثهای پیامد آن، متن زیر حاصل آمد که بدون 

ویرایش و دستکاری عینا از روی گروه برداشته شده است. توضیح آن که آقای دکتر اسماعیل 

ام هستند که بیست و اندی کتاب است از دوستان گرامي و قدیمي یاردستاني که نقد کننده

 ایم.زانو بودهبحث و همی دانشگاه تهران با او همسال پیش در کانون فلسفه

اسماعیل اردستاني: با سالم خدمت دوستان فرصتي دست داد تا کتاب 

تاکید  کنم کهکنم. تصور ميذکر شده را بخوانم و از بابت تاخیر عذر خواهي مي

نویسنده بر فیزیولوژیک فرض کردن سیستم مغز انسان است.من البته با تحلیل 

فیزیولوژیک کامال موافقم اما تصور مي کنم که اینکه ما به سراغ آن مي رویم 

مطمئنا از پیش فرضهای قبلي خالي نیستیم.نمونه اش همین کتاب که از فیزیولوژی 

چند علم به گونه ایست که وقتي شما  شواهدی به نفع داروینیسم آورده است.هر

 دهد.کنید پاسختان را مياز آن طرح مسئله مي

مشاهده  ۱۱۳مثال شما مي توانید این فرضیافت پیشیني را در صفحه 

کنید.اینها فرضیات هستند که از دل توصیف فیزیولوژیک مغز در نمي آید. 

رای تئوری بقا به اطالعات علمي ذکر شده در مورد سیستم لذت مغز مي تواند ب

کار آید و نیز برای نوعي تئوری دیگر.این اطالعات همچون مصالح خامي هستند 

 که در چارچوب های ذهني ساخت مي گیرند.
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از طرفي اگر کل این سیستم لذت طلبانه در چارچوب بقا و ادامه آن 

ت وجود دارد و تفاوتي بین هست و باید وجود ندارد پس این نتیجه که )باید تفاو

میل به زندگي و مرگ به سیستم آموزنده شود وگرنه زندگي تداوم نخواهد 

( از کجا آمد. این ارزش گذاری برتری زندگي بر مرگ از کجا ۱۱۳داشت()

آمد؟به نظر، نویسنده به طور پیشیني در دام اصول فرضي خود )اصل تقارن اصل 

لوژیک از مغز را بقا،اصل لذت،اصل تکامل(. گرفتار امده.و این توصیفات فیزیو

 در چارچوب اصول فوق توجیه مي کند.

ضمن اینکه ما متوجه نمي شویم که اصل برتری ارزشي بقا بر فنا از 

کجای این توصیفات بیرون کشیده شده.و نیز این بایدی که زندگي بر مرگ ارجح 

است.نه اینکه من با این اصول و بایدها مشکل داشته باشم نه اما متوجه نمي شوم 

 این ارزش گذاریها چگونه از دل فیزیولوژی لذت بیرون امد؟ که

جاییکه  ۱۲۰این مشکل در جای دیگر هم خودش را نشان مي دهد صفحه 

بین لذت راستین و لذت دروغین تفاوت مي گذارد.البته من تمایز لذت ناشي از 

استعالی فکری یا کشف علمي را از مصرف شیشه مي دانم.اما بر چه مبنای 

شما یکي را راستین و دیگری را دروغین مي دانید؟اگر هدف سیستم لذت ارزشي 

بیشتر باشد دومي که لذت بیشتری دارد.پس این نشان مي دهد که این تمایز نوعي 

تمایز اخالقي از پیش فرض گرفته شده است که نویسنده ناخودآگاه آن را فرض 

و نیز واالیش را مطرح کرده است.من انتظار داشتم که نویسنده اینجا اصل تعویق 

 کند که البته نخواسته به اصطالح خودش را درگیر امور استعالیي بکند.

مشکل اینجا خود امکان اعتیاد است.ایشان اصل استقالل لذت از بقا را 

توجیهي برای اعتیاد آورده اند.این اصلي کامال من درآوردی است که با مباني 

واقعیت اعتیاد را مي پذیرفتند.در سیستمي نویسنده سازگار نیست.بهتر بود ایشان 

که هدفش لذت بیشتر باشد اعتیاد هیچ اشکالي ندارد.اینکه ما با این موضوع 
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زنیم مشکل داریم همان پیش فرضهای اخالقي ماست که ابتدا آنرا با دست پس مي

 و یواشکي بدون اینکه آگاه باشیم وارد تحلیل خود مي کنیم.

محور مي توان رفتارهایي در موجودات زنده  در تقابل با دیدگاه بقا

مشاهده کرد که در این دیدگاه جای نمي گیرند.به عنوان مثال رفتار جنسي 

حیوانات و درگیری جنس نر خشونتي مشاهده مي شود گویي که این حیوانات 

اصال به بقا فکر نمي کنند.یا حشراتي که یکبار رابطه جنسي معادل مرگ آنهاست. 

ایثارطلبانه که نوعي مرگ خود خواسته است.همه این رفتارها نشان  و نیز رفتار

 مي دهد که اصل لذت خیلي هم تابعي از اصل بقا نیست.

بنابراین به نظر مي رسد اصل تکامل و اصل بقا که بن مایه های تحلیل 

لذت در اینجا مي باشند اصولي انساني هستند که بر رفتار موجودات تحمیل مي 

مثالهای فوق این موضوع را نشان مي دهند که اصل لذت از مراکز  شوند. همچنین

 باالتری هدایت مي شوند که در این تحلیل نادیده گرفته شده.

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر دوستان مطلب زبان و غیریت را مطالعه کرده باشند متوجه منظور من 

ن مي شوند.هر نوع تحلیل  تک بعدی و  توتالیتر از رفتار انسان هر چند ممک

است نادرست نباشد اما کامل نیست.در هر تحلیلي چه ماتریالیستیک و چه ایده 

الیستیک همواره مازادی باقي مي ماند ته مانده ای مدفوع مانند که تحلیل گر نمي 
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داند با آن چه کند.این زیادت هستي شناختي بر تحلیل معرفتي همان غیریت 

د پیچیده در مي رود.تحلیل مطلقي است که از چنگ دستگاه و سیستمها هر چن

 گر سیستم پیچیده نمي داند با این  باقیمانده چه کند.

( در دستگاه نظری من )دیدگاه زروان، که مدلي در ۱شروین وکیلي: 

ای ی اتصال من و نهاد(، سیستمهی سیستمهای پیچیده است دربارهسرمشق نظریه

نندساز( غایتي دروني ی هماتکاملي )یعني سیستمهای خودسازماندهِ خودزاینده

توان دریافت که دارند. یعني مستقل از ذهنیت ناظر، تنها با بررسي رفتارشان مي

کنند، یا در راستای متغیری درونزاد و عیني و مشخص به نام بقا را بیشینه مي

شوند. از این رو تفسیر اسماعیل عزیز از بیشینه کردن آن دچار اختالل و خطا مي

قا که در چارچوبي روانکاوانه و بر اساس نگاهي تفسیرگرا ی مرگ و بدوگانه

ی شکل گرفته، به نظرم نادرست است. بقا پویایي طبیعي و درونزاد همه

شناختي به صورت شایستگي زیستي سیستمهای تکاملي است، که در سطح بوم

فرد و جمعیت و گونه و در سطح سلسله مراتب پیچیدگي در قالب سطوح 

 شود.ی آن )لذت، قدرت و معنا( بازنمایي ميزگذارندهی رمخودزاینده

چهار سطح «( منِ خودآگاه خودمختار»( در مدل زروان انسان )یعني ۲

توصیفي دارد: زیستي، رواني، اجتماعي و فرهنگي، که هریک بر اساس پویایي 

سیستمي تکاملي )بدن، نظام شخصیتي، نهاد اجتماعي، منش فرهنگي( 

تغیر مرکزی درونزادی دارد که در سطح زیستي بقاست و در اند که مگرفتهشکل

ی قلبم نشان سطوح بعدی لذت و قدرت و معنا و اینها را روی هم رفته با سرواژه

دهیم. باز در اینجا قلبم یک امر تفسیری و دلبخواه نیست. بلکه متغیرهایي دقیق مي

ي تجربي سیستمهای توان با مشاهده و ارزیابپذیر است که ميو روشن و رسیدگي

شان داوری کرد و محک زد که محور سازماندهي رفتار در سطوح یاد شده درباره

دهد ی سلسله مراتب پیچیدگي هستند یا نه. و البته شواهد فراوان نشان ميیاد شده

 که هستند!
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شود. لذت ( تمایز میان لذت راستین و دروغین به قلبم مربوط مي۳

ی بقا به لذت ین است که از اختالل در ماشین ترجمهدروغین به این خاطر دروغ

شود و چنان که شرح داده شده در اصل نوعي تقاطع به قدرت به معنا ناشي مي

کارکردیِ معیوب بیوشیمیایي در سیستم پاداش مغز است. لذت راستین از این 

ا رو راستین است که سه متغیر همنشین دیگر یعني بقا و قدرت و معنا را همراه ب

دهد و لذت دروغین از آن رو دروغین است که در کل قلبم را خود افزایش مي

 دهد.کاهش مي

ای که اسماعیل گرامي سخنانم را در درونش ( اصوال با سرمشق نظری۴

ی این شیوه از تعریف نقد کرده موافقتي ندارم. رویکرد روانکاوانه که سرچشمه

پذیر و در نتیجه بیشتر ادیبانه و بالغي ناهاست را مبهم و رسیدگيکردنِ کلیدواژه

اش پذیر و ملموس، و از این رو غیرعلميبینم تا عیني و شفاف و آزمونمي

بخش بودن بسیاری از مفاهیم و شهودهای ی جالب و الهامدانم. هرچند دربارهمي

برآمده از سرمشق نظری روانکاوی بحثي نیست. همچنان که مشابهش را در 

توان یافت. خالصه آن که وقتي و عرفاني و مشابه اینها نیز مي سرمشقهای دیني

ی امری روشن و شفاف مانند مغز انسان و مدارهای لذت و پیامدهای داریم درباره

گوییم، به نظرم باید در تعریف مان سخن ميهای علمياخالقي و فلسفي داده

 هیم.شان سختگیری نشان دپذیر بودندقیق و روشن کلمات و رسیدگي
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( بر اساس همین واگرایي با چارچوب نظری اسماعیل گرامي است که ۵

مان ی مفهوم میل و تمایز و مشابه اینها اختالف نظر عمیقي میانکنم دربارهفکر مي

شناختي به وجود داشته باشد. میل از دید من سوگیری طبیعي یک سیستم عصب

است. « من»ی ی برسازندههارگانههای چسمت قلبم است، که غایت دروني سیستم

میل به مرگ یا فنا چنان که با آزمونهای فراوان نشان داده شده همواره در تمام 

جانوران تدبیری برای بیشینه کردن موفقیت تکاملي ژنوم است، و بنابراین در 

اصل میل به بقا و راهبردی در این راستاست که با خطای دیدی ناشي از نگریستن 

شود. یعني بنیاد پنداشته ميی زماني کوتاه، فنامدار و مرگدر وازهبه موضوع 

تاناتوسي در کار نیست، و خارج از بحث ماست اگر بخواهیم بگوییم ورود مفهوم 

ی نظری فروید نه الزامي نظری، که پیامدی از جنگ جهاني تاناتوس به منظومه

شناسي تاریخي جامعه اول و کشته شدن نزدیکانش در این میان بوده و بیشتر به

 شود تا امری اپیستمیک.ی روانکاوی مربوط ميتکوین نظریه

شناسي انداز زیست( اسماعیل گرامي در همین راستا گویي چشم۶

که قطعا نسبت به دیدگاه داروین در یک و نیم قرن پیش بسیار  -تکاملي را 

اني مانند دریدا شکنداند، و به جایش رویکرد شالودهمردود مي -تر استپیچیده

ی کند. در این مورد هم اختالف نظری جدی داریم. نظریهرا بدیهي فرض مي

تکامل در تمام علوم تجربي ستون فقراتي حذف نشدني و مبنایي مورد توافق 

ها )به نظرم با است و خود دیدگاه روانکاوانه )به استواری( و بحثهای پسامدرن

ی جدی( بر مبنای همان برافراشته ناسانهشضد و نقیضهای بسیار و نقصهای روش

شده است. در حالي که مضمونهایي مانند مفهوم دیفرانس یا مشابه اینها چنین 

ای درون متني بداهت و اعتباری ندارند و خارج از بحث ماست، اما هم از سویه

ای برون متني و در سنجش با و با تکیه بر منطق دروني بحث و هم از زاویه

 علوم دقیق، جای نقد و ابطال فراوان دارند.های داده

 بسیار مشتاقم که نظر اسماعیل عزیز را هم بدانم. ��درازی من تمام شد. روده
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اسماعیل اردستاني: ساعتي پیش در گفتگو با مهندس علوی عزیز بحث  

بررسي کتاب لذت شناسي جنابعالي مطرح شد و من به طور مشخص چند 

 الصه وار مطرح مي کنم.موضوع را مطرح کردم که خ

اول.اصول تکامل  و بقا ایا اکسوماتیک اپریوری یا اصول پیشیني هستند که بر 

لذت شناسي تحمیل شده اند یا اینکه این اصول پسیني و تجربي هستند که از 

 .مطالعه مغز برگرفته شده اند به نظر رویکرد شما در کتاب مشخص نیست

د من در همه جا همان رویکرد علمي شروین وکیلي: پاسخ این که رویکر

کند. ای را به پژوهش علمي تحمیل نميرایج و مرسوم است که هیچ اصل پیشیني

بر این مبنا مفهوم لذت و بقا و مشابه اینها همگي اصولي پسیني و برخاسته از 

 تجربه و آزمون هستند.

اسماعیل اردستاني: دوم. لذت شناسي شما در خدمت بقا و تکامل است 

ایا امکان ابطال این فرضیه هست؟مثال این فرضیه که لذت برای فنا به عبارتي 

 فراسوی لذت برای انسان وجود دارد؟

شروین وکیلي: بله اسماعیل جان، البته که هست. همانطور که خودت 

ای در راستای مرگ و فنا بتوان یافت، یعني هم پیشتر اشاره کرده بودی، اگر رانه

هدفمند از رفتارها را بتوان نشان داد که در دراز مدت و به  اگر الگویي منظم و

بینیم( در راستای مرگ سوگیری ی لذت و بقا ميشکلي عام )همچنان که درباره

 شود.کنند، نظر من ابطال مي

اسماعیل اردستاني: آیا مواردی مثل ایثار جان یا رابطه جنسي که معادل 

 مرگ است فرضیه شما را ابطال مي کند؟

روین وکیلي: اگر به واقع به شکلي سازمان یافته و تکرارپذیر باعث ش

کاسته شدن از میانگین عمر فرد یا گونه شود، و بخت بقای فرد/جمعیت/گونه را 
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دهد های استواری داریم که نشان ميشود. اما دادهکاهش دهد، نظر من ابطال مي

ندک یا جفتگیری ماهي خواری آخوی جنسي منتهي به مرگ )مثال در همنوعرابطه

آال( یا ایثار )مثال در حشرات اجتماعي یا روابط والدیني( همگي در راستای قزل

 کنند.بیشینه کردن بسامد تکثیر ژنها عمل مي

اسماعیل اردستاني: به نظر هدف شما از این موضوع استنتاج اخالق و 

پي بین اینها قواعد بایدی از طبیعت و واقعیت مغزی باشد اینکه هیچ شکاف و گ

 نیست؟ 

شان هست. اما این شکاف به سلسله شروین وکیلي: البته شکافي میان

شود و شکافي فلسفي نیست. یعني گسستي که در مراتب پیچیدگي مربوط مي

ی شناختي به الیهروان-بینیم از گذار سطح زیسترمزگذاری باید و هست مي

اخالقي )باید( بازتاب و  شود. از دید من قواعدفرهنگي ناشي مي-اجتماعي

 ی رمزگذاری غایتهای سیستم )هست( در سطح اجتماعي است.نتیجه

 

 

 

 

 

 

 

اسماعیل اردستاني: منظورم شکاف هستي شناختي است.اگر اینگونه است 

پس خیال و ارمان خواهي و امید در انسان را چگونه توجیه مي کنید؟اگر بایدهای 

مي شوند پس پیچیدگي سیستم محصول  ما در چارچوب هستهای ما دترمینیت

چیست؟ از آنجا که پیچیده تر شدن سیستم به عبارتي چیرگي بر هستي قبلي الزمه 

 اش عدم توقف در هستها و ارزوی بایدهای نیست بوده یا نبوده است؟
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شویم( شروین وکیلي: اصوال )البته اینجا دیگر وارد حریم فلسفه مي

کینه است. یعني شکافهایي که به هستي نسبت هستي به نظرم امری یکپارچه و ت

 شناسانه هستند.شود همگي از دید من شناختداده مي

اسماعیل اردستاني: به همان سان که لذت در انسان واقعي است ایا خیال 

واقعي نیست ایا امید واقعي نیست؟یعني منکر واقعیت وجود شناختي خیال و 

 ارزو و ارمان و امید مي شوید؟

آید اندیشم. خیال چنان که از تعریفش بر ميکیلي: بله، چنین ميشروین و

ی عصبي است، )یا تحقق نایافتني( وجود در شبکه بازنمایي حالتهای تحقق نایافته

ی میل و شناسانه ندارد. )اما دربارهو از این رو خودش حقیقتي هستي

پویایي پیچیدگي شک چنین است و با شما موافقم. اما باید این آرمانخواهي( بي

به و گذار از وضعیت موجود به مطلوب را به شکلي روشن و مستدل مدل کرد،

پذیر باشد با شواهد  تجربي پشتیباني شود. در مدل مورد نظرم شکلي که رسیدگي

دقیقا چنین چیزی هست. یعني همین متغیرهای مرکزی قلبم که برآمده از پیچیدگي 

شان هستند، ن روندهای خودارجاع داخليسیستمهای تکاملي و الیه الیه شد

کنند و پیشروی در همین هایي از امکان )برای افزودن بر قلبم(  را ایجاد ميدایره

 کند.تر ميمیدانهاست که تکامل را با متغیرهای درونزاد سیستم بغرنج

اسماعیل اردستاني: احسنت شناخت شناسانه است پس تفسیری است 

یف هر واقعیتي این واقعیت هستیم که موجوداتي بنابراین ما قبل از توص

 تفسیرگریم

 ایم در این مورد.شروین وکیلي: بله، کامال همدل

اسماعیل اردستاني: همه سخن من هم همین است اینکه ما موجوداتي 

ابتداء تفسیرگریم هر واقعیتي را بخواهیم توصیف کنیم ابتدا پیش فرضهای خود 

گاه باشیم.به نظرم در کتاب شما پیش فرضهای تکامل را داریم بدون اینکه از ان ا

 و بقا ناخوداگاه وارد شده یعني اینها اصولي پیشیني و غافالنه بوده اند. 
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فرضها را باید شناسایي و نقد و تحلیل کرد. اگر شروین وکیلي: پیش

فرضها روشن و شفاف باشد و به شکلي پسیني از مشاهده و شواهد عیني پیش

کنم ی مدل خودم فکر ميسته باشند یا توسط آنها پشتیباني شوند )دربارهبرخا

فرضها بهترین حدسهای معتبر محسوب چنین است( در این حالت این پیش

شود به پرداز و تفسیرگر است نميشوند. یعني از این حقیقت که ذهن دادهمي

 رسند(نها ميانکار عینیت بیروني در مقام محک نهایي رسید )چنان که پسامدر

اسماعیل اردستاني: این نقد بنیادی من به همه صور ذات گرایي مثل 

ماتریالیسم و ایده الیسم است.مشکل ذات گرایي که به نظرم کتاب شما الوده به 

ان است مدعي توصیف واقعیتي شده است که ناخوداگاه اصول پیشیني را وارد 

 کرده بدون اینکه به اصل پیشیني وفادار بماند.

توانم ایست اسماعیل جان. چون ميشروین وکیلي: این بحث پردامنه

داشتهای ات بیش از مدل خودم به پیشنظری مورد عالقهنشان دهم که سرمشق

گرایي پیوند خورده است. اصوال فرض یک سرشت ی مبتني بر ذاتمحک نخورده

نیست. مسئله  های نظری انگار که ضرورتي فراگیر باشد و گریزی از آندر دستگاه

پذیر آن است که این سرشت به صورت شفاف و روشن و نقدپذیر و رسیدگي

نشین در پس پرده باقي مانده باشد. تعریف شده باشد، یا مفهومي مبهم و سایه

استیون پینکر کتاب زیبایي دارد به نام لوح سپید، که دفاعي است از مفهوم ذات 

 ن با او در این مورد همداستان هستم.تکاملي کلمه، و م-شناختيدر معنای عصب
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 آتیه: با عرض سالم. خودکشي در این مقوله چگونه توجیه میشود؟

اش آن که شروین وکیلي: درود، خودکشي بحثي پردامنه دارد. خالصه

ی پیشاروی سیستم من انداز آیندهدر مدل مورد نظرم اگر  )درست یا غلط( چشم

ي و ضعف )نقاط مقابل قلبم، یعني غیاب آن( انباشته از رنج و ناتندرستي و پوچ

دهد. اش به حیات خود خاتمه ميباشد، من برای بیشینه کردن قلبم کل زندگي

شرایط انجام خودکشي یا با انتظار رنجي جانکاه پیوند خورده و یا با معنایي 

بزرگ و انتظار جبران ایثارگری با لذتي بزرگ در حیات پس از مرگ )مثل 

 شهادت(.

 ه: حتي در مورد نهنگها؟آتی

شان ناشي از کنند. به ساحل نشستنشروین وکیلي: نهنگها خودکشي نمي

شان است که آن هم زیر اثر تداخل ی مسیر مهاجرتهای فصليخطا در محاسبه

 دهد.امواج الکترومغناطیس مخابراتي با میدان مغناطیسي زمین رخ مي

دانیم اصول بقا و تکامل  اسماعیل اردستاني: بحث همین است که ما نمي

پیش فرضهای پیشیني شما هستند که نظریه لذت را بر ان پایه ریزی کرده اید یا 

 اینکه نتایجي از توصیف سیستم لذت؟

گفتم که به شکلي پسیني  داني! االنشروین وکیلي: چرا اسماعیل جان مي

فرض اند. دستگاه نظری من هیچ پیشهای تجربي استنتاج شدهبر مبنای داده

 متافیزیکي و پیشیني ندارد.

اسماعیل اردستاني: بله حق با شماست اما این تناقض در متن کتاب 

وجود دارد سیستم لذت به گونه ای طراحي شده که در خدمت بقا باشد،  علي 

یار عالقه مندم این گفتگو را با شما ادامه دهم متاسفانه بیمارستان ای حال من بس

مرا خواستند.من هنوز مصرم که شما این دو موضوع را در درسهایتان مخلوط مي 

کنید و شاید هم هنوز به ان نیاندیشیده باشید اگر موضوع پیشیني پسیني حل شود 

که بیشتر  شاید خیلي از مشکالت بحث حل شود.اما از دیدگاه خودم
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پدیدارشناسانه هست توضیحاتي دارم که سعي مي کنم امشب به طور مبسوط به 

 ان بپردازم.

شروین وکیلي: سپاس از نقد و وقتي که گذاشتي اسماعیل جان. از دید 

گویي روشن است و قدری دقیقتر باید در کتاب نشانم خودم موضوعي که مي

 صالحش کنیم. دهي که کجایش چنین ابهامي ایجاد کرده که ا

اسماعیل اردستاني: اشکالي که من به ذات گرایي گرفتم و ظاهرا دکتر 

وکیلي خود را یک ذات گرا خواندند این بود که ذات گرایي نوعي روش سلطه 

گرانه و تمامیت خواه است به این معني که تالش مي کند همه واقعیتها را به یک 

یتها را به اصل خدا بازمي گرداند.این اصل ساده بر گرداند.مثل مومني که همه واقع

اشکالش این است که همیشه با اضافه ای با reductionismریداکشنیسم 

شاهدی ابطال کننده روبرو مي شود که نمي داند با ان چه کند.از این رو به 

لطایف حیل متوسل مي شود که ان شاهد یا عنصر اضافه را نادیده بگیرد یا انرا 

فسیر کند.جنبشهای فکری ذات گرا به عنوان مثال ماتریالیسم به گونه ای دیگر ت

یا پوزیتیویسم یا ایده الیسم وقتي به مرحله اثباتي خود مي رسیدند دست به دامان 

توجیه المسائل خود مي شدند.ذات گرایي ارزشي برای خیال و فانتزی و ارمان 

 حساب نمي کند.

ش شناسي ذات گرایانه پس اولین بحث ما با ایشان نقد جدی بر این رو

است.در اینجا مثال اصولي مثل بقا و تکامل در نظر گرفته شده که به عقیده ما 

تلفیقي از ماتریالیسم و پوزیتیویسم با مبنای نوروساینس است.توضیح اینکه با 

اینکه رشته تخصصي خودم نورولوژی است و به هر حال در عالم حرفه ای و 

نم اما شاید در بطن این مباحث نوعي خود انتقادی شغلي امور را بدین سان مي بی

 هم باشد.

