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 سرمقاله
 اندر ضرورت بازسازی تقویم

 میتقو فیهستند، بازتعر ارویبا آن رو انیرانیا یکه امروز همه یضرورت

نه دو ساال میتقو رباز،یاست. از د نیزم رانیا یرپاید خیشان بر اساس تارساالنه

و  ،یجمع یرفتارها یکه عبارتند از هماهنگ کردهیکارکرد مهم را برآورده م

 یتهایفعال میبا تنظ یعجم یکردارها یروزانه. هماهنگ یمعنادار کردن زندگ

که خاستگاه  نیزم رانیکارکردها در ا نیا ی. هردوشودیمشخص م یدیتول

 قیدق یمیبا تقو نهیرید اریبس یاست، از زمان نیامروز قیدق یدیخورش یگاهشمار

 میدر تقو توانیرا م یکارکرد یهماهنگ یمثال برا نیبرقرار کرده بود. بهتر وندیپ

از ماهها به  یکیبوده و در آن نام  جیرا یعصر هخامنش رکه د دیباستان د یپارس

 دهدینشان م نهایبذر افشاندن است و ا یبه معنا گریشخم زدن و نام ماه د یمعنا

 یفصل خاص یاند و مثال در ابتداداشته یفصل یمیکشاورزانه تنظ یهاکه کارکرد

 یبا رمزگذار یاست. کارکرد دوم که تا حدود شدهیفالن محصول انجام م یدرو

 ای یخیتار یدارد، بزرگداشت رخدادها وندیپ یجمع یهایهمان هماهنگ

است.  هخوردیگره م یجمع یتهایفعال انیپا ایاست که اغلب با آغاز  یریاساط

و شب چله است که نقاط اوج  رگانیمشهورتر از همه نوروز و مهرگان و سده و ت

 یخیتارمهین یرخداد ای یریاساط یبا داستان کیو هر دهدیرا نشان م یفصل

داشته  یخیتار یتیعناصر گاهشمارانه هم ماه نیاز ا یمربوط شده است. برخ

و مسلمانان  داشتندیزرگ مرا ب یسالگرد درگذشت مان انیاست. چنان که مانو

حالج در سالگرد اعدامش  روانیاند و پقرار داده امبریرا هجرت پ شانخیمبدأ تار

 نی. ادندیکشیرا انتظار م زشیو رستاخ آمدندیدجله گرد م یبر کرانه

 خیکل تار یو به نوع کندیمردمان معنادار م یسال را برا یروزها هایگذارنشانه
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هم  بیترت نیو به ا کندیم یسال بازخوان کی یرا در ط یمل یهاو اسطوره

 یخیتار تیو هم هو سازدیمردمان را استوار م یو اخالق گروه یجمع تیهو

چرخش  ایروزها  یکه در گذر خنثا کند،یم شکشیپ یبه مردم عاد یندتنوم

 .ستین یماهها و فصلها به هم به دست آوردن یکیمکان

سال  یزرگ در معنادار کردن روزهاما دو اختالل ب یدر زمانه 

 خیتار یعمد یبه فراموش خیشدنِ تار یاسیآن که س یکیرخنه کرده است. 

 نیمهم دامن زده است. ا یو سرکوب و سانسور مناسبتها یرانیتمدن ا ینهیرید

و  میتقمس یبه شکل نیزم رانیشده در گرداگرد ا دهیتراش ینوپا یامر در کشورها

شان انجام نشاندهدست یدولتها ایدست استعمارگران  خشن و سرکوبگرانه به

آن که در  بیهمراه بوده است. عج ییزدارانیو ا ییزداتیهو یو با نوع رفتهیپذ

مشابه وجود  یهم که هرگز مستعمره نشد، روند رانشهریدل ا یعنیکشور خودمان 

الل آن اخت نیآورده است. دوم دیرا هم پد یمشابه یفرهنگ یهایماریداشته و ب

 یهایسرگرم یمدرن، محتوا یعموم یهارسانه یطرهیاست که به خاطر س

 شهیدر همه جا ر یخیتار یسوادو کم یتیهویاز ب یمردمان دگرگون شده و شکل

 یناش انیرانیا میشدن و مدرن شدن تقو یاسیدو عارضه از س نیدوانده است. ا

 فیو بازتعر خیتار یانبازخو یبرا ینهاد ییکارها وساز  ییشده است. از سو

نشان دهند،  ینوظهور مدرن مقاومت بانیوجود نداشته تا در برابر رق یرانیا ریاساط

به قدرت  نیزمرانیا یدر قلمرو باستان زیسترانیا ییدولتها گرید یو از سو

قلمرو  نینامتناسب با ا یقد و قامت شانکیدئولوژیکه به خاطر بافت ا انددهیرس

را در خود  ایو جغراف خیتار نیگنجاند کل ا ییاند و تواناهبزرگ داشت یتمدن

 یکوشش جمع ،یمیتقو یپوچ شدگ تیوضع نیرفت از ااند. راه بروننداشته

و معنادار کردن  میتقو فیهمت کنند و در بازتعر دیاست که با ینخبگان فرهنگ

اخته، و پرد دهیپژوه یریو اساط ندمست یخیبر تار هیبا تک انیرانیروزشمار ا

 بکوشند.
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 اخبار   

 روزاهی گذشته  
پژوهی انجمن ی فیلم* عصرگاه آدینه دهم آذر دهمین نشست حلقه

ی ملی ی آثار بهرام بیضایی در سالن اندیشگاه کتابخانهزروان با بحث درباره

ایران برگزار شد. در این نشست دکتر رضا فاضلی، مهندس مهرداد مرزوقی و من 

ی گوناگون آثار بیضایی سخن گفتیم و مدیریت نشست طبق های سویهدرباره

 ی دکتر غالمرضا آذری بود. معمول بر عهده

* عصرگاه چهارشنبه بیست و نهم آذرماه انجمن نجوم جشن شب یلدایی 

ی فیزیک دانشگاه تهران برگزار کرد که در آن با موضوع در دانشکده

شناسی ی از کتاب اسطورهای داشتم و بخششناسی شب یلدا سخنرانیاسطوره

 شد را برای حاضران بازگو کردم.آسمان شبانه که به موضوع مربوط می

با « شناسی تاریخی شعر معاصر پارسیجامعه»ی * کتابهای مجموعه

ی تا نوروز انتشار خواهد یافت. این مجموعه چهار همت نشر شورآفرین آماده

( ۲الشعرای بهار، ملک (۱گیرد: جلد نخست از این پژوهش را در بر می

( ابوالقاسم الهوتی و ۴( سه زن شاعر )پروین، سیمین، فروغ(، و ۳نیمایوشیج، 

گرا. از نکات جالب این کتابها سانسور شدیدی بود که وزارت ارشاد شاعران چپ

های انتقادی نسبت به نیما اعمال کرد و شیفتگی و ارادت ی گزارهدرباره

 کرد.رم به آن حضرت را برمال میی سانسورچیان محتنامنتظره
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 روزاهی آینده 
 

های زروان از آدینه هشتم دی ماه ی کالسی تازه* نخستین گام از دوره

 ی بعد آمده است.آغاز خواهد شد. اطالعات بیشتر در این مورد در صفحه

ماه چهارمین همایش ملی * روزهای سه شنبه پنجم تا پنجشنبه هفتم دی

ی ایران برگزار خواهد شد. عصرگاه روز ی و فرهنگی در جامعهپژوهش اجتماع

شناسی تاریخی انجمن ( گروه جامعه۱۸:۳۰-۱۶:۳۰چهارشنبه )ساعت 

ام گذاشته شده، پنلی تخصصی شناسی ایران که افتخار مدیریتش بر عهدهجامعه

شناسی تاریخی هویت برگزار خواهد کرد که در آن شش سخنران ی جامعهدرباره

 هشهای خود را ارائه خواهند کرد:پژو

 یبازتاب یو سنت یشهروند یعموم تیهو: دکتر کرامت اهلل راسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهودی سمیبولشو ی:نیتد یدکتر مهد

 ینظر یدر ساخت مبان دارشناسانهیپد ییو چرا چونی: دکتر کاوه فرهاد

 رانیگرانه در ا یاری ینیکارآفر
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 یرانیا مسیونالیناسیی: رزایاهلل م تیدکتر آ

 یو فرامل یفرومل یدر برابر چالش ها تیملی: احمد دیدکتر حم

ی قدرت و شبستان )حرمسرا( را ارائه ی پژوهشم دربارهمن هم نتیجه

 خواهم کرد.

ی ادبی سیمرغ در مکان * شامگاه یکشنبه سوم دی نشست حلقه

ر ی روانشناسی سیاووشان برگزار خواهد شد. در این نشست من و دکتموسسه

مان برای بازخوانی و تحلیل شعر معاصر را تبیین شناسیامیرحسین ماحوزی روش

 دهیم.کنیم و به نقدهای حاضران پاسخ میمی

پژوهی ی فیلم* عصرگاه آدینه پانزدهم دی ماه نشست یازدهم حلقه

ی آثار استانلی کوبریک اختصاص خواهد یافت. در انجمن زروان به بحث درباره

اه با دکتر رضا فاضل، دکتر مینو خانی، و آقای محمود صادقلو این نشست همر

 ی آثار کوبریک سخن خواهم گفت.گیوی درباره
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شناسانه در چارچوب نگرش جامعه-است روان یاهنظری زروان ️☣

 مفهوم انسان فیبازتعر یبرا ده،یچیپ یهاستمیس

اتصال  ی، چگونگ«من» یستیزروان عبارت است از چ یدکلی پرسش ️☣

 «من» یرفتارها ییِو چرا «یاجتماع ینهادها»به « من»

 یدر زندگ هینظر نیبه کار انداختن ا یاست برا طرحی زروان کارگاه ️☣

 ،یکردن شادمان نهیشیب یهاوهیش یگپ و گفت درباره یبرا ییروزانه و فضا

 کردن سازمان درومنیمن و ن یتوانمندساز یعنی ،یو هدفمند یتندرست ،یرومندین

که  ارانیاز  یحضور در جمع یاست برا یزروان امکان فضای ️☣

دادن خود در آن راستا را  رییتغ یباشند و چگونگ خواهندیآنچه م یجستجو

 کنند. نیتمر

 ۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵:یسینوو نام یهماهنگ
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 بازی در دشتهای طالقان-: سفر۱۳۹۲تابستان 
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 ۱-شناسیرسم زردستیزی ؛ گفتاری  رد دافع از جامعه چالش:

 وارگی آرای عوامانهمرغاندر تخم درآمد: گفتارپیش

 

بارد. زرد ای یرقانی است. زردی از در و دیوارش میی ما زمانهزمانه 

شان که با چروکیدگی و افسردگی برگها و فرو ریختن ای فصلیهمچون استعاره

ی ارزش بودن زمینههمگام است، و زرد همچون رمزگانی مطبوعاتی که به بی

ای و بستری ای و زمینهکند، یعنی خوار بودنِ رسانهمی کاغذین مطلبی داللت

و عوامانه بودن محتوای نوشته شده  است، که خواری جوهر قلم نویسنده و سبک

دهد. اخبار زرد، نشریات زرد، کتابهای زرد و هنر زرد گرداگرد بر آن را نشان می

شود که به ن میما را فرا گرفته و رهایی از این یرقان گسترده تنها زمانی ممک

ای و مستدل بپردازیم و ابزارهای الزم برای درمان این مرض را یک نقدی ریشه

به یک برگیریم و به کار اندازیم ابزارهایی که عبارتند از برساختن یک دستگاه 

پذیر، در دست داشتن معیارهایی نظری استوار و روشن و شفاف و رسیدگی

و داوری، و در نهایت داشتن موضعی و  دفاع برای نقدمشخص و منسجم و قابل

ای واال و معیاری سختگیرانه برای تمیز دادن سره از ناسره را ای که سلیقهجبهه

 پشتیبانی کند. 

بافی و برنشاندن بالغت به جای مفهوم یکی از عوارض از آنجا که کلی 

خواهم کوشید در این زنجیره از  هاست،ها و زردپردازیهمین زردنویسی

شتارها بالغت را )که نیک و ضروری است( در خدمت مفهوم بگیرم و بحث نو

شناسی است، و خود را به میدانی مشخص و ویژه محدود سازم، که دانش جامعه

ی علوم شناسی تاریخی و فلسفههای خویشاوندش، مثل جامعهتا حدودی رشته
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تکه، شاخه  اجتماعی و علم سیاست. قصدم نقد و واسازی گفتمانی فراگیر، تکه

شاخه، و نافذ است که بیش از یک قرن در فرهنگ ما پیشینه دارد و از سویی 

های گوناگون نامنسجم و سطحی و سبک و عوامانه است، و از سوی دیگر با آرایه

بنیاد که به ی بسیار تزئین شده است. گفتمانی سست و بیو زیورهای فریبنده

اش ها و نقد منطق درونیمنابع و داده ها و ارزیابیسادگی با شفاف کردن دعوی

شان سیاسی اش را نشان داد. اما به دالیلی که برخیتوان نادرستی و زیانباریمی

ی ما های گذشته در جامعهشناسانه هستند، طی دههو برخی دیگرشان جامعه

ی فهم و هیجانی است و تودهجایگیر شده است. هم از آن رو که عوامانه و ساده

« زرد»کند، و هم بدان خاطر که به معنای دقیق کلمه ان را بهتر درگیر میمخاطب

هایی گسسته و نامستدل و پراکنده از شکایتها، ابراز است، یعنی تکه پاره

گیرد که برخورد زودگذر با آن برای ها را در بر میها و گاه دشنامناخرسندی

 ی مردم کنجکاو جالب و جذاب است. توده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد و واسازی این گفتمان زرد از آن رو ضرورت دارد که ظاهر و نمودی  

علمی و دانشگاهی به خود گرفته و در غیاب منتقدان جدی و پیگیری کم کم 
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شود، که به خودی خود دارد به نوعی هنجار آکادمیک در کشورمان بدل می

انی را ی شرمساری است. همچنین اهمیت دیگرش در آن است که هویت ایرمایه

ستیزی اغلب خود قرار داده است. یعنی ایران -و در واقع طعن–محور بحث 

پنهان و گاه آشکاری هم دارد که چون زرد رنگ است و مبنا و چارچوب و 

ماند تا هرچیز دیگر. اما دشنامی آراسته صحتی ندارد، بیشتر به دشنامی جمعی می

 ده باشد.اش فرموکه گویی کسی با القابی دانشگاهی فرمایش

دانان با آورد. جغرافیهای خاص خود را پدید میعلمهر علمی شبه 

اند، ی خزرایی در وسط مثلث برمودا دست به گریبانمعتقدان به جزیره

اند پاسخ معتقدان به زمین توخالی را چه بدهند. از این طرف شناسان ماندهزمین

بینان حکایتها ا رماالن و طالعگیران و از آن طرف اخترشناسان بروانشناسان با جن

دارند. در این میان متخصصان علوم انسانی در ایران وضعیتی خطیرتر از همه 

شان های زردنویسانی درگیرند که یکیگوییدارند، چرا که از همه سو با گزافه

شان تاریخ اقوام ایرانی را کند و دیگریی هخامنشی را انکار میوجود سلسله

کند، با این شعار که اش چند هزار سال ناقابل جا به جا میایرانیگسسته از بستر 

از این رو بحث «. ی خویش...ی دورهها را پس و پیش/ تا شوم نابغهکنم قافیهمی»

شناسانه الزم دارد که شاید با ی این سنت زرد رنگ، پیش درآمدی روشدرباره

 ای بتوان بیانش کرد.  استعاره

ها باید همچون قلوه سنگهایی زیبا، سخت و ظریهفرض بر آن است که ن

شان ی محکماستوار و تراشیده باشند. یعنی سنگینی و وزنی داشته باشند و بدنه

های مستند و روابط منطقی شفاف و آرای سنجیده و عقالنی تشکیل شده از داده

و های گوناگون ساییده شان در برخورد با نقدها و آزمونها و محکباشد و سطح

 تراشیده و صیقلی شده باشد. اما حقیقت آن است که آنچه امروز به اسم نظریه

مرغ شبیه است تا قلوه یابد بیشتر به تخمدر علوم انسانی کشورمان انتشار می

 سنگ. 
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تخم مرغ است، 

ای شل و ول و چون اندرونه

نامنسجم و درهم و برهم 

ای استوار و دارد که داده

آن  منطقی سفت و محکم در

مرغ توان یافت. تخمنمی

ای نازک و است چون پوسته

ناپایدار دارد و با اولین فشار 

پاشد و شکند و فرو میمی

مرغ اش. تخمزند به لباس پلوخوری مدعیاناش گند میی مخاطیآن اندرونه

اش نه از برخورد با موجهای پیاپی نقد و ارزیابی، است، چون صیقلی بودن پوسته

ی زایمان مرغکی مدعی اندیشه ناشی شده، که گرم و نرم و در لوله که از عبور

رحم، همچون سنگ محک. تخم مرغ حمایتگر بوده است، و نه خشن و زبر و بی

است، چون اندرونش حتا در رنگ و طرح هم یکدست نیست، و به معنای رایج 

 است. « زرد»کلمه، 

سنگی تراشیده و صیقلی ای ماند. گاه نابغهکار علمی به تراشیدن سنگ می

ی مرسوم رسیدن به نظری آورد. اما شیوهرا بنا به بختی یا نبوغی به دست می

ی چیزها در علوم اجتماعی، به تراشیدن سنگ و به صیقلی کردن معتبر درباره

ها و ریگها شباهت دارد. کاری است نیازمند ممارست و پیگیری که دشواری

ها در برابر . چرا که سنگِ نظریه و وزن دادههای خاص خود را داردکاریریزه

ورزد و در کشمکش با آن است که از های پژوهشگر مقاومت میگیرینتیجه

گیرد و صاف و تراشیده سویی ابزار پژوهشگر و از سوی دیگر نظریه شکل می

هایی زرد از نظریه، بسیار آسان ی صفراییِ تولید رونوشتشود. در مقابل، شیوهمی

ای پوک منحصر است و به زایش غالفی پرگزاف چون به برساختن پوستهاست. 
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ماند، چرا که کتابی یا بازی میشود. حاصل کار، به شعبدهتهی محدود میاما میان

دهد که را به دست می -پرکنهای دهانگاهی با ظاهر علمی و ارجاع -ای مقاله

، و نه سنگی گرانبها، که مرغیگویی با وردی جادویی غفلتا خلق شده است. تخم

اش نمایان با تردستی جایگزین چیزی اصیل شده است و با اولین تلنگر هم سستی

بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله/ زیرا که عرض »شود، چرا که در نهایت می

 «.شعبده با اهل راز کرد...

اما تا وقتی آن تلنگر وارد نیامده و از دور با نگاهی سطحی به موضوع 

اند. دیوارهایی که با بینیم که جایگزین قلوه سنگها شدهمرغها مینگریم، تخممی

ریزند، و شوند به سرعت فرو میهای سست و توخالی ساخته میاین چینه

سنگها را از دست فرو  نوآموزانی که برای بازی یک قل و دو قل آن قلوه

ای آلوده و دستی با جامهگیرند، دیر یا زود مرغها را بر میگذارند و این تخممی

های مرغهای نظری را باید فشرد و فرو پاشید و لختهبینند. تخمخالی پاداش می

سنگهایی استوارتر و ارزشمندتر رسید، که  شان را رها کرد، تا به قلوهارزشبی

 شان گوهرین. اند و برخیشان مرمرینبرخی
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 رپسش: فقر شادمانی و تورم منابع

 ۱۳۹۶آذر  ۲۲ی ایران، چهارشنبه امهروزن

 

( سندی است World happiness reportگزارش جهانی شادمانی )

کند و در آن که سازمان ملل از شش سال پیش به صورت ساالنه منتشر می

ی پایدار در کشورهای گوناگون را همچون شاخصی برای توسعه« شادمانی»

.م( در ۲۰۱۱) ۱۳۹۰ین بار در سال کند. مفهوم شادمانی برای نخستارزیابی می

این سطح اهمیت پیدا کرد و همچون رقیبی برای متغیرهای سنتی مثل درآمد سرانه 

.م( برای ۲۰۱۷) ۱۳۹۶یا تولید ملی خام مورد استفاده قرار گرفت. گزارش سال 

سنجش شادمانی شش متغیر را در نظر گرفته که عبارتند از: سطح درآمد، پشتیبانی 

رازای عمر در عین تندرستی، اعتماد به دولت و شغل، آزادی برای اجتماعی، د

انتخاب مسیر زندگی شخصی، و بخشندگی. ترکیب این متغیرها بر حسب مدل 

نظری به کار گرفته شده، سطح خوشنودی از زندگی و رضایت از وضعیت موجود 

ود. این شای برای نمایش شادمانی قلمداد میدهد و از این رو آیینهرا نشان می

شاخصها در کنار مستقیم رضایت از زندگی بر حسب حس و حال افراد قرار 

ها بر محوری ی این دادهشود. نتیجهگیرد که با پرسشنامه یا مصاحبه ارزیابی میمی

شان بندیکشور سنجیده شده و رتبه ۱۵۰شود و بین بین عدد صفر و ده مرتب می

 دهد.بر حسب شادمانی را نشان می

را دارد که  ۱۰۸ی کشور رتبه ۱۵۰ایران در میان  ۱۳۹۶گزارش سال در  

دهد. این نکته جای شگفتی دارد که سه پله نسبت به سال گذشته افت نشان می

( و ۸۸ی (، لبنان )رتبه۱۰۳ی (، فلسطین )رتبه۱۰۴ی ایران نسبت به مصر )رتبه

روبرو بوده وضعیت  های سیاسی و امنیتی( که با نابسامانی۸۰ی پاکستان )رتبه
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(، ونزوئال ۸۷ی بدتری دارد و از کشورهایی با بحران اقتصادی مثل یونان )رتبه

 تر است. ( نیز در حد یک پنجم بلندای جدول فروپایه۸۲ی )رتبه

 

 

 

 

 

 

 

شود. با مرور شاخص شادمانی در این گزارش چند نکته روشن می 

ایران منحصر نیست، و گویی  نخست آن که پایین بودن سطح شادمانی به کشور

ای باشد که کل ایران زمین را گرفتار ساخته است. کشورهای نوپایی که عارضه

اش طی پنجاه تا صد سال گذشته از دل ایران زمین یا بخشهای اشغال شده

ترین بخشهای این جدول دارند. اند. همگی جایگاهی در پایینشده برساخته

(، ۱۲۲(، هند )۱۲۵(، گرجستان )۱۴۱انستان )(، افغ۱۴۶(، یمن )۱۵۲سوریه )

اند و ( همگی موقعیتی پایینتر از ایران را اشغال کرده۱۰۹(، آلبانی )۱۱۷عراق )

شان ی تاریخهایی هستند که طی صد سال گذشته بخش عمدهاغلب اینها سرزمین

ه اند. در مقابل بیشتر کشورهایی کی استعمار انگلستان سپری کردهرا زیر سیطره

اند در موقعیتهایی باالتر از ایران قرار دارند، هرچند هنوز زیر حکم روسیه بوده

شان مهم اوضاعشان در مقیاسی جهانی خراب است، و البته این نکته هم درباره

شان وجود دارد و رضایت بیشتر هایی مخدوش دربارهاست که احتماال داده

ها ران حاکمیت کمونیستمردمش به این خاطر است که شرایط زندگی در دو

(، ۹۸سطح انتظاراتشان را پایین آورده است. این کشورها عبارتند از قرقیزستان )

( و ۶۰(، قزاقستان )۶۹(، ترکیه )۷۴(، اردن )۸۵(، آذربایجان )۹۶تاجیکستان )
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( که جز اردن و ترکیه بقیه در طی و پنجاه سال ۴۷( و ازبکستان )۵۹ترکمنستان )

 اند. ی روسها قرار داشتهگذشته زیر سیطره

ای که با آن شادمانی سنجیده شده آن است که گانهایراد شاخصهای شش 

به سرمشق نظری استوار و شفافی استوار نیست و بیشتر ارتباط علی برآمده از 

ها را در قالب یک مدل نظری با هم ترکیب کرده است. شاید به آمارها و پیمایش

ناپذیر مثل سطح ه شدت با متغیرهایی ذهنی و سنجشبندی بهمین خاطر این رتبه

شان از زندگی آرمانی پیوند خورده است. یعنی انتظارات مردم یا تصور خیالی

شود و باقی بیشتر با ذهنیت آنچه که در این میان عینیتی دارد به اقتصاد مربوط می

هایی کند تا شاخصهایی عینی که بشود به متغیرشهروندان ارتباط برقرار می

 اش کرد.پذیر ترجمهسنجش

های انسانی با در مدل نظری سیستمی نگارنده، غایت درونی تمام سیستم 

شود که متغیر مرکزی و محور تعیین چهار متغیر قدرت، لذت، بقا و معنا معین می

های روانشناختی های اجتماعی )نهادها(، سیستمدر سیستم -به ترتیب–رفتار 

کالبدهای زنده و بدنها، و در عناصر فرهنگی هستند. بر  )نظامهای شخصیتی(، در

ی این مبنا سطح شادمانی ملی حالتی ذهنی است که تابعی مستقیم از درجه

شود. یعنی در مدل برخورداری از این چهار متغیر )سرواژه: قلبم( محسوب می

توان چنین انگاشت که اگر در سیستمی اجتماعی توانمندی و قدرت نظری ما می

ها و تراکم معنا در منشهای فرهنگی ها، تندرستی بدن«من»نهادها، لذت و کامرانی 

 باال باشد، شادمانی در آن جامعه باال خواهد بود. 