در برابر این رویکرد ذات گرا من یک پدیدار شناسم من هم مثل ایشان 

ادمي با گوشت و خون.انساني که با corpusاز انسان شروع مي کنم همین بدن 
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ترس اشناست اضطراب را مي شناسد خیال پردازی مي کند فراموش کار 

و ست حسود است و تمامت خواه و نیز گشوده به هستي و واقعیت است.کینه ج

.موجودی تفسیرگر.ما با هر نوع عقیده و ایده ای در مورد این انسان نخست باید 

با استفاده از یک سری الفاظ و مفاهیم شروع کنیم.ما در داخل زبانیم.نمي توانیم 

ازی کنیم.هر حرکتي هر خودمان را بیرون بکشیم و در مورد زبان یا ذهن ایده پرد

کنشي هر سخني البته تفسیر است.پدیدارشناسي با ذات این وقایع کاری 

ندارد.پدیدارشناس با این تفاسیر سروکله مي زند.شما چه بپذیرید و چه بخواهید 

یا نخواهید با یک سری پیش فرضها شروع مي کنید که از غافلید و من دو نمونه 

فرمودید که این پیش فرضها  ن البته اشکالي ندارد.از این غفلتها را ذکر کردم.ای

البته اگاهانه انتخاب شده اند اشکالي ندارد مهم این است که ما اگاهي به انها 

داشته باشیم که در چه چارچوبي بحث مي کنیم.اندیشه انتقادی به همین معناست 

ست.اینکه یعني اگاهي به غفلتها.اندیشه انتقادی در بطن خود نوعي غفلت شناسي ا

مارکس متوجه شد که این روابط تولیدی است که شکل نیروهای تولیدی را 

تعیین مي کند نوعي غفلت شناسي بود اینکه من کالفه ام و کسي مرا متوجه 

گرمي هوا مي کند نوعي غفلت شناسي است.از این نظر معرفت چیزی نیست جز 

نظر من نه کشف  اگاهي به غفلتها و پرده دری از توهمات بشری.معرفت در

 حقیقت که کشف توهم و غفلت است.
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زاست به گونه ای که وقتي من متوجه غفلت و توهم معرفت واقعي حیرت

خود مي شوم و با خود مي گویم عجب، اگاهي به اینکه معرفت غفلت شناسي و 

کشف فریب و توهم است کجا و اینکه کسي معرفت را امری اثباتي و کشف 

کنم منظور خودم را از مبنای ر یک اصل اصیل کجا؟ تصور ميحقیقت انهم د

شروع بحث و تفاوت دیدگاه پدیدارشناسي با ذات گرایي رسانده باشم و در این 

قسمت اطاله کالم نمي کنم.  اما به عنوان پدیدارشناس شروع بحث خودم از 

ارشناسي انسان را از همین میل عادی اغاز مي کنم.من در واقع به دنبال یک پدید

میل هستم.و منظور م از میل هم خواست در انسان به تمام صور و وجوهش 

است.از خوردن و سکس  انتظار و امیدش گرفته تا کار و بارش.شاید هیچ واژه 

ای به اندازه خواست در بشر سوء تفاهم ایجاد نکرده باشد.من در بیشتر مقاالت 

این رویکرد پدیدارشناسانه و  که منتشر کرده ام و در سایت موجود است تقریبا

انتقادی را دنبال کرده ام و تالش کرده ام از ذات گرایي دوری کنم.تصور مي 

کنم پدیدارشناسي خیلي فروتنانه به مشکالت انسان نگاه مي کند و از این تمامیت 

طلبي ذات گرایي به دور است.در فلسفه فردی مثل لویناس و مرلوپونتي و در 

مثل فروید و الکان معلمهای من بوده اند.فرمول من در کسب روان کاوی کساني 

معرفت کانت +الکان است و مي تواند به تعداد این افراد اضافه شود چون ذات 

گرا نیستم خیلي تعصب روی اشخاص ندارم اگر مولوی از جدایي شروع مي کند 

 تصور مي کنم این همان شکاف سوژه است که الکان مدعي ان است.انسان ذات

واحدی ندارد انسان یک پدیدار است پدیداری شکافته شده.از روان کاوی 

اموختم که این انسان واحدی که به ظاهر در یک بدن واحد جای گرفته وجودی 

بیمار و پاره پاره است.هستي شرحه شرحه از فراق و جدایي و در جستجوی 

تان همین بازگشت به روزگار وصل خویش.البته هبوط یک اسطوره است اما داس

جدایي و شکافتگي است.پس نمي توان بر اساس چند اصل و واژه این وجود 

شرحه شرحه را توصیف کرد.اگر انسان وجود پاره پاره ای است پس اولي ان 
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است که توصیفش هم پاره پاره و ناتمام باشد.ذات گرایي نه تنها مي خواهد 

نبود بزرگترین انها  حرف اول باشد بلکه مي خواهد حرف اخر هم باشد بي جهت

)هگل(از پایان فلسفه در فلسفه هگل گفت.اگر انسان وجود شرحه شرحه و 

ناتمامي است پس پدیدارشناسي این انسان هم از اساس پاره پاره و ناقص و 

ناتمام است.این ناتمامي تحلیل راه را برای امید و ارزو و شاید نجات باز مي 

سان منتظر و گشوده و امیدوار و شاید گذارد.این پدیدارشناسي معرفت به ان

 رستگار است.

شروین وکیلي: سپاس بسیار اسماعیل جان برای دقیقتر کردنِ نقدت. چون 

گویم و اگر فرصتي پیش آمد باز خدمتتان خواهم االن زماني اندک دارم فشرده مي

ن دانم و به اینمي (essentialistگرا به تعبیر مدرن )( من خود را ذات۱نوشت: 

نگرش که خاستگاهي افالطوني دارد نقدهای فراوان دارم. آنچه گفتم آن بود که 

ها عناصری مفهومي هست که همتای ذات )منظورم همان اصوال در تمام نظریه

شود. یعني شده( محسوب ميی خودمان جوهر تعبیر مياست که در فلسفه

ات در نگرش شود که همتای ذسرشتي به چیزها و پدیدارها نسبت داده مي

( رویکرد نظری ۲افالطوني است، اما لزوما استبداد معنایي و صلبیت آن را ندارد. 

گرایي مخالفت ی سیستمهای پیچیده است که از پایه با فروکاستمن هم نظریه

دارد و منتقد اثباتگرایي و ماتریالیسم خام است. از این رو تفسیر اسماعیل گرامي 

( اما آن بخشي که درست است، نخست به حضور ۳ام نادرست است. از نظریه

شود که گریزی از آن در ام مربوط ميمفهوم سرشت و جوهر در دستگاه نظری

هیچ دستگاه نظری نیست. چنان که مثال نگرش پدیدارگرای مورد نظر اسماعیل 

)در تعبیر هوسرلي( « خودِ چیزها»ی حسي اولیه و گرامي هم جوهری را به داده

جهان )در تعبیر هایدگری( منسوب -ی خالق/پرسشگر زیستسندهیا منِ شنا

( دیگر آن که اسماعیل گرامي به ۴کند که جای بحث و نقد فراوان دارد. مي

درستي اشاره کرد که خاستگاه دیدگاه من دانش تجربي است و اصوال معتقدم 
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های های که مباني شناخت تجربي ما را نقض کند و با دادپردازیهر نوع فلسفه

مان ناسازگار باشد، نادرست است. بدیهي است که همه چیز را به علم علوم پایه

کاهم و مفهوم کالسیک ماده )که در فیزیک مدرن از اعتبار افتاده( تجربي فرو نمي

بینم. اما تصویر عقالني و منسجم و را برای توصیف هستي مناسب نمي

مشق علم روز وجود دارد را پذیری که در سرخودسازگار و تجربي و رسیدگي

 دانم.های فلسفي ميپردازیآزمایي مفهومها و نظریهمبنای محک اعتبار و راستي

 

 

 

 

 

اسماعیل اردستاني: )بخش دوم : نقد سیستم( در قسمت قبل توضیحاتي 

پیرامون ذات گرایي اوردم و امشب به جنبه های دیگر ان مي پردازم. یکي دیگر 

توضیح واقعیت توسط چند اصل یا فروکاهش ان به یک از نتایج ذات گرایي)

اصل( سیستم سازی است.سیستم سازی از نتایج ذات گرایي است.در قسمت قبل 

گفتم که یکي از نواقص ذات گرایي نادیده گرفتن غیریت است.ندیدن شاهد 

مزاحم و ابطال کننده.ذات گرایي محصول یک ذهن سیستماتیک است و از لحاظ 

جه تیپ وسواسي در مقابل پدیدارشناس که تیپ هیستریک مي روانکاوی نتی

باشد.فرد وسواسي مي  خواهد برای همه مشکالت و مسائل نسخه اماده داشته 

باشد.اگر ذات گرا به دنبال حل همه مشکالت است و انچه ان را بهم مي ریزد 

 مسئله جدید است فرد هیستریک به دنبال ناتمامي و گشودگي است.سیستم سازان

نمي توانند غیریت را تحمل کنند هیچ چیز نباید خارج از سیستم قرار گیرد.سیستم 

ساز اگر علم گرا است همه چیز را با علم توضیح مي دهد و اگر دیندار است 
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همه چیز را با یک یا دو اصل توضیح مي دهد هیچ پدیده ای از شمول خدا در 

غیریت برای ذات گرایي وجود  نزد دیندار و علم در نزد علم گرا بیرون نیست.پس

 ندارد.

ی تعریفهای اسماعیل عزیز از کلیدواژگانش چند شروین وکیلي: درباره

گرایي ( ذات۱اش چنین است، از دید من: ای داریم که فشردهاختالف نظر ریشه

(essentialismبا فروکاست )گرایي (Reductionism متفاوت است. اولي )

ای تغییرناپذیر و جدا ناشدني از ، جوهری و ویژگيبه معنای فرض سرشتي، ذاتي

چیزها و پدیدارهاست، و دومي تحویل کردن چیزی به چیزی دیگر و فرض 

گرایي اغلب به تر است. ذاتپدیداری به مثابه نمودی از پدیداری زیربنایي

ی اتمي کالسیک که ذات هر چیز شود )مثل نظریهگرایي منتهي ميفروکاست

ی گشتالت که ذات روان انساني ود )مثل نظریهشداند(، و گاه نميميمادی را اتم 

( احتماال منظور از ۲داند(. مي« ذاتِ امرِ کلي بر آمده از کل اجزاء»را 

ی سیستماتیک است، که یعني برساختن یک دستگاه نظری اندیشه« سازیسیستم»

های ی دستگاها همهمبتني بر مفاهیم متصل به هم و روابط خودسازگار. در این معن

نظری چیزی همتای ذات و جوهر را در خود نهفته دارند. خواه مثل نگرش 

سیستمهای پیچیده آن را )که خودِ مفهوم سیستم و پیچیدگي است( فاش و عیان 

صورتبندی کنند و در معرض نقد بگذارند، و خواه )مثل مفهوم طبقه در مارکسیسم 

ناسي( آن را در پساپشت دستگاه پنهان کنند. در پدیدارش« خودِ چیزها»یا مفهوم 

گرا هستند و برخي طبیعي است که برخي از این دستگاههای فکری فروکاست

های نظری نیستند. اما نگرش سیستمي که مورد نظر من است، یکي از دستگاه

واره )اما شفاف و ای ذاتهای معنایيسیستماتیک است که مانند بقیه گرانیگاه

ی دستگاه گرا هم نیست. یعني دست کم دربارهیر( دارد، و فروکاستفاش و نقدپذ

( تا جایي که ۳اند. نظری سیستمهای پیچیده سه مفهوم یاد شده با هم خلط شده

ترین نگرش نسبت به تمایز، تفاوت و امر ام دیدگاه سیستمي گشودهمن دیده
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که شواهد های نظری آن است ی دستگاهنابهنگام است. اصوال کارکرد همه

های آغشته به تفاوت و غیریت را شناسایي، فهم و جذب کنند و ناسازگار و داده

ای های فکری چنین است. از این رو هیچ دستگاه نظریی دستگاهسیر تکامل همه

ای از این دست نداشته ترین عقاید مذهبي( را نداریم که گشودگي)حتا صلب

ی گشودگي تا چه اندازه باشد و دایره باشند. نکته در آنجاست که فراخنای این

یابد چقدر گسترده و تیزبینانه باشد. آن نگرشي که امر نابهنگامي که نظریه در مي

شود اصوال دستگاهي شناختي نیست و دستگاهي از غیریت و تفاوت برآشفته مي

ایدئولوژیک است که کارکردی سیاسي و اجتماعي دارد و این واکنش به غیریت 

هیجاني کسي است که از به خطر -و اپیستمیک نیست و واکنش عاطفيهم علمي 

اش دچار اضطراب شده است. دست کم نگرش جهانافتادن امنیت و نظم زیست

سیستمي که یک دستگاه شناختي سیستماتیک هم هست، به طور خاص با شکار 

اش هم یابد و دلیل کامیابيغیریت و تشخیص امر ناهمساز است که تکامل مي

( من اصوال با تعمیم غیرشفاف یک ۴های رقیب چنین بوده است. سبت به نظریهن

کلیدواژه از سطحي از پیچیدگي یا میداني از معنا به سطح و میداني دیگر مخالف 

هایي مانند هیستریک و وسواسي و مشابه اینها به سطح هستم. کلیدواژه

ای شخصیتي را روانشناختي تعلق دارند و حاالت پردازش عصبي در نظامه

جاست، ی علم به نظرم نابهکنند، تعمیم این کلمات به سطح فلسفهتوصیف مي

ای وجود داشته باشد و به دقت نشان دهد که در سطح مگر آن که نظریه

های شناسي که موضوع بحث ماست این کلمات چه معنایي دارند. تعمیمشناخت

ی کلنگي، شود )جامعهيمشابهي که از هر سطحي به هر سطح دیگری انجام م

عرفان کوانتومي، خوی سادیک فاشیسم، آزمندیِ کاپیتالیسم و...( هم به نظرم از 

ی یک سویي نادرست است و از سوی دیگر گمراه کننده. به کار گرفتن کلیدواژه

سطح از توصیف در سطحي دیگر تدبیری شاعرانه است که استعاره درست 

 دارد. کند و تنها در این حد اعتبارمي



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

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسماعیل اردستاني: بنابراین سیستم سازی با ذات گرایي درهم تنیده 

اند.ذات گرایي ساحت غفلت سیستم سازان  است به این منظور که سیستم سازان 

نااگاهانه ذات گرا هستند.هدف سیستم سازان پیداکردن اسطقس واقعیت ان جوهر 

را در نظر بگیرید علي رغم نقد رادیکال نهایي ایده افالطوني است.في المثل نیچه 

افالطون اما همچنان ذات گرا است انجا که همه هستي را به خواست قدرت فرو 

مي کاهد.از انجا که غیریت برای ذات گرایي وجود ندارد سیستم سازان به شدت 

در مقابل غیریت موضع مي گیرند.سیستم سازی با غیریت بیگانه است.به این معنا 

که ذات گرایي توتالیتر است.سیستم از انجا که تن به غیریت نمي دهد مي گویم 

توتالیتر است.سیستم ها همه یا هیچند.در بحثي که پیرامون هگل با یکي از دوستان 

داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این فلسفه همه یا هیچ است یا مي پذیرید یا نمي 

تقل از سیستم نمي دهد اگر پذیرید چرا؟چون سیستم تن به غیریت ان عنصر مس

علم حقیقت است همه چیز را توضیح مي دهد قرار نیست پدیده ای باشد که با 

علم نتوان ان را توضیح داد.از انجا که سیستمها تن به غیریت نمي دهند در عمل 

هم همه یا هیچ هستند و از پیروان هم همین را مي خواهند.پسوند ایسم برای 

.قانون ایسم همه یا هیچ است یک مارکسیست نه تنها سیستمها ساخته شده اند
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مارکسیسم را حقیقت مي داند بلکه انرا همه حقیقت مي داند به این معني که نه 

تنها حقیقت اینجاست بلکه جای دیگری نیست.به این جهت پیروان سیستمها 

رفتاری توتالیتر به خود مي گیرند.از این جهت است که فرقه ها شدیدترین 

دها را با پیروان شکاک خودش دارد تا افراد بیرون حلقه.از این جهت است برخور

که نفرت از خاتمي یا موسوی خیلي شدیدتر از مثال پسر شاه است.در سیستمها 

هرکه به چرخهای سیستم نزدیک تر باشد اسیب بیشتری مي بیند.توتالیتاریسم 

ت گرایي محصول فرقه ها ناشي از سیستم و سیستم نتیجه ذات گرایي است.ذا

 وسواس است.

شروین وکیلي: باز در امتداد سخن پیشین تعمیمهایي که رخ داده به نظرم 

شناسي سیاسي است محل اشکال است. مثال توتالیتاریسم که مفهومي در جامعه

ها تعمیم پیدا کند باید حتما بازتعریف شود ی توصیف نظریهاگر بخواهد به الیه

ایست که حس و حال و ناخرسندی د، وگرنه استعارهو معنای این سخن روشن شو

ی کند. همچنین است دربارهپسندد را ابراز ميی چیزی که نميگوینده درباره

 گرایيها. از سوی دیگر ذاتگرایي و توتالیتاریسم فرقهاتصال میان وسواس و ذات

ام سازان )یعني عالقمندان به نگرش سیستمي( نیست، که ویژگي عخاص سیستم

گرایي نظری و فرقهی سیستمهای شناسایي منظم و سازمان یافته است. تنگهمه

شک هست و عوارضي هم که اسماعیل گرامي پردازان البته بيدر میان نظریه

شک کند )مثل این تلقي که حقیقت به یک نظریه محصور است( بيتوصیف مي

ي شناختي و اختاللي کن شود. اما این خطایوجود دارد و باید هم نقد و ریشه

هاست و به عنصری سیاسي( در سیر تکامل نظریه-)معموال فراشناختي و اجتماعي

شود. ناگفته نماند اپیستمیک و ساختاری مانند حضور یا غیاب ذات مربوط نمي

که گفتمان اسماعیل گرامي نیز بر دوش چند مفهوم ذاتي پایه )قدرت، گشودگي، 

توان ی خود همین گفتمان هم ميقدها را دربارهپدیدار( استوار شده و همین ن

 بسط داد.
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اسماعیل اردستاني: به عنوان پدیدارشناس و از زاویه روانکاوی توجه 

من از سیستم به پس پشت ان مي رود.برای من ادعای علم یا دین خیلي اهمیت 

ندارد من به دنبال نیروشناسي هستم.در پس این علم گرایي که دم از مفاهیم 

ن اثبات پذیر و قابل ابطال  مي زند چه اراده ای قرار گرفته؟همینکه مجبوریم روش

از شفافیت اثبات پذیری نقدپذیری گزاره های علمي سخن مي گوییم دقیقا از 

چه سخن مي گوییم.؟کارناپ کتابي دارد تحت عنوان پیدایش فلسفه علمي.کل 

علمي نیست اما در مورد کتاب از قضایایي فلسفي و پیشیني تشکیل شده که البته 

علم است.اینکه من از فواید علم از خصلتهای علم بگویم اینها جز علم نیستند.پس 

هر نوع علم گرایي هم مجبور است از یک سری اصول پیشیني استفاده کند.خود 

کانت به این مسئله توجه کرده انجا که مي گوید الزم است قضایای یقیني داشته 

باشد.علم خودش نمي تواند از خودش دفاع کند الزم  باشیم که پشتیبان علم

است فیلسوفاني باشند که از ان دفاع کنند.پس  پشت هر نوع علم گرایي با تمام 

ادعای روشني و اثبات پذیری نیاز به اراده ای برای دفاع دارد.من به دنبال 

 پدیدارشناسي این اراده معطوف به علم هستم.

که باید به مدارهای نیروی سوار شده بر شروین وکیلي: کامال موافقم 

ها را واسازی کرد. با سازیجریان تولید شناخت توجه کرد و با تحلیل آن مفهوم

توان شناخت تولید کرد و این همه این تصور که به شکلي فارغ از قدرت مي

حالتي ناب و خالص از شناسایي هست که دامنش به میل و خواست و قدرت 

مان از دانیم )و برخينظرم نادرست است. از نیچه به بعد ميآلوده نباشد، به 

ی نظامهای شناختي با میل به بقا و خواست لذت و اراده داروین به بعد( که همه

 اند.به قدرت و جستجوی معنا درهم تنیده

اسماعیل اردستاني: اخالق ذات گرایي.)بخش سوم(: اخالق ذات گرا 

اخالق باید.ذات گرایي به دنبال استنتاج اخالق طبیعي است.اخالق  هست نه 

اخالق از طبیعت است.به قول معروف استنتاج باید از است.باز اینجا ما با 
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شخصیت وسواسي روبروییم کسي که به دنبال یک نسخه کامل و همیشگي از 

اخالق است.اگر برای ذات گرایي در هستي غیریتي نیست در اخالق هم ارمان و 

از انجا که ذات گرایي ماهیت انسان را واحد مي داند پس امر نو وجود ندارد.

شکاف و گسلي نیز در انسان وجود ندارد.این گسل هستي شناختي ساحتي مي 

شود برای خیال و امر نو  گشودگي برای غیریت.از انجا که ماهیت و ذات انسان 

یال از نظر ذات گرایي واحد است رابطه ای با خیال و ارمان ندارد.از نظر من خ

ان ساحت شکاف و گسل وجود ادمي است گسلي بین من و غیریت من.ادمي ان 

ماشین اگاه خودمختار دکارتي نیست.نه اینکه من با تصمیم اگاهانه اشنا نباشم اما 

این من یک تصویر تفسیری از کشمکشهای ذهن است.اینجا هم دوباره به 

انه و از سر اختیار وسواسي مي رسیم.وسواسي مي خواهد همه چیز شفاف و اگاه

باشد.اما انسان فقط وسواس نیست که.اگر من  از سوژه شکافته شده و نرسیده 

مي گویم در مقابل سوژه دکارتي من اگاه خودمختار انرا مطرح مي کنم.از نیچه 

به بعد نقدهای متنوعي بر این من دکارتي رفته است و من قصد تکرار انها را 

تمام و متخیل  ،اخالقي بیرون مي اید؟نوعي اخالق ندارم.ایا از دل این سوژه نا

زیبایي شناسانه. در حال حاضر این روزها این موضوع فکر مرا به خود مشغول 

 کرده.ایا از دل این انسان  ،اخالقي  ،مسئولیت اخالقي بیرون مي اید؟
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شروین وکیلي: با بخشي از این سخنان کامال موافقم. این که انسان 

یکسره خودآگاه نیست و این که خیال ارزش و اهمیتي فراوان در شناسایي ماشیني 

دهي به پیکربندی انساني دارد. اما سه پرسش هست که با این مقدمات و شکل

 باید پاسخ داده شود و فکر کنم پاسخ من با اسماعیل گرامي متفاوت باشد. 

اندازی ( آیا انسان در کل و هر من به طور خاص، در چشم۱

گسست است؟ و اگر هست آیا این یک شناسانه امری یکپارچه، یکه و بيتيهس

 کند؟ نظام اخالقي یکپارچه و جامع و شامل را پشتیباني مي

( آیا منِ انساني )که همواره از جمله در دیدگاهي که خواندیم( بسته ۲

ه به سرشتي که دارد )ماهیت، ذات، جوهر، یا هر رکن بنیادیني که در نظریه نهفت

شده( میدانهایي خاص از دستگاه اخالقي را مجاز و فضاهایي را نامجاز خواهد 

 شود؟ساخت؟ یعني آیا طبیعت بشری به طبیعي شدن نظام اخالق منتهي مي

 

 

 

 

 

 

 

مان شده راهنمایي( اگر انسان سرشتي طبیعي دارد که به اخالقي طبیعي۳ 

ق تا چه پایه است؟ پاسخهای ی گشودگي و امکان پویایي این اخالکند، درجهمي

 کوتاه من به این موارد چنین است: 

( انسان در مقام جانوری تکامل یافته بر زمین )و نه فراتر از همین حدِ ۱

ای طبیعي دارد )که نباید پذیر و تجربي و عیني( سرشتي و پیکربندیرسیدگي

ای و هستندهاستعالیي و متافیزیکي قلمداد شود و با ذات افالطوني خلط شود(، 
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ها ی هستندگان دیگر هستند. گسستها و گسلیکپارچه و یکه است، چنان که همه

های ادراکي و کنند و به دستگاههمگي در جریان روند شناسایي ما ظهور مي

 شوند، نه هستيِ بیروني. نظامهای شناختي مربوط مي

 ( سرشت انساني شکلهایي خاص از اخالق انساني را طبیعي و مجاز۲

شمارد. یعني سرشت طبیعي دارد و برخي دیگر را غیرطبیعي و مطرود ميمي

های اخالقي را توان دستگاهدهد که بر مبنای آن ميای به دست ميانساني سنجه

ارزیابي و نقد کرد. بدیهي است که این به معنای توصیف کردارها و فهم امر 

 هرآنچه تحقق یافته. اخالقي است، نه توجیه وضعیت موجود و اخالقي شمردنِ

ها به ( در دستگاه سیستمي مورد نظرم بیشترین حد گشودگي و پیگیری غیریت۳

مند باشد شود. با این گوشزد که تشخیص غیریت باید روشرسمیت شمرده مي

و گشودگي به تغییر باید منطقي داشته باشد. یعني باید خشت به خشتِ هر 

انه مورد ارزیابي قرار داد، و تک تک گیرساختمان نظری را نقد کرد و خرده

های ی دعویها و مفاهیم را وارسي کرد و شفاف ساخت و همهکلیدواژه

ناپذیر را طرد های مبهم و غیرشفاف و رسیدگيپذیر را آزمود، و دعویرسیدگي

پردازی هایي در منطق نظریهکرد. چون اینها از خطاهایي شناختي یا کاستي

 شان دانست.با امر نابهنگام و رخداد شگفت راستین یکيخیزند و نباید برمي
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 هفتم مهررام: 

 

هنترین رخداد تاریخي مهمي که در این روز واقع شده به ایران زمین ک

پیش از میالد داریوش بزرگ در شورشي  ۵۲۲شود. روز هفتم مهر سال مربوط مي

درباری گئوماتای مغ که احتماال همان بردیا پسر کوروش بوده را به قتل رساند 

رای تثبیت موقعیت و خود به جای او شاهنشاه هخامنشي شد. هرچند ناگزیر شد ب

خود درست یک سال تمام با رقیبان بستیزد. چهار و نیم قرن بعد هم در همین 

اش بر مهرداد پیش از میالد سردار نامدار رومي پمپي پیروزی ۶۱روز به سال 

ششم شاه دولت پونت در آناتولي را جشن گرفت و نفوذ رومیان در آناتولي از 

 آن هنگام آغاز شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

هجری خورشیدی  ۱۲۸۶تاریخ معاصرمان روز دوشنبه هفتم مهر سال در  

الدوله فرماني صادر کرد و فرمانفرما و صدرالدوله را از حکمراني آذربایجان وثوق

حکمي را انتشار  والیتي گیالن-انجمن ملي یروزنامهعزل کرد. در همین روز 
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رشت  در بازارو که هوادار مستبدان بود انجمن شاغاچي داد که بر مبنای آن 

 پایگاه داشت باید برچیده شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سید ضیاء طباطبایي در جواني و دوران کودتا 

 و در زمان سالخوردگي پس از بازگشت از تبعید

( بعد در این روز محمدعلي شاه قاجار که دست به کودتا ۱۲۸۸دو سال )

ه قصد روسیه ترک با یک کشتي روسي بندر انزلي را بزده و شکست خورده بود، 

روزنامه شرق به مدیریت سیدضیاءالدین در همین هنگام  .و به تبعید رفت کرد

به دو زبان فارسي و فرانسه در تهران انتشار یافت و مقاالت تند و طباطبایي 

اش به ای بود برای دستیابيکرد و این مقدمهتوجه مردم را جلب  اشکوبنده

. انجامید ۱۲۹۹ضا خان برای کودتای سال اش با رشهرت که بعدتر به همدستي

 باز در همین روز بود که سعید نفیسي برای تحصیل به نوشاتل سفر کرد.

کاراخان قائم مقام کمیساریای خارجه دولت اتحاد جماهیر  ۱۳۱۲در 

وزیر و معاون وزارت  و مورد استقبال شوروی با تشریفات رسمي وارد تهران شد

 ۱۳۲۰رداری تهران قرار گرفت. هشت سال بعد در رئیس شهرباني و شهخارجه و 

به ریاست بانک ملي گیری رضا شاه پس از کنارهحسین عالء از یک طرف 

هیئت موسس حزب توده ایران در منزل سلیمان و از طرف دیگر  منصوب شد
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انتخاب مرکزی موقت را  یکمیته یاعضاجلسه داد و اسکندری تشکیل میرزا 

شیخ محمد  عباس اسکندری،ن میرزا عبارت بودند از کرد که عالوه بر سلیما

 دکتر رضا راد منش، دکتر مرتضي یزدی، رضا روستا، ایرج اسکندری، یزدی،

 .علي امیر خیریو  بزرگ علوی، دکتر محمد بهرامي، عبدالحسین نوشین،

بیست و دو سال پیش توسط رضا سید ضیاءالدین طباطبایي که  ۱۳۲۲در 

ده بود، به تهران بازگشت. او طي این سالها با پشتیباني خان از ایران رانده ش

زیست و اوقاتش را به کشاورزی گذرانده بود. دو سال ها در فلسطین ميانگلیسي

الي عنگاری در شورای عدم صالحیت محمد مسعود برای روزنامه( ۱۳۲۴بعد )

در  گردید.فرهنگ مطرح و در نتیجه امتیاز روزنامه مرد امروز به اتفاق آراء لغو 

دکتر سید علي شایگان و سید احمد رضوی یاران دکتر مصدق ) یمحاکمه۱۳۳۳

، در در دادگاه شماره یک دادرسي ارتش آغاز شد (و دکتر سید حسین فاطمي

کرده دادستان نظامي در کیفرخواست برای هر سه نفر تقاضای اعدام  شرایطي که

ی پزشکي ایران برگزار ره( روز ششمین کنگ۱۳۳۶بود. سه سال بعد در همین )

بین دو کشور آمریکا  قرارداد خرید صد وچهل هزار تن گندم از ۱۳۴۳شد. در 

ی دنیا که ارگان حزب توده بود در روزنامه طبریاحسان  ۱۳۵۷بسته شد، و در 

که در آن ادعا کرده بود سوسیالیسم   سوسیالیسم و اسالمای نوشت به نام مقاله

 سرشت است.گار و هموکمونیسم با اسالم ساز

 

 

 

 

 

 

 نبرد کانال سنت کوینتین
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روز هفتم مهر در تاریخ جهان هم 

با جنگها و رخدادهای سیاسي گوناگون 

هجری  ۶۰۶پیوند خورده است. در سال 

خورشیدی فردریک دوم امپراتور روم 

مقدس )تصویر روبرو( به خاطر سر باز 

زدن از شرکت در جنگهای صلیبي از سوی 

ها تِگوسیکالپا پایتخت امروزین اسپانیایي ۹۵۷وری نهم تکفیر شد. در پاپ گریگ

ی آمریکا برگزار شد. نخستین نشست کنگره ۱۱۶۸هندوراس را فتح کردند. در 

ی مرکزی ارتش آمریکا را وزارت جنگ آمریکا با استخدام چند صد سرباز هسته

 ایجاد کرد.

در  ۱۲۹۷ن جنگ داد، در ایتالیا به عثماني اعال ۱۲۹۰در هفتم مهر سال 

جریان جنگ جهاني اول و طي نبرد کانال سنت کوینتین خط دفاعي هیندنبورگ 

توسط متفقین شکسته شد و سربازان انگلیسي و آمریکایي و استرالیایي با دادن 

ها غلبه کردند. در همین روز بلغارستان با اعالن چند ده هزار تلفات بر آلماني

ی دولت به دنبال تجزیه ۱۳۰۲گیری کرد، در نارهبس از جنگ جهاني ک آتش

اش را در فلسطین پدید آورد و فرانسه قلمرو عثماني انگلستان قلمرو اشغالي

 اشغالي مشابهي را در سوریه و لبنان ایجاد کرد. 

 ۱۲۶۴هفتم مهرماه در تاریخ فرهنگ و فناوری هم اهمیت داشته است. در 

پول انگلستان شروع به کار کرد، در اولین تراموای برقي عمومي در بلک

 یپژوهشهاکنوانسیون کشورهای اروپایي برای تاسیس سازمان اروپایي ۱۳۳۳

 CERN (the European Organization for Nuclear - ياتم

Research) – شگاهیآزما نیو گرانبهاتر نیماش نیامضا شد، و به ساخت بزرگتر 

ایستگاه تلویزیوني که صاحبش  نیاول ۱۳۵۴ختم شد. در  نیزم یکره يعلم

 سیاهپوست بود در دیترویت میشیگان شروع به کار کرد.
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 لیسنکو   بیرو   کاراواجیو 

 

زادگان نامدار هفتم مهرماه عبارتند از 

پیش از میالد(، کاراواجیو نقاش  ۱۰۶پمپي )

(، لودویگ فون میزس ۹۵۰ایتالیایي )

، روبرو()تصویر  (۱۲۶۰اقتصاددان اتریشي )

شناس بلشویک و تروفیم لیسِنکو زیست

بیرو مخترع مجار و  دیسالو(، ال۱۲۷۷ی علم ژنتیک در شوروی )سرکوب کننده

(، و جالب آن که محمد خاتمي ۱۲۷۸ای )مبتکر ساخت خودکار با نوک ساچمه

 زاده  شدند. ۱۳۲۲و لخ والسا هم هردو در یک روز به سال 

داری است که در میانشان این افراد به این روز سالمرگ شخصیتهای نام

(، رودولف دیزل ۱۲۸۱(، امیل زوال )۱۲۱۲شمارند: فردیناند هفتم شاه اسپانیا )

(، هنری فورد دوم ۱۳۰۹(، ایلیا رِپین نقاش اوکرایني )۱۲۹۲مخترع موتور دیزل )

 (.۱۳۶۸(، و گوسیِه بوش موسس شرکت ماشین رختشویي بوش )۱۳۶۶)

 

 

 

 

 امیل زوال    ایلیا رپین   رودولف دیزل
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 «مراببوس»ی ردباره

 

 ۲۲/۷/۱۳۹۶، شنبه ۱۳۳ی ی صدا، شمارهنامههفته

 

های اخیر ایران های دههیکي از مشهورترین ترانه« مرا ببوس»ی ترانه 

ی مشهوری که است، و از چند زاویه شهرت و اهمیتش جای توجه دارد. نسخه

ی نراقي در میانهگل، همان است که حسنی مردم حک شدردپایش بر خاطره

اش را خوانده و پرویز یاحقي ساز ویولن و مشیرهمایون شهردار ترانه ۱۳۳۰ی دهه

امرداد و جریاني  ۲۸اش را نواخته است. در ذهن مردم این شعر با کودتای پیانو

سیاسي پیوند خورده و گمان عمومي بر آن است که انگیزه از این شعر و ترانه 

امرداد دستگیر  ۲۸ای بوده که پس از کودتای ی افسران تودهزرگداشت خاطرهب

شان اعدام شدند. به ویژه در این میان این شایعه شهرت یافته بود که و برخي

اش اهلل سیامک این ترانه را در زندان برای بزرگداشت رفیقان اعداميسرهنگ عزت

هنوز هم دوام یافته و همچنان « ببوسمرا »ی ی ترانهسروده بود. این تصور درباره

توان یافت که با شنیدن این آواز به کودتا و افسران ی مردم ميکساني را در توده

 ای و سرهنگ سیامک ارجاع دهند.توده

ی ی تبارنامهاما حقیقت درباره 

این اثر هنری به کلي چیز دیگری است. 

ی این آواز هم های اولیه دربارهحتا داده

ی دگي نادرست بودن شایعهبه سا

سازد. اش را روشن ميمرسوم درباره

سروده، که یک فعال سیاسي  نخستین نکته آن که شعر این ترانه را حیدر رقابي
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سرا و شاعری بود که گرا و مخالف حزب توده بوده است. حیدر رقابي ترانهملي

اج حسن کرد و پدرش باجناغ و مدیر امور مالي حتخلص مي« هاله»با نام 

شمشیری از هواداران خوشنام دکتر مصدق بود که چلوکبابي مشهوری در تهران 

داشت. بیژن ترقي که از طرف مادری خویشاوند حیدر رقابي بود در خاطراتش 

یابیم که شان با حیدر رقابي را تعریف کرده و از این جا در ميماجراهای جواني

اند. ا و مخالفان حزب توده بودهگرایان پر شر و شور آن سالهاین دو از ملي

بنابراین این تصور که شعر را سرهنگ سیامک در زندان سروده نادرست است و 

ی مقابل ایشان تعلق داشته است. روایت مشهور دیگری که شعر سراینده به جبهه

داند هم به همین شکل نادرست است، اما از این را از دکتر اسداهلل مبشری مي

داند دقیقتر از منسوب ی یاران دکتر مصدق مربوط ميرا به حلقه نظر که سراینده

 اش با سرهنگ سیامک است.داشتن

از سوی دیگر خوانده شدن این 

ترانه هم داستان دیگری دارد. پس از آن 

که حیدر رقابي این شعر را سرود،  

نخستین کسي که این ترانه را خواند، 

خاطره پروانه بود که در ابتدای سال 

برای موسیقي متن فیلم اتهام به  ۱۳۳۵

کارگرداني شاپور یاسمي ِآن را خواند. احتماال آنچه که این ترانه را با زندان و 

 ی همین فیلم بوده است. چون در اینجا ژالهماجراهای کیفری پیوند داده خاطره

کند ای که از دخترش خداحافظي ميعلو که به قتل شوهرش متهم شده، در صحنه

زند. فیلم اتهام که شود روی آواز ترانه خاطره لب ميسوی زندان روانه ميو به 

ساختار و داستاني به نسبت سطحي داشت امروز در یادها نمانده اما در روزگاری 

که ساخته شد محبوبیتي داشت و این آواز هم بین مخاطبانش گل کرده بود. البته 



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

     



 

های مربوط به س از درگیریاین روایت محتمل را هم داریم که حیدر رقابي پ

امرداد و زماني که عازم خروج از کشور بود واپسین شب را با  ۲۸کودتای 

دوستش مجید وفادار گذراند و همان موقع این شعر را سرود و وفادار روی آن 

کرده آهنگ گذاشت. این حال و هوا که جدایي پدری از دخترش را منعکس مي

ی جدایي مادر از دختر در فیلم اتهام هم احتماال باعث شده آواز روی صحنه

  خوش بنشیند.

اما فیلم اتهام و صدای خاطره 

مشهوری «  مرا ببوس»فراموش شد و آواز 

نراقي اند را حسن گلکه همگان شنیده

خوانده است. او در اصل خواننده نبود و 

فروشي دستي شناسي و عتیقهدر کار عتیقه

ن مشهور داشت و فرزند یکي از بلورفروشا

تهران بود که عقاید مذهبي سفت و سختي هم داشت و به همین خاطر پسرش 

 کرد. این که آوازی چنین مشهور را خوانده را از او پنهان مي

پرویز خطیبي که از شخصیتهای اثرگذار در فرهنگ عمومي دوران پهلوی 

ي نراق، روزی گل۱۳۳۵دوم بود، در خاطراتش به دقت شرح داده که در سال 

ی هشت رادیو رفت و برای دیدار با دوستش پرویز یاحقي به استودیوی شماره

تصادفا زماني به آنجا رسید که ارکستر بزرگ رادیو جمع شده بود و در انتظار 

اهلل خالقي بود. این تاریخ کمي پس از اکران فیلم اتهام بوده و به همین آمدن روح

یند که یاحقي و مشیرهمایون مشغول برسد، مينراقي سر ميخاطر زماني که گل

نواختن موزیک این ترانه با ویولن و پیانو هستند. پس او هم آواز را بار دیگر 

 گیرد. گیرند که مورد توجه قرار ميخواند و همان جا ضبطي از آن ميمي

مدیر رادیو که گوشي حساس برای تشخیص آوازهای موفق داشت، با 

کند که آن را پخش کنند از برنامه اصرار مي شنیدن این ضبط تصادفي و خارج
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شود با برچسب نراقي از واکنش پدرش اندیشناک بوده، قرار ميو از آنجا که گل

از رادیو پخش شد و به « مرا ببوس»چنین کنند. به این شکل « خواننده ناشناس»

 سرعت بر سر زبانها افتاد.

ناس باقي ماند و همین تا مدتها ناش« مرا ببوس»ی ی مردِ ترانهخواننده

های گوناگون دامن زد و احتماال این روایت ابهام یکي از دالیلي بود که به شایعه

ای طلبيکه این ترانه ربطي به حزب توده دارد از فرصت

ای بوده که توسط هواداران این سیاسي برخاسته و شایعه

حزب برساخته و پراکنده شده است. به هر روی اشتیاق 

ی بیشتر دانستن در این مورد باعث شد مجید عمومي برا

ی روشنفکر بود با اصرار فراوان در دوامي که سردبیر مجله

اش برآید و پس از آن که در این جستجوی هویت خواننده

کار کامیاب شد، در نهایت موفق شد تایید او برای افشای 

ی این ندههویتش را به دست آورد. تا این هنگام به قدری پرسش از هویت خوان

نراقي را با اشاره به این که ترانه باال گرفته بود که وقتي دوامي عکس گل

ای ی روشنفکر چاپ کرد، در فاصلهی مرا ببوس است، بر جلد مجلهخواننده

 کوتاه آن شماره از مجله چندین چاپ خورد و نایاب شد. 

ست که های مشهور و مهمي ایکي از نمونه« مرا ببوس»ی داستان ترانه

چگونگي تحول یک منش، یعني یک عنصر فرهنگي را در 

ی دهد. اگر از زاویهاش نشان ميشناسانهبافت جامعه

ها به ی منشی سیستمهای پیچیده و با دستگاه نظریهنظریه

ای از یک منش موفق را نمونه« مرا ببوس»موضوع بنگریم، 

 خواهیم دید. در دستگاه نظری مورد نظرمان منش عبارت

است از یک سیستم پیوند نمادها و معاني که به صورت یک 

های نمادین به ذهن ی یکپارچه از مجرای رسانهبسته
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کند و های دیگر معنایي را حمل ميی منششود و مانند همهمخاطبان منتقل مي

 گذارد. بر الگوی رفتاری حامالنش اثری مي

است که در  یک منش هنری است. یعني عنصری فرهنگي« مرا ببوس»

گیرد. سیستمي از نمادها و معاني که از شعری شناسانه جای ميی آثار زیبایيرده

و آهنگي و اجرایي )ترکیب خواننده و نوازنده( تشکیل شده است. هریک از این 

عناصر کیفیتي و محتوایي دارند و در برخورد با فضای ذهني مخاطبان معناها و 

ورند. محتوای این منش صریح و روشن است آاحساسات و عواطفي را پدید مي

اش هم در گیریی شکلکند، و زمینهو دوری والدی از فرزندش را روایت مي

جهان خارج و هم در دنیای داستاني فیلم اتهام به همین حال و هوا مربوط 

شود. سیر تحول منش هم نمایان و روشن است. شعری در فضایي دوستانه مي

گذاری شده، و بعد در موسیقي متن فیلمي به فضا آهنگ سروده شده و در همان

ای محدود شهرتي یافته و به همین خاطر نوازندگاني کار گرفته شده، و در دامنه

اند و کسي که خواننده هم نبوده، اما استعدادی در رادیو آن را بازتولید کرده

مجدد این اثر  نمایان در این زمینه داشته، به تصادف آن را خوانده است. انتشار

ی هویت خواننده است که بر شهرت آن ی پنهانکاری دربارهاز رادیو به عالوه

اش را به زني دربارهای گسترده از گمانهافزوده و پرسشي را طرح کرده که دامنه

دنبال داشته است. این پرسش ساده که چرا هویت خواننده معلوم نیست، پاسخي 

پدر به دالیل مذهبي. این تنها عاملي بوده که به همین سادگي داشته: مخالفت 

ای در کار نبوده ی مرموز سیاسينراقي نخواسته نامش فاش شود، و هیچ زمینهگل

ی اثر باعث های مخاطبان دربارهاست. اما همین خشت خالي در دیوار دانسته

ه با ها دامن زده شود، و نزدیکي زمان پخش این ترانزنيها و گمانهشده به شایعه

ای باعث شده این جریان محتوایي ی افسران تودهسقوط دکتر مصدق و محاکمه

های مهمترین سیاسي پیدا کند. در نهایت هم روایتي به کرسي نشسته که رسانه

کرده است. یعني به همان ترتیبي که ی آن دوران تکثیرش ميحزب سازمان یافته
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س و خودکشي جهان پهلوان ی بعدی غرق شدن صمد بهرنگي در رود اردر دهه

انگیز و سیاسي اما تخیلي و نادرست هایي هیجانتختي به شکلي سازماني با شایعه

قراولي همسان را داریم که با ی سي هم پیشی دههپیوند خورد، در میانه

ای ساختگي که اگر در شده است. تبارنامهمربوط مي« مرا ببوس»ی تبارنامه

ي ِآن دوران نگریسته شود، بیشتر با فعاالن سیاسي های سیاسچارچوب مرزبندی

گرا و هواداران دکتر مصدق پیوند دارد، اما در نهایت در بافتي غیرسیاسي و ملي

تا حدودی تصادفي پدید آمده است. کتمان نام خواننده و فراموش شدن خاستگاه 

ن در این هایي در دانایي عمومي مخاطبای سینمایي این ترانه است که حفرهاولیه

زمینه پدید آورده، و این همان است که از سویي به خیالپردازی و از سوی دیگر 

ی به منافع حزبي پیوند خورده و در نهایت یکي از روایتهای بدیل درباره

 ی تخیلي این ترانه را به کرسي نشانده است.تبارنامه

اگرا، از این نظر اهمیت دارد که ساختار و« مرا ببوس»ی حکایت ترانه

دهد، و این ها در سطح فرهنگ را نشان ميپراکنده و گاه تصادفي تکامل منش

کند که چه بسا با دگرگون شدن شرایط تاریخي و تصادم حقیقت را برجسته مي

متنهای فرهنگي و آثار هنری با شرایط و بحرانهای سیاسي و اجتماعي، خوانش 

سیرهایي یکسره پرت و دور از عمومي مردم از آنها به کلي دگرگون شود و به تف

ی بسیاری از موارد ی کلیدی آن که در این مورد و دربارهواقع بینجامد. نکته

ی این تفسیرهای پر پیچ و تاب، کتمان حقیقتي نامهم و برندهمشابه، نیروی پیش

 پسند بوده است. پاسخ ماندن پرسشي جذاب و عامهفرعي، یا بي
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 شهر و فرهنگ

 ۱۲/۷/۱۳۹۶ی همشهری محله(، چهارشنبه ی همشهری )ضمیمهوزنامهری مصاحبه

 

 یهاو پژوهش در حوزه قیتحق یامکانات شهر برا دیکنيشما فکر مس:  

توان يمحله م یفرهنگسراها و سرا تیاز ظرف دیکن يهست؟ و فکر م يمختلف کاف

 .دییبفرما شنهادیاستفاده کرد؟ پ نیاز ا شیب

ی دانش و پژوهش باشد، منابع مالي برای حوزه ج: اگر منظورتان توزیع 

خیلي نمایان است که کافي نیست. یعني اصوال سهمي از درآمد کلي کشور که 

شود، به گذاری ميی علمي و فرهنگيِ جدی سرمایهبرای امور پژوهشي و توسعه

آور است! به ویژه اگر آن را از شود گفت شرمقدری اندک است که تقریبا مي

دار بودن دانش و فرهنگ در این ی تاریخي ایران زمین و ریشهبا پیشینهیک طرف 

سرزمین مقایسه کنیم، و از طرف دیگر با حجم عظیم پول و ثروتي که صرف 

شود که در بهترین حالت هیچ کاری انجام ای ميفرهنگيبنیادها و نهادهای شبه

کنند، اگر که ید نميای برای فرهنگ و دانش و هنر کشور تولدهند و افزودهنمي

 اش را در نظر نگیریم!پرور و لطمه زنندههای خرافهسویه

و امکانات شهر مثل  يتا حاال از امکانات مراکز فرهنگ خودتانس: 

 د؟یاو ... استفاده کرده نارهایاستفاده از سم ای یریادگی یفرهنگسراها و.. برا

های گذشته انجام ج: بله، فراوان. یکي از رخدادهای خوبي که طي دهه 

های محله در تهران و شهرهای دیگر است که شده، تاسیس فرهنگسراها و خانه

کارکرد قدیمي مراکز فرهنگي عمومي در شهرهای ایراني را به نوعي احیا کرد. 

ام و هم از آن ها بودهمن هم بنا به فعالیتهایي که دارم هم مخاطب این برنامه
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 ۱۳۸۰ی . هرچند طي سالهای گذشته و به ویژه دههامفضاها بسیار استفاده کرده

شان و ایم. یکي اقتصادی شدندو روند مشخص انحطاط این نهادها را داشته

ساز که اغلب محتوای معنایي شان به مراکز برگزاری فعالیتهای پولتبدیل شدن

شان ی عمومي و بیرون کشیدنشان از حوزهاندکي دارند، و دیگری ستانده شدن

شان شان به بخشهایي که اغلبنهاد و پرمخاطب و سپردندست سازمانهای مردم از

های خاصي از فرهنگ رسمي هایي سیاسي یا اقتصادی دارند و تنها جنبهدغدغه

 اند.و دولتي را به صورت پوشش و زینت حفظ کرده

ساکن بوده نقاط ضعف و  ۲هم در منطقه  يزمانکسي که عنوان  بهس: 

  ست؟یچ ۲قوت منطقه 

شهرداری تهران بسیار جای ویژه و مهمي است. از یک  ۲ی ج: منطقه

طرف به خاطر آن که بافت روستایي آن تا همین ده بیست سال پیش باقي بود و 

ی فضاهای شهری طي همین مدت با شتاب و تا حدودی دستپاچگي در توسعه

ی تار نسبتا گشودهآنجا انجام شد. از طرف دیگر به این خاطر که بنا به همین ساخ

اش بخش مهمي از جمعیت فرودست مهاجر به تهران را به خود جلب کرد قدیمي

و عجیبي تولید کرد که هنوز هم  ی بسیار ویژهشناسانهو از این رو بافت جامعه

 ست.بقایایش باقي
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چرا  دیکنيفکر م يتان در حوزه اجتماعتیو فعال لیتوجه به تحص باس:  

حضور زنان  گرید ؟میمختلف هست ياجتماع یهابینطقه شاهد تجمع آسم نیدر ا

خانمان يمعتادان ب نیفرهنگ سعادت آباد و ستارخان و... همچن دانیدر م يابانیخ

 در سهرک غرب و سعادت آباد و... انیاز حد دستفروشان و متکد شی... حضور ب

تا شهرکهای گویید، باید کل تهران و حج: ببینید، از این نظر که مي 

ی در هم تنیده دید. چون بدون این اش را به صورت یک سیستم پیچیدهاقماری

ی بافت شهری و رفتارهای جمعي ساکنان یک محله نگاه بسیاری از مسائل درباره

شوند و بنابراین پاسخ به شکل شفاف و دقیق در قالب پرسش صورتبندی نمي

و به دنبال انقالب  ۱۳۴۰ی دای دههگیرند. حقیقت آن است که ما از ابتهم نمي

سپید محمدرضا شاه با یک موج جمعیتي روبرو هستیم که هجومي از روستاها به 

شهرها و از شهرهای کوچک به بزرگ را به دنبال داشته است. تقریبا در هر دهه 

ی این موج توسط رخدادهای مهمي تقویت شده و تداوم یافته است. در دهه

کوچ  ۱۳۶۰ی و کشمکش با دولت مستقر، در دههجریان انقالب  ۱۳۵۰

های مربوط به بازسازی کشور در انباشت سرمایه ۱۳۷۰ی زدگان، در دههجنگ

کن ی کنوني خشکسالي و بحران محیط زیست به ریشهشهرهای بزرگ، و در دهه

اش در شهرهای بزرگ منتهي شده است. بسیاری از شدن جمعیت و متمرکز شدن

سه ویژگي  ۲ی ویید پیامد این حرکت جمعیتي است. در منطقهگعوارضي که مي

ی این منطقه به ایم که این جنبشها را تشدید کرده و باعث شده پهنهخاص داشته

ی جمعیت شناور عمل کند. یکي باقي ماندن پذیر و مکندهصورت بخشي مهمان

هایي نشینيبود که حاشیه ۱۳۸۰ی ساخته یا ناساخته تا دههفضای غیرشهری و نیم

ای ساخت. دوم بافت خاص روستایي و سنتيی کامپ را ممکن مياز جنس محله

ها ها و تبدیل باغبینیم و با احداث بزرگراهی طرشت قدیم ميبود که مثال در محله

به برجها عمال یک سیستم زنده و پویای مدیریت خودجوش فضا را منقرض کرد. 