پایین بودن سطح شادمانی بر این مبنا قاعدتا باید به طور طبیعی از کم  

یا شکست  بودن منابع تولید قلبم ناشی شود. یعنی اگر مثال در اثر اغتشاشی سیاسی

در جنگ یا بروز انقالب نهادهای یک جامعه ضعیف و ناتوان شوند، یا در اثر 

ها بیمار شوند و عمر کوتاه گردد، یا منابع اقتصادی الزم گیر شدن مرضی بدنهمه

ی فرهنگ یا سرگرمی و تفریح مردم اندک باشد، طبیعی است که برای تغذیه
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ترین توضیح برای پایین بودن راستشادمانی اندکی را داشته باشیم. یعنی سر

کنند، که شادمانی، فقر منابعی است که قدرت و لذت و بقا و معنا را تامین می

 خود پشتیبان شادمانی جمعی هستند.

ی ایران زمین آن است که در این قلمرو سطح ی عجیب دربارهنکته 

اغتشاشهای سیاسی  تر است.شادمانی از آنچه که از منابع انتظار داریم بسیار پایین

ای بر متغیر بقاست و به این و نظامی در سوریه و عراق و یمن و افغانستان خدشه

تواند پایین بودن شادمانی در این کشورها را توجیه کند. با این همه علت می

ی کشوری مانند ایران که منابع نفتی و ثبات سیاسی و امنیتی پایداری دارد، درباره

نماید که چه که باید باشد بسیار پایینتر است. یعنی چنین میسطح شادمانی از آن

ما در کشورمان با نوعی فقر شادمانی روبرو هستیم، در شرایطی که قحطی منابع 

های تولید قلبم( چندان اندک نیست. این بدان تامین شادمانی )یعنی سرچشمه

ل در مدیریت معناست که احتماال در کشورمان پایین بودن سطح شادمانی به اختال

دِ این منابع. این نکته وقتی اهمیتی شود، و نه خومنابع پشتیبان قلبم مربوط می

ای ایران از پارسال تا امسال نیز توجه کند که به افت سه پلهچشمگیرتر پیدا می

کنیم. این افت بیش از آن که فقیر شدن منابع کشور را نشان دهد، نشانگر زوال 

ت و کارآمد در کشور است، و این روندی است که ساختهای مدیریتی تندرس

های گذشته به شکلی پیگیر وجود داشته و حاال وضعیتی بحرانی و هشدار طی دهه

توان آموخت، دهنده به خود گرفته است. خالصه آن که آنچه از مرور این آمار می

اهمیت کلیدی مسیرهای مدیریتی حاکم بر منابع کالن کشور است، و ضرورت 

بندی ینی و بازسازی مدارهای معیوب و قالبهای ناکارآمدی که به قیمت هزینهبازب

ی منابع مشترک ملی، رضایت از زندگی را در نابخردانه یا صرف سودجویانه

 اند.شهروندان ایرانی کاهش داده
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 (۱۳۰۹-۱۲۲۳ادیب پیشاوری )چند شعر از 

 

 

 

 

 یادر گوشه بنشسته ستیجهان  یاکو ز دانش برد توشه یکس

 

 بگذاشتم هیجهان را به کم ما  بر آرزو داشتم رهیچ خرد

 

 به هر جا که ویرانه دیدی بتاب   بیاموز خوی بلند آفتاب

 

  ستیرا زان دو صد خار ن نندهءیکه چ  ستینغز گلزار ن نیگل در ا یکی

  ستیجهانرا چو گفتار کردار ن   نرم جهان یدل بر آوا منه

  ستیعهد و زنهار ن یو کیکه نزد   یو زنهار وغره بر عهد  مشو

  ستیدل که افکار ن یکی دمیند   بسته زه بر کمان نیا کانیپ ز

  ستیسرانجام بردلش زنگار ن  زدوده دل از غم درو  نیکدام

  ستیبد کنش را از کس عار ن نیکه ا   جنبنده لب از گله فروبند

  ستیگهر کم بمقدار ن هم از بد  کو گله آرد از بد گهر  یکس

  ستیدو جهانرا دگر کار ن نیجز ا  گون گه چو روشن چراغ ریق یگه

  ستیچرا دلت رنجه ز تکرار ن   یمکرر هم دیفزا یستوه

 ستین مارینگارش بجز درد و ت   کیاست طومار گردون و ل دراز

 ستین داریمتاع مرا کس خر  یشهره بازار پر مشتر نی...در ا
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 ی بمرهایم: زلزلهاز شع

۶/۱۰/۱۳۸۲ 

  بم کودن، بم ابله، بم پیر آدمخوار

 بم همگون، بم همسان، بم خاک و خون و خار

  بمِ زخمى، بمِ ناالن، بمِ از هم پاشیده

 آهک، بمِ آهن، بمِ ویرانه، آوار بمِ    

  تب خانه، تب پستو، شب بغض دیرینه

 شب خشت و لب رخنه، تب عادت یا هنجار    

 اى بم، سر آخر حل در شبروزت شدههمه 

 غل سنت، غم پایت، شده لنگت پا ناچار   

 تو و سایه، تو و بستر، تو و خواب جاویدان

 همه ترس و همه ماتم همه، آشوب بسیار     

 همه مردان، شده خائن، شده تنها خان زند

 نگه افکنده غریبانه، زده نفرین پس در کار     

 و و یک جا بنشستنتو و چرخه، تو و چرخه، ت

 تو و عادت، تو و رخوت، همه تکرار و تکرار
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 ی ماهنگاره  

 شاه در ماه پیش به قتل رسیدرهبران کشورهای عربی که آخرین
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  کمال ـ جاودانگی  

  :ها را در راستای اهداف دستگاه کنشگر در نهایت تمام کنش اصل غایت

ناخودآگاه، کند که معموالً به شکلی هنجارین، هایی سازماندهی میو غایت

گیرند. با و نامنسجم در کنار یکدیگر قرار می ناسنجیده و بنابراین مرکز زدوده

ـ حتی آنها که هنجار شدهی مرکزی تمام هدفهسته این وجود، ـ کمال ها  ـ اند ـ

و جاودانگی است. کمال عبارت است از بهتر شدن و پیشرفت نسبت به معیارها 

و متغیرهایی تعریف شده، که در مدل ما تمام این شاخصها در نهایت به قلبم 

ابل ترجمه هستند. جاودانگی یعنی میل و خواستِ تغییر دادن هستی و بر جای ق

من در هستی را اثبات کند. این  گذاشتن ردپایی بر هستی به شکلی که حضورِ 

 شوند.اعتمادی و آشوب زاده میمرگ، بی دو غایت از ترکیب سه تنش بنیادینِ

  :ه پراکندگی و واگرایی های بنیادین، باز یاد بردن تنش فراموشی هستی

ها را از سوگیری به سمت کمال و جاودانگی باز ها منتهی شده و خواستغایت

 دارد. می

  ی هستی آغشته با آشوب است و در از آنجا که همه ی زَیریچ:تله

اعتمادپذیریِ دیگری همواره تردید وجود دارد، کمال هم توهمی بیش نیست و 

کوچک و پیش پا افتاده بسنده کرد و به دنبال مفهومی بنابراین باید به خواستهای 

زدگی اهداف عام و بزرگ مانند کمال نرفت. این تله به کم شدن شمار و قحطی

 شود. و گرسنگی خواست منتهی می

  :کمال در معنای بیشینه ساختنِ قلبم در تک تک کردارها و  راهبرد خرداد

تواند هاست، از این رو میو هدف هاها، غایتی عام برای تمام خواستانتخاب
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چون گرانیگاهی برای به هم دوختنِ کردارهای پراکنده و زایش مرکز عمل هم

 کند. 

  از آنجا که من در نهایت خواهد مرد و هستی نیز آغشته با  ی تَریز:تله

آشوب است، جاودانگی توهمی بیش نیست، پس باید به خواستهای روزمره و 

و به دنبال بلندپروازیِ ناممکنی مانند جاودانگی نرفت. در این نمادین بسنده کرد 

شود و تشنگی و کاستیِ حالت اهداف من دچار وضعیتی سطحی و شکننده می

 گردد. خواست نمایان می

  :نهایتِ حضور من در جاودانگی به معنای تداوم یافتنِ بی راهبرد امرداد

است، به شکلی که ردپای  محور زمان نیست، که دگرگون ساختن شکل هستی

آسا و گذرای من، اگر به تغییر شکل حضور من بر هستی باقی بماند. حضور برق

ی حضور من را هستی و دگرگون ساختن روندهای جاری در آن بینجامد، نشانه

در دل کلیت هستی حک خواهد کرد و این همان جاودانگی است. از این رو 

لی فراگیر برای ترکیب و یکپارچه ساختنِ توان از جاودانگی به عنوان عاممی

 خواستها بهره برد و به کمکش مرکزدار شد. 

O  کمال و جاودانگی چرا معموالً تا این پایه دستخوش بدفهمی هستند؟

ی این دو کلیدواژه چه هستند؟ معنای کمال به معنای معانی مرسوم و روزمره

ی بودن، با وجود غیربدیهی و و جاودانگی به معنای ازلی و ابدکاملترین بودن، 

 اند؟شان، چرا رواجی چنین عام یافتهناسازه بودن

O ها و از راهبرد خرداد و امرداد برای یکپارچه ساختن کردارها و انتخاب

 اهدافتان بهره گیرید. 
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 شناسی ارنژیجامعه

 

 .۱۰۷-۱۰۴، ص: ۱۳۹۶، آذرماه ۶۷ یامروز، سال دهم، شماره یانرژ یماهنامه

 

 

ــاره ی نقــش، جایگــاه تــاریخی و کــارکرد س: نخســت شــرحی درب

انــرژی )بــه تفکیــک شــقوق تجدیدناپــذیر ازجملــه نفــت و گــاز و 

ــد تشــکیل تمــدن ــاد و خورشــید( در رون ــذیر همچــون ب ــای تجدیدپذیرپ ه

هـای هـای صـنعتی و توسـعن فنرـاوریهـای علمـی، انقـالببشری، پـارادایم

 نوین بفرمایید.

ــار ی مــاده و اطالعــات یکــی از ارکــان برســازنده ج: انــرژی در کن

ــابی سیســتم ــل سیســتمها، ردی ــده اســت و یکــی از راههــای تحلی های پیچی

شـان های پـردازش انرژیاییمدارهای جریـان یـافتن انـرژی در آنهـا و حلقـه

ی انسـان و جوامـع انسـانی بنگـریم، رونـدی است. اگر از این زاویه به گونـه

ی بینیم که با ارتقـای گـام بـه گـام مصـرف سـرانهنمایان و رو به رشد را می

انرژی همراه بـوده و گامهـای پیـاپی تکـاملی انسـان و جهشـهای اصـلی در 

کنـد. تنهـا بـه عنـوان گذاری میتر شدن جوامع انسـانی را نشـانهروند پیچیده

ی مـا شـناختی ایـن را بگـویم کـه اصـوال تکامـل گونـهی زیستیک نمونه

ــا  Homo sapiensیعنــی  ــرژی همــراه ب ــردازش ان ــد پ چرخشــی در رون

بوده است. به این شکل که خط تکـاملی منتهـی بـه انسـان در دو گـام مهـم 

ــت ) ــت قام ــان راس ــول انس ــای دوران تح ــدا و انته ــه در ابت  Homoک

erectusهای نیـای انسـان کنـونی( برداشـته شـد، هـم گوشـتخوار ، از گونه
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رتیـب دو بافـت مهـم و شد و هم بر فن تولید آتش تسـلط یافـت. بـه ایـن ت

ی گـوارش و بافـت چربـی کـه جـذب انـرژی از ی بدن یعنی لولـهپر هزینه

خوراک و حفظ گرمای بدن را بـر عهـده داشـتند، تحلیـل رفتنـد و در مقابـل 

بافـت مغـز انسـان توسـعه یافــت و پیـدایش زبـان و نظامهـای اجتمــاعی را 

 ممکن ساخت. 

 

 

 

 

 

 

 

اش آن کـه شرح این ماجرا به فضـایی دیگـر نیـاز دارد، امـا خالصـه

بـرداری از انـرژی همیشـه بـا جهشـهایی دستیابی به راهبردهای نو بـرای بهره

فصـلی « فرگشـت انسـان»در ارتقای پیچیدگی همـراه اسـت. مـن در کتـاب 

ا از آن ام و نیــک اســت اگــر جــدولی ررا بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده

 کتاب نقل کنم:

 

 

 

 

 

 

هضم  زمان )سال( سطح پیچیدگی

(kcal/d) 

 (100نسبت ) a(mW)ضریب  نرخ )وات(

 100 5/22 97 2000 پ.م. 2000000 انسان اولیه

 250 2/56 242 5000 پ.م. 750000 آتش

 599 8/134 581 12000 پ.م. 6000 جانور اهلی

 3849 866 3727 77000 م. 1800 انقالب صنعتی

 11500 2587 11132 230000 م. 1990 آمریکا

 2200 495 2133 44000 م. 1993 کل جهان
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ــده ــیچکی ــن جــدول م ــرانهی آنچــه در ای ــه س ی بینیم آن اســت ک

اند، از حـد های اجـدادی انسـان کـه آتـش نداشـتهمصرف انـرژی در گونـه

وزن گرمای متابولیـک تولیـد شـده توسـط سـوخت و سـاز پسـتانداری هـم

ایـن میـزان  رفتـه اسـت. امـاانسان )یعنی روزانه دو هزار کـالری( فراتـر نمی

با کشف آتش دو و نیم برابـر شـده و بعـد از رام شـدن جـانوران بـارکش و 

شـان بـه رقـم چشـمگیر دوازده هـزار کـالری بـر استفاده از نیـروی عضالنی

روز افــزایش یافتـــه اســـت. انقـــالب صــنعتی بـــا اســـتفاده از انـــرژی 

هیــدرودینامیک و ســوخت ذغــال ســنگی شــکل گرفــت و مصــرف انــرژی 

 ی روزانه هفتاد و هفت هزار کالری رساند. سابقهرقم بیسرانه را به 

ــر  ــرژی و آب، از منظ ــرف ان ــد و مص ــد تولی ــروری رون ــا م س: ب

المللـی و کشـور ایـران بـه دسـت شناسی چه نتایجی در دو سطح بـینجامعه

 آید؟می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــانون  ــاز در ک ــین از دیرب ــران زم ــه ای ــت ک ــد دانس ــن را بای ج: ای

ــرژی ــا در همــه مرکــزی تحــوالت ان ــرار داشــته اســت. تقریب ــای ق ی گامه

ی مصرف انرژی که شـرحش گذشـت، ایـران گرانیگـاهی اثـربخش و توسعه
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مهم بوده است. در واقع تنهـا انقـالب صـنعتی انگلسـتان اسـت کـه فـارغ از 

تــاثیر ایــران زمــین و بــه شــکلی درونــزاد جهشــی چشــمگیر را در تولیــد و 

ــاد می ــرژی ایج ــرف ان ــورمص ــه تبل ــد، ک ــرژی کن ــتفاده از ان ش را در اس

ــه ــانیکی آب رودخان ــنگ مک ــال س ــار ذغ ــار در کن ــروی بخ ــدتر نی ها، و بع

هایشــان چشــمگیر اســت. خــارج از بینیم کــه در انگلســتان تــراکم معدنمــی

ی ویژه، ردپای ایران زمـین بـه عمـد یـا بـه تصـادف در قـدمهای این نمونه

و اسـتفاده از نیـروی ارتقای سطح انرژی نمایـان اسـت. رام کـردن جـانوران 

شان برای نخستین بار در ایران زمـین انجـام پـذیرفت و جـز المـای عضالنی

ی جـانوران بـاربر اصـلی )گـاو، خـر، شـتر، آند و گاومیش تبتی یـاک همـه

اند. بنـابراین اسب( بـرای نخسـتین بـار در قلمـرو ایـران زمـین اهلـی شـده

ن بـوده اسـت. ایـران کانون جغرافیایی آن جهش مهمی که گفتـیم ایـران زمـی

زمین در ضمن کهنترین مرکـز اختـراع آسـیاب بـادی و آبـی هـم بـوده و از 

بینیم کــه در اواخــر دوران ساســانی ایــن ســاختارها را در ایــران شــرقی مــی

ی عصر عباسی تـا سراسـر قلمـرو ایـران زمـین و فراسـوی آن نهایت تا میانه

دی کــه در معمــاری ی اســتفاده از انــرژی خورشــییابنــد. در زمینــهبســط می

داننـد. انحصـار ی چشمگیری دارد هم بـه قـدر کـافی همـه میایرانی پیشینه

ایران در این زمینـه در دو سـه قـرن گذشـته بـرای نخسـتین بـار در جریـان 

انقــالب صــنعتی شکســت و همــین باعــث شــد گرانیگــاه تحــوالت فنــی و 

بنـا بـه  سیاسی از ایران زمـین بـه اروپـا انتقـال یابـد. حتـا پـس از آن هـم

اش را بـه خـاطر منـابع تصادفی تـاریخی بـاز ایـران زمـین جایگـاه مرکـزی

هــای نفــت جهــان کــه در نفــت و گــاز عظــیمش حفــظ کــرد. نخســتین چاه

المللـی بـازده صـنعتی داشـتند در بـاکو و بعـد دوران مدرن در سـطحی بین

مسجد سـلیمان زده شـدند و همچنـان ایـران زمـین )یعنـی کشـور ایـران و 

انــد( ی پیرامــونش کــه طــی قــرن گذشــته شــکل گرفتهنوســاختهکشــورهای 
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ــده ــش عم ــه بخ ــم رفت ــورهای روی ه ــرای کش ــیلی را ب ــوختهای فس ی س

 کنند.صنعتی تولید می

ــا ایــران، تمــدنهای دیگــر دنیــای پیشــامدرن بــه  در مقــام مقایســه ب

انـد. تمـدنهای بـومی بوده مانـدهشکل غریبـی از نظـر فنـاوری انـرژی عقب

ی بسـیار محـدود از المـا در عمـل کـل نیـروی کـار اسـتفاده آمریکا به جز

انـد و در آوردهشان را بر اسـاس نیـروی عضـالنی انسـان حاصـل میتمدنی

تمدن اروپـایی و چینـی تنهـا اسـتفاده از جـانوران بـارکش محـدودی رواج 

گیری از نیـروی بـاد و آب تـا عصـر نـوزایی در هـر دو قلمـرو داشته و بهره

 شته است. رواج چندانی ندا

هـای فـراروی تولیـد و هـا و فرصـتهـا، چـالشس: بررسی ویژگی

هـای نـوین و مصرف انـرژی بیشـتر بـرای ارتقـای سـطوح رفـاه و فنرـاوری

 زیست.تقابل آن با پایداری توسعه و تخریب محیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج: نخست بایـد ایـن را بگـویم کـه هرچنـد ایـران در حـال حاضـر 

فـت دارد و جایگـاهی جهـانی هـم در ایـن وابستگی چشمگیری به صـدور ن

زمینه اشغال کرده، اما استخراج و صـدور نفـت سیاسـتی بـه کلـی نادرسـت 
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اش بـرای تولیـد ی خـامی بسـیار گرانبهاسـت کـه سـوزاندناست. نفت ماده

بــرداری از آن اســت. ی بهرهترین شــیوهترین و نابخردانــهانــرژی اســرافکارانه

ی آن را ه مـواد آلـی صـنعتی ارزش افـزودهیعنی پاالیش نفت و تبدیل آن بـ

ی دنیــا بــه همــین یافتــه کنــد و بیشــتر کشــورهای توســعهچنــدین برابــر می

ــده ــاطر وارد کنن ــود را خ ــت خ ــابع نف ــتند و من ــیلی هس ــوخت فس ی س

ی ریزی مـنظم و اندیشـهسوزانند. از سوی دیگر ایـران زمـین اگـر برنامـهنمی

توانـد جایگـاه کنـونی فـت هـم میدرازمدتی در کار باشد، حتا بـا حـذف ن

منـدی از منـابع خود را در تولید انـرژی حفـظ کنـد، و ایـن بـه خـاطر بهره

انــرژی طبیعــی دیگــر اســت. بــر خــالف انــرژی هیــدروالکتریک کــه طــی 

شـناختی های گذشته بسیار مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـه زیربنـای بومدهه

راوان داریـم و هـم بـه ویـژه کشور آسیبی چشمگیر وارد آورده، ما هم باد فـ

انــرژی خورشــیدی چشــمگیر. در واقــع کــویر مرکــزی ایــران منبــع طــالی 

گذاری بزرگی است که بیهوده به حـال خـود رهـا شـده اسـت و بـا سـرمایه

ای کـه در توانـد تولیـد انـرژی چشـمگیری داشـته باشـد. انـرژیدرست می

و بـازار ی تولیـدش قـدری بـیش از اسـتخراج نفـت اسـت آغاز کار هزینـه

ــعه ــم توس ــاکیزه اســت و ه ــم پ ــدت ه ــا در دراز م ی محــدودتری دارد، ام

 سازد.پایدار را ممکن می

ــیس: تبیین ــان از ویژگ ــادل و ت ــراری تع ــه و برق ــن بهین ــای نقط ه

محیطــی در رونــد هــای اقتصــادی، اجتمــاعی و زیســتســازگاری شــاخص

ن هـای انـرژی و تـواتوسعه بـا تککیـد بـر گسـترش مصـارف انـواع حامـل

 شناسی چیست؟زیست، از منظر جامعهاکولوژیکی و صیانت از محیط

ی کنــونی مــا در اســتخراج و س: چنــان کــه گفــتم بــه نظــرم شــیوه

ی های انرژی فسـیلی کـاری بـه کلـی نادرسـت اسـت و ادامـهصدور حامل

ــانی استعماری ــرش میسیاســت جه ــرن از عم ــک ق ــه ی ــت ک ــذرد و ایس گ
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ــان خاســتگاهش درگیری ــای اروپایی ــانی نخســت و ه ــگ جه ــان جن در جری

سـنگی بـه سـوخت نفتـی چرخش نیروی دریـایی انگلـیس از سـوخت ذغال

ای تکـاملی کـه ضـرورتی بـرای بود. هیچ دلیلی نـدارد کـه مـا در خطراهـه

اروپاییان داشته گرفتار بمـانیم. یعنـی اصـوال مسـیر کنـونی تولیـد و صـدور 

ها و در میک رودخانـهای بـر نیـروی هیـدرودیناانرژی ما که در سطح منطقـه

ای نـدارد و بـه ی بهینـهسطح جهانی بـر صـدور نفـت متکـی اسـت، نقطـه

ضرر منافع ملی سـاکنان ایـران زمـین اسـت. رونـد کنـونی منـابع ارزشـمند 

ــروش  ــه ف ــام ب ــورت خ ــه ص ــدک و ب ــیار ان ــایی بس ــا به ــیمیایی را ب بیوش

، و زنـدی انـرژی سـوختی در کشـور را دامـن میرویـهرساند، مصرف بیمی

شــناختی و آالینــدگی شــدید هــوای شــهرها را بــه دنبــال دارد. آلــودگی بوم

ــعه ــوزهتوس ــا در ح ــدار م ــل از ی پای ــرخش کام ــروی چ ــرژی در گ ی ان

 سوخت فسیلی به منابع جایگزین )به ویژه نیروی خورشیدی( است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ــه  ــرژی ازجمل ــف ان ــقوق مختل ــدان و حــذف ش س: درصــورت فق

هـا و ییرهـایی در وضـعیت کنـونی زنـدگی انسـانهـا و  تغبرق، چه بحـران

 روند توسعن جوامع شاهد خواهیم بود؟
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گـذرد، امـا در ج: با آن که از عمر صـنعت بـرق تنهـا یـک قـرن می