در سمت غرب و شمال شتاب بیشتری دارد ی طبیعي شهر تهران که سوم توسعه
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و بنابراین این منطقه را کانون ساخت و سازهای شهری قرار داده، و این به خودی 

خود به گران شدن زمین، باال رفتن تراکم جمعیت، و دگردیسي جمعیت و فیزیک 

شود. عوارضي که گفتید پیامد این تحوالت هستند و عادی است شهری منتهي مي

ن شرایطي در شکافهای ناشي از گذار نظمها به هم چنین مواردی هم که در چنی

 گزیني کنند.النه

 

 

 

 

 

محله خود آشنا  يکشور و حت خیدارد که مردم با تار تیاهم چقدرس: 

 تشانیو مسول يدر نگاه آنها نسبت به محل زندگ یریچه تاث یيآشنا نیشوند؟ ا

 دارد؟ 

استاني و قدیمي شهرهای ایراني ج: اصوال نکته در اینجاست که واحد ب 

ای که از همسایگان آشنا ی اجتماعيیعني محله در حال انقراض است. آن شبکه

ی گذشته دچار فرسایش شده و به شد، طي دو سه دههو پشتیبان هم تشکیل مي

نوعي اتمیزه شدنِ افراطي واحدهای مسکوني منتهي شده است. احیای محله و 

نشینان یک منطقه کاری دشوار و ن همسایگان و همبازسازی فرهنگ جمعي میا

اش رسد کسي در شرایط آشوبناک امروزین دربارهپیچیده است که به نظر نمي

 فکر کند. 
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 ای ۱۳۷تان با يمشکالت محل زندگ یریگیپ یتا حاال برا خودتانس:  

 يشخص لیتردد از اتومب یبراي؟ چه مشکالت یبرا ياگر بل د؟یتماس گرفته ا ۱۱۰

 ؟در هر صورت چرا ؟يحمل و نقل عموم لیوسا ای دیکنياستفاده م

ام، و در کل ها تماس نگرفتهج: راستش خودم تا به حال با این شماره 

کنم. به خاطر وضعیت شان ميمشکالت بسیار اندکي دارم که اغلب خودم حل

ام یکي ترافیک تهران خودروی شخصي هم ندارم و چون محل کار و زندگي

شوم، برای ترابری هم بیشتر از مترو استفاده به ندرت از خانه خارج مي است،

کنم. دلیل کلي این الگو پرهیز از اتالف وقت در ترافیک است، و این که در مي

 شود کتاب خواند!مترو تکانهای صندلي کمتر است و مي

 قاتیتهران هم تحق یهامحله تیحاال درباره فرهنگ و هو تاس:  

با  یيبا هدف آشنا یگردمحله یتواند تورهايم یشهردار دیکن يفکر م د؟یاکرده

 یبرا رگذار،یبا افراد مهم و تاث یيآشنا یبرا يمحله و حت يشفاه خیو تار تیهو

 ایطرشت  محلهکار چقدر ضرورت دارد؟ )مثل  نیبرگزار کند؟ و اصوال ا ياهال

 مثل سعادت آباد( دیجد یمحله ها يحت

تواند و چنین کاری برای احیای مشارکت مردمي در شک ميج: بله، بي 

ی شهر ضرورت زدودهبخشي به بافت یکنواخت و هویتفضای شهری و هویت

ای داریم به نام خورشید که در آن از هجده سال پیش برای دارد. ما موسسه

ریزی برای بازسازی هویت ایراني در سطوح متفاوت کارهایي پژوهش و برنامه

ها را به دست شناسيی خاطرمان که هم آسیبخش مهمي از دغدغهایم. بکرده

یافتگي فضایي دهد و هم کلید درمان دردهاست، به بافت شهری و سازمانمي

شود. منتها دستکاری در این حوزه کاری دقیق و فعالیتهای انساني مربوط مي

دت را هم ای دراز مدشوار است و باید سنجیده و خالقانه انجام شود، و برنامه

طلبد که نهادهای شهری پیگیرانه دنبالش کنند. مثال ما زماني برای شهرداری مي

ای طراحي کرده بودیم که قرار گرفته بازی ۲که تقریبا روبروی منطقه  ۹ی منطقه
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شان ایاش در بستر داستاني مثل هفت پیکر نظامي هویت محلهاهل محله به کمک

کاره ماند و شهرداری همت چنداني برای عمل نیمه را بازیابي کنند. اما پروژه در

 اجرایش نشان نداد.

 

 

 

 

 

 

 

در  يکرده و حت قیو تحق لیتحص يمختلف یدر رشته ها شماس: 

. کتاب يشناسحشره يو از طرف يشناس. مثال جامعهدیانوشته يمختلف یهانهیزم

. چه دییبفرما باره نیدر ا يو کتاب درباره طنز و خنده. کم ریدرباره کورش کب

 ها.نهیزم نیدر ا دیاحساس کرده بود یيهاضرورت

شناس نیستم. من یک کارشناسي ارشد ج: اول این را بگویم که من حشره 

شناسي شناسي با گرایش فیزیولوژی اعصاب دارم و بعد یک ارشد جامعهزیست

ام. شناسي با گرایش سیاسي گرفتهبا گرایش فرهنگي و در نهایت دکترای جامعه

را  biblical studiesو  classical studiesی به شکل مجازی هم دو رشته

شناسي ام، که در عرف دانشگاهي ما بیشتر به تاریخ فرهنگ و اسطورهخوانده

ام کساني به من منسوب شناس  را تا جایي که دیدهعنوان حشرهنزدیک است. 

و این کلمه به نظرشان عجیب کنند که ظاهرا با دانشهای تجربي آشنایي ندارند مي

خواهند انسجام کارهایم را مشکوک رسد و احتماال با اشاره به آن ميو غریب مي
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شناسي دانشي بسیار جذاب و بسیار بنمایند. این البته جدای از آن است که حشره

ارزشمند است و من هم به آن بسیار عالقمندم و مدت کوتاهي در دانشگاه 

، اما تحصیالت و شغلم در آن زمینه نبوده. کارهایي هم که اماش هم کردهتدریس

اش ی کالن و گسترده است که هدف نهایيام در واقع یک پروژهانجام داده

ی تمدن ایراني است، و بازتعریف کردن بازخواني محتوای معنایي نهفته در حوزه

به همین هدف  ام در نهایتام و نوشتهی اکنون. هرچه گفتهدر زمانه« منِ ایراني»

شود. حاال این بحث مرکزی یعني بازخواني و بازسازی هویت ایراني مربوط مي

شناسي ی جامعهشود، یعني کارهایم یک هستههای مختلف مربوط ميبه شاخه

ای را نتیجه شناسي، که مدل نظری سیستميعصب-دارد، با پیوندهایي به روان

صورتبندی اساطیر و تدوین نظام فلسفي  های بازخواني تاریخ،داده که در زمینه

 اند. ایرانشهری به کار بسته شده

. کدام دییبفرما ۲در منطقه  يزندگ یدرباره محل تولد و روزها يکمس: 

 د؟یداشت که نقل مکان کرد يمنطقه مشکل نیو ا دیساکن بود ۲محله منطقه 

که امروز ام، جایي ی فیشرآباد قدیم تهران به دنیا آمدهج: من در محله 

ی طرشت زندگي کردم و آن شود. اما ده سال را در محلهخیابان سمیه نامیده مي

ام بوده است. یعني حاال که بیست سال ترین روزهای زندگيدوران از خوش

ی طرشت قطع نشده نشینم، همچنان پیوندهایم با محلهاست در شهرک اکباتان مي

 روم. غهای باقي مانده از طرشت ميباو هنوز هم برای دویدن و ورزش به کوچه

افتاده که نگاه  ياتفاق خاص يو کال در زندگ يخیتار قاتیتحف یبراس:  

 .دییبفرما حیدهد؟ لطفا توض رییتغ يتان را به زندگ

است و در این  ج: فراوان و با بسامدی بسیار. داستانش طوالني 

 گنجد...گفتگویمان نمي



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

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یزیدرباره چه چ دیسیاستان در مورد منطقه دو بنود کی دیاگر بخواهس: 

 خواهد بود؟ یچه فرد ای

های ای از روایتج: دست بر قضا چند داستان کوتاه و مجموعه 

تر است که از همه قدیمي ام. یکيی طرشت نوشتهی محلهای را دربارهزندگینامه

شبختانه در ی حمامي عمومي که هنوز هم خواست، درباره« جن حمام»داستان 

 ی طرشت باقي مانده.محله

کلمات در چند  نیکلمه و چند پاسخ کوتاه. لطفا نظرات را درباره ا چندس: 

 .دییکلمه بفرما

کشید، ام را وسط نميشناسي: کفشدوزک! )اگر باز حرف حشرهدبالکیسفج: 

 اش...(شناختيدشمن طبیعي این آفت است و بهترین راه برای کنترل بوم

 ی شباهتها و تفاوتهای میان ما و دیگرانبکه: شتیهو

 ي: خودسازماندهي ناپایدار محلولي آبي!زندگ

 : نامتقارن بودنِ افراطي در ارضای میلهایي متقارن...ثروت /فقر
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 ی اجتماعیاعتماد بینافردی و سرماهی

 

تر و واحدهای جمعیتي کوچکتر در روزگاری که نظامهای اجتماعي ساده 

ی سوم پیش فهوم اعتماد و اعتبار هنوز از هم متمایز نشده بود. در هزارهبود، دو م

ی از میالد که بزرگترین شهرها تنها چند هزار تن جمعیت داشت و تقریبا همه

کردند، مردمان توسط افرادی مردم زمین در روستاهایي کم جمعیت زندگي مي

ای به نسبت کوچک از آشنا و اغلب خویشاوند احاطه شده بودند. افراد در شبکه

کرد شدند که شماراعضای آن از چند صد تن تجاوز نميروابط اجتماعي زاده مي

شد. در این شرایط ارتباط رو در و به چند ده تن آدم آشنای نزدیک محدود مي

روی افراد امری عمرانه و همیشگي بود و پیوندهای همسایگي و خویشاوندی 

ی زماني که دوخت. سرانهجامعه به یکدیگر مي ها را در بافتدیرپا و عمیقي من

کرد بسیار باال بود و کم بودن شمار این هرکس با هریک از آشنایانش سپری مي

ی دیگری منتهي آشنایان به متراکم شدن روابط و انباشت اطالعات و دانایي درباره

عني یافت. یشد. اقتصادهای ابتدایي آن دوران نیز بر همین اساس سامان ميمي

ساز و کارهای های مشترک، کردارهای خاطرهای از تجربهاعتبار هرکس به پشتوانه

کرد که در ضمن قابل اعتماد بودن یا نبودن آن فرد را هم مهم مشهور تکیه مي

 داد.نشان مي

تر شد ی روابط گستردهتر شدن جوامع انساني، این شبکههمگام با پیچیده 

امهای تبادل کاال نیز افزایش یافت. چرخش بزرگي و به همین ترتیب پیچیدگي نظ

سابقه از که به زایش دولت هخامنشي انجامید و جهش به سطحي به کلي بي

پیچیدگي را در تاریخ جوامع انساني رقم زد، با گسترش راهها، افزایش تحرک 
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با شماری بیشتر از  جمعیتها و انقالبي در شهرنشیني همراه بود. در نتیجه هر من

تر از کاالها را در ابعاد مکاني ای گستردهها در ارتباط قرار گرفت و دامنهگریدی

تری به چرخش انداخت. به این ترتیب بود که گسترش ناگهاني و دوردست

ی نویسایي و کتبي شدنِ زبانها و محتواهایي که تا پیش از آن تنها شفاهي شتابزده

ظهور دولت ایران و انقالب  بودند، و همچنین پیدایش پول دستاوردهای مهم

 اجتماعي عصر هخامنشي هستند. 

 

 

 

 

 

ظهور پول بدان معنا بود که تبادل کاال از اعتماد بینافردی گسسته شده و  

انتقال یافته است. بازرگاناني که در  –اما همچنان ارزشمند –ای نمادین به واسطه

و فروشندگاني به کلي شهرهای آن دوران به سوداگری مشغول بودند با خریداران 

بیگانه سر و کار داشتند که ممکن بود هرگز بار دیگر یکدیگر را نبینند. از این رو 

آن بستری از اعتماد و آشنایي دیرپا که داد و ستدهای فارغ از پول را ممکن 

ترِ نوظهور به پیوند دهنده تر و متراکماثر شد و روابط پیچیدهساخت، محو و بيمي

وارتر نیاز پیدا کرد. از ابتدای عصر هخامنشي این واسطه پول بود، و ضامني است

یعني واحدی استانده و معلوم از فلزی گرانبها که به خودی خود بهایي همتای 

های دولت پارس تضمین شد و کیفیت و اعتبارش توسط ضرابخانهکاال فرض مي

شدنِ اعتماد شده بود. به این شکل همزمان با زایش پول با شکلي از نمادین 

 اش به اعتبار اقتصادی سر و کار داریم. قدیمي و دگردیسي
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گیری نخستین تمایز آغازین میان اعتماد و اعتبار از نظر تاریخي با شکل 

دولت جهاني در ایران و زایش پول و گسترش راهسازی و بازرگاني مصادف بود 

تر شدن جوامع اریخ با پیچیدهشد. این تمایز در گذر تو از این روندها ناشي مي

دم دوران جدید و با رمزگذاری افراطي اعتبار قدم به قدم عمیقتر شد. در سپیده

همزمان با تاسیس بانکها خودِ فلز از مدار گردش خارج شد و سندهایي کاغذی 

کرد جایگزین آن شد، و این همان بود که به که دارا بودن آن را تضمین مي

اش از فلز قیمتي بدان معنا هور پول نمادین و کنده شدناسکناس تبدیل شد. ظ

بود که تفکیک اعتبار و اعتماد یک گام دیگر پیشروی کرده باشد. یعني این بار 

ی دولتي منتقل شود، به بانکي اعتماد به فرد به جای آن که به اعتماد به ضرابخانه

 ده بود. ی آن فلز قیمتي را صادر کریافت که سندی دربارهانتقال مي

های تبادل کاال، خود به خود تر شدن دستگاهی نظام پولي و پیچیدهتوسعه 

ها و گذاری هم انجامید. یعني هرچه تراکم تبادلی سرمایهبه افزایش مخاطره

شد، متغیرهای حاکم بر برد پیچیدگي نظامهای تولید و عرضه و مصرف افزون مي

یب احتمال بر باد رفتن ثروت در اثر شد و به این ترتو باخت هم پرشمارتر مي

شد. این همان روندی بود که صنعت بیمه های خُرد و فرعي نیز بیشتر ميحادثه

گذاری برای مقابله با ضرر شکل گرفت را ممکن ساخت. یعني نظامي از سرمایه

داد. در اینجا شرکتهای که تمایزی دیگرگون میان اعتماد و اعتبار را نمایش مي

کردند. شان در زمان عمل ميایی با بانکها، اما همچون تصویر آیینهبیمه مواز
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کردند و شرکتهای بیمه غیاب بانکها وجود ثروتي در گذشته و حال را تضمین مي

 گرفتند.کردند و ترمیم آن را به عهده ميآن ثروت را در حال و آینده آماج مي

اد و اعتبار ساختیم، ای که از تمایز تدریجي میان اعتمدر این مدل ساده 

ی اجتماعي کند. سرمایهی اجتماعي معنایي خاص و دقیق پیدا ميمفهوم سرمایه

توان در این چارچوب سیستمي به صورت نسبت اعتماد به اعتبار تعریف را مي

کرد. هرچه ارتباط رودرروی مردم با اعتماد بیشتری در آمیخته باشد، اعتبار 

ی آنها شود و چرخش کاال و خدمت با واسطهينظامهای نمادین هم افزونتر م

پذیرد. این بدان معناست که تفکیک اعتبار از اعتماد، سریعتر و روانتر انجام مي

دهد، به که تکامل واگرای امری اجتماعي در برابر حسي روانشناختي را نشان مي

یده ناسازگاری و تعارض این دو نینجامیده، بلکه تنها دو شکل متفاوت از یک پد

دهد. این نمایش مي -دستگاه رواني و نهاد اجتماعي–ی متفاوت را در دو الیه

 کنند. اند و ماهیتي یگانه دارند و همدیگر را تشدید ميدو همچنان به هم متصل

 

 

 

 

 

ی ایران امروز توان نگاهي به وضعیت جامعهبا این بسترسازی مي 

و تمایز افراطي میان اعتماد و  انداخت. آنچه که شاهدش هستیم، واگرایي شدید

های نو و پیچیدگي اعتبار است، که از تحول ابزارهای ارتباطي و ظهور رسانه

ای ناگهان با شود. در این شرایط که هر منی نظامهای اجتماعي ناشي ميشتابنده

شود، افول اعتماد و ضرورت جبران های ناآشنا چفت و بست ميانبوهي از دیگری

ی ما به هر دلیلي از برآورده عتبارهای نهادی امری طبیعي است. جامعهاش با اشدن

ی ارتباطات را ی فناورانهکردن این نیاز درمانده است. یعني از سویي توسعه
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ها پیوند زده است، هایي بزرگتر و بزرگتر از دیگریها را با شبکهتجربه کرده و من

بتوانند سود و ثروت موجود یا  و از سوی دیگر نهادهای معتبر و نیرومندی که

محتمل را رمزگذاری و تضمین کنند را پدید نیاورده است. افول اعتماد بینافردی 

ی گذشته تشدید شده و به فقر و گذاران طي دهههای سیاستکه با نابخردی

شکننده شدن وضعیت اقتصادی خانوارها انجامیده، در کنار این موضوع باعث 

با نوعي بحران  -هم بانکها و هم شرکتهای بیمه–ننده ک شده نهادهای تضمین

مشروعیت روبرو شوند. بحراني که با تخریب باال به پایین اخالق اجتماعي همراه 

بوده و در جریان آشفتگي و سردرگمي اعتماد اجتماعي تشدید شده است. یعني 

در ضمن با در ایران امروز ما با واگرایي شدید اعتماد و اعتبار روبرو هستیم، که 

فرسایش اعتماد )در اثر فساد دولتمردان و سیاستهای ویرانگرشان( و ناکارآیي 

 اعتبار )به دلیل شکننده بودن نهادها و سازمانهای ضامن اعتبار( همراه شده است. 
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 ی اقلیم کردستانبینی ردبارهپیشهفت

 

پیامدهای  اندازی سیستمي چهپیدایش کشور نوظهورِ اقلیم کردستان در چشم

 محتملي را در پي خواهد داشت؟ 

پرسي ی روند همهبرای پاسخگویي به این پرسش نخست باید به چهار نکته درباره

شود، چون هایي که اغلب نادیده انگاشته ميدر اقلیم کردستان توجه کنیم. نکته

گرایي که متاسفانه با ترفندهای تبلیغاتي و زد و بندهای سیاسي سخنگویان قوم

اند، با تحریفهای تاریخي روشن، ی افکار عمومي کردها قلمداد شدهنماینده

ی درخشان این اند چهرهشعارهای انقالبي خشن و دروغهای رنگارنگي که گفته

 اند. این چهار نکته عبارتند از: مردم ستمدیده را مخدوش کرده

د، و های ایراني هستنترین تیرهنخست: کردها یکي از کهنترین و اصیل

شان )که با تاریخ جعليِ زبان، آداب و رسوم، ساخت اجتماعي و تاریخ واقعي

های ترین زیرسیستمشان متفاوت است( از کهنترین و دست نخوردهلنینیستي-مائو

ام، چه در ایران و چه در کشورهای قوميِ تمدن ایراني است. تا جایي که من دیده

داند یرهای گوناگون خود را ایراني ميی جمعیت کرد با تفسنوپای همسایه بدنه

ی هویت و به تاریخ دیرپای خود آگاه است و خودآگاهي چشمگیری در زمینه

ی فشار خویش دارد. همین ماجرا از سویي در سطح سیاسي دستاویز و نقطه

پراکنان نواستعمارگر بوده، و از سوی دیگر در سطح اجتماعي گرایان و نفرتقوم

 تبلیغها مقاومت ایجاد کرده است. در برابر این نوع
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دوم: کردها به معنای دقیق کلمه مردمي ستمدیده هستند. این مردم در 

اند که ترکیه و عراق ستمهای باورنکردني و کشتارهایي فراگیر را از سر گذرانده

شک ی نارضایتي است، متفاوت بوده است. بيبه کلي با آنچه در ایران مایه

ی کردها در ایران هم وجود داشته که گرانیگاهش ستمهایي دربارهتبعیضها و 

طلب )در دوران پهلوی( و مذهب سني )در دوران ما( بوده است، جریانهای تجزیه

ها و گروههای این سرزمین گسترش یافته است. اما در ی تیرهاش به همهو دامنه

شده است. به همین توجیهي برای ستم محسوب نمي« کرد بودن»ایران هرگز خودِ 

ایم و اسم قومیت خاطر است که ما همیشه یک استان بزرگ به اسم کردستان داشته

های ایراني است همواره اش که یکي از تیرهکرد و زبان کردی در جایگاه اصلي

ای هویت رسمیت داشته است. در مقابل طي صد سال گذشته در ترکیه انکار ریشه

بینیم که به کشي وحشتناک کردها را ميو ترکیه نسلتاریخي این قوم و در عراق 

هیچ عنوان با کژکارکردهای داخل ایران شبیه نیست. خالصه که در مظلومیت 

 این مردم شکي نیست.

ها و اقوام دیگر، یک کلیت یکدست و منسجم ی تیرهسوم: کردها مثل همه 

ر میانشان شیعه و نیستند و زیرسیستمهای قومي و زباني و دیني متفاوت دارند. د

توان یافت، به همان ترتیبي که زبان گوراني و اورامي سني و ایزدی و اهل حق مي

و کرمانجي و زازا و کلهری و سوراني در میانشان رواج دارد. اما در ایراني بودن 
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ی دیني تردیدی نیست. یعني این تصور که یک ی زباني و آن خانوادهاین خانواده

یخت به نام کرد داریم، نادرست است. کردها یک سیستم جمعیت یکدست و همر

زباني هستند که زیرسیستمهای گوناگون دارند، درست  -ی نژادیقومي و یک تیره

های ایراني، و درست مثل خودِ ایرانِ بزرگ و پیچیده و رنگارنگي ی تیرهمثل بقیه

 . اندشان زیرسیستمي از آن بودهطوالني که کردها در سراسر تاریخ

چهارم: کردها مردمي جنگاور و دلیر هستند. هم سبک زندگي  

ی ترکیه و عراق برای شان، و هم فشاری که کشورهای نوساختهنشینانهکوه

اند، ایشان را به یکي از شان اعمال کردهزباني و سیاسي-سازی نژادیهمسان

ین خاطر این های ایراني تبدیل کرده است. به همترین تیرهجنگاورترین و آبدیده

هستند و  -ترکهامثل صدام و داعش و پان–ستیزان مردم هم آماج مستقیم ایران

 هم خط مقدم دفاع از دل ایرانشهر در برابر این نیروها بوده و هستند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای موضعي و گاه ی اقلیم کردستان، که ادامههایم دربارهبینيو اما پیش 

پیشتر کرده بودم، و متاسفانه یک به یک دارد به هایي است که بینيتکرار پیش

 پیوندد:تحقق مي

های قدرت در ایران زمین )یا به قول ها و معادلهبندینخست: جبهه 

ها: خاور میانه( به هم خواهد خورد و آرایشي تازه و ها و مُستَفرَنگفرنگي
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یاسي گیری یک واحد سچندقطبي از اتحادهای سیاسي پدیدار خواهد شد. شکل

ستیز بوده است. ی مستقیم دستکاری محوری ایرانتازه به نام اقلیم کردستان نتیجه

یعني اسرائیل، عربستان و آمریکا پشتیبان اصلي زایش این واحد سیاسي هستند. 

ی کردستان انتخاب نام کردستان که اسم استاني ایراني است و تبلیغاتي که درباره

ی کشور کنوني ایران بینیم، آشکارا تجزیهمي بزرگ به طور رسمي در این قلمرو

و آشفتگي بیشتر در منطقه را هدف گرفته است. جالب این که پشتیبانان 

گیری این کشور نوپا همان دولتهایي هستند که دقیقا تا همین امروز شکل

اند. یعني کردها را طراحي و اجرا کرده کشيها برای نسلترین برنامهمهیب

ی مالي و اسرائیل )در ردیف دوم پس از ترکیه( سازمان کنندهامینعربستان که ت

گیری داعش بوده که ماموریت صریحش پاکسازی منطقه دهنده و پشتیبان شکل

از عناصر ایراني )به ویژه کردها( بوده است . ستم و کشتارهای برآمده از این 

های پیش مربوط ها و نسلهای قبل تعلق ندارد و به ماهها و هفتهجریان به دهه

ی شود. از این رو بر هر عقل خردمندی نمایان است که اقلیم کردستان بازیچهمي

اش مختل نباشد به یاد دارد که این نیروها قرار گرفته و هر ناظری که حافظه

ی مالي و انساني ظهور داعش و ویراني قلمرو سوریه و عراق و کشتار پشتوانه

 روز برای مراسم تشکیل اقلیم مستقل کردستان دستههایي بودند که امکردها همین

فرستند. زایش اقلیم کردستان از این رو امری ناهمساز است و به اتحاد گل مي

ی سیستمي در تاریخ است که گوسفند و گرگ شباهتي دارد. این یک قاعده

ها و خو به تشدید دشمنينظمهای برآمده از اتحاد سیستمهای ناهمساز و دشمن

شود و قاعدتا چنین الگویي را در پیرامون ها منتهي ميشکافها و مرزبندیبسط 

 اقلیم کردستان هم خواهیم دید.

ی دوم: اقلیم کردستان با تبدیل شدن به کشور، قصد دارد به جرگه 

کشورهای نوپای کوچکي بپیوندد که طي صد سال گذشته از فروپاشي سیاسي 

ین کشورها )از ازبکستان و عربستان و امارات اند. تمام اایران زمین برساخته شده
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بگیریم تا ترکیه و پاکستان و افغانستان( در این چند مورد  اشتراک دارند: ساخت 

ای که عشیره-ایسیاسي سرکوبگر و فاسد، نظام حکومتي خودکامه و قبیله

کند، وضعیت ی قدرتي جهاني عمل ميهمچون دولتي دست نشانده و زیر سایه

نابسامان )و در شرایطي که مثل عربستان ثروتي طبیعي یا مثل ترکیه اقتصادی 

کمکي بیرون در کار باشد توزیع بسیار نامتقارن ثروت(، تالش برای تثبیت یک 

روایت ایدئولوژیک از دین و سیاست که اغلب واپسگرا و متعصبانه است، و 

نهادینه در  ها و زبانها و ادیان و به طور کلي تنوع تاریخينقض حقوق تیره

ی تمدن ایراني، کوشش برای ستیز با زبان پارسي و هویت ایراني، که با حوزه

زدایي از مردم همراه است و به همین خاطر به افت شدید جعل تاریخ و فرهنگ

ی رمق شدن الیهنظامهای آموزشي و فروپایگي چشمگیر سواد عمومي مردم و بي

. احتماال تمام این عوارض به سرعت نخبگان فرهنگي و متخصصان انجامیده است

 در اقلیم کردستان هم نمود خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

سوم: ناپایداری ساخت قدرت، فروپاشي نهادهای سیاسي و ناپایدار شدن  

های سیاسي و نظامهای حکمراني، که از یک سو با افزایش خشونت، درگیری

سوی دیگر به برانگیختن  احتماال نظامي، و احتماال جنگ داخلي همراه است، و از

انجاند. یعني مي -که ساخت مشابهي دارند –دشمني با کشورهای همسایه 

های گاه خونین در فضایي داخلي خشونت داخلي، سرکوب سیاسي، تصفیه

الملل و ی حقوق بینهای مرزی، کشمکشهای سیاسي در صحنهسیستم و درگیری
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ظار تمام این کشورهای نوپا بوده ای عاقبتي است که در انتاحتماال جنگ منطقه

 است، و خواهد بود.

چهارم: گذشته از سه مورد باال که طي صد سال گذشته وجه مشترک  

تمام کشورهای نوساخته در قلمرو ایران زمین بوده است، اقلیم کردستان وضعیتي 

سازد. مثال این که کردستان های دیگر را نیز ممکن ميبینيویژه دارد که پیش

اال بیش از پیش با ترکیه درگیری خواهد یافت و از سویي به ناآرامي احتم

ی ارتش استانهای کردنشین آناتولي دامن خواهد زد و از سوی دیگر آماج حمله

ای که ترکیه قرار خواهد گرفت. بعید است اردوغان بتواند زیرکي و شکیبایي

زتولید کند، و به پوتین پس از ساقط شدن هواپیمایش در سوریه نشان داد را با

ای که ترکیه بر سر قطر کرد را با کردستان احتمال زیاد عربستان همان بازی

خواهد کرد. یعني اقلیم کردستان به میدان کشمکش نیابتي عربستان با ترکیه تبدیل 

خواهد شد. اسرائیل که در این میان با هردو کشور ترکیه و عربستان روابطي 

حتماال به داخل این بازی کشیده خواهد شد و در این دوستانه ولي شکننده دارد ا

 صورت انتشار این محور کشمکشها به سوی غرب و جنوب محتمل خواهد بود.

پنجم: بارزاني هم از نظر مشروعیت و محبوبیت و هم از نظر توانایي  

مدیریتي در جایگاهي نیست که بتواند کل مردم کردتبار قلمروش را زیر یک 

به احتمال زیاد مخالفاني سرسخت و نیرومند از میان کردها در  پرچم متحد کند.

برابرش قد علم خواهند کرد و به احتمال زیاد شاخصترین این نیروها با جریان 

ای که پشتیبان اقلیت عرب مقیم اقلیم است متحد خواهد شد. در نتیجه عمر عراقي

الملل کشور عراق ینحکمراني بارزاني احتماال اندک خواهد بود. به لحاظ حقوق ب

های زنم در درگیریتنها مدعي مشروع اقلیم کردستان است. هرچند حدس مي

 نظامي در این منطقه نقش چنداني ایفا نکند. 

ششم: وضعیت اقتصادی مردم اقلیم کردستان بسیار وخیم خواهد شد.  

کشور  بارزاني روی چاه نفت کرکوک و مسیر اسرائیل به مدیترانه برای تامین مالي
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سازش حساب کرده است. اما اقتصاد و جمعیت و روابط دروني اقلیم تازه

کردستان به شدت با کردستان ایران و آناتولي و جنوب عراق درهم تنیده است. 

عراق و ترکیه و ایران به احتمال زیاد شاهرگهای ارتباط اقتصادی اقلیم با بیرون 

شمگیر منتهي خواهد شد. به ویژه را قطع خواهند کرد و این به رکود اقتصادی چ

که چاههای نفت کرکوک موضوع دعوای عربها و کردهاست و احتماال مالکیت 

نظرم که ایران در اقلیم بر این چاهها شکننده خواهد بود. با دکتر باوند گرامي هم

ی بستن مرزهایش بر اقلیم سختگیری نشان دهد، و این شرایط نباید درباره

حمایتش از رفاه و امنیت مردم اقلیم را همچنان که با کامیابي خردمندانه است که 

 در مقابله با داعش انجام داد، تداوم دهد.

های انساني فراوان گیری اقلیم هرچند به بهای هزینهی شکلهفتم: تجربه 

تمام خواهد شد، اما بافت ایدئولوژیک گفتمانهای رایج را تغییر خواهد داد و 

ی ی تجزیهی مردم روشن خواهد کرد. پیامدهای ایدهای تودهبرخي از حقایق را بر

ی دیرینه هژموني جهاني است، در های کوچک که برنامهایرانشهر به کشورک

ی آزادی و دموکراسي و رهایي اقوام و زبان لفاف شعارهایي فریبنده درباره

د و شود. پیامدهای وخیم چنین شعارهایي در صمادری و مشابه اینها بیان مي

کساني که جسارتِ خواندن تاریخ یا  ی ایران زمین برایی گذشتهپنجاه ساله

نگریستن به اطرافشان را دارند، روشن است. با این همه این شعارها در هر نسل 

ی اقلیم کردستان این حقیقت را سواد خود را دارد. تجربهمخاطبان نوباوه و کم

ی پنهانکارانه و فریبکارانه یفاش خواهد ساخت که شعار فدرالیسم شیوه

سازی و سرکوب تنوع در گرایي به همسانخواهي است، و این که قومتجزیه

گیری کشورهای نوخط و نوتراش به انجامد، و این که شکلها ميزبانها و قومیت

 انجامد. فقر و خشونت و ویراني مي

ی آشوبي که این نکته بسیار مهم است که دولت ایران و ایرانیان در تنگنا 

از این هفت پیامد برخواهد خاست، چگونه رفتار کنند. کردستان ایران از نظر 
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ترین و از نظر انساني مقتدرترین بخش از سرزمینهای یافتهاجتماعي توسعه

کردنشین است و الزم است که دولت ایران از مردم اقلیم کردستان در روزهای 

ها پراکنيایران نیز در دام نفرتسختي که در پیش داریم حمایت کند و مردم 

ای که به زودی خواهند دید را به حساب مردم کرد نیفتند و تصویرهای زننده

نگذارند و حساب دولتمردان فاسد را از این مردم شریف جدا کنند. حقیقت آن 

نگریستم، از دیدن که این یکي دو روزه وقتي به تصویرهای کردهای اقلیم مي

شان خوشحال نشدم. این شادمانيِ زودهنگام و ای ستمدیدههشادماني در چهره

تازند کنند و آنچه با شتاب به سویش ميدانند چه ميبدفرجام مردمي است که نمي

 بینند... را نمي
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 هایماز نقاشي

 مغِ نَخشَب
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راه  و اندرزاهاصطالح   رتاشی و نو اسکوالستیسم: هشدا

 

خاطر  شک بهرسد؟ بيچرا عنوان این یادداشت به نظر شیک و قشنگ مي 

اش نیست. هرچند که ی دومی آشنا و عادیِ هشدارها و اندرزها در نیمهدو کلمه

و دقیق و روشن و کارگشا و رایج و هنجارین باشند، و شاید دقیقا هردو پارسي 

رسند. به نظر نمي« باکالس»به این دلیل که چنین هستند، اینها چندان جذاب و 

تراشي ترکیبي است که فروشند. اصطالحای ميی اولي جلوهدر مقابل دو کلمه

من آن را سردستي گویا در زبان پارسي سابقه نداشته باشد و دست کم االن که 

ای از برخورد با آن را در ذهن برای عنوان این یادداشت جعل کردم، خاطره

ام و به همین ترتیب فکر ندارم. نو اسکوالستیسم را هم خودم همین االن ساخته

شان احتماال پیشینه بودن و ناآشنا نمودنکنم رواجي نداشته باشد. همین بيمي

« اسکوالستیسم»سازد، و البته طنین فرنگي شان ميدلیلي است که جذاب و فریبنده

 هم به جای خود پربرکت است!

ام، تراشي، همین دو نمونه اصطالحي است که تراشیدهمنظور از اصطالح 

هایي به ی کلیدواژهبازانهو دل مهابا و دستو منظور از نواسکوالستیسم، جعل بي

همان سبکي که فیلسوفان اهل  ظاهر تخصصي اما در واقع عاری از معناست، به

شدند و از همان نوعي که به ساخته شدن همین کلیسا در قرون میانه مرتکب مي

جعل »یا « سازی افراطيواژه»توان کلمه انجامیده است، اینها را به زبان آدمیزاد مي

ی مقدس و تر، دیگر آن هالهنامید، هرچند چون آشناتر است و رایج« کلیدواژه

 دهد.اش را از دست ميیشینپسامدرن پ
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ی ماست. در سازی از این رو مد روز شده که ضرورت زمانهکلیدواژه 

دنیایي مدرن که دانش و فن در آن تخصصي شده، طبعا به زباني تخصصي هم 

هایي دقیق و شفاف نیاز داریم. امروز بخش بزرگي از جمعیت برای اشاره به مفهوم

بزرگ و اثرگذار از مردم کشور ایران کنوني دانشجو یا  ایایران زمین و الیه

آموخته و بیش از آموخته هستند. در حال حاضر حدود یازده میلیون دانشدانش

کنند و بین چهار تا پنج میلیون نفر از میلیون دانشجو در ایران زندگي مي ۵/۴

ني اند. یعآموختگانش به خارج از کشور مهاجرت کردهدانشجویان و دانش

رسد که کل جمعیت کل دانشگاهیان ایراني به نزدیک بیست میلیون نفر مي

ی کل جمعیت پرتغال برابر است! این جمعیت عظیم در جمعیت سوئد به عالوه

اند، با زبانهای اروپایي آشنا دارند، و دست نظامهای آموزشي مدرن تحصیل کرده

سي تسلط داشته باشند. کم قرار است که بر یک شعبه از زبان علمي تخصصي پار

 ها چنین باب شده است؟پس شاید به این خاطر است که تراشیدن اصطالح

شد، که تراشي با قصد دقیق کردن زبان و بیان چیزی انجام مياگر کلمه

گیری نداشت. با ی دقیقي پیشاپیش برایش نداشتیم، جای خردهدر پارسي واژه

شود. یعني زبان ابتدایي برآورده نمي دهد که این شرایطاین همه شواهد نشان مي

ریخت تبدیل شده که ها به نوعي زبان اردوی بيتخصصي در بسیاری از رشته

های مَدْرسي هایش فرنگي است، و متون علمي به رسالهنیمي از تعبیرها و اصطالح
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ی معنا و اندیشیدن )اسکوالستیک( تحول یافته که در آن به جای تأمل درباره

ها، غیاب اندیشه و نارسایي تأمل به کمک بازی با کلمات کتمان مفهومی درباره

 شود.مي

تراشي تنها گریبانگیر فرهنگ ما ایراد کار در اینجاست که این اصطالح

های مشابهش را فراوان سراغ داریم. یعني تا نشده و در تمدنهای دیگر هم نمونه

ایم و این بدان مبتال شده توان گفت که ما به خاطر تماس با بیماریحدودی مي

اش هم به کار گرفتن انبوهي از کلیدواژگان مرضي است که واگیر دارد. نشانه

توسط انبوهي از فرهیختگان دانشگاهي است، در شرایطي که همگي توافقي 

شان هستند، اما از شان دارند و مدعي اهمیت و ارزشی به کار گرفتندرباره

هایش عاجزند. مهم نیست این نشان دادن مصداق و تعریف کردن و توضیح دادن

ی انقالبي معتبر یا تا چه اندازه به گوش آشنا باشند. کلمات چقدر به لحاظ سابقه

پوست، قومیت و مشابه اینها دقیقا مانند بورژوازی، امپراتوری آتن، رنگین

هي کنند و به گرکلیدواژگاني منقرض شده مانند فلوژیستون معنایي را حمل نمي

کنند، نه در گفتماني سیاسي و گرانیگاهي در کشمکشي ایدئولوژیک اشاره مي

ها ای از مشاهدهمفهومي کارآمد در دستگاهي نظری، یا برچسبي ضروری برای رده

 پذیر.های رسیدگيو عینیت

های توان به رسانهآشوبي که امروز زبان پارسي با آن روبروست را مي

ها، یا آمیختگي و اندرکنش شدید ایرانیان و خارجي ی فرهنگ جهاني،نو، سیطره

شناسي و سیاسي نسبت داد. شکي نیست که ناکارآمدی نظامي تحوالت جمعیت

آموزشي که قرار است زبان پارسي را به کودکان بیاموزاند و ناداني 

گذاراني که ارزش تبلیغ و فراگیر کردن متون کالسیک پارسي را سیاست

دیگر از این آشوب را رقم زده است. با این همه بخشي  فهمند، بخشهایينمي

گردد که عضو این گروه بیست زباناني باز ميبزرگ از این مسئله به خودِ پارسي

ی گفتار و نوشتارشان همچون مرجعي برای ی فرهیخته هستند و شیوهمیلیون نفره



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

     



 

مدهای ای که اغلب با «ارتش بیست میلیون نفره»کند. باقي جمعیت عمل مي

ای در های التقاطيای مثل خودخوارانگاری و خودباختگي، و شیوهروشنفکرانه

ی باسواد بودن و مترقي اند، که نزد عوام نشانهسخن گفتن و نوشتن خو کرده

مورد های بيبرداریشود. خطاهای دستوری و گرتهپنداشته مي« باکالسي»بودن و 

ن انبوه جمعیت چندان وخیم و پردامنه های گفتاری و نوشتاری در ایو ناهمواری

گیری از چند تعبیر و الگوی زباني در این نوشتار شاید آب در است که خرده

هاون کوبیدن باشد. با این همه در میان این بازار رنگارنگ خطاها، اشاره به چند 

 تر شاید سودمند باشد:تر و تخصصيالگوی به نسبت متین

 

 

 

 

 هشدارها

که بار ایدئولوژیک دارند را با دقت و وسواس به کار نخست: کلماتي 

ربط )یا گاه متضاد( بگیرید. این کلمات معموال توسط کساني که خواستهایي بي

برای رمزگذاری )و گاه ایجاد( دشمني و کشمکش با منافع ملي ایرانیان دارند، 

ی که محور ااند. هر کلمههای فرهنگي برساخته شدهها و زیرسیستمدر میان تیره

ی تاریخي دیرپایي نداشته باشد، یا ی قدرت قرار گیرد و تبارنامهگفتماني تشنه

مبهم باشد و معنای دقیق و روشني را نرساند، ایدئولوژیک است. واژگاني مثل 

اند، ی مردم کمابیش طرد شدهاستکبار و مستضعف و طاغوت که در زبان روزانه

ثل بورژوا و فاشیست و پرولتر که هنوز شان می موازیگرایانهو کلمات چپ

اسالمي -ای از این رده هستند. اصطالح تمدن ایرانيروند، نمونهگهگاه به کار مي

هم تعبیر جدید و نادرست دیگری در همین رده است. چون اسالم در کنار آیین 

زرتشت و بودا و یهود و ماني و مزدک و مندایي یکي از ادیاني است که در ایران 
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-ن ظهور کرد و تکامل یافت و به همان ترتیبي که سخن گفتن از تمدن ایرانيزمی

اسالمي هم معنایي ندارد. -ربط است، تعبیر ایرانينستوری بي-مانوی یا ایراني

تمدن معنایي شفاف و روشن دارد که دین و هنر و سیاست و ادب و غیره 

شان ( از یکيای )اسالمشوند. اگرکسي نمونههای آن محسوب ميزیرسیستم

ترین حالت )دین(  را موازی با کل مفهوم تمدن ایراني در نظر بگیرد در ساده

خواسته به دالیلي و منافعي ترش مينادان بوده و خطا کرده، و در حالت پیچیده

های ی دانایي هستند، تقابلي میان ادیان متفاوت ایراني یا سویهکه خارج از دایره

ها ایجاد کند. به همین ترتیب استفاده از کلمات دیني هویت و سایر سویه

درست نام  ی تورک و کورد به جای تُرک و کُرد که هزار سال امالینوساخته

سوادی و ناآشنایي با تاریخ زبان پارسي و های ایراني بوده، گذشته از بياین تیره

 ی چنین رسوخ ایدئولوژیکي هم هست.های ایراني، نشانهتاریخ تیره

گیری شده یا نوساخته که به دالیلي سیاسي عبارتهایي نوساخته و وامدوم: 

کنند را با احتیاط به کار بگیرید. مثال نام چیزی را جایگزین چیزی دیگر مي

اش را به خاطر پیوندش اش که پوکيچه در شکل شوروی-جمهوری آذربایجان 

نامي جعلي  -زینشداد و چه در شکل امروبا حضور نظامي بیگانگان بهتر نشان مي

است که بر سرزمینِ ایرانيِ آران نهاده شده است. به همان ترتیبي که نامیدن مروِ 

ی خوارزم به بایکال )شکل معمولش نزد روسها( باستاني به ماری یا دریاچه

هایي استعماری نادرست است. تعبیر خاورمیانه و خاور نزدیک هم کلیدواژه

فروپاشي امپراتوری عثماني برای پرهیز از اشاره  هستند که در قرن بیستم و پس از

های فرنگي خاور میانه اند. جایي که در رسانهبه نام ایران زمین به کار گرفته شده

شود، از نظر تاریخي و جغرافیایي همان قلمرو ایران یا خاور نزدیک نامیده مي

تحریف شده  زمین است که برای پرهیز از به کار بردن اسم ایران به این ترتیب

است. ایران زمین در خاور جایي یا دور و نزدیک به جایي نیست، بلکه برای 
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کنند در مرکز گیتي قرار گرفته است، چنان که در مردمي که در آن زندگي مي

 طول تاریخ برای ساکنان بیرون از این قلمرو هم اغلب چنین بوده است. 

و امالئي حساسیت  های انشائيی نگارش درست و تحریفسوم: درباره

سازی کلماتي که پارسي هستند و در تمدن سازی و تازیداشته باشید. از فرنگي

اند بپرهیزید. یعني الفارابي و الخوارزمي برای نامیدن فارابي و ایران شکل گرفته

اند، و تا حدودی مضحک است که ابن میمون را مایمونیدس خوارزمي نادرست

ندارد معناها و تعبیرهایي که در زبان خودمان برابرنهاد  بنامیم. به همین شکل دلیلي

 های بیگانه رمزگذاری کنیم. واژهکهن و روشن برایش داریم را با وام

هایي جعلي و ساختگي باشید که برای فخرفروشي چهارم: مراقب کلمه

سوادی اند، و اغلب عالوه بر بيبندی شدهی باسواد کساني سرهمو تزیین انگاره

کنند! این ان ناداني و سطحي بودن روایتگران و تقلید کنندگان را هم فاش ميایش

کلمات بدون این که ضرورتي داشته باشد و بي آن که به دقیق شدن گفتار و 

بودن گفتار کسي جعل  شیوایي سخن چیزی بیفزایند، تنها برای نمایش تخصصي

لت شفافي از آن در ذهنتان ای برایتان روشن نیست و دالاند. اگر معنای کلمهشده

اش خودداری کنید. از کسي که این گیرد، از تکرار و پخش کردنشکل نمي

برد بخواهید تا معنای دقیقش را برایتان توضیح دهد تا در کلمات را به کار مي

صورت غیاب معنا، خودش هم از توهم زینت شدن با واژگاني شیک و مجلسي 

 رها شود.
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 اندرزها

های نو و سازی و استفاده از استعاره: هیچ مانعي برای واژهنخست 

تعبیرهای تازه وجود ندارد، به شرط آن که معنایي راستین وجود داشته باشد و 

های نوساخته به خوبي آن را نمایندگي کند. اگر معنای مورد نظرتان این واژه

به کار بگیرید. ی دیگران را برایش گویند، همان کلمههمان است که دیگران مي

ی توانید در یکي دو جملهای نودیده یا اصطالحي نوساخته را نمياگر معنای کلمه

خواهید اش خودداری کنید. اگر ميشفاف و روشن تعریف کنید، از به کار گرفتن

ای نو یا تعبیری تازه بسازید، توجه داشته باشید که مسئولیتي را در قبال زبان واژه

افزاید و اگر که اگر به نیکي برآورده شود معنایي به معناها مي گیرید،بر دوش مي

 نظران است.اش رسوایي نزد صاحبچنین نشود تاوان

دوم: همیشه هنگام به کار گرفتن یک تعبیر نو که شاید برای مخاطب  

ناآشنا باشد، برابرنهادهای آن در فرهنگ خودمان و زبانهای دیگر را )اول خودتان 

و بعد( فهرست کنید و در یکي دو جمله آن را با دقت تعریف کنید. یاد بگیرید! 