ناپذیر بـه آن گـره خـورده اسـت و ی صـنایع بـه شـکلی برگشـتعمل همه

مهمترین چرخش در سبک زنـدگی مـدرن زیـر تـاثیر فراگیـر شـدن مصـرف 

ــه میــدان انــرژی الکت ــرژی الکتریکــی ب ریکــی ممکــن شــده اســت. ورود ان

فناوری مـدرن بـدان معنـا بـود کـه ارتقـای مصـرف انـرژی کـه در شـکلی 

ــود، در دســترس تــوده ی صــنعتی در جریــان انقــالب صــنعتی رخ نمــوده ب

های بـرق در شـود گفـت کـه تاسـیس کارخانـهمردم قرار بگیـرد. یعنـی می

را تجزیـه کـرد و تـا داخـل فضـای های مصرف انـرژی صـنعتی واقع چرخه

ــانی از خــانگی تعمیم ــین جری ــای غیــاب چن ــه معن ــرق ب ــاب ب شــان داد. غی

انرژی سراسری اسـت کـه انجـام بسـیاری از کارهـا را بـا بـازده و سـرعتی 

ســازد. عــالوه بــر ایــن رونــد بســیار زیــادتر از نیــروی عضــالنی ممکــن می

تنـگ بـا انـرژی ی مـدرن هـم بـه شـکلی تنگاپردازش اطالعـات در جامعـه

الکتریکی پیوند خورده اسـت. هـم در موجهـای نخسـتین کـه بـه ارتباطـات 

شـد و هـم موجهـای ی بینافردی )مثل تلفـن و تلگـراف( مربـوط میدوسویه

بعدی که ارتبـاط یکسـویه )رادیـو و تلویزیـون و مـاهواره( و ارتبـاط چنـد 

ه تعبیـری های مجازی( را بـه دنبـال داشـت. یعنـی بـسویه )اینترنت و شبکه

ای مـرده کنـد و بـدون آن، از ایـن تنهـا الشـهمغز تمدن مدرن با برق کار می

 ماند.به جای می

هـای رژیـم تولیـد و مصـرف انـرژی و آب ها و ویژگـیس: شاخص

ــایی،  ــورهای اروپ ــا، کش ــه امریک ــان )ازجمل ــف جه ــورهای مختل در کش

 رد؟شناسی چه وضعیتی داآسیایی و ایران( از دریچن دیدگاه جامعه

ج: اگر بـه همـان جـدولی کـه در ابتـدای کـار نقـل کـردم نگـاهی 

ــد می ــد کــه گسســتی چشــمگیر در مصــرف ســرانهبیندازی ــرژی در بینی ی ان

شــود. در ســالهای پایــانی قــرن بیســتم میــان جوامــع فقیــر و غنــی دیــده می
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شـد بـا شکاف میان جهان توسعه یافتـه و کشـورهای در حـال توسـعه را می

ــدار ســرانه ــانی در ی مصــمق ــانگین جه ــه می ــان ک ــرژی ســنجید. چن رف ان

هـزار کـالری بـر روز بـوده، در حـالی کـه  ۴۴.م حدود ۱۹۹۰ی سالهای دهه

 ۱۵تـا  ۱۲یک بومی آفریقایی یـا یـک هنـدی روستانشـین در همـین سـالها 

ــرف می ــالری مص ــزار ک ــرانهه ــرف س ــر مص ــل ه ــرده و در مقاب ــر ک ی ه

 هزار کالری بوده است.  ۲۳۰آمریکایی 

اش بـر سـوخت فسـیلی تکیـه مهابای انرژی کـه بدنـهن مصرف بیای

هـای طبیعـی و آسـیبهای اکولوژیـک فـراوان دامـن دارد، طبعا به آالیش بوم

هایی در اندیشـیزده است. برخی از جوامـع غربـی در قـرن بیسـتم بـه چاره

ایــن زمینــه پرداختنــد کــه پیشتازشــان آلمــان بــود کــه در دوران حاکمیــت 

ــ ــین ق ــر اول ــرل هیتل ــت و کنت ــیط زیس ــت از مح ــرای حفاظ ــدرن ب وانین م

آالیندگی صنایع را اجرایی کـرد. پـس از جنـگ جهـانی دوم و بـه ویـژه در 

ــه ــای ۱۹۷۰ی ده ــان الگوه ــا هم ــی و آمریک ــای غرب ــورهای اروپ .م کش

مدیریتی را در ابعادی نـامتمرکزتر و تـا حـدودی ناکارآمـدتر ادامـه دادنـد و 

نـدگی حاملهـای انـرژی را ایجـاد کردنـد. جنبشی جهـانی بـرای کنتـرل آالی

این جنبش البته در بلـوک غـرب وجـود داشـت و کشـورهای بلـوک شـرق 

ــر ســیطره ــه زی ــن موضــوع ک ــه ای ــرار داشــتند ب ــای کمونیســتی ق ی نظامه

اش را در سـرزمینهای ایرانـیِ اشـغال شـده توجه ماندند که به ویـژه لطمـهبی

عـث شـده قرقیزسـتان و بینیم و ایـن همـان اسـت کـه باتوسط روسـها مـی

ی زمــین محســوب ترین نقــاط کــرهقزاقســتان و ازبکســتان امــروز از آلــوده

 شوند. 

ــطوح  ــر س ــد ب ــا تککی ــاعی )ب ــرماین اجتم ــاه س ــش و جایگ س: نق

عمــومی( در اصــالح الگوهــای  مختلــف اعتمــاد، هنجارپــذیری و مشــارکت

 زیست چیست؟های انرژی، آب و صیانت از محیطمصرف حامل
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س: ایرانیان کهنترین تمـدنی هسـتند کـه بـرای حفاظـت از جـانوران 

ــز از  ــد، و پرهی ــرده بودن ــدوین و اجــرا ک ــوانینی را ت ــان ســودمند ق و گیاه

محیطی قـدیم ی اخـالق زیسـتآلودن آب و هـوا و خـاک و آتـش شـالوده

های اجتمـاعی ایرانیان بـوده کـه هنـوز هـم تـا حـدودی در برخـی از الیـه

. این سنت فرهنگـی غنـی و اسـتوار بسـیار بـرای مقابلـه بـا تداوم یافته است

سـاز انـرژی کـارآیی وار و آلودهی مـا و مصـرف دیوانـههای زمانـهآشفتگی

ــذیرش  دارد، اگــر کــه درســت ســاماندهی شــود و توســط مراجعــی کــه پ

ی کشـورهای غربـی نشـان داده اجتماعی دارند به کار انداخته شـود. تجربـه

بـرای مـدیریت محـیط زیسـت خـود مردمـی هسـتند که تنها نیروی کارساز 

شـان حساسـیت دارنـد، و توانمنـد که نسبت به آلـوده شـدن خانـه و کاشانه

شـان و بـه ساختن این مـردم و میـدان دادن بـه سـازمان یـافتگی خودجوش

ــازی گرفتن ــتب ــر سیاس ــان در ام ــتگذاریش ــا روش های زیس محیطی تنه

حیطی اسـت کـه در ایـران زمـین مخردمندانه برای غلبه بـر بحرانـی زیسـت

ــه ــری داوطلبان ــا وامگی ــاوری ی ــتعماری فن ــدور اس ــته، و از ص ی آن برخاس

 جهان ایرانیان را سخت شکننده ساخته است.-زیست
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 ی باخترلرزهی زمینهس نکته ردباره

 ۱۳۹۶آذر  ۱۱، شنبه ۷۱ی ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

از نقاط عطف در جنبشهای  شک یکیی اخیر غرب ایران زمین بیزلزله 

های اجتماعی مردمی دوران ما بوده است. الگوهایی از رفتار جمعی که طی دهه

گذشته تجربه و آزموده شده بود، در اینجا با صراحت و آشکارگی کامل نمایان 

شد و از سویی نکاتی آموزنده و گاه غافلگیر کننده را گوشزدمان کرد، و از سوی 

ی بر انگیخت، و این دو رکن اصلی هر نگاه پژوهشگرانه دیگر پرسشهایی نو را

آید. آنچه که رخ است که در برخورد با هر پدیدار اجتماعی مهمی حاصل می

هایی فراوان از روندهای پنهان و داد دو سطح عیان و علنی داشت که با الیه

، شدند. در یک الیهجریانهای غیرصریح و گاه کتمان شده به هم چفت و بست می

خودِ زمین لرزه را با عینیت مهیب و ویرانگرش داشتیم: یکی از شدیدترین 

توانست های سالهای اخیر که خوشبختانه در عمقی زیاد رخ داد، وگرنه میزلزله

های شهری خرابیها و تلفاتی بیشتر به بار بیاورد، و پیامدهای آن، که ویرانی خانه

ی شدن مردمان بود. در کنار این و آسیب به بافتهای روستایی و کشته و زخم

-شناختی از زلزله، یک سطح عینی و روشن روانشناختیزیست-سطحِ فیزیکی

سابقه برای اجتماعی هم داشتیم: مردمان به شکلی خودجوش و در مقیاسی بی

دیدگان بسیج شدند. برخی پاکدالنه و برخی خودنمایانه، برخی با یاری به آسیب

های جزئی، گروهی اندک با کردار و جمعی بیشتر اریکمکهای کالن و برخی با ی

با گفتار همدالنه و همدردی، در موجی گسترده و همگرا از رفتار اجتماعی 

ی این رخداد واکنش نشان دادند. اینها اموری است که نمایان و عینی است درباره
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ر کار هایی دیگر از رخدادها و چیزها هم دو بحثی ندارد. اما در این میان الیه

کرد، بود که آن تنش ملموس بیرونی را به این رفتارهای جمعی معنادار متصل می

هایی به صورت گزاره–و در این نوشتار خواهم کوشید برخی از آنها را 

 شفاف سازم. -پیگیریهایی قابلپذیر، یا پرسشرسیدگی

 

 

 

 

 

 

 

 

  هانخست: آموختنی

-سالها پیش نوشته بودم چند ماه پیش از زلزله بود که رمانی که 

ی انقراض انسان، که با این تخیلی درباره -انتشار یافت. رمانی علمی -«فرشگرد»

 «ی بم شروع شد...همه چیز از زلزله»شد: جمله آغاز می

ی بم آغاز شد و پایان تا حدودی ماجرا چنین است. یعنی خیلی چیزها با زلزله

معاصر ماست که چند رخداد مهم در آن  ی تاریخترین زلزلهیافت. این پرتلفات

بینیم. ی کرمانشاه هم میشان را در زلزلهیافتهواقع شد، رخدادهایی که شکل تحول

ی بم اندک بود. مردم در ی زلزلهنخست آن که همدردی و همدلی مردم درباره

 این سانحه برای نخستین بار نشان دادند که به نهادهای دولتی اعتماد ندارند و از

شان قدری دیر و با اختالل به دست سانحه دیدگان رسید. این رو کمکهای مردمی

مردمی از اهالی محل که در همسایگی روستاهای خویشاوندانشان بودند، با 

کردند و چندین مورد از جرم و کژرفتاری رسانی اختالل ایجاد میراهزنی در یاری
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ودسازمانده و خودجوش در منطقه نمایان بود. مردم در نهایت به شکلی خ

رسانی کردند و این در کنار کمکهای چشمگیر خارجی و دولتی قرار گرفت، یاری

اما نمایان بود که شکافی میان دولت و ملت دهان باز کرده است و مردمان راهی 

ای در میان تفاوتیی بم بیجویند. در ضمن این را هم بگویم که در زلزلهنو می

نظیری نداشت.  -و نه خوشبختانه پس از آن –ه پیش از آن مردم نمایان بود که ن

هایی در این مورد ساخته دیدیم که جوکاش آن که در همان روزِ زلزله مینمونه

 شده است، و این هیچ عالمت خوبی نبود.

های بعدی اما آن رفتارهای ناشایست از میان رفت و آن الگوهای در زلزله 

ی آذربایجان که افتخار ایفای نقش در سازماندهی سزاوار باقی ماند. در زلزله

های مردمی را داشتم، نیروهای مردمی تنها به هل کوچکی نیاز داشتند رسانییاری

ای بر عهده بگیرند و به هم متصل تا به انسجامی دست پیدا کنند و خویشکاری

چه ی کرمانشاه حتا این هل هم الزم نبود و خود به خود هرآنشوند. در زلزله

سپیدانی سپیدان و گیسبایست رخ دهد، رخ داد. مردم خود در میان خود ریشمی

هایشان را سامان دادند و طرحهایی گاه مفصل و پیچیده برای یافتند و یاری

دردمندش جوک  رسانی را به انجام رساندند... و دیگر کسی برای هموطنیاری

 نساخت.

ه آن بود که شکاف میان دولت ی کرمانشاپس نخستین آموختنی از زلزله 

کند، چرا که مردم با و ملت همچنان برپاست، اما دیگر اختالل چندانی ایجاد نمی

دهند و کارآیی و عزل نظر از ساخت حاکمیت هرآنچه الزم بدانند خود انجام می

پاکدستی و سرعت انجام کارشان هم از نهادهای رسمی بسی بیشتر است، اگر 

س نیست! این نکته هم شایان توجه است که نهادهای رسمی که نگوییم قابل قیا

تر انتخاب شده بودند. بر خالف درگیر در ماجرای ویرانی باختر خردمندانه

گر در آذربایجان که دلسوزانه، اما کمی پریشان و تا حدودی نهادهای مداخله

تی کردند، نهاد غیردولتی رسمی )هالل احمر( و نهاد دولآمیز رفتار میتحکم
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رسانی ورود کردند کار خود را بهتر بلد بودند و رسمی )ارتش( که در یاری

خوشنامتر و کارسازتر از آب در آمدند و پلی که میان دولت و ملت نبود را ایجاد 

کردند، بی آن که مانند بار پیشین اصرار داشته باشند کسی از روی آن بگذرد و 

شد. چرا که یاری دادن، همواره این درس بزرگی بود که گویا آموخته شده با

 پیشنهادی است، و نه هرگز اجباری.

 

 

 

 

 

 

زده و ی مصیبت مردمان زلزلهی مهم آن که در هنگامهاما دومین آموخته

اش شان، چیزهایی دود شد و به هوا رفت. مهمترینمیهنانرسانی همخروش یاری

شان بنا به ماموریتی برخی–پراکنانی بود که گرایان و نفرتبه نظرم شعارهای قوم

به تفرقه و دشمنی میان اقوام ایرانی دامن  -شان از سر نادانی و بالهتیو اغلب

نگرند. به مان نمیاش در گرداگرد سرزمینزنند و به پیامدهای خونین و نمایانمی

های مردمی در عمل بنیان ی آذربایجان و سیل یاریهمان شکلی که زلزله

کردها چنین کرد. آنان ی پانی باختر هم دربارهباد داد، زمین لرزه ها را برترکپان

ترسیم « هاایرانی»ی تنیدهی درهمکه مرزهایی استعماری و دروغین میان پیکره

کوشیدند، ناگهان به پروری و تفرقه و تجزیه میزایی و نفرتکردند و در کینمی

ی مهر مردمان به مردمان اک کنندههایی تیره و ناچیز تبدیل شدند که در سیل پلکه

ی این زلزله، ظهور و ی مهم دربارهشسته شد و ناپیدا گشت. یعنی دومین نکته

ی هفتم آبان ی همبستگی ملی ایرانیان بود که البته پس از مهار برنامهبروز دوباره



  صد و نود وهزار و سی ماهدیم/ شصت و دو یشماره/سیمرغ

    



 

ی بارزانی امسال، و در تداوم راهپیمایی اربعین، و در پسِ شکست خوردن برنامه

تر ای هم پیدا کرده بود و معنایی پیچیدهاقلیم کردستان، موقعیت تاریخی ویژه در

 تر به دست آورده بود.و برجسته

های بسیار داشت و پرسشهای فراوان از دل سومین آموخته که پیچیدگی

شود. سردرگمی مردم آن بیرون آمد، به تغییر جهت گروه مرجع جامعه مربوط می

کسی اعتماد کنند و چه رهبری را برای سازماندهی  در این مورد که به چه

ی ی بم نمایان بود. در همهرسانی برگزینند، بیشتر از هرجا در زلزلهفعالیتهای یاری

های ترین گروه مرجع برای سازماندهیهای سنتی نخستین و جا افتادهجامعه

نمایان شد  ی آذربایجانمردمی رهبران دینی و روحانیون جامعه هستند. در حادثه

ای که مردمان این مرکز سنتی را به کلی کنار گذاشته و گروه مرجع تازه

اند. بر خالف انتظاری که در ابتدای کار داشتیم، بر ورزشکاران و برگزیده

مستقر  -که در همه جای دنیا نامزدهای اصلی این نوع فعالیتها هستند-هنرمندان 

ی دانشگاهیان تکیه کردند. این نکته نشدند و با گذار از ایشان به متخصصان و

ی آذربایجان بسیاری از نیروهای سازمان دهنده بسیار معناداری بود که در زلزله

گری مردمی نخبگان دانشگاهی و متخصصان و رهبران اصلی جریان یاری

شناسان، روانشناسان و...( بودند که به شکلی )پزشکان، مهندسان، جامعه

 شدند. زیده میخودجوش توسط مردم برگ

رسانی به باختر کشور نمایان شد که این الگو تکرار در جریان یاری

شونده و تثبیت شده است و مردم به واقع گروه مرجعی تازه را برای خود 

ی مرسوم و مدرن در این اند. در کنار هنرمندان و ورزشکاران که الیهبرگزیده

حذف شده محسوب  -تنها در ایرانو -ی سنتی زمینه هستند، و روحانیون که الیه

سابقه در میانه تثبیت شد که از دانشگاهیان شوند، یک گروه مرجع نوپدید و بیمی

تشکیل شده است. آنچه در این مورد شاهدش هستیم از سویی نشانگر بلوغ و 

ی ایرانی است. اما از سوی دیگر با توجه به ویرانی ی جامعهپختگی بدنه
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زیر « تخصص دانشگاهی»ای گذشته و افول معیارهای هها طی دههدانشگاه

 برانگیز هم هست. های سیاسی یا فسادهای اداری، اندیشهفشارهای ایدئولوژی

های برخاسته از زلزله، این نکته را هم باید در نظر داشت که آشفتگی 

توان بروزهایی نامنتظره کند که در آن میفضایی از ابهام و سردرگمی ایجاد می

ساب ناشده از رفتارهای درونی مردمان را تماشا کرد. در شرایط بحرانی و و ح

ها افتد و ترسها و ضعفها و فرودستیها فرو میگونه است که نقابها از چهرهآشوب

ها و منشیها و بزرگشود، درست به همان ترتیبی که جوانمردینمایان می

کند. از این رو این الگوی ها هم در همین عرصه مجال بروز پیدا میتوانمندی

بینیم، و قاعدتا می« هازدهسلفی گرفتن با زلزله»رفتاری ناشایست که در قالب 

ی حقارت و میل به مطرح کردن خود است، از عوارض عادی و نوعی عقده

رسانی به مردمان ی یاریشود. حتا در زمینهطبیعی چنین موقعیتهایی محسوب می

با قدری پیچیدگی و به نظرم ضعف –رفتارهایی  آسیب دیده هم مشابه چنین

ی شود. خواه سازمانهایی که خبررسانی دربارهدیده می -اخالقی شدیدتر

دهند و هایشان را با بوق و کرنا و پرچم و درفش برافراشتن انجام میرسانییاری

یی ها«سلبریتی»کنند، تا ی این هیاهو بیشتر با هدف تبلیغ خود فعالیت میدر میانه

اغلب با اغراق و –ها رسانیی نقش شخصی خود در یاریکه درباره

 کنند.تبلیغ می -نماییدرشت

از ضعفی  -شک ناشایست و نازیبا هم هستکه بی –اما این رفتارها  

رسانی که خیزند و نباید آن را با نفسِ یاریشخصیتی و ایرادی شخصی بر می

یر یا زود این را بیاموزیم که کرداری نیک و درست است درآمیخت. باید د

کردارها و نمودها را جدا جدا و منصفانه مورد ارزیابی و داوری قرار دهیم، 

اش گرانه فردی یا سازمانی را از غوغا کردن دربارهچندان که بتوانیم کنش یاری

اش جدا کنیم و اولی را بستاییم و تشویق کنیم و دومی را با و تبلیغ خویشتن

 عتنایی طرد کنیم. انکوهش و بی
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ی شخصی بگویم که الگوهای در پایان این را به عنوان یک مشاهده 

همیشه در همه جای دنیا هست و « گری!سلفی»مشابهی از خودنمایی و اپیدمی 

در ایران تا جایی که من دیدم شدیدتر از جاهای دیگر نیست. تنها تفاوتش آن 

هیان چرخشی کرده، چون در است که چون گروه مرجع مردم به سمت دانشگا

نماید. اما تر میزند و ناشایستیابد، بیشتر توی ذوق میمیان ایشان هم نمود می

ماند و تبلیغهایی از این در نهایت کردارهای نیک و درست است که به جا می

ماند و فراموش دست در بایگانی انبوه رخدادهای نادلچسب و سطحی باقی می

ماند پیامد کردارهای سنجیده و اخالقی آنانی است که یشود و آنچه باقی ممی

کوشند، و آنچه شان میوطنانمنت و غوغا برای بهبود حال همدر سکوت و بی

 دانند.کنند میکنند را پاداشی سزاوار برای آنچه میمی
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 بیست و ششم آرذرام: 

 

 

 

 

 

 

رگ ایرانی در این مهمترین رخداد این روز آن است که دو اندیشمند بز

اند. نخست آن که در یکشنبه بیست و ششم آذرماه روز رخت از جهان کشیده

 یهرو حانیمحمد بن احمد بن ر( ق۴۴۰رجب  ۲هجری خورشیدی ) ۴۲۷سال 

او اخترشناسی درگذشت.  یرونیب حانیمعروف به ابور یرونیب یخوارزم

دست، ریاضیدان و فیلسوفی بزرگ و چیره

ترین کتاب بین بود و پرخوانندهشناسی تیزانسان

آموزش اخترشناسی )التفهیم الوائل صناعه 

التنجیم، به دو زبان پارسی و تازی( و اولین کتاب 

شناسی هند )ماللهند( را نوشته است. مردم

 در قونیه وفات کرد. ۶۵۲الدین محمد بلخی است که در سال موالنا جاللدیگری 

اند. یک اری نیستند که در این روز درگذشتهالبته این دو تنها ایرانیان نامد

عباس بن حسن جرجری وزیر دولت  ۲۸۷و نیم قرن پیش از بیرونی در سال 

عباسی که در به قدرت رسیدن خلیفه مقتدر نقش مهمی ایفا کرده بود، در جریان 

ی حمدانی و جراحی به راه انقالبی که هواداران برادرش عبداهلل بن معتز از طایفه

ته بودند کشته شد، هرچند این انقالب به نتیجه نرسید. عبداهلل بن معتز هم انداخ

که شاعری نامدار بود و کتاب البدیع را در فن شعر نوشته بود، در همین روز 
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پس از شکست خوردن این شورش به قتل رسید. چهار قرن پس از موالنا هم 

 درگذشت.  ۱۰۲۴ملکه مهرالنساء نورجهان همسر جهانگیر شاه گورکانی در 

نورجهان و جهانگیر، میان:  اکبرشاه گورکانی و عبدالرحیم خان خانان،)تصاویر زیر؛ راست: 

 چپ: نخستین دیدار شمس و موالنا(

 

 

 

 

 

 

 

 

در این میان باید از عبدالرحیم خان خانان اخترشناس، شاعر و وزیر 

ن خانان در زاده شد و شهر خا ۹۳۵اکبرشاه گورکانی هم یاد کرد که به سال 

 شهر پنجاب به یاد او نامگذاری شده است.نوان
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 کلمبیای بزرگ

اشاره کرد  ۷۷۷توان به سال ی رخدادهای مهم دیگر این روز میاز جمله 

که تیمور لنگ در آن روز سپاهیان سلطان نصیرالدین محمود شاه هند را در دهلی 

 ۱۱) ۱۲۷۵بیست و نهم آذر سال جشنبه پنشکست داد. پانصد سال بعد، روز 

نخستین محمدحسین خان ذکاءالملک بعد از مرگ ناصرالدین شاه ( ۱۳۱۴رجب 

ی غیردولتی ایران بود و اولین نشریهکه  کردی تربیت را منتشر روزنامهشماره از 

نفوذی چشمگیر در میان نخبگان فرهنگی و سیاسی شد طی یک سالی که منتشر می

هم پسر بیشتر مطالبش را خواهان شد. و گرانیگاه همفکری مشروطه به دست آورد

اندیش که بعدها صدراعظم روشن نوشتمحمدعلی فروغی میالملک یعنی ذکاء

 . ایران شد

 

 

 

 

 

 

 نشین دهلی در اوایل قرن هشتم خورشیدیسلطان  
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 ۵۴۶این روز در تاریخ سیاسی جهان به نسبت پر حادثه بوده است. در  

جنگیدند رم را گشودند و به باد ها که زیر فرمان توتیال میاوستروگت میالدی

دولت فرانسه کشور آمریکا که تازه تاسیس شده بود را  ۱۱۵۶غارت دادند، در 

سیمون بولیوار تاسیس کشور کلمبیای بزرگ )گران  ۱۱۹۸به رسمیت شناخت، در 

ی جنگهای داخلی میانهژنرال اولیس گرانت در  ۱۲۴۱کلمبیا( را اعالم کرد، و در 

   سیپی، کنتاکی و تنسی اخراج کرد.آمریکا یهودیان را از میسی

چوک اولین شاه اوگیِن وانگ ۱۲۸۶در بیست و ششم آذر سال   

ها از ترس انگلیسی ۱۳۰۶کشور تازه تاسیس بوتان شد )تصویر روبرو(، در 

پیش از زمان  شورش عمومی راجندرا الهوری انقالبی بانفوذ هندی را دو روز

باگات سینگ،  ۱۳۰۷مقرر توسط دادگاه دولت استعماری به دار آویختند، و در 

گورو به انتقام قتل راجندرا الهوری جیمز سندرز سوکدِو تاپار و شیوارام راج

رئیس پلیس الهور را کشتند. خودشان هم سه سال بعد دستگیر شدند و توسط 

 استعمارگران به قتل رسیدند. 

قوای ژاپنی  ۱۳۲۰در 

 ۱۳۳۶شمال بورنئو را گرفتند، در 

آمریکا نخستین موشک 

پیمای اطلس را با موفقیت قاره

 ۱۳۳۹آزمایش کرد، و در 

ارتشیان وفادار به هایله سالسی 

امپراتور حبشه همزمان با 

بازگشت او به کشورش 

کودتاچیانی که پسرش را به 

سلطنت برگزیده بودند را در هم 
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هم سربازان  ۱۳۴۹سی پس از بازگشت پسرش را عفو کرد. در شکستند. هایله سال

دولت کمونیستی لهستان به کارگران معترض در شهر گدینیا حمله کردند و چند 

 ده نفر از آنها را با شلیک گلوله کشتند.

این روز در ضمن با شورشهای مردمی خشن نیز پیوندی داشته است. در 

فرودگاه لئوناردو داوینچی رم سی تن به  ها بهی فلسطینیبه دنبال حمله ۱۳۵۲

مردم رومانی که در برابر استیالی حزب کمونیست سر به  ۱۳۶۸قتل رسیدند، در 

ی استقرار اعضای حزب کمونیست در تیمیشورا طغیان برداشته بودند به محله

محمد بوعزیز اقدام به  ۱۳۸۹حمله کردند و دفاتر آن را به آتش کشیدند، و در 

رد و این کار جنبشی ایجاد کرد که به سرنگونی دولت تونس و بهار خودسوزی ک

هم  ۱۳۹۳عربی منتهی شد )تصویر زیر(. به عنوان حسن ختامی بر این روند، در 

 روابط دیپلماتیک کوبا و آمریکا پس از پنجاه و چهار سال دوباره برقرار شد!

 

 

 

 

 

 

 

داده است. در در این روز چندین رخداد فرهنگی و اجتماعی هم رخ  

پاپ پل سوم فرمان تکفیر هنری هشتم شاه انگلستان را صادر کرد، در  ۹۱۷سال 

سمفونی  ۱۲۴۴ها کشف شد، در ستون سنگی حاوی گاهشماری آزتک ۱۱۶۹

نخستین شماره از  ۱۲۷۱ناتمام فرانتس شوبرت برای نخستین بار اجرا شد، و در 

اوتو هان  ۱۳۱۷ر شد. در منتش یمُد و سبک زندگ یدرباره Vogueی مجله

ای را یافت و این مبنای ساخت بمب توسط همجوشی هستهشکافت اتم  یوهیش
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سوزی آتش ۱۳۴۰اتمی قرار گرفت، و در 

در چادر سیرک بزرگی در نیتِروی واقع در 

 ریودوژانیرو به مرگ پانصد تن منتهی شد. 

 

 هاسیمپسون

 

ی ار کتاب آبی تحقیق دربارهنیروی هوایی ایاالت متحده با انتش ۱۳۴۸در 

ی ناشناخته بشقابهای پرنده را پایان یافته اعالم کرد. بر مبنای کتاب آبی هیچ پدیده

وجود نداشت ( UFOها )شیء پرنده ناشناخته: ی شپنناپذیری دربارهو توضیح

برای نخستین بار  ۱۳۶۸شدند. در و این گزارشها به حیات فرازمینی مربوط نمی

 MV Danny کشتی ۱۳۸۸ها از تلویزیون پخش شد، و در مپسونکارتون سی

F II   هزار  ۲۸اش به همراه سرنشین ۴۴در ساحل لبنان غرق شد و در نتیجه

 ی کشتی بودند نابود شدند.جانور که محموله

 

 

 

 

 

   MV Danny F II کشتی   پیمای اطلسموشک قاره

 

 

 

 

 الهوریراجندرا   Vogueیمجله   هاتقویم آزتک
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   فرانتس شوبرت   ژنرال گرانت

روز تولد پیر پل امیل رو بنیانگذار انستیتو  ۱۲۳۲بیست و ششم آذر سال 

سیمون بولیوار انقالبی آمریکای التین  ۱۲۰۹پاستور است. در همین روز به سال 

کاسپار هاوزر که در  ۱۲۱۲و رئیس جمهور ونزوئال درگذشت و سه سال بعد در 

ی بادن بود، در اثر زخم مرموز در انزوا رشد کرده بود و احتماال شاهزاده کودکی

کیم جونگ ایل  ۱۳۹۰اش زده بود، فوت کرد. در خنجری که شاید خود به سینه

ی شمالی ی شمالی قالب تهی کرد و به اعتقاد بخش بزرگی از مردم کرهرهبر کره

 به یکی از خدایان کمونیستی تبدیل شد!

   

 

 

 

 محمد بوعزیز      تو هاناو

 

 

 

 

 

 امیل رو   کیم جونگ ایل   گاسپار هاوزر
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 خشونت مرداهن و زانهن

 گر: آتنا فالحتی()مصاحبه ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ی همشهری، استان مازندران، روزنامه

 

 دهد؟یرخ م یلیو به چه دال ستیخشونت چ فیتعر س:

اش عبیر کالسیکاند. تج: خشونت را به اشکال متفاوتی تعریف کرده

اعمال زور برای آسیب رساندن به دیگری است. اما پس از جنگ جهانی دوم 

نامند و به همین خاطر از زننده را خشونت میباب شده که هر نوع کنش آسیب

گوید در گویند یا این تعبیر هایدگر شهرت یافته که میخشونت کالمی سخن می

 شته است. تفسیرش از کانت بر متن او خشونت روا دا

 یمجاز یدر فضا ژهیبه و یخشونت اجتماع ریاخ یهاچرا در سال س:

 است؟ افتهی شیافزا

ای آماری و آشکار است. افزایش خشونت اجتماعی در ایران پدیده ج:

یعنی طی چهل سال گذشته روندی رو به رشد از افزایش خشونت شهروندان 

ها یا های شکایت در دادگاهدهبینیم که در شمار تشکیل پروننسبت به هم را می

یابد. تردیدی نیست که در این مورد شمار زندانیان یا شمار جرایم خشن نمود می

ی ما در تناسب با رشد ایم و خشونت جاری در جامعهرشدی چشمگیر را داشته

پذیر نیست. سه بینیم قیاسجمعیت به هیچ عنوان با آنچه سه چهار دهه پیش می

توان برشمرد: فقر و بحرانهای اجتماعی این افزایش خشونت میدلیل اصلی برای 

زا در کنار شکاف اقتصادی چشمگیر که جرایم خشن را برای دسترسی به تنش

سازد، افول اخالق و اعتماد اجتماعی در جامعه که از انگیز میمنابع وسوسه

اشی شان نایدئولوژیک شدن دین و قوانین مدنی و فروپاشی نهادهای پشتیبان
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مند شده، و ناکارآمد و گاه فاسد بودنِ سیستم قضایی ایران که پیگیری قانون

اختالفها را دشوار و طوالنی و پرهزینه ساخته است.  

 

 

 

 

 

 

به دست آوردن چه  یدر پ دهد،یکه خشونت خود را بروز م یفرد: س

است؟ یزچی

ی ج: خشونت یک الگوی رفتاری قمارگونه و پرمخاطره برای دسترس

مادی  سریع به منابع است. خواه این منابع مثل مورد یک زورگیر یا دزد مسلح،

باشند، یا مثل قتلهای انتقامجویانه ماهیتی ارتباطی و معنایی داشته باشند. کسی 

کوشد منبعی را به دست بیاورد یا مانع از دست رفتن ورزد میکه خشونت می

 منبعی بشود.

 دانست؟ یارمیخشونت را ب توانیم ایآ: س

( Homo sapiensی انسان )ج: این نکته را باید در نظر داشت که گونه

ی دیگری را های جانوری گونهدر کل جانور خشنی است. یعنی در میان گونه

نداریم که خارج از شرایط زیستی مثل شکار یا رقابت بر سر جفت، این همه 

انی را بیماری دانست، توان خشونت انسنوع خود روا دارد. نمیخشونت به هم

 اش در نظر گرفت.های غیرعادی گونهشود آن را یکی از ویژگیاما می

که  یتنها شخص توانیم ای)آ ست؟یدر خشونت چ یقربان فیتعر: س

 دانست؟( یمورد خشونت قرار گرفته را قربان
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گیرد و ج: معموال چنین است. یعنی کسی که موضوع خشونت قرار می

تر است و نامند. البته در بیشتر موارد موقعیت پیچیدهقربانی میبیند را آسیب می

هایی از رفت و برگشت خشونت میان دو تن روبرو هستیم. اغلب با زنجیره

کاری دو نفر در خیابان به ندرت با اعمال خشونت مستقیم اش آن که کتکنمونه

گوید ایی میکند و آن یکی ناسزشود. معموال کسی به دیگری پرخاش میآغاز می

یابد تا کار به درگیری فیزیکی بینجامد. یعنی در بیشتر و همین روند ادامه می

ها را در کردن ای از نقش عوضموارد یک خشن و یک قربانی نداریم و زنجیره

بینیم.این میان می

د؟یآیدر فرد هنگام اعمال خشونت به وجود م یچه نوع دگرگون: س

زند یا نه، و همچنین سی دست به خشونت میبینی این که کج: در پیش

گیرد یا نه، دو متغیر کلیدی این که کسی موضوع خشونت قرار می بینیدر پیش

و عمومی وجود دارند که عبارتند از تستوسترون و سن! یعنی مردان در کل هم 

شوند، و در سنین ورزند و هم بیشتر قربانی خشونت میخشونت بیشتری می

کنند. به عبارت دیگر نوعی ن حالتی را بیشتر از خود ظاهر میجوانی هم چنی

ورزی در کار است که از نظر تکاملی به هورمونی برای خشونت-عصبیآمادگی 

ها در دوران باروری مربوط رقابت و کشمکش نرها بر سر جفتگیری با ماده

ت به شود. آمادگی زیاد نوجوانان و مردان جوان برای اعمال و دریافت خشونمی

شود. همین خاستگاه تکاملی مربوط می

مهار  بروز ندادن آن وجود دارد؟ راه ایبر کنترل خشم  یالزام ایآ: س

 ست؟یچ یخشم منف

ج: چنان که گفتم انسان در کل جانوری خشن است. اما تجربه نشان داده 

زاست که خشم و خشونت اغلب موارد برای اعمال کننده و دریافت کننده آسیب

نماید. این البته با سرکوب خشم اش درست و خردمندانه میکنیاین رو ریشه و از

متفاوت است و بیشتر درمان خشم مورد نظرم است. جالب آن که ایرانیان باستان 
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دانستند و راههای جالب توجهی برای مدیریت این دیو تدبیر خشم را دیوی می

 کرده بودند.

) نمونه: به دست آوردن حق  مثبت خشونت یدرباره جنبه اثرگذار: س

 د؟یدار ی( چه نظریدفاع شخص ای یفرد

ج: به هر صورت خشونت در دورانهای پیشین کارکردی تکاملی داشته 

ی انسان نهادینه شده است. در جوامع باستانی هم این که تا این اندازه در گونه

قابل بوده ی خشونت، تهدید خشونت متدانیم که مهمترین نیروی بازدارندهرا می

است. از این رو خشونت تا وقتی که همچون نیرویی بازدارنده برای خشونت 

شود که بیشتر عمل کند، پذیرفتنی و کارگشاست. ایراد کار در آنجایی آغاز می

اش چشمگیر نباشد.خشونت فعال باشد و اثر بازدارندگی

 چرا؟ ریاگر خ شود؟یم میخشونت به دو دسته زنانه و مردانه تقس ایآ: س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی این موضوع های گذشته موجی از تبلیغات فمینیستی دربارهج: طی دهه

اند. اما حقیقت آن برخاسته که زنان در سراسر تاریخ قربانی خشونت مردانه بوده

است که این جریان بیش از آن که دستگاهی نظری و رویکردی علمی به 

ط به گروهی فعال سیاسی است. موضوعی عینی باشد، یک ماجرای اجتماعی مربو
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دهد که هم اعمال کنندگان خشونت و هم قربانیان خشونت اغلب ها نشان میداده

ی دنیای خشونت قرار دارند و با هر شاخصی که در مرد هستند. زنان در حاشیه

نظر بگیرید مردان بیش از زنان در معرض خشونت قرار دارند. شمار مردانی که 

شوند، یا گیرند، زندانی و شکنجه میرد ضرب و شتم قرار میرسند، موبه قتل می

شوند همواره از زنان بیشتر بوده است. بدیهی است که اگر در جنگ کشته می

ای شاخص خشونت را امری خاص و وابسته جنسیت تعریف کنیم، به نتیجه

کتک خوردن زن از »رسیم، ولی این کاری علمی نیست. یعنی زده میجنسیت

ی کل مفهوم خشونت نیست. اینها نماینده« تجاوز جنسی مرد به زن»یا  «شوهرش

هایی به نسبت فرعی از درگیری هایی خاص از خشونت هستند که زیرشاخهجلوه

شوند. این البته به معنای خوار شمردن خشونت فیزیکی و آزار بدنی محسوب می

زنان به شکلی مجزا وارد آمده به زنان نیست، اما سخن بر سر آن است که اصوال 

شوند. خشونت مفهومی عمومی است و مستقل از مردان مورد خشونت واقع نمی

ی کل اعضای جامعه باید پیکربندی شود و متغیرهایی مانند برخورداری که درباره

بینی خشونت نشین یا سن در فهم و پیشاقتصادی یا تعلق به گروههای حاشیه

 اهمیتی بیش از جنسیت دارند.

و ... تا چه اندازه در  یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس یهایریگمیصمت: س

دن ش لیدر حال تبد ها،یرانیگفت ما ا توانی)م بروز خشونت اثرگذار هستند؟

 به خشونت شده است؟(  ختهیآم یفرهنگ ما فرهنگ ای م؟یخشن هست یبه ملت

داشت. ها باید در نظر ی خشن بودن ایرانیی درجهج: چند نکته را درباره

ی ایم. از حملهنخست آن که ما طی دو قرن گذشته مدام مورد حمله و آسیب بوده

ی جنوب ایران زمین )شمال ها در دو گوشهروسها به شمال و پیشروی انگلیسی

ایم. سطح ی گذشته که انقالب و جنگ را داشتههند و عراق( بگیرید تا چهار دهه

کنید باال نیست. ط آنقدرها هم که فکر میی ما با توجه به این شرایخشونت جامعه

ایم، اما اگر آن را با کشورهای یعنی روند رو به رشدی را در این زمینه داشته
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ها مردم مالیم و مهربانی هستند. به بینید هنوز ایرانیدیگر مقایسه کنید می

خصوص که اینجا با شهروندانی سر و کار دارید که از حاکمیت قانون و حقوق 

سی معقولی هم برخوردار نیستند و ناچارند اغلب موارد اختالفهایشان را دادر

ی ما تا حدود خودشان حل کنند. در واقع سطح خشونت رایج امروز در جامعه

ی اش محصول تاریخ آشفتهگردد که بخشیزیادی به این شرایط اجتماعی باز می

کاری و نابخردی قرن نوزدهم و بیستم بوده و بخشی دیگر از آن پیامد ندانم

و دولتمردان بوده است. تقصیر جنگهای پیاپی که همواره ما در آن  سیاستمداران

ی برخورد شود پای دولتمردان نوشت، اما شیوهایم را نمیوضعیت دفاعی داشته

 توان!را می زدهکشد و افول اخالق مدنی سیاستبا آن و مدتی که به درازا می

 شیمازندران، سال گذشته شاهد افزا ینونقا یبراساس آمار پزشک: س

 شهیبه نظر شما ر م،یبود یمردان و همسرآزار هیزنان عل یآمار خشونت خانگ

 جستجو کرد؟  دیمشکل را در کدام بخش جامعه با نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

شود، تعریف ای که اغلب در بحثهای فمینیستی نادیده انگاشته میج: نکته

ی این که در ارتباط میان زن و شوهر چه دقیق خشونت خانوادگی است. یعن

شوند، جای بحث دارد. مثال اغلب این آمیز قلمداد میای از رفتارها خشونترده

ی همسرش شود را خشونت که مردی مانع کار کردن یا روابط اجتماعی گسترده
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گیرند، اما این که زنی روابط شوهرش با دوستانش را محدود سازد در نظر می

نماید که خشونت زبانی در میان زنان و شود. در کل چنین میاشته مینادیده انگ

های معکوس خشونت بدنی در میان مردان بیشتر رواج داشته باشد. هرچند نمونه

 ۱۳۹۴ای که مورد نظرتان است به سال شوند. آمارهدر هر دو مورد زیاد دیده می

های مربوط به دهدهد که در حدود سه درصد پرونشود و نشان میمربوط می

شود. این خشونت خانگی به آسیب فیزیکی مردان از سوی زنانشان مربوط می

یابد و باز هم ناقض این حقیقت نیست آمار البته تنها به خشونت بدنی ارتباط می

که اعمال خشونت بدنی از سوی مردان بیشتر از زنان است. اما به هر صورت 

ر مرسوم هم توزیع آماری مشخصی دارد. ی تصودهد که حالت واژگونهنشان می

روی هم رفته به نظرم باید این قاعده را پذیرفت که اعمال کنندگان و دریافت 

کنندگان خشونت اغلب مرد هستند. یعنی خشونت به لحاظ آماری به آسیب دیدی 

بدنی -شود. خشونتهای خانوادگی که دو الگوی کالمیمردی از مردی مربوط می

شان در روابط تر دارند و رگ و ریشهرد دارند ساختاری پیچیدهم-وابسته به زن

اش دشوارتر از خشونت عریان فیزیکی بین شود تحلیلاجتماعی پایدار باعث می

دو ناآشنا باشد.

گوناگون تجاوز و  لیکه به دال میدر چند سال گذشته، شاهد بود: س

خشونت مردان  شیزااف لیزنان( در مازندران رشد کرده است، دال ژهیقتل)به و

 ست؟ینسبت به زنان چ
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ج: راستش تردید دارم در اینجا به طور خاص با خشونت مردان علیه 

زنان سر و کار داشته باشیم. اگر آمار تجاوز و قتل را در کنار آمارهای جرایم 

بینید که این بخشی از یک الگوی عمومی افزایش خشن دیگر بگذارید می

. یعنی دزدی و قتل یا درگیری لفظی و قتل که ربطی به خشونت در جامعه است

اند. در جنسیت ندارند هم پا به پای تجاوز و قتل و حتا بیش از آن رشد کرده

اینجا ما با یک اپیدمی عمومی خشونت سر و کار داریم و هر زیررده از آن را 

داد.  اندیشی قرارباید با شاخصهایی عینی سنجید و به شکلی مجزا مورد چاره

تمرکز نگاه بر یک شعبه از خشونت و نادیده گرفتن نمودهای دیگرش ممکن 

است باعث شود به نادرست خشونت را همچون امری جنسی، طبقاتی، مذهبی یا 

جویی برایش ناکام هر چیز دیگر تفسیر کنیم و به همین خاطر در درک آن و چاره

بمانیم.
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 ی اریانشهریی اندیشهمباحثه ردباره

 

 ۲۳:۴۵-۲۱:۳۰، ساعت ۱۳/۹/۱۳۹۶، دوشنبه «ایران بهتر»بحث در گروه تلگرامی 

 

ی ایرانشهری برچسبی است که به تازگی برای اشاره پیش درآمد: اندیشه

ها و آرا با محوریت فرهنگ و تمدن ایرانی و با هدف ای از نظریهبه خوشه

یرد. این برچسب خواه گبازخوانی و بازسازی هویت ایرانی مورد استفاده قرار می

ناخواه طی سالهای گذشته به دستگاه نظری من نیز متصل شده است، و چون 

کاربست تاریخی آن از عصر ساسانی گرفته تا آرای سهروردی را همچون تاریخ 

بینم، اعتراضی هم به آن ندارم. هرچند خودم ای برای نگرش خود میو پیشینه

نامم و در فضای دانشگاهی دستگاه یم« رویکرد سیستمی»اغلب دیدگاهم را 

شهرت یافته که به خاطر مرکزی بودن مفهوم « ی زُرواننظریه»ام بیشتر با نام نظری

ی اندیشه»ام برآمده است. پس در این بستر، زمان در دستگاه نظری سیستمی

ام را به طور خاص برای ارجاع به دستگاه نظری خاصی که برساخته« ایرانشهری

های پیچیده که به بازخوانی ی سیستمگیرم. چارچوبی در سرمشق نظریهیبه کار م

تاریخ تمدن ایرانی، بازبینی و نقد محتواهای معنایی تکامل یافته در آن، و بازسازی 

 و بازآفرینی هویت ایرانی کارساز و نیرومندی را آماج کرده است.

بندی برای این که بحث امشب چارچوب مشخصی داشته باشد، استخوان

این دستگاه نظری را در قالب هفت گزاره را به فشردگی و اختصار صورتبندی 

 کنم:می
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ی های پیچیده( تمام پدیدارهای مربوط به انسان، در قالب سیستم۱

سازد در نهایت سیستم تکاملی قابل تبیین هستند. یعنی انسان و هرآنچه بر می

، یا همچون مشتقی از چنین سیستمی جلوه ایستی تکاملیی خودسازندهپیچیده

 کند.می

( سیستمهای انسانی چهار سطح سلسله مراتبی دارند: زیستی، روانی، ۲

ای در خود دارند و در واقع از پویایی اجتماعی و فرهنگی؛ که هریک سیستم پایه

اند. این سیستمها به ترتیبی عبارتند از: ی تکاملی برساخته شدهیک سیستم پیچیده

بدن، نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی و منش فرهنگی. در دیدگاه زروان این چهار 

 دهیم.مورد اشاره قرار می« فراز»ی الیه را برای اختصار با سرواژه

ای خودسازمانده که های یاد شده در مقام سامانه( هریک از سیستم۳

رکزی دارند کنند، متغیری مبخشی از رفتار خود را به شکلی درونزاد تعیین می

که کردارهایشان برای بیشینه کردن آن متغیر همگرا شده است. این متغیرها عبارتند 

یابد، لذت در سطح از بقا در سطح زیستی که در قالب تندرستی تن نمود می

شود، قدرت در سطح نهادها که روانی که در قالب شادمانی و رضایت تجربه می

یابد، و معنا در منش فرهنگی که بلور میبه شکل پایداری و گسترش سازمانها ت

ی فراز شود. تحوالت چهار الیههای زبانی رمزگذاری و رمزگشایی میدر سامانه
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توان با تحلیل و مدلسازی چهار متغیر یاد شده فهم کرد. این چهار متغیر را را می

شناسیم و همچنان که سطوح فراز چهار سطح مشاهداتی می« قلبم»ی با سرواژه

سیستمها بودند، قلبم هم چهار متغیر مرکزی درهم « دیدن»چهار برش در مقیاس  و

شود و به خاطر لنگر انداختن در چهار سیستم تنیده است که از یکدیگر مشتق می

 گردد.متمایز تکاملی است که از هم متمایز می

« ی تمدنیحوزه»( بزرگترین واحد سازمان یافتگی سیستمهای انسانی ۴ 

سطح فرهنگی، که زیرسیستمهایی مثل کشورها و دولتها و سازمانهای است در 

ها )سطح روانی( و «من»دینی و نهادهای سیاسی )سطح اجتماعی(، افراد و 

ی آدمیان و جانوران و گیاهان اهلی )سطح زیستی( را در خود کالبدهای زنده

 دهد. جای می

ها تمدن پایدار ی زمین، که در ضمن تنی تمدنی کره( کهنترین حوزه۵ 

های تاریخی و ترین انباشت از تجربهی گذشته نیز هست و متراکمطی پنج هزاره

ی تمدن ایرانی است و قلمرو های فرهنگی را در خود پدید آورده، حوزهنوآوری

ی ی تمدنی در ابتدای هزارهشود. این حوزهجغرافیایی آن ایران زمین خوانده می

ی اول پیش از میالد به ظهور ی هزارهت، در میانهسوم پیش از میالد شکل گرف

نخستین دولت فراگیر و بزرگ زمین )دولت هخامنشی( منتهی شد، و طی بیست 

و شش قرن پس از آن برای بیست قرن دارای یک دولت بزرگ و متمرکز به نام 

 پارس یا ایران بوده است.