کنید کلمات را در معنایي شفاف و روشن به به این ترتیب هم خودتان عادت مي

گیرند و از ی معناها و کلمات پیرامون آن را یاد ميکار ببرید و هم دیگران شبکه

 وند.شمعنا فارغ ميروحِ کلمات بيوار جسد بيتقلید طوطي

ی معیوب جعل کلمات پیاپي دچار نشوید. مراقب باشید در چرخه سوم: 

در فرهنگ « زبان متکلمان»دهد که به جای تعبیر قدیمي این خطا زماني رخ مي

را به کار بگیریم، یا تعبیر سیاسي « دیسکورس اسکوالستیک»ی واژهخودمان، وام

)یا تعبیرهای کهنش: سرزمین کهن ایرانشهر یا مفهوم جدید و دقیق ایران زمین 

و تعبیرهای « خاور نزدیک»و « خاور میانه»پارس و اقلیم خونیرث( را رها کنیم و 

مشابه را برافرازیم. بعد هم برای توضیح دادن آن ناچار شویم کلماتي تازه بسازیم 

ای تعریف کنیم، در شرایطي که مدام ی تازهها را هم با کلمات نوساختهو همان

شود، به این دلیل تر ميتر و تیرهمفهوم برای خودمان و مخاطب مبهم موضوع و
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ایم و از شاهراهي خارج ساده که معنایي روشن و جا افتاده و دیرینه را رها کرده

 راهي سرگردان، بي آن که مقصد خاصي داشته باشیم.ایم و در کورهشده

د و رمز چهارم: متون کالسیک و شاهکارهای ادبي پارسي را بخوانی 

اش را دریابید. یعني همزمان با خواندن و لذت بردن زیبایي و شیوایي و رسایي

از آن بپرسید که چگونه سعدی در حجمي چنین اندک از کلمات داستاني چنین 

دلکش را با این رواني تعریف کرده، و بیدل دهلوی چگونه در بیتهایي چنین 

را جای داده، و حافظ چطور با شمار تراکمي چنین شگفت از معناهای دقیق کم

اش و فردوسي چگونه با خرد استادی غریبش در موالنا چطور با تخیل شگفت

انگیز اند که گفتارشان استادانه و خیالعمیقش زبان پارسي را طوری به کار گرفته

 نماید؟ و خردمندانه مي

پنجم: در برابر هرج و مرج زبان کرخت نباشید و خودنمایي و  

را با پرسش نمایان « تراش و نواسکوالستیکاصطالح»بازان های شعبدهیفریبکار

اش معناست، معنای دقیق و روشنربط و بيای به نظرتان بيسازید. هرجا کلمه

اش یا افزوده شدن بر دانایي شماست و یا کاسته شدن از را بپرسید، چون نتیجه

یي در ذهن دارد و آن را خواهید اش واقعا معناهای پنهانکار. یا گویندهشمار نادان

راند که بابت این خطا وار چیزی را بر زبان ميآموخت، و یا فریبکارانه یا طوطي

اید، در قید مرتب ماندن موهایتان رسوا خواهد شد. وقتي که در تندباد زبان ایستاده

 تان را ادا کند.نباشید. حق زبان را ادا کنید تا زبان حق
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 «گاندی»تاب فصلی از ک 

 

 پرسش از خاستگاه آرای گاندی

 

ی تاثیرپذیری گاندی از مکتبها و مذاهب گوناگون کتابهای زیادی درباره

نوشته شده و پژوهشهای فراواني هم اثربخشيِ او بر جریانهای فکری و سیاسي 

ها این نتیجه حاصل ی این بررسياست. از جمع بستن همه قرن بیستم را نشان داده

د که گاندی در سراسر عمر خود وامدار و وابسته به مفاهیم و عناصری آیمي

اند شان نه سنتي بودهآورده و بخش عمدهنظری بوده، که از گوشه و کنار گرد مي

ای که ناسیونالیسم هندی را با زعامت گاندی آفرید، و نه هندی. دستگاه تبلیغاتي

دهد که او را به او به دست ميناپذیر و یکپارچه از تصویری چنان واال و خدشه

سازد. اما مرور شکلي خودکار و تردیدناپذیر با هند و سنت هندی ممزوج مي

از وی « قدیس هندی»ی دهد که کلیشهزندگینامه و نوشتارهای گاندی نشان مي

 ساختگي و نادرست است. 

و –این نکته البته اهمیت دارد که گاندی از یک زیربنای فکری هندی  

برخوردار بوده است. در زمان زایش او هنوز چیزی به نام  -ر بگوییم هندودقیقت

تمدن و کشور هندِ یکپارچه وجود نداشت. چه در آن هنگام و چه در دوران ما، 

هند همچنان منظومه از هفتاد و دو ملت است که از نظر شکل ظاهر، زبان، عقاید 

کری و هنجارهای دیني و سبک زندگي با هم تفاوت دارند و هریک سنت ف

کنند. این تنوع و پیچیدگي فرهنگي در دوران فرهنگي خاص خود را رعایت مي

ها بر هند بیشتر هم بود و با ورود مدرنیته به سوی ی انگلیسيپیش از غلبه
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های تاریخي سازی و وضعیتي هنجارین پیشروی کرد. با این وجود ریشههمسان

ر هند چندان است که تا به امروز هنوز به ی معنایي دتناور و تنوع غریبِ خزانه

 وضعیتي فراگیر و یکدست منتهي نشده است.

های این مجموعه زاده و پرورده شد که فرهنگگاندی در یکي از خرده

اش، که تنها ی خودنوشتمهشود. او خود در زندگینابه قلمرو گجرات مربوط مي

دوران کودکي و نوجواني به گیرد، تاکید کرده که در را در بر مي.م ۱۹۲۰تا 

خواندن متون کهن هندو عالقه و در این زمینه ممارست داشته است. با این وجود 

آید که در دوران نوجواني در حقانیت دین هندو تردید کرده از همین منابع بر مي

و حتا اصل پرهیز از گوشتخواری را هم نقض کرده است. بعد از دوران اقامت 

 ۱۹۱۵ی سالهای هم بخش بزرگي از عمر گاندی )در فاصلهدر آفریقای جنوبي 

ی سازمانها و نهادهای ی گجرات سپری شد. تقریبا همه.م( در منطقه۱۹۳۰تا 

پشتیبان او در گجرات قرار داشتند و محل استقرار خودش و حزبش هم احمدآباد 

 کرد. بود و از همان جا جنبش استقالل هند را رهبری مي

اکز سیاسي و مذهبي قدیمي هند بود و پوربندر و گجرات یکي از مر

شدند، از دیرباز بمبئي و احمدآباد که مرکز جغرافیایي فعالیت گاندی محسوب مي

اند. این منطقه گرانیگاهي است که در آن فرهنگ های ایراني بودهپایتخت سلسله

آمیخت. یکي فرهنگ زرتشتي بومي هندو با دو جریان فرهنگي ایراني در مي

ای از نخبگان پارسي که از دیرباز در این منطقه ساکن قدیمي، از مجرای الیه

تبار که شده بودند. دیگری تاثیر سیاسي و فرهنگي گورکانیان و شاهان ایراني

آمدند. در ی زبان پارسي و هنر ایراني و دین اسالم به شمار ميگسترش دهنده

، روزه، پاکدامني و پرهیز جنسي، همین منطقه از دیرباز عناصری مانند گیاهخواری

به پیروی از مرشداني زاهدمسلک وجود داشته است. سنت سیاسي ایرانيِ حاکم 

بر منطقه هم رسمِ پناه بردن به عدالتِ حاکم و دادخواهي از وی را تثبیت کرده 
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بود. به این ترتیب بخش مهمي از رویکردهای سیاسي بعدی گاندی، در فرهنگ 

  1اشته است.مردم گجرات ریشه د

 

 

 

 

 

 

 

 .م، با خط پارسي۱۷۳۱سال  ،ی محمدشاه گورکاني ضرب بمبئيی نقرههای روپیهسکه

                                                 

 

1 Spodek, 1971: 361–372. 

ای که ی عناصر مفهوميهمچنین این نکته راست است که بخش عمده

اش وجود ی هندیِ رشد و بالیدنگاندی به خدمت گرفت، پیشاپیش در زمینه

یي مورد اشاره واقع شده و در دین داشته است. مفهوم ستیاگرهه در منابع ودا

بودایي به صورت رکني اخالقي در آمده است، و به خصوص در شکلي که 

 کرد، در جنبش نوسازی دینِ زرتشتي پیشاپیش وجود داشت.اش ميگاندی تبلیغ

آهیمسا یا پرهیز از خشونت به همین ترتیب مفهومي فراگیر است که 

کنند. کیش جَین سرسختانه از آن دفاع مي ها و به خصوص پیروانهندوها، بودایي

دانیم تر است. چون مينمایان در این زمینه به خصوص تاثیر دین جین بر گاندی

، یعني پرهیز «سیادْوَد»مادرش با راهبان جیني ارتباطي نزدیک داشته است. مفهوم 
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س ای از آن نزد هرکاز تعصب و باور به این که حقیقت امری منتشر است که تکه

  2شود، نیز در آیین جین ریشه دارد.یافت مي

ی آدمیان را و سنت ی باور به برابری و برادری همههمچنین ریشه

توان بازیافت. در زمان بزرگداشت و حمایت از زنان را نزد صوفیان مسلمان مي

اند هایي نیرومند از صوفیه در گجرات فعال و محبوب بودهزندگي گاندی شاخه

اند و مفاهیم یاد شده در و سهروردیه در میانشان از بقیه مهمتر بوده که نقشبندیه

 شود.این دو شاخه آشکارا معتبر شمرده مي

نماید که اصل موضوعهِ مرسوم و معمول، یعني با این شرح، چنین مي 

گرایي محل تردید باشد. او این عناصر مفهومي را از هندی بودنِ تبارِ گاندی

                                                 

 

2 Lloyd I and Rudolph , 1984: 17–19. 

رهنگهای مستقر در هند برگرفته که محل تماس آرای زیرسیستمي خاص از ف

ی نظمي فرهنگي و سپهری از معنا که گاندی اند. در واقع بدنهایراني و هندی بوده

در آن پرورده شده و آرای خویش را وامگیری کرده، ایراني است و نه هندی، 

هندو و های یعني عناصر زرتشتي، صوفیانه، و سیاسي ایراني در آن بیشتر از رگه

اش شود. هرچند گاندی تمام این مفاهیم را در قالب دینِ خانوادگيجین دیده مي

به زباني هندو بیان کرده و به این ترتیب با شماری عظیم از مخاطبان هندو ارتباط 

 برقرار ساخته است.

اما ماجرا به چندفرهنگي بودن گجرات و درآمیختگي فرهنگ ایراني و 

شود. گاندی نه تنها مفاهیم مورد نظر و سلوک د نميهندی در آن اقلیم محدو
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اش از از این زمینه وامگیری کرده، که در آن به یک بازبیني و بازسازی سیاسي

دهد که گاندی از ها نشان ميای دست یازیده است. مرور شواهد و دادهریشه

 اشی زیستعناصر مفهومي و خشتهایي نظری بهره جسته که پیشاپیش در زمینه

ای که آنها را اند. اما تفسیری که گاندی از آنها کرده و شیوهدر هند وجود داشته

شان به این مفاهیم ایمان ای که از طریقبه هم متصل ساخته، و حتا مجرا و واسطه

آورده و نسبت بدان پایبندی یافته، به شکل غریبي هم غیرهندی است و هم 

 غیرایراني. 

ه چهار دوران تقسیم کرد. دوران کودکي و توان بزندگي گاندی را مي

گیرد، دوران عروج اش را در بر مينوجواني که از ابتدای زایش تا نوزده سالگي

گیرد و .م( که بیست و شش سال را در بر مي۱۹۱۵تا  ۱۸۸۹اش )و بلوغ سیاسي

ی کوشش برای استقالل هند شود، دورهبیشترش در آفریقای جنوبي سپری مي

نشیني صوری انگلستان ی استقالل هند و عقب.م( که با اعالمیه۱۹۳۰تا  ۱۹۱۵)

جده سالِ پایاني عمرش اش که هیابد، و در نهایت دوران سالخوردگيپایان مي

ی این گیرد. به این ترتیب عمر هفتاد و نه ساله( در بر مي۱۹۴۸تا  ۱۹۳۰را )از 

نوزده سالِ نوباوگي در شود: اندازه تقسیم ميمرد به چهار دورانِ کمابیش هم

گجرات، بیست و شش سالِ جواني در آفریقای جنوبي، پانزده سالِ پختگي باز 

در گجرات، و هجده سالِ سالخوردگي در بخشهای مختلف هند و سرزمینهای 

 دیگر.
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ی مهم از زندگي او در گجرات سپری در میان این چهار دوره، دو دوره 

اده شد و بالید، و بعدتر جنبشي مدني به راه انداخت است. او در این منطقه ز شده

ی میان این دو دوره، اش را به دست گرفت. با این وجود در فاصلهو رهبری

ساز بر گاندی گذشت که طي آن نوجوانِ گجراتيِ بیست و شش سالِ سرنوشت

شود، آن اولي به فعال سیاسي دومي بدل شد. آنچه که معموال نادیده انگاشته مي

ست که گاندی در همین بیست و شش سال تمام مفاهیم کلیدی دیدگاهش را ا

تدوین کرد، و مهارتهای رهبری را آموخت و به عنوان نیرویي ضداستعماری 

شهرت یافت و راهبردها و سازمانهای پیرو خویش را بنیان نهاد. غریب این که 

ی ش عمدهزیسته است و بخگاندی در سراسر این دوران در خارج از هند مي

گرایي این کارها را در آفریقای جنوبي به انجام رسانده است. یعني درخت گاندی

ی تنومند هم دارد های بارآورش در گجرات، یک ساقهها و ساقهگذشته از ریشه

که بخشي از آن در انگلستان و بخش بزرگترش در آفریقای جنوبي قرار گرفته 

ی ی کمرو به آن مرد چهل و پنج سالهاست. روند تبدیل آن جوان نوزده ساله

پردازی در سازماندهي جنبشهای مدني بود، پخته که سیاستمداری ورزیده و نظریه

یکسره در خارج از هند انجام پذیرفت و در آفریقای جنوبي بود که گاندی با 

 اش متولد گشت.تمام ضمایم و داللتهای سیاسي

های گاندی را دریابیم، دیشهبرای این که الگوی ظهور و بلوغ آرا و ان 

باید در این بیست و شش سال دقیقتر بنگریم. دست بر قضا تمام روایتهای 

کنند، روایت مي« قدیس هندی»ی گاندی را با تفسیرِ ایدئولوژیکي که زندگینامه

نگرند. گیرند یا شتابزده و سطحي بدان مياین بیست و شش سال را نادیده مي

تحصیل در انگلستان، یکي دو سال اقامت همراه با این دوران به سه سال 

سرخوردگي در هند، و بیست و دو سال استقرار در آفریقای جنوبي تقسیم 

شود. از میان این سه، یک و نیم سال بازگشت به هند ظاهرا دوران رکودی مي

بیش نبوده و با ناکامي و سرخوردگي در یافتن شغل و جذب در نقشي اجتماعي 
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هایي است. اما بررسي دوران اقامت گاندی در سرزمینهای خارجي داده همراه بوده

 دهد. چشمگیر و جالب به دست مي

شواهدی هست که نخستین مرشد و راهبر معنوی گاندی در انگلستان،  

 -۱۸۲۵دابهائي نائوروجي زرتشتي )یک پارسي زرتشتي بوده است. این پارسي دا

.م( نام داشت و شخصیتي ۱۹۱۷

رجسته بود از اهالي بسیار ب

گجرات. او یک تاجر ثروتمند 

پنبه و سیاستمداری محبوب بود 

که از مبلغان پرشور اصول 

اخالقي زرتشتي در هند محسوب 

 شد. مي

 دادابهائي نائوروجي

ای درخشان بوده شک نابغه( بيदादाभाई नौरोजीدادابهائي نائوروجي )

گاهي در نظام آکادمیک انگلستان ایست که به استادی دانشاست. او نخستین هندی

دست یافت و چنین مقام دور از انتظاری را اوج خودبرتربیني استعمارگران 

.م به دست آورد، یعني زماني که تنها بیست سال داشت. ۱۸۵۰انگلیسي، در سال 

.م ۱۸۵۵های بیشتری را بر عهده گرفت، به طوری که در او به تدریج تدریس رشته

 کرد. ی طبیعي را در دانشگاه بمبئي تدریس ميات و فلسفهی ریاضیهردو رشته

گذار است. او به طور همزمان پیشگام و بنیان نائوروجي در چندین زمینه

ی سیاستِ ی دین زرتشتي، و تدوین کنندهموسس ناسیونالیسم هندی، احیاکننده

ر بر نوسازی گرانه با استعمارگران است. فعالیتهای آغازین او، بیشتهمکاری مطالبه

.م ۱۸۵۱اش به آییني فراگیر متمرکز بود. نائوروجي در دین زرتشتي و تبدیل کردن

را در گجرات بنیان نهاد و کمي بعد انتشارات « راهنمای مزدیسني صبا»مکتب 

را تاسیس کرد. فعالیتهای او به سازماندهي جماعت زرتشتیان هند « راست گفتار»
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قي زرتشتي در قالبي گاه غیردیني در میان منحصر نبود و باعث شد اصول اخال

را نوشت و در « راه و رسوم پارسیان»م کتاب .۱۸۸۶مردم هند تبلیغ شود. او در 

بمبئي منتشر کرد که مورد توجه زیادی قرار گرفت و باعث شد پیروان زیادی 

بین مردم گجرات پیدا کند. این کتاب بعدتر در لندن چاپ شد و گروهي از 

 لیسي را به سویش جلب کرد.پیروان انگ

م به انگلستان نقل مکان کرد و در .۱۸۶۵ی ی دههنائوروجي در نیمه

خواند، دانشگاه کالج لندن، یعني همان جایي که بعدها گاندی در آن درس مي

را نوشت  3«نژادهای اروپایي و آسیایي»استاد زبان گجراتي شد. او در لندن کتاب 

 4«انجمن قوم شناسي لندن»را برای مبارزه با آرای و به دنبال آن پیکاری مدني 

                                                 

 

3 Naoroji, 1866. 
4 Ethnological Society on London 

ی این دانشوران تاخت و تا حدود آغاز کرد و به سختي به آرای نژادپرستانه

ها ی برتری نژاد اروپایي بر بومیان هندی را که نزد انگلیسيزیادی توانست افسانه

پذیرش »ه نام ای نوشت ب.م رساله۱۸۶۸بسیار مقبول بود، یک تنه تغییر دهد. او در 

و آن را در لندن به چاپ رساند. این « بومیان تحصیل کرده در خدمات عمومي

نخستین تدوینِ راهبردی بود که برای نفوذ قانوني هندیان در دیوانساالری کشور 

انگلستان طراحي شده بود. در این رساله از برابری حقوقي و مدني هندیان و 

شد که هندیان هم شهروند نکته تاکید ميها دفاع شده بود و بر این انگلیسي

های خدماتي نقش داشته باشند و ی حوزهبریتانیای کبیر هستند و باید در همه

  5بتوانند در سلسله مراتب اداری ارتقا یابند.

5 Naoroji, 1868. 
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ها را تنها برای فعالیتهای در این هنگام نظام دیوانساالری انگلستان هندی

یان در ارتش و موقعیتهای حکومتي دانست و مثال هندفروپایه شایسته مي

اش را صرفِ ی زندگي سیاسيجایگاهي نداشتند. گاندی بعدتر بخش عمده

ی همین خط مبارزاتي کرد و بخش مهمي از کشمکشهایش با دولت انگلستان ادامه

شود که به داد، تنها وقتي فهمیدني ميو بسیج نیرویي که هنگام جنگ انجام مي

خواستها و »وجي توجه کنیم. نائوروجي چند سال بعد کتاب شان نزد نائورپیشینه

ناپذیر بودنِ استقالل هند و ضرورتِ را منتشر کرد و در آن از اجتناب« نیازهای هند

 6برخورد با هندیان همچون تمدني همپایه سخن به میان آورد.

                                                 

 

6 Naoroji, 1870. 

ای که نائوروجي تدوین کرده بود، بعد از گرانهسیاست همکاری مطالبه

خواهند به موفقیت دست یافت و مقامات انگلیسي قانع شدند که اگر ميده سال 

مند در هند داشته باشند، ناچارند سطوح باالی سلسله مراتب حکومتي قانون

سیاسي را نیز بر روی هندیان بگشایند. هرچند این کار طبق معمول با احتیاط و 

.م ۱۸۷۱نائوروجي در های فراوان انجام پذیرفت. اما به هر صورت خودِ پیشگیری

ی بارودا برکشیده شد. ها به مقام نخست وزیری دولت مستعمرهاز سوی انگلیسي

دوستان و شاگردانش نیز به همین ترتیب در سمتهای سیاسي مهمي گمارده شدند 

ی گجرات که زادگاهشان بود به نفوذ زیادی دست یافتند. و به خصوص در منطقه

او برای ارتقای هندیان در نظام سیاسي انگلستان به ی مدني به این ترتیب مبارزه
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نتیجه رسید. بعد از آن دولت بریتانیا شماری از شهروندان هندی را به مقامهای 

باالی حکومتي سرزمینهای مستعمره منصوب کرد. بیشتر این افراد از پارسیان 

 شدند. هندی بودند و یاران و همکاران نائوروجي محسوب مي

.م، یعني زماني که گاندی کودکي هفت ساله بود، ۱۸۷۶نائوروجي در 

سخنراني مهمي برای اعضای کمپاني هند شرقي در بمبئي ایراد کرد و محتوای 

در همین شهر منتشر کرد. این رساله، پژوهشي اقتصادی « فقر هند»آن را به نام 

شد. این متن در واقع ای جسورانه به نظام استعماری محسوب ميبود و حمله

ی اقتصاد استعماری نوشته شده و در این یکي از اولین متوني است که درباره

                                                 

 

7 Naoroji, 1876. 

های اروپایي تقدم دارد و کمابیش ها و سوسیالیستزمینه بر آثار مارکسیست

 همزمان با انتشار آثار مارکس بر مخاطبانش تاثیر گذاشته است. 

ه بود آشامي تشبیه کردنائوروجي در این سخنراني انگلستان را به خون

ی جان هند است، و با محاسباتي نشان داده بود که دولت که مشغول مکیدن شیره

بریتانیا ساالنه دویست تا سیصد میلیون پوند از منابع خام هندیان را به تاراج 

ی این سخنراني آن است که یکي از عزیز ی تکان دهنده دربارهنکته 7برد.مي

کرد. این ر رهبران استعمارگر ایراد ميهای دولت استعماری آن را در حضوکرده

دهد و از سوی امر از سویي جسارت و شجاعت اخالقي نائوروجي را نشان مي

 دهد.دیگر قدرت گفتماني که بنیاد کرده بود را نشان مي
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های مرکزی این سخنراني را تا پایان عمر حفظ کرد و نائوروجي ایده

خواهي هندیان بدان تکیه کرد. جنبش استقاللبسط داد و به عنوان رکني برای 

را منتشر کرد و در آن لزوم سازمان « وضع هند»کمي بعد در شهر مدرس کتاب 

  8شان را گوشزد کرد.یافتگي سیاسي هندیان و مدرن شدن نهادهای مدني

                                                 

 

8 Naoroji, 1881. 

های نائوروجي یکي از ارکان پیدایش خودآگاهي ملي فعالیتها و نظریه

ندهي جنبش استقالل هند در قالبي مدرن بود. در سال در هندیان و بازسازما

ی ملي هند را در گجرات تاسیس کردند و .م نائوروجي و دوستانش کنگره۱۸۸۵

این همان نهادی بود که بعدتر به حزبي فراگیر بدل شد و جنبش استقالل هند را 

ن به پیروزی رساند. گاندی در این هنگام نوجواني شانزده ساله بود و در هما

به مقام ریاست  ۱۸۸۶گذراند. نائوروجي در سال مي نزدیکي زندگي آرامي را

 .م بار دیگر این نقش را بر عهده گرفت. ۱۹۰۶کنگره رسید و بعدتر در 

تقریبا همان زماني که گاندی به صورت دانشجوی جواني به لندن 

ستاد رفت، نائوروجي هم به این شهر نقل مکان کرد. او در این هنگام یک امي
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دانشگاه جا افتاده و سیاستمداری نامدار بود که بر فضای روشنفکری و سیاست 

انگلستان ردپاهایي پایدار به جا گذاشته بود. احتماال در همان زماني که گاندی 

خواند، نائوروجي در همان جا استاد زبان گجراتي در دانشگاه کالج لندن درس مي

شد. چون نائوروجي در علمي محدود نميبوده است. اما نقش او تنها به فضای 

تان برگزیده شد و ضمن نخستین آسیایي بود که به عضویت مجلس عوام انگلس

.م در این مجلس در لندن صاحب کرسي بود. او در ۱۸۹۵تا  ۱۸۹۲ی در فاصله

شد و کمي بعد به این مدت عضوی از حزب لیبرال انگلستان محسوب مي

رآمد و در آنجا همکار و دوست پلخانوف و عضویت انترناسیونال دوم هم د

ی استعمار و به کائوتسکي بود. خاستگاه بسیاری از آرای پلخانوف درباره

 توان آرای وی دانست.خصوص دیدگاه لنین در این زمینه را مي

ها در باراني نائوروجي مردی بسیار اصولي بود و با وجود آن که انگلیسي

ای از افشای سیاست استعماری این دولت ، لحظهکردنداش مياز افتخارات غرقه

دهد که اصلِ سرسپردگي به حقیقتِ اش نشان ميکوتاهي نکرد و مرور زندگي

مورد نظر گاندی احتماال از او سرچشمه گرفته است. چون بسیار پیشتر از آن که 

گاندی به این حوزه ورود کند، در آغازگاهِ ورودش به لندن، از کار کردن در 

اش تعلق داشت، به خاطر آن که کیشان زرتشتيهندی جاما که به هم شرکت

دید، خودداری کرد، و شرکت تجاری خودش آمیز ميروندهایي را در آنجا دروغ

 را تاسیس کرد که بسیار هم موفق از آب در آمد. 

بایست طبق زماني هم که قرار بود به عضویت مجلس بریتانیا در آید، مي

ه کتاب مقدس سوگند بخورد، اما چون زرتشتي بود و تورات و قانون انگلستان ب

دانست، از انجام این کار سر باز زد. این نخستین بار بود که انجیل را مقدس نمي

آمد و راه حلي سنجیده برایش وجود موردی مشابه در مجلس عوام پیش مي

رده اوستا نداشت. در نهایت سیاستمداران انگلیسي کوتاه آمدند و نائوروجي به خ

اش انجام شد. باز باید به این نکته توجه سوگند خورد و مراسم تحلیف درباره
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داد که این رخدادها نه در پایان قرن بیستم و دوران رواج رواداری و تساهل 

داد، یعني همان دوراني که دیني و نژادی، که در پایان قرن نوزدهم رخ مي

شد و ترین شکل صورتبندی ميصبانهناسیونالیسم اروپایي به شدیدترین و متع

انگلستان ویکتوریایي که مهمترین استعمارگر زمین بود تفسیری خودبرتربینانه از 

« ابداع سنت»پرداخت، و این همان است که سنن و تاریخ و نژاد خویش را مي

یعني درست در همان زماني که نائوروجي در انگلستان فعال  9نام گرفته است.

ای تاریخي ها در حال بازتعریف هویت خویش و بازنویسي پیشینهبود، انگلیسي

های برای خویش بودند که تا حدودی در کشفهای تاریخي و بیشتر در جعل

 دواند.گفتماني ریشه مي

                                                 

 

9 Hobsbawm and Ranger, 2012. 

10 Drain Theory 

را منتشر « فقر و حکومت بریتانیا در هند».م نائوروجي کتاب ۱۹۰۱در 

ی اقتصاد است در حیطهی علمي کرد که کتابي بسیار مهم است و نخستین نظریه

دهد. این کتاب در ضمن نخستین که ساز و کارهای استعمار را شرح مي

و از این نظر پیشتاز  11کندرا هم ارائه مي 10ی غارت منابعصورتبندی از نظریه

توان رود. به این ترتیب ميپردازان مارکسیست در این زمینه به شمار مينظریه

عمومي آرای گاندی به شکلي پیشیني در  حدس زد که چارچوب نظری و قالب

های نائوروجي وجود داشته است. گاندی تنها کسي نبود پردازیکتابها و نظریه

که از این مرد تاثیر پذیرفت و دو سیاستمدار نامدار دیگر که در این مورد وامدار 

او هستند، عبارتند از محمدعلي جناح که در انگلستان دستیار و مرید وی بود، و 

11 Ganguli 1964:  85-102. 
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شد و با اعمال نفوذ گوپال کرشنا گوکال که شاگرد و پیرو نائوروجي محسوب مي

.م به عضویت شورای حکومتي بمبئي رسید و بعدتر به یکي از رهبران ۱۸۹۹او در 

ی ملي هند تبدیل شد و یکي از کساني بود که گاندی را در این حزب کنگره

 تثبیت کرد.

طلبانه، ضد بر گاندی که استقاللبه این ترتیب، یکي از جریانهای موثر  

گرا بوده، از نائوروجي و پیروانش برخاسته است. اما این تنها استعماری، و اخالق

 منبع الهامي نبود که گاندی در لندن بدان دسترسي داشت. نائوروجي با وجود

 دِیني که به خاطر صورتبندی مفهوم استقالل سیاسي، استعمار ستیزی و راستي

اش به دین زرتشتي با هرنوع ردن گاندی دارد، به خاطر پایبندیبه گ اخالقي

دانست، ریاضت و آزار تن مخالف بود و روزه و خوار شمردن تن را ناپسند مي

و اینها عناصری بودند که گاندی بعدها بسیار در موردشان پافشاری به خرج 

 داد. مي

انه و به ظاهر های پرهیزگاری دیدگاهاما جالب آن که گاندی بخش عمده

اش را هم در انگلستان به دست آورد، و نه در هند. گاندی در «هندی»

اش نوشته که در کودکي گوشت خورده بود، چون برخي از خودزندگینامه

کردند دلیل برتری نظامي هندوهای گیاهخوارِ تجددطلب در آن هنگام گمان مي

خورند. گاندی در يها گوشت مها آن است که انگلیسيها بر هندیانگلیسي

 عیار تبدیل شد. انگلستان بود که به یک گیاهخوار تمام
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شخصیتي که در دوران اقامت گاندی در لندن بسیار بر او تاثیر گذاشت،  

.م( نام داشت. او نویسنده، منتقد ادبي، و فعال ۱۸۵۱-۱۹۳۹) 12هنری استفن سالت

دن گوشت، و جنگ و مدني سوسیالیستي بود که با تشریح جانوران زنده، خور

.م نخستین کتاب اروپایي مدرن را ۱۸۹۴ورزید. او در ابراز خشونت مخالفت مي

حقوق حیوانات، آنگاه که در ارتباط »ی حقوق حیوانات نوشت، متني که درباره

نام داشت. او در کل چهل کتاب  13«با پیشرفت اجتماعي در نظر گرفته شود

، همزمان با ارتباطش با گاندی نوشته شده، .م۱۸۹۰نوشته، که یکي از آنها که در 

، و این کسي است که برای 14ی زندگي هنری دیوید توروپژوهشي است درباره

                                                 

 

12 Henry Stephens Salt 
13 Animals' Rights: Considered in Relation to Social Progress 
14 Henry David Thoreau 
15 Hendrick, 1989. 

های ی نافرماني مدني و مقاومت بدون خشونت را در نظریهنخستین بار ایده

های تورو را به گاندی معرفي کرد و سیاسي اروپایي مطرح کرد. سالت اندیشه

 ی منفي را برایش روشن ساخت.رماني مدني و مبارزهکاربردهای ناف

توان به این نامها اشاره کرد: ی سالت ميدر میان اعضای محفل دوستانه

گاندی در  15رودیارد کیپلینگ، جرج برنارد شاو، تامس هاردی و لئو تولستوی.

ي مباني اخالق»ی ارتباط با او به گیاهخواری کامل گرایید و در همان زمان کتابچه

را برای انجمن گیاهخواران لندن نوشت که پیرو آرای سالت  16«گیاهخواری

اش به گیاهخواری در اش تاکید کرده که گراییدنگاندی در زندگینامه 17بودند.

16 The Moral Basis of Vegetarianism 
17 Wolpert, 2002: 22. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Animals%27_Rights:_Considered_in_Relation_to_Social_Progress
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau
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ی نفس بوده چاریه و تزکیهاین زمان آغازگاه تالش او دستیابي به مقام برهمه

 است. 

نزدیک به جنبشي فرهنگي های ی دوستانش، یکي از شاخهسالت و حلقه 

کرد. یکي از بودند که به تدریج در آن هنگام با اسم تئوسوفي شهرت پیدا مي

های گاندی به شکلي ناشیانه نادیده انگاشته شده، مواردی که در زندگینامه

انگیز و نمایان او از این انجمن بوده است. انجمن تئوسوفي را تاثیرپذیری شگفت

در سال  19و هنری استیل اولکات 18مهای هلنا بالواتسکيدو عارف اروپایي به نا

.م بنیان نهادند. مادام بالواتسکي در این میان شخصیتي بانفوذ و تاثیرگذار ۱۸۷۵

بود که تمام عمر خود را در ایران و هند و مصر و عثماني به گشت و گذار 

                                                 

 

18 Helena Blavatsky 
19 Henry Steel Olcott 

نش گذرانده بود و مدعي بود وارث حکمتي باستاني و مرموز است. او و پیروا

های هندو، بودایي، و المایي بودند و هندوستان و تبت را سخت زیر تاثیر آیین

 دانستند.مرجع حکمت و خرد مي

.م کتاب ۱۸۸۸و در  20«نقابایزیس بي».م کتاب ۱۸۷۷بالواتسکي در 

را نوشت که در مدتي کوتاه همچون کتابهای مقدس « 21اصول عقاید سری»

عقیدتي این گروه چنان که در آثار بالواتسکي ها اعتبار یافت. مباني تئوسوفیست

صورتبندی شده، شباهت غریبي به باورهای گاندی دارد. بالواتسکي هم به برابری 

و برابری تمام انسانها، لزوم پرهیز از خشونت، گیاهخواری، مخالفت با استعمار، 

20 Isis Unveiled 
21 The Secret Doctrine 

http://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Steel_Olcott
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ه با دفاع از حقوق زنان و باور به روحانیتي غیرکاهنانه باور داشت و اینها هم

 گرایي یکسان است.  های نظری گاندیشالوده

ها ارتباط برقرار کرد و سخت زیر تاثیر گاندی در لندن با تئوسوفیست 

ی ذات معنوی و االهيِ ها دربارهآرای ایشان قرار گرفت. برداشت تئوسوفیست

انسان، این که باید از راه ریاضت و خودسازی این ماهیت مقدس را نمایان 

ی ادیان تا حدودی بر حق هستند و در ضمن هیچ این که پیروان همهساخت، و 

ی ی حقیقت را در اختیار ندارند، عناصری بود که در لندن در روحیهیک همه

ه گاندی نهادینه شد، هرچند بخشي از آن در سنت صوفیانه و کیش جیني نیز ریش

 داشت. 

                                                 

 

22 Chatterjee, 2005: 266. 

ادیان پرهیز ی سابقه و سیر تاریخي مکتب تئوسوفي از داوری درباره

پذیرفت و از سوی های بنیانگذار و تقدس ایشان را از سویي ميکرد و چهرهمي

طراز زدوده، دمِ دستي، و همشمرد، و به این ترتیب صورتي تاریخدیگر فرعي مي

این ترفندِ  22داد.شده از باورهای دیني گوناگون را در اختیار افراد قرار مي

ها را در برابر شان، از سویي تئوسوفیستگذارانزدایي از ادیان و بنیانتاریخ

ساخت، و آمیزِ دیني خاص رها ميتعصب دیني و گرفتار آمدن به قالب مناسک

ی ادیان و باورها، و تالش برای تلفیق ارز پنداشتن همهاز سوی دیگر به خاطر هم

تا داد که شان، برداشتي از مفاهیم دیني دقیق را به دست ميدست و دلبازانه

 انگارانه بود.حدودی تحریف شده و سطحي و ساده
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23 Archibald/ Bertram Keightley 
24 Hunt, 2005: 116-117. 

و نخستین  ۱۸۸۹ها به سال نخستین ارتباط مستند گاندی و تئوسوفیست 

گردد. در این هنگام گاندیِ نوزده بیست ساله سالِ اقامت او در لندن باز مي

امهای آرچیبالد ها داشت که در میانشان دو برادر به ندوستاني در میان تئوسوفیست

مهمتر بودند. این جمع دوستانه کتاب بهاگاوادگیتا را با هم  23و برترام کایتلي

از مجرای همین دوستان بود  24کردند.ی محتوایش بحث ميخواندند و دربارهمي

شرکت کرد،  25که گاندی کمي بعد در همین سال در سخنراني خانم آني بِسانت

م بود و به تازگي آرای کافرانه و که یکي از رهبران پرشور تئوسوفیس

اش را رها کرده بود و به این جنبش پیوسته بود و مباني دیني و آزاداندیشانه

 آن را پذیرفته بود.  متافیزیکي

25 Annie Besant 
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ی لزوم سرسپردگي کامل به حقیقت سخنراني بسانت در آن روز درباره

روز مادام ی خود نوشته که حرفهای آن بود. گاندی سي سال بعد در زندگینامه

بسانت هرگز از لوح خاطرش محو نخواهد شد. آن روز گاندی از او پرسید: 

و او پاسخ داده بود که با وقف کردنِ خود در « شود تئوسوفیست شد؟چطور مي»

  26راه حقیقت باید چنین کرد.

ها اش نوشته که تا پیش از برخورد با تئوسوفیستگاندی در زندگینامه

داشت، و تازه بعد از دانست و خوار مير خرافاتي ميدین هندو را نوعي باو

.م( از مادام ۱۸۸۹« )کلید تئوسوفي»خواندن کتاب آشنایي با این افراد و 

شان همت بالواتسکي بود که به ارزش و اهمیت این متون پي برد و به مطالعه

                                                 

 

26 Hunt, 2005: 116. 

گماشت. به عبارت دیگر، گاندی با وجود زاده و پرورده شدن در محیطي هندو، 

ی ها آشنا نشده بود، متون مقدس هندو را شایستهزماني که با تئوسوفیست تا

ها دانست و نخستین بار در انگلستان و در محفل تئوسوفیستی جدی نميمطالعه

جالب آن که  27بود که به استخراج مفاهیمي سودمند از این متون همت گماشت.

ندی و پیوند او با شک با سیر تحول آرای گابیشتر مورخان اروپایي که بي

ناپذیر این ارتباط را نادیده انگاشته و اند، به شکلي توجیهتئوسوفیسم آشنا بوده

اند. چنان که رومن روالن در کتاب عمومي و از اشاره بدان پرهیز کرده

ی گاندی که به پارسي هم برگردانده شده، ضمن اشاره به اش دربارهپرخواننده

ها دریافت کرده، از اشاره به نام اشخاص ز تئوسوفیستتمام تاثیرهایي که گاندی ا

27 Hunt, 2005: 117. 
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یا اسم این مکتب خودداری کرده و کمابیش کوشیده تا عقاید وی را بومي و 

ی این رویکرد او در حضور انبوه مستنداتي که احتماال در فرانسه 28هندی بداند.

ید و نماای مانند روالن شناخته شده بوده، غریب ميآن روزگار برای فرهیخته

 زند.ی گاندی دامن ميشک به بدفهمي دربارهبي

ای از دوستان و گاندی هم در لندن و هم در آفریقای جنوبي با زمینه 

فکران همراه بود که به جنبش تئوسوفیسم تعلق داشتند. به خصوص در آفریقای هم

دیت تبار بودند و به خاطر محو شدنِ مرز میان یهوجنوبي، بیشتر این افراد یهودی

بعدتر  29و مسیحیت در جماعتهای تئوسوفیستي به این جنبش جلب شده بودند.

که گاندی به هند بازگشت هم باز در ارتباط نزدیکي با پیروان این مکتب قرار 

                                                 

 

 روالن، ۱۳۶۹: ۳۴-۲۹. 28

داشت. این را هم باید در نظر داشت که پایگاه مرکزی جنبش تئوسوفیسم و 

ی در هند قرار داشت و قرارگاه اصلي مادام بالواتسکي در دوران فعالیت گاند

ی اعضای آن از هواداران پرشور جریان استقالل هند بودند، و به تعبیری بدنه

کردند، با تئوسوفیسم اروپاییان نامداری که از جریان استقالل هند پشتیباني مي

 اند.هم ارتباطي داشته

 

  

29 Chatterjee, 2005: 267-268. 
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 ی اریانشهریآزادی رد اندیشه

 )فصل آغازین کتابي در حال نگارش(

 

انجمن  -شناسي دینشناسي تاریخي و جامعهشست مشترک گروه جامعهن

 ۱۳۹۵اسفند  ۱۵ی علوم اجتماعي دانشگاه تهران، یکشنبه شناسي ایران، دانشکدهجامعه

  ۲۲/۷/۱۳۹۶ی علوم اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبایي، شنبه سخنراني در دانشکده

 

                                                 

 

 .۱۲5-۱۲4: ۱۳8۷بهار،  30

 

 واهخطرح پرسش از مفهوم آزادی نزد ادیبان مشروطه

 

ای که بسیار در منابع سیاسي و در ادبیات عصر مشروطه، کلیدواژه

شود، آزادی است. مهمترین سخنگوی آزادی در این دوران اخالقي تکرار مي

الشعرای بهار بود که وقتي گو یعني ملکنیرومندترین و ارجمندترین شاعر پارسي

ر ایران با کا»ی محمدعلي شاه مجلس را به توپ بست، مستزاد جسورانه

 اش سرود و آن را چنین آغاز کرد: را درباره 30«خداست

 کار ایران با خداست با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
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ای هم او چند سال بعد که شیخ محمد خیاباني در تبریز کشته شد، سوگنامه

گر خون خیاباني مظلوم شهورش این بود: اش سرود که بیت تکراری مدرباره

 سرتاسر ایران کفن سرخ بپوشد /بجوشد 

 در این شعر بارها به آزادی اشاره شده از جمله این که: 

 خردان مسخره کردندحریت را بي  آزادی را بلهوسان ملعبه کردند 

ی محبوب خیاباني هم بود، در حدی که هوادارانش جالب آن که آزادی کلیدواژه

ی مهم آن که این شعرها همگي نامیدند. نکتهقلمرو آذربایجان را آزادیستان مي

یافت و به صورت ها انتشار ميشد و در روزنامهبرای برانگیزاندن مردم سروده مي

دهد که از همان ابتدای عصر مشروطه، شد و این نشان ميتصنیف خوانده مي

ی مخاطبان و این نخبگان فرهنگي که رهبران جنبش تجدد بودند، معنایي توده

 اند. کردهادی را دریافت ميی آزهمسان از کلمه

را به مناسبت « آزادی پیام»در همین حدود زماني عارف قزویني، غزلِ 

ها به آواز خواهان بر استبداد صغیر سرود و در مجلس دموکراتپیروزی مشروطه

را به کار گرفت که تا یک « شهیدان راه آزادی»خواند، و در آن تعبیر پرطرفدار 

 ا در گفتمانهای سیاسي تکرار شد.قرن بعد بارها و باره

 بنوش باده که یک ملتي به هوش آمد  پیام دوشم از پیر مي فروش آمد

 پوش آمدهزار شکر که مشروطه پرده  هزار پرده از ایران درید استبداد

 جوش آمد سان بهببین که خون سیاوش چه  ز خاک پاک شهیدان راه آزادی
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را در شرح توقیف  31«الشکویثب»بهار شعر هم وقتي  ۱۲۹۷در سال 

 اش سرود، با این بیتها آن را ختم کرد: روزنامه

 فتانمدرشت خ ی گیر و دار آزادی                       فرسود به تن،در عرصه...

 نشانمگفتم که مگر به نیروی قانون                         آزادی را به تخت ب

 نمآزاد نهاد خامه نتوا                وامروز چنان شدم که بر کاغذ       

 دانمای آزادی! خجسته آزادی!                           از وصل تو روی برنگر

 زد خود خوانمنتا آنکه مرا به نزد خود خواني                       یا آنکه تو را به 

                                                 

 

 .۲۶۱-۲5۹: ۱۳8۷بهار،  31

ی دیگر این دوران فرخي یزدی است که شعر مشهوری دارد با سراینده 

 گرایانه:دیف آزادی و تعبیرهای چپر

 یبخش جهان است نام آزادکه روح  یقسم به عزت و قدر و مقام آزاد

 یداشت از دل و جان احترام آزاد که  کساهل جهان محترم بود آن شیبه پ

  یکه ندارد مرام آزاد يمسلک به  خیبه صرف دعوت ش یگذار یچگونه پا

 یدست و پابسته شام آزاد یابر  هزار بار بود به ز صبح استبداد

 یآزاد امیرنجبران چون ق کنند پا شود آن روزه ب امتیبه روزگار ق

 یانتقام آزاد نیز مرتجع کِشم روزکیدهد  يبه من فرصت یاگر خدا

 یگر غالم آزاد ینشو «يفرخ» چو آزاد یشو يخواجه ک يز بند بندگ
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به ي از آن شعر دیگرِ او هم مضموني همسان دارد و جالب آن که بیت

 شود:تازگي با داللتي سیاسي در مراسم سوگ عاشورا به آواز خوانده مي

 دست خود ز جان شستم از برای آزادی آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

 ناخدای استبداد با خدای آزادی   در جنگ است 32زای جاودانه...در محیط توفان

ها و اسناد رسمي را داریم نامهها، گذشته از این شعرها، انبوهي از رساله

دهد که یکي از ی آزادی یا حریت به کار گرفته شده و نشان ميکه در آن کلمه

ارکان معنایي جنبش مشروطه مفهوم آزادی بوده است. در حدی که هم 

اند و هم مخالفانشان بر این دادهپرچمداران مشروطه مدام به این کلمه ارجاع مي

شاه و باال گرفت کار . این ماجرا به دوران مظفرالدیناندواژه تاکید داشته

                                                 

 

که تحريفش « زای ماهرانه در جنگ استدر محيط توفان»فرخی چنين آمده که در اصل شعر   32

 به جاودانه شعر را بهتر کرده است.

شود، و گویا از ابتدای کار و حتا در دوران محمد خواهان مربوط نميمشروطه

ی این کلمه در میان باالترین سطح دولتمردان هایي رسا دربارهشاه قاجار زمزمه

و رهبران دیني جامعه وجود داشته است. 

اریخ در حدی که مالعلي کني به ت

ای ق( نامه۱۲۹۰رجب  ۲۲) ۲۴/۶/۱۲۵۲

نویسد و در آن با به ناصرالدین شاه مي

مخالفت « ی آزادیی قبیحهکلمه»

  33ورزد.مي

 ۲5۰: ۱۳8۳آجودانی،   33
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شود که منظور این سرایندگان و با مرور این منابع این پرسش مطرح مي

و آیا مفهومي درونزاد و معنایي بومي را از  نویسندگان از آزادی دقیقا چه بوده؟

اند. اند، یا تعبیری مدرن و وامگیری شده از آن را در نظر داشتهکردهآن مراد مي

توان بسط داد و پرسید که مفهوم آزادی بدان شکلي که امروز این پرسش را مي

شود، شناسي و گفتمانهای عمومي مدرن به کار گرفته ميدر علوم سیاسي و جامعه

ر است و تا چه اندازه مفاهیمي شبیه یا تا چه پایه در تاریخ فرهنگ ایران نوظهو

توان پرسید ایم؟ همچنین ميموازی با آن را در سپهر معنایي پیشین ایرانیان داشته

ای که از دیرباز در ایران زمین وجود داشته با که زیربنای فلسفي مفهوم آزادی

، و مباني آنچه در دوران مدرن تکامل یافته چه شباهتها و تفاوتهایي داشته است

کارکردهای هریک چگونه بوده است. یعني این تعبیرهای گوناگون از آزادی در 

ها آمده، چه اثری بر کردار منگرفته و به چرخش در ميمي چه نهادهایي شکل

شده، و در جریان ها آفریده، ساماندهي و تفسیر ميداشته و چگونه توسط من

هایي است که در . اینها پرسشتاریخ چه جریانها و جنبشهایي را شکل داده است

 این نوشتار در پي پاسخگویي بدان هستیم.

 

 تفسیر رایج: گسست معنایي

 

ی تاریخ نوسازی در ایران در میان نویسندگان و پژوهشگراني که درباره 

ی تبارشناسي مفهوم آزادی به انگیزی دربارهتوجهي شگفتاند، بيزمین قلم زده

ی مفاهیم و از جنس ردگیری نکردن رگ و ریشه توجهيخورد. این بيچشم مي

ی آزادی در مرور نکردن منابع تاریخي است، وگرنه حجم نوشتارهایي که درباره

شان مضموني عصر مشروطه و دوران معاصر نوشته شده بسیار است و تقریبا همه

 کنند.مشترک را تکرار مي
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این زمینه را فرانتس روزنتال که یکي از کتابهای مهم دانشگاهي در  

نوشته، پس از مرور مفهوم آزادی در آثار فقهي و دیني مسلمانان، ضمن تالشي 

و جایگزین کردنش « تمدن ایراني»خودآگاه یا ناخودآگاه که برای محو کردن نام 

به این نتیجه رسیده که مفهوم  34به خرج داده،« تمدن اسالمي»ی با مفهوم نوساخته

اش در سپهر معنایي مسلمانان غایب بوده و در يآزادی در معنای مدرن و سیاس

رسانده و در سطحي دیگر داللتي این قلمرو آزادی تنها رهایي از بردگي را مي

اخالقي داشته و معنای رهایي از قید و بند دنیای مادی را هم داشته است. او به 

                                                 

 

ی تمدن با اسم مذهب و دين اينجا مجال گشودن اين بحث نيست. اما اصوال ترکيب کليدواژه 34

تمدن مسيحی و تمدن بودايی هم مبهم و هايی مانند تمدن اسالمی و نادرست است. يعنی کليدواژه

هايی ايدئولوژيک برای تفسير دلبخواه تاريخ پشتوانه هستند و هم معموال از مرزبندیمغشوش و بی

کند که به قلمرو جغرافيايی خاصی اند. مفهوم تمدن بر مدنيت و شهرنشينی داللت میبرخاسته

ه است. اديان سيستمهايی به کلی متفاوت در کند که يک نظام اجتماعی در آن تکامل يافتاشاره می

ع ایراني ی متون مورد ارجاعش زیر تاثیر مناباین نکته توجه نکرده که تقریبا همه

اند، شان اصوال پاسخي یا تفسیری بر منابع کهنتر ایراني بودهاند و برخينوشته شده

ی زبان عربي محدود مانده و داللتهای این مفهوم در زبان ملي و همچنین در دایره

تمدن ایراني یعني پارسي و زبانهای قومي موازی با عربي را نادیده انگاشته است. 

ه در نهایت این نقل قول به نظرش بسیار مهم جلوه کرده به همین خاطر است ک

بنده چون به مقام حریت رسد، از بندگي نفس خویش آزاد گردد. آنچه نفس »که 

خواهد او به آن راه نرود، بلکه او مالک نفس خود گردد و نفس مطیع او شود. مي

شوند و اغلب سطح فرهنگی هستند که با چاالکی چشمگيری در قلمروهای جغرافيايی جا به جا می

دوانند. چنان که مسيحيت امروز بيشتر در اروپا و کيش در سرزمينی جدای از زادگاهشان ريشه می

ايران غربی و ايران شرقی که جغرافيای زادگاهش  بودايی بيشتر در چين و ژاپن رواج دارد، و نه در

 بوده است. 
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د و با یابتکلیف و مشقت عبادت از او دور شود و در عبادت نشاط و آرامش مي

دیگر این نکته بماند  35«پردازد. آزادی نهایت عبودیت است.نشاط به عبادت مي

داری را در میان مسلمانان بدیهي و نهادین فرض کرده و بر این مبنا که نظام برده

ی تعبیری که دست کم درباره 36مفهوم آزادی را رهایي از بردگي فهم کرده است.