دنی دیگر های تمی حوزهی تمدن ایرانی مانند همه( تاریخ حوزه۶ 

دهد که با گذار از تمرکز سیاسی و اقتدار دولتهای بزرگ نوسانی را نمایش می

ها گره خورده است. ایران زمین از یک ی دولتهای سیاسی و تجزیهبه فروپاشی

 های فروپاشی سیاسی رویاروست.و نیم قرن پیش با یکی از این دوره

سیستمی یکپارچه  ی تمدن ایرانی تنها در کلیت خود همچون( حوزه۷

قابل درک و تحلیل است. عزل نظر از بستر جغرافیایی ایران زمین، یا پیوستگی 
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زند که به گفتمانهای هایی دامن میتاریخی این قلمرو به بدفهمی و کژفهمی

دهد. با تحلیل ی درپیوسته با استعمار میدان مینادقیق، متوهم و گاه فریبکارانه

توان ی تمدن ایرانی، میی ایران زمین و حوزهود دربارههای فراوان موجعینی داده

پی برد و « ایرانشهر»به تصویری روشن و رسیدگی پذیر از پیشینه و حال 

اش را ترسیم کرد، و این تنها راهبردی ی آیندهاندازی دقیق و نقدپذیر دربارهچشم

نی و سازمان های ایرااست که افزودن بر قلبم کل این قلمرو، و توانمندسازی من

 سازد.یافتگی نهادهای ایرانی را ممکن می

 

 

 

 

شاد: سوال اولم رو از چارچوب نظری شما که بنظرم ابوالفضل رحیمی

بند اول آن از پارسونز و چلبی تاثیر پذیرفتید بپرسم. اندیشه ایران شهری  ۴در 

عی در قالب این چارچوب و به عنوان یک ابزار نظری قادر به تبیین چه موضو

 است؟یا بنای تبیین چه موضوعی را دارد؟

ام شروین وکیلی: حقیقتش آن است که من بیشترین تاثیر را از لومان گرفته

از -ی ما ام در نقد آرای او شکل گرفته است. البته همهو به نوعی دستگاه نظری

ایم. اما از پارسونز چیزهای بسیار آموخته -جمله لومان و دکتر چلبی گرامی

شود که به ویژه در مربوط می(  GSTی سیستمی )اه او به موج اول اندیشهدیدگ

ی اخیر جای خود را رواج داشت و پس از آن در دو دهه ۱۹۷۰-۱۹۶۰های دهه

 داد.( CSTبه رویکرد سیستمهای پیچیده )

تان، رویکرد سیستمی در کل و دستگاه نظری مورد ی بخش دوم پرسشدرباره

یجاد مدلهایی نظری را آماج کرده که الف( با وحدت نظر من به طور خاص ا
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رویه، یعنی با روشی مشترک و همسازگار با علوم تجربی، ب( در یک چارچوب 

ای و رشتهپذیر و روشن، پ( با رویکردی میانفراگیر، رسیدگیمفهومی منسجم،

ن های در دسترس به تبیین و توضیح و در صورت امکای دادهمندی از همهبا بهره

 بینی و دستکاری پدیدارهای انسانی بپردازد.پیش

تان از اندیشه ایرانشهری شاد: یعنی بین دستگاه نظریابوالفضل رحیمی

 تان تبیین کرده اید؟جداست؟ به عبارت دیگر ایرانشهری را با دستگاه نظری

شود ام که بیشتر با عنوان دیدگاه زُروان شناخته میشروین وکیلی: دستگاه نظری

های اجتماعی است. یکی از ی سیستمک مدل عام و فراگیر برای تحلیل همهی

ی تمدن ایرانی اش مورد وارسی قرار داد، حوزهتوان به کمکهایی که میموضوع

ی ایرانشهری مورد نظرم و تاریخ تحول دولت و فرهنگ ایران است، که اندیشه

 ی پژوهشی اخیر است.دستاورد این شاخه

هر نظریه و اندیشه هم وجه ایجابی دارد و هم ی شاد:ابوالفضل رحیم

سلبی در سوال قبل من از وجه ایجابی اندیشه ایرانشهری پرسیدم و در این سوال 

بفرمایید  اندیشه ایدانشهری کدام دیدگاه ها ، رویکردها و باورها را  وجه سلبی

 در تاریخ، فرهنگ و سیاست ایران بر نمی تابد و نادرست میشمارد.

شروین وکیلی: وجه ایجابی دیدگاهم آن است که: الف( سیستمی عینی 

پذیر در تقاطع تاریخ و جغرافیا وجود دارد که تمدن ایرانی نامیده و رسیدگی

ای را طی کرده و شود که ب( طی پنج هزار سال گذشته سیر تحولی پیوستهمی

های فرهنگی و های تاریخی و الیهی چینهاش باید همهپ( امروز برای فهمیدن

های درونش را شناسایی کرد و به همین خاطر رویکرد سیستمی برای تنوع

 تحلیلش ضرورت دارد.

هایی که الف( ی نظریهشروین وکیلی: وجه سلبی آن است که با همه

یعنی چیزهایی پیچیده را بدون توجیه کافی به متغیرهایی گرا هستند،فروکاست
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بینند و ی تمدن ایرانی را نمیع و پیچیدگی حوزهکاهند، یا ب( تنوساده فرو می

هایی مبهم و کاری از آثار اندیشمندان فرهنگی هستند، و یا پ( گزارهتنها کپی

ای سیاسی را بر پژوهش علمی مقدم کنند و ایدئولوژیناپذیر صادر میرسیدگی

 دارند؛ ناسازگار است و ناهمخوان.می

ی الف: مارکسیسم که همه چیز را به م: نمونهها در این سه رده هی نظریهنمونه

هایی مانند مدل وبر کاهد، ب: نگرشجبر اقتصادی یا کشمکش طبقاتی فرو می

ی ایران به کار بسته یا پارسونز یا لومان که به طور خام و بی بازبینی درباره

های سیاسی امروزین که مبناهایی نادرست یا ی ایدئولوژیشوند و پ: همهمی

 گرایی و مشابه آنهام دارند، مثل قوممبه

 ابوالفضل رحیمی شاد: یعنی نفی همه آنچه هست؟

 ی آنچه هست!شروین وکیلی: یعنی نقد همه

ابوالفضل رحیمی شاد: تمام بحثهای ما در این گروه مرتبط با بحث توسعه 

ر است آیا ابزارنظری شما و اندیشه ایرانشهری قادر به تبیین چگونگی فرایند تغیی

و تحوالت اجتماعی است و یا صرفا توصیف یک پهنه 

قرن؟( و معرفی اجزای  ۲۶سیاسی در یک کلیت تاریخی ) _فرهنگی_جغرافیایی

 آن است؟

کنم چنین امکانی را داشته باشد. یعنی همان شروین وکیلی: بله، گمان می

 ی یک شبکه از شاخصهاستچهار متغیری که خدمتتان در مقدمه برشمردم شالوده

یافتگی را با دقتی بیش از چارچوبهای مرسوم صورتبندی که به نظرم مفهوم توسعه

 انجامد.کند، و البته به راهبردهایی هم میمی

ابوالفضل رحیمی شاد: یعنی ایرانشهری بخشی از جارچوب نظری شما 

 نیست. موضوعیست که با ابزار نظریتان به ان رسیده اید.
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ی ایرانشهری مورد نظرم کاربست این مدل دیشهشروین وکیلی: بله، ان

ها از دستگاه نظری ی تمدن ایرانی. یعنی بر اساس دادهنظری است در حوزه

 شود.فرض گرفته نمیشود و پیشاستخراج می

ابوالفضل رحیمی شاد: گر ممکنه بفرمایید خود اندیشه ایران شهری صرفا 

 گر هم دارد؟رد تبیینیک توصیف است و نوعی رویکرد و نگاه یا کارک

شروین وکیلی: به نظرم بخش مهمی از تاریخ جهان قدیم و کلیت تاریخ 

شود، تنها کنیم و ایران زمین خوانده میای که در آن زندگی میقلمرو جغرافیایی

های گردد. در واقع در نظریهپذیر میای از اندیشیدن فهمبه کمک چنین شیوه

به شکلی که یا از انباشت تماشاییی خطاهایی  ی تاریخ جهانامروزین درباره

بازانه، ارجاع به نام ایران و سیر تحول تمدن ناشی شده و یا از پرهیزی سیاست

ایرانی به کل نادیده انگاشته شده است. یکی از دالیل بحران در منطقه و نابخردانه 

ن قلمرو را ی ایران زمین )که دولتهای مستقر در ایبودن رفتارهای دولتها درباره

 گیرد( به نظرم از اینجا ناشی شده است.هم در بر می

ابوالفضل رحیمی شاد: و سوال اخرم چه تفاوتی بین این اندیشه و اندیشه 

 اقای طباطبایی وجود دارد؟

ی دکتر طباطبایی در طرح مسئله و موضوع شروین وکیلی: اندیشه

شان )که چارچوب نظریپژوهش و برخی از نتایج با آرای من همسان است. اما 

شان )که متمرکز بر علم حقوق شناسیمدار است( و روشنوعی هگلیسم تاریخ

 است( با من تفاوت دارد.



  صد و نود وهزار و سی ماهدیم/ شصت و دو یشماره/سیمرغ

    



 

جسارتا بنده با نوع نگاه شما . اسماعیل احسانی: سالم آقای دکتر وکیلی

و نگاه جامعه شناسی به مفاهیم علوم انسانی مشکل دارم به جهت اینکه از زمانی 

تویستها به سرکردگی آگوست کنت علوم انسانی را بجهت اینکه قابلیت که پوزی

تعمیم پذیری و تجربه پذیری نداشتند از حیطه علم خارج کردند و بسیاری از 

رشته های علوم انسانی و بویژه جامعه شناسی به جهت اینکه مورد طعن نسبیت 

وزیتویستی به قرار نگیرد و از حیطه علم خارج نگردد با پذیرش رهیافتهای پ

سمت آمار و ارقام و سیستم و تعمیم و ... برآمدند و متاسفانه این نگاه در جامعه 

شناسی برجسته شده است در حالی که کسانی چون دیلتای بر خالف جامعه 

شناسی و جامعه شناسان در برابر ادعای پوزتیویستی نه تنها تسلیم نشدند بلکه 

کردند و با شعار اینکه علوم انسانی چون  نسبیت را مزیت علوم انسانی قلمداد

علم نیستند علمند مقدمات هرمنوتیک و معناکاوی و نظریه های رایج علمی حال 

لی نیز گرفتار همین اآقای دکتر به اعتقاد بنده حضرت ع. حاضر را پی ریختند

سازوکار پوزیتویستی شده اید و با ارائه سیستم امکان بازخوانی و دریافت 

 ا مسدود کرده اید؟خواننده ر

کنم چنین باشد. پوزیتیویسم شروین وکیلی: درود دوست من، فکر نمی

ایست متاثر از فیزیک که در ثلث اول قرن بیستم رواج داشت و گمان اندیشه

ندارم امروز کسی خود را پوزیتیوست بنامد. دیدگاه من و در کل رویکرد سیستمی 

ای بودن ت: الف( تاکید بر کلیت و شبکهگرایی ناسازگار اساز سه جنبه با اثبات

افزایی که گرایی مخالف است، ب( تاکید بر مفهوم همرخدادها که با تجزیه

های داند، پ( تاکید بر دادهرا مردود می (Reductionismگرایی )تحویل

کیفی، یک توضیح کوچک این که اصوال روشهای کیفی در علوم انسانی اغلب 

اند. در نتیجه دیدگاهم تا حدودی در تقابل با برخاستهاز همین نگرش سیستمی 

 پوزیتیویسم کالسیک است، که البته امروز هواداری هم ندارد.
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ای که در سخن شما بود و درست است آن که من به وحدت روش اما نکته

مانند وار و روحی این که چیزی متافیزیکی دیلتای دربارهمعتقدم. یعنی ایده

..( هست که با روشهای علوم طبیعی ناخوانا و ناشناختنی است، )ذهن/ تاریخ/ .

دانم. این ایراد دیلتای که در هگل و بسیاری از دیگران هم بازتولید نادرست می

شده میراثی از سرمشقهای مسیحی اروپایی است که بحثش جداگانه باید بررسیده 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 تیوستی نیست؟یعنی دیدگاه سیستمی شما پوزیاسماعیل احسانی: 

ای پوزیتیویستی نیست. البته شروین وکیلی: نه خیر، هیچ دیدگاه سیستمی

ی پوزیتیویسم روشن کنید. من این کلمه را به آن باید منظور دقیقتان را از کلمه

 گیرم.فهمم و به کار میشکلی که در فلسفه رواج دارد می

ا درباره اسماعیل احسانی: آقای دکتر وکیلی تمام مباحثی که شم

ایراشهری مطرح میکنید در سنتزی است که هگل از مفاهیم متاخران و متقدمان 

بهره برد و در حال حاضر دکتر طباطبایی به صورت در تدوین روش دیالکتیک

اندیشه ای به ایضاح و شرح و بسط آن پرداخته اند. دقیقا نسبت شما با سید جواد 

برده اید یا ایشان از شما یا منابع مطالعه طباطبایی چیست؟ آیا شما از ایشان بهره 

 مشترک بوده؟

شروین وکیلی: دکتر طباطبایی گرامی دوست و برای مقطعی همکار من 

ام. اما سرمشقهای ی شناخت هگل بسیار از ایشان آموختهاند و در زمینهبوده
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ی کسانی که در این زمینه پژوهش مان به کلی متفاوت است. منابع همهنظری

نند البته مشترک است و به خصوص بر اسناد مربوط به ورود تجدد به ایران کمی

شود. هرچند خوانش تمرکز دارد. یعنی به تاریخ معاصر دو قرن اخیرمان مربوط می

 ...ایشان از موضوع بیشتر حقوقی است و خوانش من سیستمی

شما در توضیح اندیشه . اسماعیل احسانی: من جسارتا قانع نشدم

ری در فایل صوتی که گوش کردم هیچ تفاوتی را جز در سیستم سازی ایرانشه

با دکتر طباطبایی ندارید و من در بهترین حالت میتوانم بگویم شارح خوبی از 

 آثار سید جواد بودید

شروین وکیلی: اگر کتابهایم را و کتابهای دکتر طباطبایی را خوانده باشید 

اید را ای که دیدهوه شباهت برجستهبعید است چنین تصوری پیدا کنید. اگر وج

 توانم تمایزها را نشانتان بدهمبفرمایید می

 مفهوم فرد در دیدگاه شما چه جایگاهی دارد؟ اسماعیل احسانی:

ها نسبت به نهادها «من»دیدگاه من در کل به اولویتی برای  شروین وکیلی:

ی سطوح الیه ترینقایل است. یعنی سطح روانشناختی را از آن رو که پیچیده

داند. به همین خاطر دیدگاهم در برابر ترین سیستم هم میفراز است، تعیین کننده

گیرد که به تعین عاملیت توسط ساختار باور دارند. نگرش نگرشهایی قرار می

ها پارسونز تا حدودی چنین بود و نگرش لومان به کل چنین است و مارکسیست

اندیشند. و رویکرد ها( اغلب چنین میفورتیهای فرانکنشینیهم )با وجود عقب

تر از اش چنین است. یعنی برای من فرد تعیین کنندهدکتر طباطبایی هم در کلیت

 سازمان و نهاد اجتماعی است.

مثال اینکه ایران نامش قدیمی است و از قدیم بوده اما  اسماعیل احسانی:

 ۰های جعلی  بسیاری از کشورهای جدید زاییده استعمارند و با اسم
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شروین وکیلی: بله، این ربطی به اقتباس ندارد. هرکس تاریخ منطقه را 

گوییم. تقریبا هر رسد و فقط ما نیستیم که چنین میبخواند به همین نتیجه می

 ی قلمرو ایران زمین همین را نتیجه گرفته است.کتاب دانشگاهی معتبری درباره

یدونم به نفع یکی از این دو دکتر طباطبایی بعید م اسماعیل احسانی:

موضع گرفته باشد بلکه برعکس شما معتقدم جواد طباطبایی به نظریه 

ارسطو بر خالف هابز و جان الک بشدت پایبند است و اگر امروز این ارگانیک

همه مورد هجوم قرار میگیرند و پان ایرانیست متهم میشوند بیشتر ناشی از همین 

طباطبایی دولت ایران را با همه اقوام به مثابه موضع است در واقع سید جواد 

پیکره ای می بیند که اگر هر کدام وظیفه خود را بخوبی انجام ندهند یا هرج و 

 مرج فراهم خواهد شد یا استبداد

بله، چنین باوری دارند و این باورشان به نظرم درست  شروین وکیلی:

اند و با شما موافقم هم هست. البته ایشان در چارچوبی هگلی این را نتیجه گرفته

توان یافت. در نگرش من این موضوع ای ارسطویی هم در آن میکه رگه و ریشه

نتیجه شناختی/...( با تحلیل زیرسیستمهای تمدن ایرانی )قومی/ مذهبی/ بوم

 شود.می

اسماعیل احسانی: هر چند خیلی سوال دارم و قانع نشدم اما به احترام 

 سایر دوستان فعال کنار میرم 

 ممنون از وقتی که بهم دادید

کنم. البته اینجا فکر نکنم قرار باشد همدیگر شروین وکیلی: خواهش می

تر و ن شفافاندیشی تا پرسشهایمارا قانع کنیم. هدف تبادل افکار است و هم

 دقیقتر شود.

توانید، میالد رادفر: درود بر شما، نقدی بر آرای شما خواندم، چنانچه می

خطر دیگری که امروز ما را  شوم پاسخی دهید و روشنگری کنید:خرسند می

تهدید می کند برنامه ی دقیق و حساب شده ای ست که برای زدن امر آریا تدوین 
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جمهوری اسالمی است و حلقه های گوناگونی کرده اند؛ یک سر اش در خود 

که برای محو مفهوم آریا به وجود آورده اند: نمونه اش حلقه ی شروین وکیلی 

که کال رفته اند پای موهوم نامیدن حتا واژه ی آریا! می گویند واژه ی آریا ساخته 

رابه و پرداخته ی نژاد پرستان است و اصال ایران به معنی آریا نیست! آریا یعنی ا

سوار! یک سری شطحیات زبان شناسی مطرح کرده اند که جز خنده چیزی برنمی 

آورد. لیک موضوع این است که نظام به این ها میدان می دهد تا با نام ایران و 

 ایران دوستی، آریاگرائی را بزنند.

 

 

 

ی بله، هویت ایرانی امروز از همه طرف زیر تازیانه شروین وکیلی:

بینند، و یا از سر ی ایران زمین میاست که یا منافعی در تجزیهی کسانی حمله

 دهند.نادانی به این روند تن می

میالد رادفر: پرسش خود بنده نیز زند و تعریف شما از ایرانشهر است و 

چرایی فروکاستن آن به دو سده اخیر؛ و بخشی از تجدد؛ انگاشتنش، با سپاس از 

 مهرتان

بر مبنای شاخصهایی عینی شکل گرفته است. شروین وکیلی: تعریف من 

امروز تعریف رایج ملت در دنیا دو رکن دارد: الف( ساخت سیاسی، یعنی حضور 

اش به انقالب فرانسه باز کند و پیشینهملت را تعریف می-دولتی که دولت

اش در گردد، و یا ب( فرهنگ مشترک و به طور خاص زبان ملی که ریشهمی

هاست. یعنی بر حسب حضور دولت یا زبان ملی ملت را رمنژآرای هردر و پان

کنند. من هم بر اساس همین سرمشق مناطقی که برای بیش از هزار تعریف می
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اند یا زبان پارسی برای بیش از پانصد سال ی دولت ایران بودهسال زیر سیطره

مین زبان رسمی )دیوانی/ ادبی/ علمی(شان بوده را بخشی از جغرافیای ایران ز

 دانم. می

ناگفته نماند که ارقام مرسوم برای دو متغیر یاد شده در کهنترین کشورهای 

 شش قرن برای حاکمیت ملی و دو سه قرن برای حضور زبانی است.-اروپایی پنج

ابوالفضل رحیمی شاد: اگر نظریه ایرانشهری را ندونم بعنوان یک فعال 

را نمیتوانم از لحاظ نظری  عرصه نظری و ترویجی در عرصه توسعه چه مشکلی

 تبیین و پاسخ دهم؟

ی کشور ی توسعهشروین وکیلی: به نظرم ما صد سال است در حوزه

زنیم. یعنی بر مبنای دستگاهی داریم با بختکی به نام سرمشق مدرن سر و کله می

ایم و شاخصها و آماجهایی را هدف نظری و با مفاهیمی خودمان را تعریف کرده

شان جای بحث دارد و گاهی به کلی با سیر تحول ه گاهی دلخواه بودنایم کگرفته

تاریخی ما بیگانه است. مدل زروان یکی از راهبردهایی است که در این مورد 

رسان باشد. کوبیدن میخ بر ایرانشهر و مرکز گرفتن قلمرو خودمان تواند یاریمی

 کند!عجیب جلوه می فهمم چرا برای برخی از مردمهم امری بدیهی است که نمی

ابوالفضل رحیمی شاد: زروان چطور این کار رو انجام میده؟ لطفا ساده 

 و روان و مصداقی

با طرح پرسش در سه زمینه: الف( بازخوانی تاریخ تمدن  شروین وکیلی:

هایی که داریم و مستند است، ب( بازخوانی ایرانی و مفهوم سازی بر مبنای داده

ی اجتماعی، سیاست، ، اندیشههای گوناگون )فلسفهههایی که در حوزاندیشه

ی تمدنی تکامل یافته و بخشهایی از هستی امروزین ما را حقوق...( در این حوزه

شود که می« منِ ایرانی»کند، پ( بازبینی ویژگیها و ساز و کارهای تعیین تعیین می

ی بیشینهوضعیت موجودمان در سطح روانی و تعریف وضعیتی بهینه )یعنی با 

مان و آن را از قدیم پارسا یا شود وضع مطلوبمعنا( که می-بقا-لذت-قدرت
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ی مجسم کنید امروز از همه اند. شاید یک مثال کمک  کند:خواندهپارسی می

شنوید که مثال مطلب می« خلقیات ما ایرانیان»ی ها با بوق و کرنا دربارهرسانه

ند. پرسش اینجاست که آیا با روشی علمی ها دروغگو و ریاکار و ... هستایرانی

ها محک خورده؟ یعنی آیا دستگاهی نظری داریم که بتواند و روشن این گزاره

ارزیابی کند که وضع موجود ما به راستی چیست؟ و بعد وضعیت مطلوب را 

 تعیین کند؟

ابوالفضل رحیمی شاد: بیشتر حاصل جهان زیسته هستند. و غیرروشمند. 

 لیستیادعاهای ژورنا

ی مبهم قابل اتکا نیستند. اگر قرار های زیستهدقیقا. تجربه شروین وکیلی:

ی ایرانیان در کار باشد و تصویری روشن از توسعه است بحثی علمی درباره

باید نخست آن های دستیابی به وضعیت مطلوب( داشته باشیم،)یعنی برنامه

 م.وضعیت مطلوب را درست و دقیق و نقدپذیر تعریف کنی

مثال اصول نه گانه ما را چگونه تبیین میکنید؟  ابوالفضل رحیمی شاد:

 مدارا یا آزادی یا عدالت یا انسانگرایی و ....

منِ »هایی که گفتم تصویری از بر اساس همین داده شروین وکیلی:

ام یعنی وضعیت آرمانی انسانی متعلق به قلمرو ایران زمین استخراج کرده« پارسی

گیرد. بسیاری از متغیرهای مورد نظرتان برابرهایی را در بر می که سی ویژگی

کنند. برخی هم در این روش فقط تعریف دقیقتر و شفافتر در آن مدل پیدا می

 شوند.می

مفاهیم را بازسازی ذهنی روش اسنادی است؟  ابوالفضل رحیمی شاد:

 میکنید یا عینی موجودند؟

یست. یعنی بسته به موضوع ارشتهشروین وکیلی: روش سیستمی میان

های رسمی علم ی حوزهکند و از همهشان را تعیین میراهبردهای آزمودن تجربی
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پذیر ی عینیت موضوع و محککند. اما من سختگیری ای دربارههم تغذیه می

 کنمها دارم. یعنی مفاهیم مبهم را با نقد حذف میبودن مشاهده

جود مفهوم آزادی را در ایران شهر اگر بخواهید و ابوالفضل رحیمی شاد:

 باستان در این مدل تبیین کنید. چه میکنید؟

ی فراز به شکلی تعریف آزادی در این مدل در هر الیه شروین وکیلی:

ها «من»شود. منظورتان احتماال آزادی در سطح روانشناختی است، یعنی آزادی می

ی سیستم روانی، برای کنش ی امکانهای پیشاروشود دامنهکه با تعبیر سیستمی می

 خودمختارِ احتماال موفق.

ی عصبی بسیار در این چارچوب آزادی از یک سو برآمده از پویایی شبکه

های افزار آن )میل، غرایز و...( است و از سوی دیگر آماجها و نرمی منپیچیده

 گیرد.ترکیبی اجتماعی و فرهنگی )آرمانها، خواستها و...( را در بر می

 

 

 

 

 

 

 

شبیه هم فکر میکنیم. منتهی من با انسان و طبیعت  ابوالفضل رحیمی شاد:

بله ازادی از سطح فرد تا فرهنگ و سیاست. ایا قابل تبیین است. ایا شروع میکنم 

 اصال در تاریخ ما این مفاهیم واجد معنا بوده است؟

ن بله، بسیار جای توجه دارد که مفهوم آزادی اراده اولی شروین وکیلی:

بار در ایران زمین صورتبندی شده )در گاهان زرتشت اولین مدل از کنشگر دارای 

گیری نظامهای دینی و بینیم( و در سراسر تاریخ ما محور شکلی آزاد را میاراده
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اند و مفهوم صفت بودهحقوقی و سیاسی بوده است. این تصور که ایرانیان برده

شناسانه نادرست است و تصوری شرقآزادی با تجدد وارد ایران شده به کلی 

 شود با استناد به مدارک تاریخی مردودش کرد.است که به راحتی می

 ابوالفضل رحیمی شاد: نگاه به انسان چطور؟

شروین وکیلی: من کتابی دارم به اسم داریوش دادگر که در آن به همین 

انه و منسجم ی نخستین پیکربندی آگاهام. بحث دربارهبحث آزادی مفصل پرداخته

شده و ربطی به از مفهوم منِ ایرانی است، که در آن روزگار پارسی نامیده می

های حقوقی و قواعد دینی ام که دستگاهقومیت نداشته است. در آنجا نشان داده

و پویایی قدرت سیاسی چطور در ترکیب با هم محور آزادی فردی و اصوال فرد 

زتاب این ماجرا در چرخشی نسبت به انسانی را در خود حفظ کرده است. با

شود. مثال تا پیش از آن قراردادهای اقتصادی و اجتماعی مفهوم انسان دیده می

شود. یا پیشتر در هنر انسان و بدن نیازمند توافق دو طرف نبوده، و پس از آن می

 شود.انسان اهمیتی نداشته، اما بعدتر محور و مبنا قلمداد می

نه عقب تر. انسان بیشتر از بیو و شیمی چیز دیگری  ابوالفضل رحیمی شاد:

 هم هست؟

ی عصبی افزاری که در شبکهبله، در سطح روانی نرمشروین وکیلی: 

کند و در سطح اجتماعی و فرهنگی ترکیبی جریان دارد و خودآگاهی را تولید می

سطح افزا از همین از نقشهای اجتماعی و منشهای فرهنگی را داریم که به طور هم

 شوند.آیند و به آن فروکاسته نمیزیستی بر می

ابوالفضل رحیمی شاد: مقصودم خدای ادیان و ماورالطبیعه است، جایی 

 دارد؟

شروین وکیلی: نه، مدل سیستمی در کل مدلی علمی است. مسائل 

گردد و ربطی به علم های فردی اشخاص باز میمتافیزیکی به گرایشها و سلیقه
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پذیر باشد اعتبار دارد. ر علم تنها چیزی که سنجیدنی و رسیدگیکند. دپیدا نمی

اش باورهای شخصی آدمهاست که تا جایی که مزاحمتی برای باورهای بقیه

 دیگران ایجاد نکرده، محترم است!

ابوالفضل رحیمی شاد: تصویری که از توسعه یافتگی دارید) نمیدانم چه 

 اختصار ترسیم کنید.مینامید؟ بهگشت یا ...( را میتوانید به 

معنا( غایت طبیعی -بقا-لذت-شروین وکیلی: اصوال معتقدم قلبم )قدرت

ای که ایم. از این رو جامعهایست که تا به حال شناختهی سیستمهای تکاملیهمه

ساز و کارهایش در راستای بیشینه کردن این چهار متغیر ساماندهی شده باشد را 

که این چهارتا کامال عینی و سنجیدنی هستند.  دانم. باید دقت داشتآرمانی می

زنیم که کم و کاستشان ی روندهایی نمایان و عینی داریم حرف مییعنی درباره

 توان نقد کرد.را می

 ابوالفضل رحیمی شاد: همین اروپاست؟سوئد و آلمان امروز؟

شروین وکیلی: اگر راستش را بخواهی اروپا به نظرم به هیچ عنوان 

کنند تنها پنجاه سال آرمانی نیست. دوستانی که آن را آرمانی قلمداد میای جامعه

بینند و کلیت تمدن اروپایی با تاریخ دو هزار اخیر را آن هم فقط در سطحش می

دار روم است، انگارند. اروپا همان امپراتوری ویرانگر بردهاش را نادیده میساله

داری نو و بعد هم دو مار و بردهکه به ظلمت قرون وسطایی و بعد به عصر استع

جنگ جهانی منتهی شده است. این که هنر و دانش و ادبیات عالی تولید کرده را 

 اش تعمیم داد.های تمدنینباید به سایر الیه

ابوالفضل رحیمی شاد: من نظریه فقر فضایی را در ذهن دارم گمانم 

 است؟ نزدیکی های زیادی داریم. اما مگر ایرانشهر همش ارمانی

شروین وکیلی: به هیچ عنوان، ایران زمین هم تمدنی است مثل باقی 

تر. ولی آن هم فراز و تر و بسیار پیوستهتمدنها. البته دیرپاتر و بسیار قدیمی

 اش کرد.فرودهای خودش را دارد که باید نقد و واسازی و بازسازی
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 قرن؟ ۲۶ابوالفضل رحیمی شاد: 

ج هزاره قدمت دارد. بیست و شش قرن شروین وکیلی: تمدن ایرانی پن

ی عمر تمدنها است که دولت فراگیر ایران داریم. دولتهای ملی اغلب در میانه

 اند.کنند. تمدن اروپایی هم و چین هم چنین وضعیتی داشتهتکامل پیدا می

ابوالفضل رحیمی شاد: سوال دیگر. اسالم در ایران شهر کجا قرار گرفت 

 کرد؟ و یا با ایران سهر چه

ی اسالم چند نکته را به سرعت بگویم که البته شروین وکیلی:  درباره

اسالم در ایران زمین درونزاد بوده است. یعنی عربستان ( ۱جای بحث فراوان دارد: 

اند. و قومیت عرب از ابتدای کار تا انتهای کار زیرسیستمی در تمدن ایرانی بوده

ی روسها غانها بوده و نه همسان با حملهی افی اعراب به ایران شبیه حملهحمله

اسالم به شدت در امتداد ادیان ایرانی قرار دارد. ادیان متفاوت ( ۲یا مغولها. 

در ایران  -مثل آنچه که مقدونیان یا مغوالن داشتند-بیرونی که بدوی هم بوده 

« در درون»اسالم از همان ابتدای کار زیرسیستمی ( ۳زمین هرگز نپاییده است. 

ی ادیان ایرانی بوده است. در کل این تصور که اسالم چیزی بیرونی بوده بکهش

 دانمو از خارج به تمدن ما نازل شده را نادرست می

های استعماری این تصور جدید هم هست و از ترکیب آرای نژادی آلمانها و برنامه

نداشته  ها در اواخر قرن نوزدهم صورتبندی شده است و پیش از آن سابقهانگلیسی

 است.

 ابوالفضل رحیمی شاد: کدام تصور؟

ای به اسم اسالم شروین وکیلی: این تصور که ما یک چیز جدا و انتزاعی

ایم که به یک چیز جدا و انتزاعی دیگری به اسم ایران حمله کرده است. داشته

قضیه اصوال چنین نبوده است. در زمان ظهور اسالم در مکه شاعران عرب داستان 

کند در اند و وقتی خسرو پرویز بر رومیان غلبه میخواندهو اسفندیار میرستم 
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توان نشان داد که گیرند. با انبوهی از اسناد تاریخی میمکه و یثرب جشن می

 اسالم در ایران زمین درونزاد بوده است.

کلی سوال در اثنای فرمایشات شما ثبت ، میالد رادفر: جناب دکتر عزیز

 ه عرض برسانمنموده بودم تا ب

اما با طرح مفهوم آزادی در ایران باستان و کوشش شما برای انتقال آن به دنیای 

نمی دانم با این تعریف دقیق  فعلی انسان ایرانی، بنده از ادامه بحث نا امید شدم.

از ازادی در دنیا چه لزومی است که ما متحمل این همه درد و رنج شده و از قعر 

آیا در غرب ؟ یک معنای جدید از آزادی استخراج نماییمتاریخ برای خودمان 

برای تداوم و تعمیق توسعه نظریات امروزی را رها کرده و تعاریفی از کذشتگان 

بزرگ و خوشنام خود مثل ارسطو و افالطون را بکار می گیرند. آیا هنوز بفکر 

 ساخت اتوپیا هستند؟

فهوم آزادی در دنیای ی شفافیت مشروین وکیلی: من با یقین شما درباره

های فلسفی تعریف آزادی در دنیای مدرن مدرن همداستان نیستم. بحث از پشتوانه

ی خوشنامی افالطون و طلبد. این را هم بگویم که دربارهالبته فضایی دیگر را می

ی ارسطو و ارتباطشان با آزادی هم بسیار اختالف نظر داریم. خوشبختانه درباره

ام و نشر ثالث به تازگی چاپش هم کرده است. به گمانم نوشتهافالطون نظرم را 

ای برایمان بدیهی پنداشتن مفاهیم مهم و این تلقی که دیگران معانی بسنده

اند و دیگر نیازی نداریم خودمان فکر کنیم و بابتش رنج و زحمت بکشیم، تراشیده

ر دستگاه شک زیانبار است. در ضمن هتصوری در بهترین حالت نادرست و بی

ی انسان حتما دو مفهوم آرمانشهر و انسان کامل را منسجم و کاملی درباره نظری

کند و در مدل نظری من هم چنین است. مشکل اوتوپیاگری مدرن در تولید می

 مدرنیته نهفته است، نه در خواستِ آرمان.
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بحث سر به به!: اصال خوش نامی و بدنامی ارسطو برای ما مطرح نبود. 

 لزوم استفاده افکار پیشینیان در دنیای مدرن بود

شروین وکیلی: ما همواره در حال استفاده از افکار پیشینیان هستیم. 

پرسش بر سر این است که آن افکار را جدی و عمیق و انتقادی بخوانیم، یا آن 

دهم میاند را بدیهی فرض کنیم. مثال این احتمال را که روایتی که به دستمان داده

که از دید شما افالطون با مفاهیمی مانند خرد، عقالنیت، آزادی سیاسی و شبیه 

 ی آن است...اینها پیوندی داشته باشد. که نظر من واژگونه

به به: بنظر بنده این کار طاقت فرسای شما نوعی سنت گرایی ملی است 

 که قدرت معانی کالم را از قدمت و ملیت اندازه می گیرد

کنم کارهایم را برای تصحیح این نظرتان کیلی: پیشنهاد میشروین و

مطالعه کنید. چون چنین نیست. دیدگاه من بازخوانی و بازسازی کل سنتهای 

ای و تا حدودی جاری در ایران زمین )چه زنده و چه مرده( است، که با نقد ریشه

 افراطی مفاهیم کلیدی هریک همراه است.
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کیلی وقتی که ما درخواست کرده بودیم ابوالفضل رحیمی شاد: جناب و

دقیقه بیشتر یا هر مقدار خودتان بفرمایید؟! سپاسگزار  ۳۰تمام شد امکانش هست 

 خواهم شد.

شروین وکیلی: اگر بتوانیم در ده دقیقه بحثها را ببندیم بسیار عالی 

ی شام است و تاخیر شود. هرچند دل کندن از دوستان دشوار است، اما فریضهمی

 آن هیچ جایز نیست!در 

سوال بنده ممکنه  سعید محمدخانی: با سالم خدمت جناب دکتر وکیلی....

در ظاهر امر تند به نظر برسه ولی پیشاپیش عرض کنم که حقیقتا برای اکثر زحمت 

کشان حوزه اندیشه احترام عمیق قائل هستم و طرح سوال قطعا با هدف ابهام 

ز ساخت و بسط یک اندیشه و مفهوم زدایی هستش.....جناب وکیلی ، هدف ا

ذهنی ، به کارگیری اون در فضای خارجی و حوزه عمومی و به تعبیری برداشتن 

باری از بارهای جامعه است ، و در واقع اندیشه ناچارا باید از انتزاع به عمل 

برسه تا کارامد نامیده بشه.....صرف نظر از ادعاهای متعددی که حضرتعالی در 

ران پیش و پس از اسالم کردید که در جای خودش جای نقد و باب تاربخ ای

ایراد بسیار زیاد داره ، شما خیلی خیلی به راحتی مفهومی رو که شرح و بسطش 

متعلق به یک نظریه پرداز دیگه است رو مصادره به مطلوب کردید اونم با این 

اطالق که حوزه اون حقوق هست و شما سازمان فکری تون چنین خروجی 

شته.....البته وام گیری اندیشه ها از یکدیگر نه تنها هیچ ایراد و منعی نداره ، دا

بلکه اساس پیشرفت و تکامل عقلی بشره ولی ذکر این گزاره که اندیشه 

ایرانشهری ، خروجی دستگاه فکری شماست اصال مفهوم نیست.....با این نظام 

صادی ، سیاسی و غیره فکری ، شما میتونید دست روی هر عنوان اجتماعی ، اقت

بزارید و مدعی بشید که خروجی سازوکار فکری شماست و در واقع یک نتیجه 

و محصول فکری از قبل به دست اومده رو دارید با یک عبارات متفاوتی عرضه 

میکنید.....نهایتا سوال حقیر اینه که به نظر شما ، بسط چنین اندیشه ای اون هم با 
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که قطعا دایره بسیار مخدودی از افراد رو درگیر  چنین عبارات ثقیل و غلیظی

خودش میکنه ، در مقابل اندیشه خود صاحب نظریه که در حدی از قابل فهم 

بودن قرار داره که حتی شخصبت های سیاسی رو وادار به موضع گیری کرده ، 

و حتی مراسم یادبود مرحوم شریعتی رو تبدیل به فضایی برای حمله کردن به 

 میکنه ، چقدر ارزشمند و مانا هستش؟ اون تبدیل

ای داوریکنم پیششروین وکیلی: سپاس سعید جان از صراحتت. فکر می

شود. همانطور که بارها طی در سخن تو وجود دارد که تنها با مطالعه رفع می

مان گفتم. دیدگاه من و دکتر طباطبایی در موضوع و پرسشهای بنیادین همین بحث

شناسی و دستگاه نظری و و در باقی موارد از جمله روش و نتایج همسان است

توانی دریابی که ساخت مفهومی متفاوت است. این تفاوت را تنها وقتی می

اش روی کانالم هست( و کتابهای ایشان را مطالعه کتابهای مرا )که الکترونیکی

د و مانای باقی میای نظرت در همین حدی که نوشتهکنی. تا وقتی چنین نکرده

ی این که خروجی فکری من چه آید. یعنی دربارهکاری از دست کسی بر نمی

اش خوانده توانی حرفی بزنی که حداقلی دربارههست و چه نیست، فقط وقتی می

ی ایرانشهری. به خاطر تنگنای زمان ی ماندگاری اندیشهو دانسته باشی. اما درباره

د نیست و از دیرباز بوده است. هر ستیزی امری جدیدر این حد بگویم که ایران

تمدنی ضدهای خود را هم دارد و ایران هم همواره چنین بوده است. به همان 

ترتیبی که فردوسی و سهروردی و حافظ و موالنا و بیدل ماندند. احتماال باقی 

 مانند. تکامل قوانین خود را دارد...کوشندگان این راه هم می

ن رو مطالعه کردم ولی از حصرتعالی سعید محمدخانی: کتابهای ایشو

 .صرفا اون فایل صوتی رو گوش داده ام

ی کتابهای ایشان احتماال بتوانید نظری شروین وکیلی: بنابراین درباره

 بدهید. من مشتاقم کتابهای مرا هم بخوانید و نظرتان را بعدش بشنوم.
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لی سعید محمدخان: هر چند آخر وقت شد و گویا شام هم میل نکردید و

صرف نظر از خواندن یا نخواندن آثار شما ، بسیاری از گزاره های تاریخی که 

به عنوان فکت مطرح کردید جای ایراد خیلی خیلی جدی دارید.....ممنون از 

 ترتیب دهندگان بحث امشب و شب همگی خوش

ها خوشبختانه با مراجع و اسناد ی تمام آن گزارهشروین وکیلی: درباره

ی جمالتی که گفتم پیشتر یا به صورت مقاله و یا بخشی . یعنی همهاممکفی نوشته

شوم اگر بتوانید خطایی در آن اند. بسیار خوشحال میاز کتابهایم انتشار یافته

 ��بیابید و شک نکنید که بالفاصله با سپاسگزاری اصالحش خواهم کرد 

 )پایان وقت نشست(

ل و آرمانشهر خیلی اسماعیل احسانی: آقای دکتر وکیلی انسان کام

سنگینه تمام حکوپت های فاشیستی و توتالیتر با هدف نیل به این دو مفهوم پدید 

 اومدن

شروین وکیلی: نمیذارید که! اسماعیل جان، عرفان و ادیان و هنر و ادبیات 

 ی این شکلی نباید داد...های شتابزدهاند. تعمیمهم بر همان مبنا ایجاد شده
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 لرزه زمان

 ۱۳۹۶ی اعتماد، سه شنبه هفتم آذرماه روزنامه

 

ای که در غرب ایران زمین روی داد، از زوایای گوناگون جای تکمل زلزله 

ایست که آشکارا در بافت و اندیشه دارد، و مهمتر از همه در این میان دگردیسی

ودش کنش جمعی ایرانیان رخ نموده و حاال در واکنش به حوادثی از این دست نم

دهد، متخصصانی ای طبیعی از این دست رخ میبینیم. اغلب وقتی فاجعهرا می

که دستی در علوم انسانی دارند بنا به ضرورتهای حاکم بر اوضاع به اموری 

رسانی و راهبردهای احیای بافتهای اجتماعی های یاریدستی مثل شیوهدم

ت که الگوی رفتار یاری کنند، و به همین خاطر معمول نیسدیده تمرکز میآسیب

دیدگان های زلزله ندیده، با زلزله و زلزله«دیگری»ی رویارویی دهندگان، و شیوه

 مورد کنکاش قرار گیرد. 

ی اخیر باختر میدانی پرتکاپو از رفتارهای اما حقیقت آن است که زلزله 

ه مان گشود که جای توجه و تکمل دارد. این حقیقت کجمعی را در برابر چشمان

ی بم رخ داد اعتماد مردم به نهادهای دولتی کمرنگ شده، از زمانی که زلزله

مشهود بود، و از این رو این که کمکهای مردمی امروز مسیری جدای از 
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ی اوجی در یک روند دیرپاست کند، نقطهراهبردهای رسمی و قانونی را طی می

مردم گروه مرجع خود که چند دهه به درازا کشیده است. به همین ترتیب این که 

را برای رهبری رفتارهای جمعی از روحانیون )الگوی سنتی( یا ورزشکاران و 

اند هم از هنرمندان )الگوی مدرن( به سمت دانشگاهیان و متخصصان چرخانده

ی آذربایجان نمودهایی داشت و باز در اینجا نمود تمام و کمال روندی را زلزله

 اوم داشته است.بینیم که دست کم یک دهه تدمی

اش برای چشمان با این همه گذشته از این نظمهای دیرپا که تکرار شدن 

های اخیر به رسانیتیزبین جای تعجب نداشت و قابل انتظار بود، در جریان یاری

مردم غرب کشور الگوهایی از رفتار جمعی نمایان شد که غافلگیر کننده و 

برخی از این موارد به دست دهم، به چنین ای از نامنتظره بود. اگر بخواهم سیاهه

 رسم:فهرستی می

های نواستعماری و نخست: به ویژه طی سالهای اخیر تبلیغات رسانه

توز از مردم شریف طلب و کینهبرخی از عوام دانشگاهی تصویری جدایی

ی استقالل ی شکست خوردهکردستان در ذهنها ایجاد کرده بود. به ویژه برنامه

گرایان و های قومستان عراق هم بر این موج سمپاشیاقلیم کرد

رفت مردم ایران چنین هایشان سوار شده بود و از این رو انتظار نمیپراکنینفرت

وطنان استانهای کردنشین نشان سطحی از همبستگی ملی و همیاری مدنی را با هم

با قدرشناسی رفت مردم کردستان چنین همبسته و زیدهند، که دادند. و انتظار نمی
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شان با سایر اقوام را بیان کنند و نشان دهند، که بیان کردند و نشان جوهریو هم

 دادند.

 

 

 

 

 

رفت سازمانهای رسمی های اخیر، انتظار نمیهای زلزلهدوم: پس از تجربه

بتوانند در میدان عملیاتی اعتماد مردم را دوباره به خود جلب کنند. در جریان 

لزله زدگان خوشبختانه نهادهایی مانند ارتش و هالل احمر متولی رسانی به زیاری

کار شدند و با انضباط و گشودگی چشمگیرشان این اعتماد را تا حدود زیادی 

 ترمیم کردند. 

رفت فراتر سوم: حجم کمکهای مردمی به راستی از آنچه که انتظار می

چه که در سایر بود، و سازمان یافتگی و هماهنگی رفتارهای جمعی هم بر آن

 بینیم بسیار برتری داشت. کشورها می

زدگان رسانی به زلزلهاین حرکت هماهنگ و همبسته و فراگیر برای یاری

شد، نشان داد که سه که آشکارا با جان و دل و با تمام بضاعت مردم انجام می

باطی ی رایج نادرست هستند: این که ایرانیان نظم و انضی بسیار تکرار شدهافسانه
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کنند، این که ایران « کار تیمی»توانند با هم ندارند و نمیشان در رفتارهای جمعی

ای از اقوام و گروههای زبانی و دینی جدا جدا و منفرد و بدخواهِ به مجموعه

همدیگر تقسیم شده، و این که لزوما رهبری باال به پایین و سلسله مراتبی مشخص 

ی دارد. ناگفته نماند که غلط بودنِ هر سهبرای رفتارهای جمعی کالن ضرورت 

ها و رخدادهای طبیعی اخیر و هم در تکامل ها هم در جریان زلزلهاین افسانه

بخشی مثل مراسم هفتم آبان در پاسارگاد یا راهپیمایی اربعین های هویتآیین

 نمایان بود. اما در اینجا هم با تاکید و صراحتی بیشتر آشکار گشت.

ی طبیعی ایرانیان نشان دادند که جریان این سانحه در واقع در 

شان به نهادهای دولتی یا طرد گروههای مرجع مرسوم و قدیمی را نه اعتمادیبی

ای گذرا از رفتاری پویا و همچون رفتاری منفعالنه و واکنشی، که همچون مرحله

رسمی، اند. یعنی کمرنگ شدن اعتمادشان به نهادهای کنشگرانه از سر گذرانده

پیامدی داشته که همانا تمرکز اعتمادشان بر افراد خوشنام و فعاالن منفرد اجتماعی 

دهی رسانی رسمی، با شکلشان در روندهای یاریبوده است، و مشارکت نکردن

و گاه تاسیس رسمی نهادهای جایگزینی همراه بوده که به شکلی خودجوش و 

ساالرانه و بافت ختاری آزاد و مردماند و اغلب سااز پایین به باال شکل گرفته

 نظارتی روشن و شفافی دارند. 