زی دنیای اسالم هم هست، اعتبار ندارد، چرا ی مرکقلمرو ایران زمین که هسته

ی کشاورز و مولد اقتصادی که به معنای حضور یک طبقه–دارانه که نظام برده

 اصوال در ایران زمین غایب بوده است.  -پذیر باشندمالکیت

ی تمدن شناسانه به حوزهی اندیشمندان غربي که با دیدی شرقتقریبا همه 

اند. یعني از سویي شناسانه را تکرار کردهن دو ایراد روشاند، ایایراني نگریسته

                                                 

 

 : فصل چهارم.۱۳۷۹روزنتال،   35

اند بسنده کرده -و آن هم تنها در بافت مذاهب اهل سنت  –به خواندن منابع تازی 

اند، و از سوی دیگر بي توجه ی پارسي را نادیده گرفتهو متون حجیم و گسترده

این متون، برخي  ی تولیدشناسي تاریخي زمینهبه بافت کلي اجتماعي و جامعه

مفاهیم مانند بردگي را که در بستر تاریخ اروپا برایشان آشنا بوده را به سرزمینهای 

 اند. دیگر تعمیم داده

 

 

 

 .5۶: ۱۳۷۹روزنتال،   36
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اش ی دیگری از این اندیشمندان برنارد لوئیس است که مقالهنمونه

 آزادی در اصطالح سنتي اسالمي»کند: ها آغاز ميی آزادی را با این گزارهدرباره

های عربي حرّ و مفهومي صرفا حقوقي بوده و فحوای سیاسي نداشته است. واژه

ی اشتقاقات و مترادفاتشان در سایر زبانهای جهان اسالم نیز برای حریه با همه

رفته که از نظر حقوقي آزاد )یعني توضیح شأن و مقام انسانهایي به کار مي

 37«اند.غیربرده( بوده

گوید که مفهوم آزادی که به کلي در سپهر لوئیس در همین مقاله مي 

کشورهای مسلمان غایب بوده، برای نخستین بار در پایان قرن هجدهم و ابتدای 

شود و نخستین برچسبي هم که قرن نوزدهم میالدی از اروپا به عثماني وارد مي

                                                 

 

 .۳۶: ۱۳۶۶لوئيس،   37

است. او به این نکته اشاره کرده که سربست نوعي « سربست»ی پذیرد، کلمهمي

بوده، و تعبیری تقریبا دست و پا شکسته از آن را به دست داده « تیمار» خاص از

ها پارسي است. طبیعي است که او از این نکته غفلت ورزیده که هردوی این کلمه

کنند که در آن داران اشاره ميهستند و به سنتي در واگذاری زمین به تیول

ی هپذیرد که دارندام ميبرداری از زمین )تیمار( به شکلي انجرسیدگي و بهره

ی دستاوردهایش دارد و نباید به جایي حساب زمین آزادی کامل اقتصادی درباره

ی سربست به ترکي عثماني تعلق دارد پس بدهد. لوئیس به خطا فکر کرده کلمه

ی نظام فئودالي دولت عثماني شکل گرفته است. در حالي که چنین و در زمینه

ی اقتصادی زمین به سربسته ماندن و فاش نشدن بهره نیست. کلمه پارسي است و
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کند و لزوما هم ارتباطي با نظام فئودالي ندارد، که حتا در عثماني هم اشاره مي

جز در مناطقي خاص و دورانهایي خاص تعبیر درستي نیست. در شرایطي که 

هایش ی زمین موظف به پرداخت مالیات باشد، باید حساب و کتاب بهرهدارنده

و محصول زمین معلوم باشد و به مستوفیان ارائه شود. اگر کسي از این وظیفه 

خواهد بود و « سربسته»معاف شود و به جایي جوابگو نباشد، حساب و کتابش 

خواهد شد. این دو واژه دقیقا در همین « آزاد»ی نهادهای مالي دولت از مداخله

اند و با مفهوم بنیادین شدهته ميمعنا پیش از تاریخ مورد نظر لوئیس هم به کار گرف

آزادی در تمدن ایراني پیوند دارند، و اینها ارکاني است که لوئیس به کلي نادیده 

 انگاشته است.

                                                 

 

 .۳۶: ۱۳۶۶لوئيس،   38

 ۱۱۵۳آنچه که لوئیس به درستي بر آن تاکید کرده، آن است که در سال  

.م( پس از درگیری روسیه و عثماني، سلطان روم ناگزیر شد طي پیمان ۱۷۷۴)

ک قینارجه به خانهای تاتار کریمه خودمختاری اعطا کند و به این ترتیب کوچ

حق سربستي به آنها داد. یعني که از مالیات و حساب پس دادن به باب عالي 

را به کل « آزاد شدن از مالیات»او این مفهوم اقتصادی و خُرد از  38اند.معاف شده

ني و در نتیجه کل مسلمانان گوید مردم قلمرو عثمامعنای آزادی بسط داده و مي

جهان تا پیش از این تاریخ مفهوم مستقل و دقیقي از آزادی را در ذهن نداشتند 

ی و این معني نخستین بار در این تاریخ و آن هم به این شکل در صحنه
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ی مالیاتي را هم ناشي از ورود روزگارشان پدیدار شد و جالب آن که این قاعده

 داند. ثماني ميمفهوم آزادی به قلمرو ع

های گذشته کمابیش چشم و ی نویسندگان ایراني طي دههتقریبا همه

اند و همین جمالت را به گوش بسته و کورکورانه از همین سخنان پیروی کرده

اند، بي آن که نقدی بر آن وارد سازند و غیاب شواهد اشکال گوناگون تکرار کرده

را مورد توجه قرار دهند. برخي از این برای این دعوی و شواهد ناهمخوان با آن 

اند و خواه به مدار از مدرنیته بودهگرا یا یوناننویسندگان هواداران گرایشي چپ

ی شمالي و خواه به خاطر خطایي در فهم و خاطر پیروی از دستور کار همسایه

ی عناصر فرهنگي ایراني را ای در دانایي، ویراني سنت و نابود کردن همهکاستي

نشاندگان به کنار، نویسندگان این طیف در دف گرفته بودند. خائنان و دسته

اند که ایران زمین پس از ترین حالت هم دستخوش این توهم بودهنیکخواهانه

هضم شدن در شکم مهیب امپراتوری کمونیستي یا درپیوستن به تار و پود 

 خواهد شد. « ترپیشرفته»بازارهای جهاني 

ین نویسندگان و فعاالن سیاسي را از همان ابتدای کار ی آغازین انمونه

بینیم. با این تفاوت که در ابتدای کار شعارهای لیبرال و دوران مشروطه مي

مدار بیشتر بر این گروه غلبه داشت، و کم کم تا صد سال بعد گرای یونانراست

ي و ها به شعارهایي ضدغربي و ضدامپریالیستزیر فشار هژموني سیاسي شوروی

 بلشویکي دگردیسي یافت. 

شان ی آزادی، که اغلبدر میان نخستین نسل از مبلغان اندیشه

شان هم نسبت به دیدگيپرست و نیکخواه بودند و سطح سواد و جهانوطن

توان از میرزا حسین خان نسلهای بعدی روشنفکران ایراني سرآمد بود، مي

آخوندزاده نام برد. بیشتر این  سپهساالر و میرزا ملکم خان و میرزا فتحعلي

اندیشمندان معتقد بودند برای ورود مفهوم غربي آزادی باید نخست سنت را در 
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هم شکست و در فضایي محدود و مشخص که به این ترتیب در دل فرهنگ خالي 

های اروپایي را جای داد. برخي از ایشان مانند آخوندزاده در این شود، واممي

خان رندانه از کامل سنت بودند و برخي دیگر مانند ملکم بین خواهان ویرانگری

پوشش دین و رمزگان آشنای سنت همچون لفافي برای معناهای نو بهره 

 جستند. مي

ای بودند که دقیقا در همین زمان ی فرهنگ غربياین اندیشمندان شیفته

به « دیگری»کرد و ایران را همچون خود را بر اساس میراث یوناني بازسازی مي

هایي که کرد. نظریهصورت امری شوم و مخوف و تهدید کننده بازنمایي مي

ی ایران ای نمایان است در همین زمان دربارهخواندهشان برای هر تاریخنادرستي

زمین شکل گرفت. از افول روح تاریخ در شرق به روایت هگل گرفته تا استبداد 

، که همگي در ناداني مطلق ی تولید آسیایي مارکسشرقي ویتفوگل و شیوه

شان بخشهایي گلچین شده از منابعي ی ایران نوشته شده بودند و تنها مرجعدرباره

ی های جسته و گریختهمحدود و بسیار نامعتبر مانند تواریخ هرودوت یا سفرنامه

خواه این نسل چنین برداشتهای آن روزگار بود. بسیاری از متفکران مشروطه

کردند که بنیادی را یکسره پذیرفته بودند و چنین تبلیغ ميتایدئولوژیک و سس

شان با بندگي عجین شده و ی تاریخيایرانیان مردمي ناآزاد هستند و پیشینه

بنابراین باید یکسره آنچه که هستند را وا بنهند تا بتوانند موهبت آزادی اروپایي 

 را در آغوش بکشند. 

ها با ایشان ن سیاسي نیز در این زمینهی مقابل این فعاالجالب آن که جبهه

هایي نظر بودند. همزمان با وزیدن بادهای تغییر در ایران و فراگیرتر شدنِ زمزمههم

گرایان در برابر کاران و سنتای از محافظهکه خواهان اصالح امور بود، جبهه

اوت داد. تفداشتها ارجاع ميخواهان شکل گرفت که آن نیز به همین پیشمشروطه

های فرنگي ترجیح خواهان آن بود که سنت خودی را به نوآوریایشان با مشروطه

اند و سنت دادند، اما گذشته از این در این نکته که ایرانیان فاقد آزادی بودهمي
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شان ضدآزادی است با ایشان اشتراک نظر داشتند. از مال علي کني تا شیخ دیني

ما چندین نسل از رهبران دیني را داریم که با  اهلل نوری و از آنجا تا روزگارفضل

شناسان، از سویي تمدن ایراني ی شرقنظرانهداشتهای تنگبیاني سازگار با پیش

کاستند و از سوی دیگر روایت غالب در این زمینه را را به سنت اسالمي فرو مي

این کردند. دانستند و در نتیجه این مفهوم را طرد ميبا آزادی ناهمخوان مي

شان و پیروی ی فرهنگ پیشینسخنگویان هم از این رو به خاطر گسستن با پیکره

 -هرچند از سر ناداني و هرچند به شکلي غیرمستقیم–شناسانه های شرقاز سرمشق

ی خواهان مدرن، جبههی ترقياز موج مدرنیته متاثر بودند و در برابر جبهه

خطا پاسدار سنت دیني یا ملي ایراني  که بهدادند، مرتجعاني مدرن را تشکیل مي

خواه و اغلب بیش از ایشان با این سنت شد و به قدر رقیبان مشروطهقلمداد مي

 و فرهنگ بیگانگي و فاصله داشت.
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طلبان مثل میرزاحسین خان خواهان و اصالححتا برخي از مشروطه

دولت هواداری ی اصالح و نوسازی که از ایده 40الدولهو ممتحن 39فراهاني

سر ناسازگاری داشتند و آن را با سنت « ی منحوس آزادیکلمه»کردند، با آن مي

ی دانستند و گراییدن به آن را مایهسیاسي شاهنشاهي در ایران مخالف مي

کردند. در این میان اندیشمنداني فرجام قلمداد ميپراکندگي و کشمکشهای بي

یرزا محمد حسین نائیني که بر تاریخ و سنت که مانند میرزا آقا خان کرماني یا م

ایراني تسلط داشته باشند و احیای ظرفیتهای نهفته در تمدن ایراني و اسالمي را 

اندیشیدند اغلب تبلیغ کنند، بسیار اندک بودند. آن کساني هم که در این راستا مي

بادی الدین اسدآشان سید جمالبهره بودند و نمونهاز دستگاه نظری منسجم بي

                                                 

 

 .۱4۶-۱4۰: ۱۳4۲فراهانی،   39

کوشید شکلي از مفهوم نوسازی را در پیوند با سنت اسالمي است که مي

روی راهي بود که میرزا ملکم خان صورتبندی کند و در این معني کمابیش دنباله

 گشوده بود. 

باید به این نکته توجه داشت که تکاپو برای دستیابي به آزادی و کوشش 

که از غرب وارد شده بود، تنها به ی آزادی برای فهم و صورتبندی مفهوم تازه

شد و امری بود که در سراسر قلمرو ایران زمین محل کشور ایران محدود نمي

در جغرافیای جهاني « خاورمیانه»ی ی تازهپرسش بود. در این هنگام عمال نقشه

استعمار شکل گرفته بود و ایران زمین به کشورهایي پاره پاره و مستمعره تجزیه 

 شده بود. 

 .۲۱۱-۱88: ۱۳5۳الدوله، ممتحن  40
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شد از گوشه و کنار ا این همه طنین پرسشها و پاسخهایي مشابه را ميب

دید و دریافت. همزمان با بحثهایي که در استانبول و تفلیس در جریان بود و 

اغلب رهبرانش مهاجران ایراني بودند، در ایران شرقي نیز بحثهایي مشابه انعکاس 

از روشنفکران بخارایي  ای( که رهبر حلقه۱۲۷۶ی داشت و احمد دانش )درگذشته

منتشرش کرد  ۱۲۶۱نوشت و در « نوادر الوقایع»بود، طي هفت سال کتابي به نام 

و در آن آزادی را در معنای منفي و رهایي از یوغ ستم حاکمان فاسد تعریف 

کرد. منظورش هم امیر بخارا بود که قلمروش پس از برکنده شدن از ایران در 

شار روسها قرار داشت. روشنفکران بخارایي که وضعیتي نیمه خودمختار زیر ف

شان به بلشویکها پیوستند و سازمان دهندگان هضم ایران شرقي در بعدتر بسیاری

دل کابوس استالیني شدند، اغلب شاگردان همین شخص بودند و در میانشان 

صدرالدین عیني از همه نامدارتر بود. صدرالدین عیني که عاملي کلیدی در تغییر 

ی ردم از پارسي به کریلیک بود و کارگزار پنهان سرکوب وحشیانهخط م

ی مفهوم آزادی مداران بود، در این دوران به قدری شیفتهمقاومتهای فرهنگي ایران

 منتشر کرد.« سرود آزادی»بود که شعری به نام 

در سرزمین هرات و بلخ باستاني و کشور امروزین افغانستان هم 

ی سراج محمود طرزی روزنامه ۱۲۹۰ن بود. در سال جریانهای مشابهي نمایا

های مدني االخبار االفغانیه را منتشر کرد و در آن همزمان از دولت مقتدر و آزادی

دفاع کرد. این نویسندگان که به تدریج درپیوستن به دولت تزاری را پذیرفته 

خن شان با اعجاب از پیشرفتهای غرب سبودند، درست مانند همتاهای ایراني

کامل از  گفتند و ضمن خوار شمردن آنچه که ایرانیان بودند و داشتند، تقلیدمي

دادند ی شکلي از آزادی شعار ميشمردند و در همین راستا دربارهغرب را روا مي

 که مفهومي مبهم و گسسته داشت.

ای که مفهوم در میان نویسندگان و پژوهندگان معاصر ما چارچوب معنایي

اش را رقم زده، همین تاریخ ی تبارنامهین کرده و تصور ذهني دربارهآزادی را تعی
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ی نویسندگان معاصر دو رکن مشترک کوتاه یک و نیم قرني است. یعني تقریبا همه

اند: این که مفهوم آزادی امری خواهان و مستبدین را پذیرفتهدر میان مشروطه

ای که به سنت اسالمي انينوظهور و مدرن و اروپایي است، و این که با سنت ایر

فرو کاسته شده، ناسازگار است. خواه آنان که مانند مرتضي مطهری آزادی را در 

اش همچون امری استعالیي و غیرزمیني و بنابراین محو و مبهم و معنای سنتي

ای مانند آرامش و چه نویسنده 41اند،ناسازگار با آزادی اروپایي قلمداد کرده

سابقه و شرایط ظهورش را آزادی را در ایران زمین بي دوستدار اصوال مفهوم

 42و عنصری به نام دینخویي را مانع تحقق آن فرض کرده است. منتفي دانسته

                                                 

 

 .۱5: ۱۳۷5مطهری،   41
 .۲۰۰4دوستدار،  42

شماری که در شناسایي معنای آزادی در منابع کهن ایراني پژوهشگران کم

ل اند آن معنای بومي را به شکلي با معناهای تحواند نیز اغلب تالش کردهکوشیده

ی غربي برابر بنهند و آن را همسنگ معناهای مدرن قلمداد کنند. یافته در جامعه

یابد به ی رند تجلي ميچنان که مثال مفهوم آزادی نزد حافظ را که در کلید واژه

اند، اما درستي همچون صورتي اصیل و بومي از آزادی به رسمیت شمرده

اند و از این رو آن انگاشته نادیده ها و سیر تکامل تاریخي این مفهوم راپیچیدگي

 43اند.را با آزادی اگزیستانسیالیستي اروپایي برابر گرفته

ی مفهوم آزادی در سپهر معنایي خالصه آن که برداشت رایج درباره 

تاسیس است، از غرب وامگیری معاصر ایران، آن است که این مفهوم نوپا و تازه

 .۷۰-5۱: ۱۳۹4و کزازی، وفايی فرد   43
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ر منابع ادبي و نوشتاری پارسي آمده، پیوندی ی آزادی که پیشتر دشده، و با کلمه

ندارد و تنها نوعي اشتراک اسمي در این میان برقرار است. یعني ایرانیان مفهوم 

اند و این معني را به شان نداشتهای از آزادی در سنت فرهنگيپرداخته و پیشرفته

 اند.تازگي و در جریان ورود مدرنیته به قلمروشان درک و تصاحب کرده

اما باید به منابع ایراني بنگریم و ببینیم که این برداشتها و تصورات تا چه پایه در 

 برابر نقد متکي به اسناد مدون مقاومت توانند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 داشتهاروش نقد پیش

 

داشتهایي که برای بیش از یک و نیم قرن تکرار شده پرداختن به نقد پیش 

فکری ایران و جهان تبدیل شده، و به اصولي جا افتاده در فضای روشن

طلبد و این نخستین گام ضروری برای شناسي مشخص و روشني را ميروش

ایست که رویارویمان قرار دارد. من در این نوشتار با رویکردی واسازی افسانه

سیستمي به مسئله خواهیم نگریست. رویکردی موسوم به دیدگاه زروان که پیشتر 

ن مقاله انتشار یافته است و تفسیری از پیوند میان در قالب هفت کتاب و چندی

ی سیستمهای پیچیده به من و نهاد )یعني عاملیت و ساختار( را در بستر نظریه

های پژوهشي سختگیرانه و ای از روشدهد. از دیدگاه زروان مجموعهدست مي

ي توان از تحلیل جفتهای متضاد معنایشود که در میانشان ميشفاف استخراج مي
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در متن، تحلیل ساختاری رمزگان در متون همزمان، و ردگیری روابط میان متون 

 شناسي تاریخي یاد کرد.در بستر جامعه

پیشتر نگارنده با تکیه بر همین روشها به شکلي مستند و مستدل نشان 

که اغلب نزد فیلسوفان اروپایي با سوژه همتا گرفته -« من»داده که مفهوم 

شناختي و سیاسي زمین برای نخستین بار در قالبي جامعهدر ایران  -شودمي

های دیني و فلسفي این مفهوم هم در گاهان شکل گرفته و نخستین صورتبندی

شود. همچنین پیوستگي این مفهوم در گذر زمان را نیز در زرتشت یافت مي

ام. در نوشتارهای دیگری پیچیدگي و دیرینگي چندین پژوهش نشان داده

                                                 

 

کوروش »و « داريوش دادگر»ع بنگريد: کتابهای ی اين موارد به اين مناببرای بيشتر خواندن درباره 44

« زند گاهان»شناختی؛ کتاب برای شرح ظهور منِ ايرانی در بافتی سياسی و جامعه« بخشرهايی

برای « تاريخ خرد ايونی»کتاب برای شرح کهنترين صورتبندی فلسفی مفهوم من در متون اوستايی؛ 

شان در اين قلمرو؛ شرح چگونگی ورود اين مفاهيم به سپهر زبان و فرهنگ يونانی و برونزاد بودن

شناختي نیز نشان خودآگاهانه و منظم مفهوم نهاد را در سطحي جامعهصورتبندی 

های مربوط به دهد نظریهام که نشان ميام و گواهان و اسناد فراواني آوردهداده

در ایران زمین  -به ویژه نهادهای خانواده، دولت و سازمان دیني–نهاد اجتماعي 

  44پیوستگي و پیچیدگي چشمگیری داشته است.

ی ور متوني که طي سه قرن گذشته در بستر تمدن اروپایي دربارهبا مر 

آزادی تولید شده و بازخواني گفتمان مدرن در این زمینه، کمابیش به همان 

اند. یعني رسیم که نویسندگان و پژوهندگان دیگر نیز بدان اشاره کردهای مينتیجه

که اولي به توانایي  اش دو معنای مثبت و منفي داردمفهوم آزادی در بافت مدرن

ی پيوستگی اين درباره« پيکربندی من در غزل حافظ»و « مفهوم من نزد بيدل دهلوی»های مقاله

« تاريخ نهاد در عصر ساسانی»و « نیتاريخ سياسی شاهنشاهی اشکا»مفهوم در قرون ميانه؛ کتابهای 

شان در های ساختاریبرای شرح پيچيدگی و تمايز نهادهای اجتماعی در ايران باستان و پيوستگی

 گذر زمان.
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اش از منعها و کند و دومي بر رهایيشخص برای انجام کاری اشاره مي

کند. اگر همین دو مضمون را تحلیلي سیستمي محدودیتهای بیروني داللت مي

 دهد: یابیم که دو رکن نظری زیربنای مفهوم آزادی را تشکیل ميکنیم، در مي

یک سیستم خودبسنده، « من» ی آزاد، باور به این کهنخست: اراده 

کردارهای خود را به شکلي  -و باید که–تواند خودآگاه و خودمختار است و مي

 خودمدار و درونزاد انتخاب کند.

دوم: کشمکش عاملیت و ساختار، یعني این برداشت که محدودیتهای  

شود. از این اغلب از سوی نهادهای اجتماعي پشتیباني مي« من»حاکم بر رفتار 

 و تنشي میان من و نهاد برقرار است.ر

رکن معنایي نخست به مفاهیمي مانند انتخاب، اراده، حق، خودآگاهي، 

ای روانشناختي مربوط دهد و به سطحي فردی و الیهمسئولیت و گناه ارجاع مي

خورد. مضمون جویي لذت و شادکامي گره ميشود و اغلب با مضمونِ پيمي

شود و با مفاهیمي مانند قانون، شناسانه مربوط ميدوم به تنشي در سطح جامعه

کند. در اولي آزادی مثبت ممنوعیت، تابو، سنت، عرف، و جرم پیوند برقرار مي

به معنای توانایي برگزیدن رفتار خویش مورد نظر است و در دومي آزادی منفي 

 ازد. سدر معنای رهایي از یوغ محدودیتهای نهاد است که آزادی من را متبلور مي

بر این مبنا نقد آرا و برداشتهایي که شرح دادیم به سادگي ممکن است.  

های تاریخي و منابع دیني و ادبي و باید با روشي شفاف و روشن به اسناد و داده

ی این دو مفهوم را جستجو کرد. اگر به راستي این دو فلسفي نگریست و تبارنامه

توان حکم داد که به غایب باشند، ميدر متون کالسیک پارسي و باستاني ایران 

ی ایراني قول دکتر محمدعلي موحد اصوال شرایط فهم و تعریف آزادی در جامعه

آید که منتفي بوده است، و در این حالت سخن دکتر دوستدار درست در مي

ی آزادی و فهم خویي ایرانیان را زیربنای منع پرسشگری و برهوتي در زمینهدین

 کرد.د ميفلسفي آن قلمدا
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اما اگر بتوانیم با روشي علمي و با تکیه به شواهدی روشن حضور این  

اش در گذر زمان و دو مفهوم در تمدن ایراني را نمایان سازیم، و پیوستگي

ی آزادی را مستدل کنیم، نادرستي کل اش در پیوند با کلمهصورتبندی شدن

ی ی تصوراتي که دربارههمه ایم. یعني مبنایسرمشق نظری یاد شده را نشان داده

غیاب مفهوم آزادی در ایرانِ پیشامدرن وجود دارد، اگر نقادانه تحلیل شود، در 

ها گردد. هرچند این دیدگاهنهایت به غیاب همین دو رکن مفهومي منتهي مي

های آشفته و نامنسجم و مبهم و نادقیق هستند و به شواهد تاریخي و اسناد و داده

شان استخواني ی لرزاناند، اما در هر صورت زیر گوشتهکیه کردهبسیار اندکي ت

اش همین دو رکن مفهومي یاد شده است: باور سست و شکننده دارند که شالوده

به این که دو رکن مورد نظر در غرب تکامل یافته و میراثي یوناني است، و 

وارد و تازه تعصب بر سر این که چنین مفاهیمي در ایران وجود نداشته و نوپا

است و ارمغاني است که در دوران مشروطه برای مردم کشورمان حاصل آمده 

 است. 
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گارخاهن:   تصوریاهی تلسکوپ اهبل  از کهکشانهان
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکي برای دوستانم منتشرش به عنوان هدیه ایست کهسیمرغ نشریه

چرا که شان بفرستند. شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان ميمي

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 ميwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصي

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشاني

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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