باری از این دست، با آشوبی روبرو هستیم که در هر رخداد طبیعی فاجعه 

آورد. برای فهم این نظمها تنها کافی ی خود پدید مینظمهایی نو را در حاشیه
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ده نیست که شان بنگریم، یا بسنی ترمیمنیست که به آسیب دیدگان و شیوه

رسانی و ساز و کارهای رسمی و نمایان نگاهمان را بر نهادهای متولی این یاری

تبلیغاتی محدود سازیم. رخدادهای اصلی در جایی دیگر و چیزهای نوپدید در 

گیری هستند و چنان که از کردار جمعی مردمان بر فضایی دیگر در حال شکل

جمعی با یکدیگر نویدبخش و امیدوار هایی از تمرین رفتار آید، چنین شیوهمی

آورند و کننده هستند. چون از سویی دستاوردهایی ملموس و عینی را به بار می

افزاری دیرینه و درست یعنی مهر را در بطن خود دارند. خالصه از سوی دیگر نرم

گذرد، گوشزدی است و هشداری است به همگان. آن که در آنچه که گذشت و می

ین نکته به شهروندان ایرانی، که میدانی نو و پرتکاپو و سازنده در گوشزد کردن ا

آفریند، و هشداری به اش را کسی در کنجی میحال خلق است، که هر گوشه

، که اگر ناکارآمدی، فساد سازمانی، و شلختگی انضباطی «مسئوالن»دولتمردان و 

در انتخاب در نهادهای رسمی به سرعت درمان نشود، این ساختهای اجتماعی 

طبیعی آشکار و صریحی میدان را به نهادهایی غیررسمی واگذار خواهند کرد که 

با آزمون و خطاهایی منتشر و نظارتی همگانی کارآمدی و شفافیت و برکناری از 

های یابند. دور نیست اگر ببینیم هرآنچه طی دههجویند و در نهایت میفساد را می

ی مرجع برای مردم رخ داده، به زودی درباره ی جایگزینی افرادگذشته درباره

 جایگزینی نهادهای متولی نیز رخ نماید.
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 ی فرشگردسازی ردباره

 

 در همایش مانتره، انجمن زرتشتیان ۱۳/۶/۱۳۹۲بخشی از سخنرانی چهارشنبه

 

ی ایرانیان باستان شناسانههای مهم فرجام. فرشگردسازی، از کلیدواژه۱

دهد و معموال در معنی می« تازه کردن/ نو ساختن»لغت است. مفهومی که در 

به کار گرفته شده است. این « نوسازی هستی»شناسانه به معنای چارچوبی غایت

مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترک انسان و خداوند است، و در میان 

وم ها فاعل آن هستند. نخستین ظهور این مفهانسانها هم به طور خاص سوشیانس

بینیم، ی هستی میرا در گاهان همچون شکلی غایی و خالص از کنش پاکیزه کننده

یابد بینیم که در روایتهای پهلوی به مفهومی آخرالزمانی دگردیسی میو بعدتر می

 خورد.ها پیوند میو با خویشکاری سوشیانس

 

. نوسازی هستی، به معنای افزودن چیزی تازه به نظم موجودِ جهان ۲

ی خداوند، یعنی کرداری است آفرینشگرانه که در سرشت، با کنش ویژه است.

یعنی خلقت، همسان است. مرور این مفهوم، شعری از اقبال الهوری را در ذهن 

 کند که: تداعی می

 گشاید راز و خود راز است آدم  نوای عشق را ساز است آدم 

 آدممگر با ایزد انباز است   جهان او آفرید این نیکتر ساخت
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در گاهان که برای نخستین بار این مفهوم ارائه شده، پاسخ به پرسش اقبال مثبت 

شان، های اصلیاست. یعنی انسان و خدای یگانه سرشتی مشترک دارند و در کنش

بیش بودن( یعنی نوسازی هستی و درمان کردن بیماری گیتی )پزشک هستی/ اهوم

 با هم همسان هستند.

/ 

 

 

 

 

ی نگاه به هستی را از هم تمیز ب شناخت عینی دو شیوه. پوپر در کتا۳ 

گذاری کرده است و با دهد. یکی را با نام ساعت و دیگری را با اسم ابر نشانهمی

( کرده است. cloud/ clockآهنگ )ی انگلیسی همای با دو کلمهاین کار بازی

دارهای ای از متوان همچون شبکهی کالمش آن است که جهان را یا میخالصه

تغییرناپذیر و آهنینِ علیتِ خطی در نظر گرفت، که در این حالت به ساعتی با 

شود، و یا باید آن را همچون ابری متغییر های به هم چفت شده شبیه میچرخ دنده

بینی فهم کرد. ساعت جهان را ماهیتی جبری، خطی و و پیچیده و غیرقابل پیش

س هستی را پدیداری تصادفی، محتمل و داند و مدل ابری برعکپذیر میمحاسبه

انگار کالسیک، کند. مدل الپالسی و علم تجربی تحویلغیرقطعی قلمداد می

شناسی جدید و دیدگاه برآمده از مکانیک و عصبمدار است و کوانتومساعت

 دهد.بررسی سیستمهای پیچیده بیشتر تصویری ابرگونه را از جهان به دست می
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از پیش کوک شده باشد و جبری آهنین بر همه جا  . اگر جهان ساعتی۴ /

ها به عروسکهایی «من»شود و حاکم باشد، کردارِ خودبنیاد و درونزاد ناممکن می

ی هستی این خوبی شوند. دیدگاه ابرگرایانه دربارهاسیرِ جریانهای علی بدل می

معتبر ساختنِ کند، اما در مقابل با نای آزاد هموار میرا دارد که راه را بر اراده

زند. زیرا مردمان عادت برآمده از علیت، به قاطعیت کردارها هم لطمه می قطعیتِ 

های قطعی و اتصال محکمِ کنش و بینیاند قاطعانه رفتار کردن را با پیشکرده

 واکنش همراه بدانند. 

 

 

 

شود، . در گاهان که برای نخستین بار مفهوم فرشگردسازی مطرح می۵ 

توان پذیرفت ی آزاد وجود دارد و بنابراین میروشن و صریحی به ارادههای اشاره

که در آنجا با مدلی ابری از جهان سر و کار داریم. در کل مدل ساعتی از گیتی 

تر، و بنابراین از نظر زمانی تر و مکانیستیتر، از نظر علمی پیچیدهامری دیریاب

گرایی وص در رویکرد زروانتر است که در ادیان کهن ایرانی به خصدیریاب

عصر ساسانی نمود داشته است و بعدتر در عصر اسالمی در مذهب اشعری تجلی 

 یابد.می

توان در غیاب قطعیت، یعنی در آن است که آیا می . پرسش اصلی،۶ 

تواند نظم و انسجامی از کردار جهانی ابرگونه، قاطعانه رفتار کرد؟ یعنی آیا می

شود، در غیاب این قطعیت ایی جبری و قطعی منسوب میرا که معموال به دنی

خیزد که کردار قاطعانه ضرورتی اخالقی بازتولید کرد؟ این پرسش از آنجا بر می
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منسجم و « منِ»های یک فاعل یگانه، و زایش یک دارد و ضامن پیوستگی کنش

ی مرکزدار است. به بیان دیگر، مسئله اینجاست که اخالق در بستر قبول اراده

اش به انسجام و استحکامی که خود برای تداوم عملیاتی شود،آزادی ممکن می

در کردارها نیاز دارد که معموال از قطعی پنداشتن جهان، و بنابراین جبر، و 

 خیزد.ی آزاد بر میبنابراین نفی اراده

/ 

 

 

 

 

ایست که امکان پیوند این دو امر به ظاهر . فرشگردسازی کلیدواژه۷ 

دهد. اگر منِ منسجم و استواری وجود داشته باشد، قاطعیت ض را نشان میمتناق

کند، بی آن که نیازی را به شکلی درونزاد و با اتکا بر محوری اخالقی خلق می

به تکیه کردن به قاطعیتی بیرونی و جبری گیتیانه باشد. این فرا افکندن قاطعیت 

ه ظهور کردارِ موثر را ممکن اکسیری است ک به درون و انکارقطعیت در بیرون،

زند. به این شکل کنش استوار و سازد و بنابراین نوسازی هستی را رقم میمی

هایی تکراری، هنجارین، جبرزده و نااندیشیده ی هستی از عملدگرگون سازنده

 شود.متمایز می
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. چه کرداری فرشگردساز است؟ یعنی آن کدام کردار است که به نو ۸/

 انجامد؟ شدن هستی می

ها و چشمداشت های پیرامونی، جدای از تمامآن کنشی که فارغ از تمام مالحظه

اش دلیلی بسنده داشتها، انجام شود. آن کنشی که خودش برای انجام یافتنپیش

ای و خواستی فراتر از خود اشاره نکند، و فارغ از باشد، به هیچ عامل بیرونی

یق انداختن تمام عناصر ایدئولوژیک، تنها و تنها اظهار نظر این و آن، و با به تعو

به خاطر درست بودن، سزاوار بودن، و پیوندش با خواستی خالص، برگزیده شود. 

ی یکنواخت و تیره و تار از کردارهای چنین کرداری است که در این زمینه

 سازد.آفریند و هستی را نو میدرخشد و دگرگونی میتکراری و ناخالص، می
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 هایماز نقاشی

 شاپور اول ساسانی
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 «ی زلیخای یوسف و افساهناسطوره»بخشی از کتاب 

 

 مرد پاکدامن ریگفتار پنجم: تصو

 

 وزف،یثبت شده که ژوزف، ( יֹוֵסף) وسِفیبه صورت  یدر عبر وسفی نام

 نیهستند. ا ییاروپا یهادر زبان گرشیمشهور د یهاجوزپه، و جوزف خوانش

متفاوت از  ریو تفس شهیدر خودِ تورات دو ر. «دیافزایم هوهی» یعنی نام در اصل

 یشهیبه ر وسفی امکه ن مینیبیم می. در متن الوهخوردیبه چشم م وسفینام 

و همان   دهدیم یمعن« برطرف کردن و دور ساختن»إسف مربوط دانسته شده که 

است. چنان که  شده لیتکسف خوردن( تبد یبه اسف )به معنا یاست که در عرب

فرزند  نیا دنیکه خداوند با بخش دیگویم وسفیراشل پس از زادن  مینیبیمثالً م

 یشهینام را به ر نیا هوهیکرد )اسف(. متن  دفعرا از او  گرانیبه او سرزنش د

به کار « کردن ادیافزودن و ز» یکه در تورات بارها در معنا داندیمربوط م سفی

نام  وسفیرا زاد، او را  وسفیراشل  یمبناست که وقت نیگرفته شده است. بر ا

 . دیفزایبه آن ب زین یگرینهاد و از خداوند خواست تا پسر د

 نیچن شتریدر تورات ب شهیر نیچون کاربرد ا د،ینمایتر مدوم درست ریتفس نیا

به  یباردار شد فرزند عقوبیراشل از  ی. مثالً وقتکندیرا منعکس م یمضمون

 «انیسفر الو»بوده است. در  وسفینام  یاحتماالً مبنا نیزوده شد  و افرزندانش اف

شده است.   انیفعل ب نیبا هم ی)خمس( به اموال پنجمکیکه افزوده شدن  مینیبیم

شده است.  انیفعل ب نیبا هم زین  یافزوده شدن پنجاه سال به عمر کس نیچنهم

 فیکلمه توص نیبا هم زیکار ن کی یناگفته نماند که در تورات انجام دادن دوباره
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دوباره سخت شدنِ دل فرعون  ایشده است. چنان که مثالً در مورد ازدواج مجدد  

 . مینیبیم

به  ییمعنا یگر با چرخشزن وسوسه خا،یو زل وسفیداستان  یِرانیا تیروا در

 ییِدر متن تورات است. بازنما رشیتصو یواژگونه باًیشده که تقر لیتبد یقهرمان

شده است، اما  یدستخوش دگرگون نهیزم نیدر ورود به ا زین زگاریهرمان پرهق

 . ستین ریاندازه چشمگ نیبه ا یسیدگرد نیا

 یروهایو ن انیاست که آشکارا با خدا یباتا مرد ،یدو برادر مصر تیروا در

خبر به آنپو را  نیاعالم شدن ا یو چگونگ شیمربوط است. او مرگ خو ییجادو

را به  بارویز یو زن زدیگریاز خطر آنپو م انیو با دخالت خدا کندیم ینیبشیپ

 اشنهیو آلت نر شودیبه گاو و درخت بدل م یاپیپ ییها. در تناسخآوردیدست م

 یمایس توانیباتا م ری. در تصوبخشدیو قلبش را به درخت کاج م یماهرا به گربه

 ییهازجست که خصلترا با یمصر یهاتیکهن روا اریاز قهرمانان بس یکی

 دارد.  ییقایکامالً آفر

با  زیخواص را حفظ کرده است. او ن نیا یتا حدود یونانیدر منابع  بلروفون

است، و  ریبز و اسب بالدار درگ رـیمانند ش یدر ارتباط است، با جانوران انیخدا

 شتریاش برخساره ن،ی. با وجود اافتدیبه فالکت م یخرمگس شیبا ن تیدر نها

زاهد، چنان که در داستان باتا  باًیپاکدامن و تقر یجنگاور است تا مرد یلوانپه

  .مینیبیم

. او بر یونانیاست، تا  کینزد یمصر تیبه روا شتریدر تورات ب وسفی

سرنوشت  بیترت نیخواب تسلط دارد و به ا ریتعب یعنی یفن خاص کاهنان مصر

ت سروکار دارد. نخست کرنش جف ییاهای. او همواره با روزندیرا رقم م شیخو

که او را از  ند،یبیم ایاختر را در رو ازدهی یخرمن برادران و سجده یهاپشته

 انیزندان یایتا به چاه افکنده شود. بعد دو رو شودیو باعث م کندیخانه آواره م
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تا فرعون  کنندیکمک م اهایرو نیشوم است. ا یگریو د کین یکیکه  میرا دار

 یها. بعد، باز با خوابابدی ییآسا رهاچاه یبردار شد و از زنداناز وجود او خ

و  دهدیکه هفت گاو و هفت خوشه را نشان م شودیم ورفرعون روبه یدوگانه

 یبه مرتبه وسفیهاست که خواب نیا ری. با تعبکندیداللت م یبه بروز قحط

 . شودیم دهیمصر برکش زیعز

 

 

 

 

 

 

 یبعد از پاکدامن وسف،یدر داستان  ریچشمگعنصرِ  نینخست نیبنابرا

 ییقدرت جادو چی. در تورات او هاستیرو ریتعب یبرا اشییتوانا اش،یزدنمثال

 کند،ینم اشیدر زندگ یو دخالت دیگویندارد. خدا چندان با او سخن نم یگرید

 ریبر فن تعب یرگیچ لیبه دل شتریو کامالً او را به حال خود وا نهاده است. او ب

. آنجا ابدییراه م گرید یبه مرحله اشیمرحله از زندگ کیخواب است که از 

از  وسفیدر آن لحظه که  یعنی رد،یگیبه خود م یرسم یشکل ییتوانا نیکه ا

که  مینیبیم شود،یرفتن به دربار فرعون آماده م یو برا شودیزندان خارج م

بدان معناست  نیا. «کندیر ممناسب در ب یو لباس تراشدیخود را م یو مو شیر»

. تفاوت گرودیم یمصر یوهیو به ش گسلدیم یبدنِ اقوام کنعان میکه از سنت تنظ

 یو مو شیآن بود که گروه نخست ر انیبا مصر یو عبران یمردم کنعان یعمده

و  شیان ریکه مصر یدر حال دند،یپوشیرا م گردانابانیب یبلند داشتند و رداها

 وسفی ب،یترت نیو معموالً لنگ بر تن داشتند. به ا دندیتراشیک مخود را پا یمو



  صد و نود وهزار و سی ماهدیم/ شصت و دو یشماره/سیمرغ

    



 

 نیشد. ا یبودنش دست برداشت و مصر یبه نزد فرعون رفت از کنعان یوقت

 افتنی تیفرعون، و رسم یساالروانیشدنش در د رفتهیزمان بود با پذلحظه هم

ش نزد او بعدتر برادران یل هم وقتیدل نیخواب. به هم ریبر فن تعب اشیرگیچ

شده بود، که با  هیشب انیرفتند، او را نشناختند. چون نه تنها در ظاهر به مصر

 . داندیم یکه زبان عبر ساختیآشکار نم یعنی گفت،یسخن م شانیمترجم با ا

وجود دارد. گفته  یروشن دیهنگام تکک نیدر ا وسفیشدن  یتورات بر مصر در

کرده  ییگوشیرا پ یفت سال قحطو بعد ه یشده که چون او هفت سال فراوان

شد و  دهیفرعون برکش ریبرهند، به مقام وز یاز قحط انیبود تا مصر افتهی یو راه

را به او  شیخو یرهاکا یسال داشت. چندان که فرعون همه یهنگام س نیدر ا

 نیزر یسپرد و طوق یبر تنش پوشاند و انگشتر خود را به و یکتان ییسپرد و ردا

.  دینام( ַפְעֵנחַ  ָצְפַנת) «خیصَفنات پَعن» یگاه نام او را به مصرد.  آندر گردنش افکن

 نیآن را چن  ی. ترگوم بابلستیمشخص ن اششهیدارد، اما ر یمصر ینینام طن نیا

کلمه در  نینوشته که ا وسفوسی. داندیکه اسرار را م یاست: مرد ردهترجمه ک

جهان  یدهنده.  ژروم آن را نجاتاست دادهیم یمعن« اسرار گذارِانیبن» یمصر

از ترجمه  ریتفس نیاست.  ا رفتهیرا پذ ریتعب نیهم هم یوبلونسکیکرده و  یمعن

عالم و جهان(  یعنی) یبرو زنده( به عوالمِ ع دانیجاو یعنی) یکردنِ انخ مصر

 شده که نادرست است.  جهینت

 نیا یمصر یشهیاند تا رصرف کرده یادیمعاصر تالش ز مصرشناسان

 خیپَعن یعنیاسم  نیدوم ا یمهیآن است که ن یدهند. توافق عموم صینام را تشخ

 ندورفیاست. اشتا اتیو ح یزندگ یبه معنا ی،( مصرp-ônḫهمان پ ـ آنخ )

-ṣe(d)-p-nute(r)-efکلمه را به شِ)د( ـ پ ـ نوتِ)ر( ـ عِف ـ آنخ ) نیا

onḫ) و او  دیگویاوند مخد»ترجمه کرده:  نیبرگردانده و آن را چن یمصر

 نیدر ا رهایتفس نیتراز محتمل یکیچنان هم یتبارشناس نیا.  «کندیم یزندگ

 (Ψον[/Ψομ]θομφανήχ)  یشده در تورات هفتاد تناست. شکل ثبت نهیزم
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برداران به نسخه یخطااست که احتماالً به خاطر  یچندان متفاوت با اصل عبر

دوم  یدر دوره وسفیرچوب تورات در چا نیشکل درآمده است. بنابرا نیا

 شده است. لیتبد یکامالً مصر یو زمان اقتدارش به مرد اشیزندگ

تفاوت دارد که  ادشدهی رینظر با تصو نیاز ا یپارس یهادر متن وسفی

کرده است. به  دایپ یرانیا یتیاز دست نهاده و ماه سرهکیخود را  یمصر تیهو

 سندگانیمرد از نو نیاشاره کرد. ا یهرو نیکبه اثر مال مس توانیعنوان نمونه م

صفحه تنها در شرح  ادصد و هفتدر هفت یاست و کتاب یقمر یهجر ازدهمیقرن 

کرده است.  لیتبد یرانیا یتیپرداخته است و او را کامالً به شخص وسفی یسوره

 شودیخوانده م یفارس یاشعار هاتیکتاب از قول شخص نیا یجا یمثالً در جا

 اند. فراوان به اصل داستان افزوده شده زیها نو معجزه یداستان یهاوبرگو شاخ

 ییواگرا ینوع وسف،ی یدرباره یرانیا یهامتن یکه گذشت، در دو شاخه چنان

قرآن هر دو بخشِ حسد برادران  یرهای. تفسشودیم دهید یدر مورد عناصر داستان

را به عنوان  وسفیچنان اند و همکرده تیمتوازن روا یبانو را به شکل یو وسوسه

و  یادب یهاکه در متن یاند، در حالداستان حفظ کرده یاصل تیشخص

و داستان حسد  شودیم لیتبد یبه قهرمان اصل خایکم کم زل یپارس یهامنظومه

 . شودیرنگ مبرادران کم

 ،یجام یخاهایو زل وسفی تیاست روا یسخن، کاف نیا دییتک یبرا

. میکن سهیمقا م،ینیبیمتقدم م یرهایرا با آنچه در تفس یگدلیو ب یرازیش یخاور

و  شانیشده و نام و نشانِ ا دیتکک اریبس وسفیبرادران با  یبر دشمن رهایدر تفس

که شمعون،  میدانیکه م یبه دقت شرح داده شده است. در حد شانیکردارها

را  شیهازد و لباس را کتک وسفیبود که  یبرادران بود، آن کس نِیکه تندخوتر

 یکیقرار شد  یبود که بعدها وقت یدرآورد و او را به چاه انداخت. او همان کس

شد و نزد  دهیبماند، بر حسب قرعه برگز یچون گروگاناز برادران در مصر هم

 گفتیکه م یوسف برخوردار گشت.  آن برادری یکوکاریبرادرش ماند و از ن
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او را مانع شد.  هودایبود،  اما  رومندتریهمه ن بود که از نیروب د،یرا بکش وسفی

 یو تندخو بود. چندان که وقت نیخشمگ یبود و مرد عقوبیپسرِ  نیتربزرگ یو

خونانش از هم یکی ای زدیبر یتا آن که خون شدیآرام نم گرفتیخشم م یبر کس

 آور بود که در حالتاو چندان خشم دیگویم یرا بر پشتش بنهد. سورآباد ستشد

بود که برادران  یهمان کس هودای!   زدیم رونیاش ببدنش از جامه یغضب موها

سه روز در  وسفیو  ندازندیبازداشت و گفت که به چاهش ب وسفیرا از کشتن 

 ماند.   یبن چاه باق

 یهاقرآن با ذکر معجزه یرهایدر تفس زیبه چاه ن وسفیشدن  افکنده

به چاه را با  وسفیستان افتادن فراوان گره خورده است. کشف االسرار دا

در آن افتاد را  وسفیکه  یچاه یو دیکرده است. از د تیروا اریبس یوتابآب

 یتا و دییرو یدر آن افتاد از کفش سنگ وسفی یسام بن نوح کنده بود، و وقت

را به  وسفیبرادران  یاند که وقتگفته نیچنرا نگه دارد و در آب غرق نشود. هم

برادرمان را خورده  نیبردند و گفتند ا عقوبیرا گرفتند و نزد  یگرگ چاه افکندند،

که چرا پسر مرا  دیرا مخاطب قرار داد و پرس یعزادار و عقوبِیاست. پس 

 امبرانیگفت که جانوران درنده از خوردن پ وو گرگ به زبان درآمد  ؟یاخورده

 یاد و در کنعان صومعهکر یعزادار اریبعد از آن در غم او بس عقوبی  اند!منع شده

 . افتیشهرت  االحزانتیفراوانش در آن، به ب یهایساخت که، به خاطر زار

/ 
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 زیاز چاه و فروخته شدنش به کاروان مصر ن وسفیشدن  دهیکش رونیب

 یرهایتر بازگو شده است. در تفسافزون یاتیبا افزوده شدن جزئ بیترت نیبه هم

. شودینم دهیافزوده د یهاداستان نیاز ا یانبر تورات نش ییاروپا انیهودی

متن تورات و  قیتدقو  میساختن مفاه ترقیبه دق شتریب قیعهد عت یهودیمفسران 

در مورد  یپردازاند، تا داستانها تمرکز داشتهروشن ساختن مفهوم گزاره

که در مورد به چاه  یشرح نیترروست که مهم نی. از اهاتیو موقع هاتیشخص

که اعتقاد  شودیو رَوْ هونا  مربوط م هودای یوجود دارد، به رب وسفیدن افتا

 شده است. روختهدر کل پنج بار ف وسفیدارند که 

 یهیرا فروخت اشاره شده، بعد در آ وسفی هودایکه  نیمتن تورات ابتدا به ا در

 ۲۸ یهیگاه در آ( بودند. آنمیشماعِلیی) یلیاسماع دارانیگفته شده که خر ۲۵

 دارانیسخن از خر بیترت نیکه به ا ،«میسوخر میانیدیم میعناش»که  میخوانیم

خبر  میبه نام معدان یگرید روهاز گ ۳۶ یهیاست. در آ انیهم در م یانیدیم

گوناگون  یهاتیو قوم لیهمه قبا هانیهستند، و ا هایکه همان مِدان میریگیم

را به  وسفیکه  میرسیم یان مصرفروشبه برده تیاند. در نهاساکن کنعان بوده

پنج بار دست به  اشیدر دوران بردگ وسفی ب،یترت نیفروختند. به ا فاریپوت

است، اما  لیقا یشدن و یداریبه چهار بار خر هودای ی. ربتاس دهیدست چرخ

دو   فاریو فروش او به پوت انیبه مصر یرَو هونا معتقد است فروخته شدن و

 باور دارد.  یداریبه پنج بار خر نینابراجداگانه بوده و ب انیجر

 یاسالم یهادر متن وسفیو فروخته شدن  دیاست که شمار خر یدر حال نیا

 هاتیو موقع هاتیمفسران قرآن به شخص شتریندارد. در مقابل، ب یچندان تیاهم

را به  وسفی یکسبوده که چه  نیا یدرباره یاند. مثالً بحث اصلتوجه کرده

از آنجا  یکاروان باکه  یرهگذران ایاز برادرانش،  یکیفروخت؟  انیکاروان

را به  یاریبس اتیجزئ ن،یسزاوار تحس تیبا همان خالق ،یبدیم  اند؟گذشتهیم

 انیبه نام مالک بن ذعر بن مد یساالرکه کاروان دیگویدست داده است. او م
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او  د،یتراویم رونیکه از چاه به ب وسفیخوش  یبو دنیبا شن لیخل میبن ابراه

در چاه غذا  وسفی یکه هر روز برا هودا،یگاه . آندو از چاه خارج کر افتیرا 

. پس انددهیکش رونیرا از چاه ب وسفی انیکه کاروان دیو د دیسر رس برد،یم

بدخو و  یغالم وسفیرفتند و گفتند که  شانیبرادرانش را خبر کرد و به سراغ ا

 فروختند.   شانیندک به اا ییاست و او را به بها یفرار

کوتاه به  یاخوب است اشاره ده،یچاه رس یکه بحث به ماجرا حال

 ادیز وسفیاز داستان  یقرآن تیکه در روا میداشته باش« الجبَ ابنیغ»اصطالح 

وجود ندارد  یدیتکرار شده و به بُنِ چاه ترجمه شده است. در مورد الجب ترد

را به ذهن  یقیدق یمعنا جانیدر ا ابنیغ که مترادف با چاه و سرداب است. اما

مفسران  یترجمه کرده  و همه« بن چاه»را  بیترک نیا ی. طبرکندیمتبادر نم

 نیا هیبنا بر بافت آ زیکه او ن دینمایم نیاما چن اند،رفتهیمعنا را پذ نیهم یبعد

بوده  بنیرکلمه در اصل عُ نیمعنا را جعل کرده باشد. لوکزنبرگ معتقد است که ا

شکل درآمده است. ناگفته نماند که  نینادرست به ا انشاست، و به خاطر خو

است.  بیترت نیبه هم قاًیدق یکوف یهاکلمه در قرآن نینگارش ا یهیشکلِ اول

 یگذارنقطه بنیندارد، آن را به صورت غ یدرست یمعنا یدر عرب بنیاما چون ع

است.  هشکل درآمد نیبه هم زینش ننوشت جیاند، که به تدرخوانده ابنیکرده و غ

 درست است.  بنیع یهیلوکزنبرگ معتقد است که همان شکل اول

/ 
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 abiwEاین کلمه، در واقع، سریانی است و در این زبان به صورت 

دهد. کاربرد آن معنا می« ظلمت و تاریکی»عویرابا( رواجی تام دارد. این کلمه )

ـ یعنی )   lwis d hbwEهایی مانند در ترکیب اعماق »عوبراه دا ـ شیول( ـ

ــ با « چاه عمیق، هاویه»عوبره عُمیقِه( ــ یعنی )  aqimE abwEــ و « جهنم

کاربرد قرآنی این کلمه کامالً یکسان است. از این رو، تفسیر طبری در مورد این 

شود، که مربوط به عیبن است. واژه درست است، هر چند به غیابن مربوط نمی

عَیِّب( )  biEی عاب(، کلمه)  bEی نماند که در سریانی از همین ریشه ناگفته

 ی)در معنا بیمانند غ یاست با واژگان دفو مترا شهیروجود دارد که هم نیز

پوشاندن( که  ی)در معنا میَکردن(، و غَ ییجوبیع ی)در معنا بیَپنهان(، عَ

 اند. تق شدهمش یآخر نیکلمات غم )اندوه( و غامن )ابر و دود( از ا

و  شودیکار بدان گرفتار م یدر ابتدا وسفیکه  یمتن تورات، چاه در

سکه دانسته  کی یدو سو کند،یتجربه م خایبا زل ییارویکه بعد از رو یزندان

 امدِ یبا پ جانیو انگار ما در ا دهدیم یزندان هم معن یاند. چون چاه در عبرشده

هم مهرِ زنانه  یعنی. میهسترو ستان روبهدا یدو عنصر اصل ندِیهمسان و ناخوشا

. کندیزندان/چاه م رِ یمشابه دارد و او را اس یریتکث وسفیمردانه بر  نیو هم ک

کامالً  رِ یچاه و زندان درک شده، اما با دو تفس انیتناظر م نیا یرانیا یهادر متن

 یِ وافالطونن دگاهید ییمنسوب شده است. از سو یینویم ای انهیتیگ یبه امور زیمتما

کرده و  هیتشب یرا به بندِ تن و ظلمت جهان ماد وسفیچاه و زندان  رفانهعا

و ضرورتِ عروج به عالمِ معنا ــ کاخ فرعون! ــ دانسته  نهیهبوط در آن را زم

و هر بار با ارج و عظمت  افتدیزندان م ایکه به چاه  یوسفی ر،یتعب نیاست. در ا

آوردن جام جم به جهان  یبرا هشباهت دارد ک یدیبه جمش شود،یاز آن خارج م

 .کندیجا اقامت مدر آن یو مدت رودیم نیریز
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داستان در دست  نیهم از ا یایو علم ینیبرداشت ع ،یرمز ریتفس نیکنار ا در

داستان را به  نیا یهاتا اشاره انددهیگردان کوشو جهان دانانیجغراف یعنی. میدار

که در برابر  یجهان خارج منسوب سازند. به شکلو محسوس در  یواقع ینقاط

 یوجود دارد. مثالً استخر زیاز آن ن انهیتیگ یاز چاه و زندان، شرح یینویم ریتفس

 نیا انیدر م وسفینابلس بوده و چاه  یهیدر قر عقوبی ینوشته که محل زندگ

آثار مردم بوده است.   ارتگاهیز یسنجل واقع بوده و در زمان و یو دهکده هیقر

را در اردن  وسفیچاه  گاهیو جا عقوبی یهیاول یالبالد و اخبار العباد محل زندگ

را در  وسفیکتاب زندان  نیدر ا نیچندانسته است.  هم تیبحرالم یکیو در نزد

 شودیاند.  از خواندن آثار البالد معلوم مواقع دانسته زهیدر ج یباستان یادخمه

مردم مصر آباد شدن  نوشته،یکتاب را م نیا ینیوقز یایکه در قرن هفتم، که زکر

 یرا از کارها هیناح نیآب در ا یهاها و مخزنو کنده شدن آبراه ومیف یهیناح

 میدر احسن التقاس یو یعمران یهاتی.  در مورد فعالانددانستهیم امبریپ وسفی

را به او مربوط  هیناح نیدر ا یکشاورز یوجود دارد و توسعه یهم شرح

 اند. دانسته

که با  یخاص وندیپ لیبه دل خایمانند زل زین وسفی یپارس یهامتن در

 نیقرآن، نخست یرهایپرآوازه شده است. در تفس کند،یبرقرار م لیمفهوم م

مثالً  شود،یواقع م خایکه آماج عشق زل دهدیرخ م یزمان یها در مورد ومعجزه

که کودک  نیا مانندرخ داد  یجزاترا متهم کرد، مع وسفی خایبار نخست زل یوقت

 وسفیال اهلل اال اهلل، »ی فرعون زبان گشود و گفت: هشت ماهه ایهشت روزه 

 « .است! گناهیب

و غرقه شدن در  لیم رفتنیپذ لیبه دل خایکه زل جاستنیدر ا تفاوت

 یجنس لیاز م زیبه خاطر امتنناع از آن و پره وسفیدار شد، و عشق بود که نام

به  ،یگریو با تنِ د یجنس لیدو با م نیو متضاد ا هی. ارتباط دو سوفتایشهرت 

او  یو اسالم یرانیقرآن بازنموده شده است. در فرهنگ ا یرهایدر تفس یخوب
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 یخودِ دارنده»همان  نیاست که بر نفس اماره غلبه کرده است، و ا ینماد کس

شده  دهینکوه اریبس یاسالم یو زاهدانه مدارعتیاست که در نگرش شر «لیم

قرآن است که در آن عبارت نفس  یهااز معدود سوره یکی وسفی یاست. سوره

مشخص به کار رفته است. نفس اماره  انبا نام و نش یبا شخص وندیاماره در پ

 ندهیفرماتن»ترجمه کرده:  نیچن یرا طبر وسفی یسوره 53 یهی)بالسوء( در آ

و نهمار در .  «ستینهمار بد فرما»ته: مورد نوش نیدر هم یبدیم« . (ی)به بد

 . میو عظ ت،ینهایب ار،یبس یعنی میقد یِفارس

 

 

 

 

و خواستِ وابسته به تن را  لیاست که م یدرون ییروینفس اماره ن نیا

 شتنِیخو ایگفته، اصل کلمه به تن  زین یطبر ری. چنان که تفسکندیم میتنظ

بدهند،  یمنف ینیآن که به آن طن یراب دیو امرکننده داللت دارد، و شا ندهیفرما

 یزهایو خواستِ مزبور چ لیاند تا نشان دهند مبدان افزوده زیعبارت بالسوء را ن

 یزانندهیو شهوت، هم برانگ لیبه عنوان موضوع م وسفی. کندیرا آماج م یبد

 ییرویچون نانسان آن را هم کیاست و هم خود در مقام  گرانینفس اماره در د

 هیبا نفس اماره دو سو وسفی یرو، رابطه نیدارد. از ا شیر نفس خود یدرون

 شتنیآن در خو یکنندهو سرکوب ،یگریدر د لیم نیا یزانندهیاست. او برانگ

 است. 

و لطمه  بیهمواره به آس یگرینفس اماره در د کیو تحر لیم زاندنیبرانگ

 ریو فق ریرعت پرسوا شده، و به س وسفیبه خاطر عشق  خای. زلشودیم یمنته

 نایتا ناب دیگریقدر مکه به او دارد در فراقش آن یبه خاطر مهر عقوبی. گرددیم
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 یصحنه نیا دیبرند. شایرا م شیدستان خو یو دنیبا د یو زنان مصر شود،یم

شدنِ نفس اماره  ختهیبرانگ امدِیمثال از پ نیبهتر یو زنان مصر وسفی ییارویرو

 یهم با و یارتباط ای ییو آشنا نند،یبیبار م نینخست یبرااو را  یباشد. زنان مصر

دستان  یهمگ ن،یرو شوند. با وجود ابا او روبه زیبعدتر ن ستیقرار ن یعنیندارند، 

به کار  «ناًیسک» یچاقو کلمه نیاشاره به ا ی. در قرآن برابرندیخود را با چاقو م

به کار رفته است.  وسفی یرهسو 31 یهیدر آ بارکیواژه تنها  نیگرفته شده. ا

واژه در  نیاند. اچاقو مشتق دانسته یبه معنا ی( آرامنیسک) שכינآن را از 

 ׂשכינא یی(، در مندانیسک) ׂשכינ یگوناگون نفوذ کرده است. در عبر یهازبان

  یونانی( و در نَهی)سک ی(، در پهلونایسک) aniks یانی(، در سرنایسک)

که راه  میریاگر بپذ ستیدور ن نیاند. بنابرابرخاسته شهیر نیا( همه از نِهیسوک)

 ییاست.  چاقو رفتهیانجام پذ یانیـ سر یآرام یاز مجرا زین یآن به عرب افتنی

هم  یشباهت ییاز نظر آوا برند،یبا آن دست خود را م ی( که زنان مصرنای)سک

ترادف است با فره م قاًیکه دق نایسک یو عبارت قرآن نایشک یِدارد با لفظ عبر

 یزدیاز فره ا یبرخوردار لیبه دل اوشیو س رجیهمان طور که ا یعنی. یزدیا

 یآسمان یاجلوه داستانبه خاطر  زین وسفیهستند،  گرانیاز د زینما و متماانگشت

فره  نیهر چند ا رد،یگیو عشق قرار م لیاش موضوع مدر چهره یااله یو نور

 . کندیکه به عاشق زخم وارد م شودیم لیبد( تنای)سک یی( به چاقونای)سک

که با سرکوب  زند،یم بیآس شانیبه ا گرانیدر د لیم ختنینه تنها با برانگ وسفی

به خاطر  وسفی. در بار نخست گرددیگرفتارِ لطمه و رنج م زین شتنیدر خو لیم

 لیدبالغ و انتخابگر تب یو در بار دوم که به مرد افتدیبه چاه م یفرهمند نیهم

 ی. در زبان عبرافتدیبه زندان م لیم نیا زسرباز زدنِ خودمختارانه ا لیشده، به دل

 یهیمانند قض ز،یمورد ن نیرو، در ا نیاند. از اهمسان داشته یچاه و زندان داللت

 .میرو هستجفت روبه یبا ساختار اها،یرو
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 ی سخنرانی یلدا چکیده
 مراسم شب یلدا، انجمن نجوم ایران،

 ۲۹/۹/۱۳۹۶ی فیزیک دانشگاه تهران، چهارشنبه انشکدهد

 

سه دولت  یالدیتا قرن چهارم م الدیاز م شیقرن سوم پ یدر فاصله

 یامپراتور ران،یا یوجود داشت که عبارت بود از شاهنشاه نیزم یبزرگ بر پهنه

 را شکل شمیراه ابر یشبکه انیرانیدوران ا نیا ی. از ابتدانیچ یروم و امپراتور

آورده  دیدولت پد سه نیا انیدر م یو فرهنگ یاقتصاد یداده بودند و اتصال

که سمرقند  هایبودند. سغد یبازار جهان نیکارگزاران ا یرانیبودند. دو قوم کهن ا

را در شرق تا پکن  شمیراه ابر یهابود، شاخه شانیبزرگِ بعد یو بخارا شهرها

و همدان متمرکز شده  سفونیدر ت شانتیی جمعکه بدنه انیهودیبردند و  شیپ

 نیو فرانسه توسعه داده بودند. مهمتر ایرا در غرب تا اسپان ستمیس نیبود هم

و اغلب از چشم پژوهشگران پنهان  افتییانتقال م شمیکه در راه ابر یرانیا یکاال

که در  ییهادر نسخه انهیمها ییو بودا یسغد یمانو نیبود. د نیمانده است، د

غرقه کردند  خودرا در  نیدوران چ نیبودند، در اواخر ا افتهیتکامل  یشرق رانیا

بودند در  یباختر رانیا یهانییکه آ یبابل یو مانو یمهرپرست ،یحیمس نیو د

امپراتوران  یرسم شیبه ک یاول یساختند و دوتا فتهیرا فر انیجهت مقابل روم

راه  یتجار یگستره نیاو سوار بر  یتبادل فرهنگ نیا انیروم بدل گشتند. در جر

در سراسر  یبود، توسط مبلغان مانو یرانیا یابداعبود که مفهوم هفته که  شمیابر

)نوروز،  اشیفصل یچهارگانه یهاو جشن یدیجهان پراکنده شد، و سال خورش

 .افتیدر اشکال گوناگون در همه جا رواج  زی( نرگانیو ت لدایمهرگان، 
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برخوردار است. چرا که  هیاز بق شیب یشهرتاز  لدایامروز  انیم نیدر ا 

 یرا در آن قرار دادند، و بعد از سپر حیمس یسیع شیسالروز زا یحیمس انیروم

 ریو به دنبال جهانگ یو پرتغال ییایفتوحات غارتگران اسپان نیشدن عصر خون

آغاز سال  یکرد و به نوع دایپ ریجهانگ یتیرسم ماه نیا ان،ییشدنِ استعمار اروپا

 است. افتهی یسیدگرد یالمللنیب یاسی( در مقحیمس شیزا یعنی) سمسیکر اینو 

ندارد. در  یارتباط حیحضرت مس یزندگ خیبا تار لدایکه  ستین یدیترد 

به نسبت مبهم و به اعتبار اسناد، گمنام است  یتیشخص یخیتار حیمس یسیواقع ع

 یالدیم نیامروز یخیو مبدأ تار ستیهم به دقت دانسته ن اششیکه حتا سال زا

چهار تا شش  نیب ادیز یلیبه احتمال خ شود،یدانسته م یو شیزا شیهم آغازگا

گواه  چیرو ه نی. از ادهدیرا نشان نم انیترسا امبریسال خطا دارد و سال تولد پ

زاده شده  سمسیدر روز کر حیکه نشان دهد حضرت مس میندار یو سند معتبر

 باشد. 

  

 

 

 

 

 

 

 یحیمتفاوت مس یکه در سنتها سمسیکه کر میدانیرا م نیهمه ا نیبا ا

تقارن  یرانیو ا یباستان یبا جشن شیکماب شود،یهم م شیپس و پ یزمانش اندک

 تیمهر اهم نییدر آ نیزم رانیروز در ا نی. اشودیچله خوانده م ای لدایدارد که 

قلمرو  نیدر ا به روم منتقل شده، یکه از آناتول یایمهرپرست یداشته و با واسطه
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مانده و به  یشدند، همچنان ارجمند باق یحیمس انیو بعدتر که روم افتهیرواج 

 است.  افتهیانتساب  یناصر امبریزادروز پ

که چرا  نیو دانستن ا یرانیشب چله در فرهنگ ا یمعنا دنیفهم یبرا 

 دیبا ند،ادهینام لدایو چرا آن را  اندگرفتهیشب سال را جشن م نیبلندتر انیرانیا

 .میندازیب یموضوع نگاه یشناسانهنخست به بستر اسطوره

ابداع کرده بودند و در  انیرانیرا ا ینظام گاهشمار نیقتریجهان باستان، دق در

 یفصل یهاهم بوده که با گردش اختران و ضرباهنگ ینید میتنها تقو نیضمن ا

به اصطالح  لدایشب  ایاست. شب چله  کردهیبرقرار م یو علم کینزد یوندیپ

روز آذرماه را به  نیآخر هاست ک یشب یعنیدر انقالب زمستانه واقع شده است. 

و زمستان است.  زییپا انیرو مَفصلِ م نیو از ا کند،یمتصل م ماهیروز د نیاول

 نیآن است، در ا یتجل دیمهر، که خورش زدیکه ا انگاشتهیم نیچن یرانیسنت ا

 .شودیزاده م ستایدر ایکه کوه  یشب از مادر

 یرانیا یاسم ماهها لیبا تحل یرا تا حدود لداینهفته در شب  رمزگان

 دیمهر با شیکه شب زا رسدیبه نظر م نطوریدرک کرد. در نگاه اول ا توانیم

هنگامِ سال واقع شده باشد.  «نیتردزدهیخورش»و  نیدر گرمتر دیشا ایدر ماه مهر 

سال و  یلحظه نیتررهیمهر را در ت شینامنتظره است که شب زا یقدر یعنی

اند. اما سال در نظر گرفته یماهها نیو آغاز سردتر یکیدوران تار نیتریطوالن

 یشگفت نیا م،یابیرا در یرانیا یحاکم بر گاهشمار یهااگر منطق پشت اسطوره

 .رودیم انیاز م

و نام  کندیم یندگیرا نما یینویاست، عنصر آتش م زییماه پا نیکه نام سوم آذر

مقدس و مهم  یشازرتشتیو پ یبوده که در هر دو سنت زرتشت یافرشته ای یزدیا

. در مقابل انددانستهیاش مها را جلوهو آتش مقدس در آتشکده شدهیشمرده م

در هر دو سنت  دهد،ینشان م اکه ماه پس از آن است و آغازگاه زمستان ر ید

 یهند ی«دَئِوَه» ای «وید»در اصل همان  یداست.  شدهیقلمداد م یمنیو اهر دیپل
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نام بر  نیداشته است. ا دهیو نکوه یمنف یداللت نیزمـرانیباستان است که در ا

آن را  انیماه زمستان نهاده شده و همان است که هخامنش نیتررهیو ت نیسردتر

 دیپل یوجودماه از همان ابتدا به م نیا نی. بنابراخواندندیم نام،یب یعنی ،«اَنامَک»

و آوردنِ نامش تابو بوده  شدهیشناخته م «وید» یِمنسوب بوده که با لقبِ عموم

ستوده  یـرانیهند و ا وید کیکه در آن  میمتن را دار کیاست. در اوستا تنها 

که در  افتهیاختصاص  «یوا» شیبه ستا شتیاست. رام شتیشده و آن هم رام

 وگونهیو د ییاهورا یهیهم دو سو نیزمـرانیاست و در ا وید کی ییمتون ودا

 ماهیحدس زد که د توانیم ییباال نانیاطم بیبا ضر نیکرده است. بنابرا دایپ

 نیکه ا ژهیتعلق داشته است. به و وید یِبوده و به وا یشتی یهاماه یاز زمره زین

 هست.  زیبادها ن نیترنیمقطع زمستان و زمانِ وزش سهمگ نیرماه، سردت

آذرِ  م،یسال بدان یِمنیاهر یهیو مربوط به سو یرا نماد وا ی/ د وید اگر

باستان نماد  ـرانی. آتش مقدس در امیرینماد اهورامزدا بگ میتوانیم زیمقدس را ن

آذرِ اهورمزدا، در  شیمربوط به ستا یو سرودها شدهیاهورامزدا و نور دانسته م

را به  شانیا انیرزرتشتیغ یرزمانیچندان پرشمار هستند که تا د هاسنهیو  هاشتی

 ماه،یآذرماه و د انیم شودیبرقرار م یتقابل نی. بنابراکردندیمتهم م یپرستآتش

و ظلمت و  یخینماد تار یگریآتش و نور و تقدس است و د ینشانه یکیکه 

 . یاهرمن یروهایسرما و ن

به  ،کندیم تیرا روا یو شیداستان زا لدایمهر که شب  زدیا یاسطوره

 یعشق و محبت است و از سو یندهینما ییکه از سو کندیاشاره م ژهیو یزدیا

. مهر کندیم یندگیرا نما ییبستن و عهد نگه داشتن و راستگو مانیپ گرید

و مردان  زنانرا هنوز هم  ستیاو نمادش که حلقه هاستمانیبستن پ یواسطه

. مهر در ضمن کنندیبدل م خود رد و انیم یهنگام عقد ازدواج در قالب انگشتر

دروغزنان و عهدشکنان است. در  یفردهندهیجنگاوران هم هست و ک انیداور م

 کندینظارت م منیاست که بر نبرد اهورامزدا و اهر یمهر داور یرانیا یتهایروا
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با نشان دادن آخرالزمان، برنده شدن  کهاست  ییرویو در آخرالزمان همان ن

 . سازدیا ممکن مر طانیخداوند و شکست ش

 

 

 

 

 

. مشهورتر از ابدییم یتجل زین انهیتیگ ییدارهایدر ضمن در قالب پد مهر

ماندگار شده و در شعر حافظ و موالنا فراوان مورد  یرانیهمه که در عرفان ا

 یو دوستان است. تجل شاوندانیخو انیمهر م ایزن و مرد  انیاشاره است، عشق م

 یفرض بر آن بوده که مهر در چهره است، و دیمهر هم خورش یاختر

در  رهیت یغار توانستهیظلمت م نی. اشودیاز دل ظلمت زاده م اشیدیخورش

بوده که از  یریتصو نیبزرگ، و ا یانوسیاق کیتار یژرفا ایباشد،  یاعماق کوه

 پشت کوه برساخته شده است. ای ایاز افق در دیطلوع خورش

 نیترکیمهر را در تار شیرا زمان زاکه چ افتیدر توانیمقدمه م نیا با

زمان کرانمند است که  ینقطه نیترکیتار نیا ییاند. از سوشب سال قرار داده

پس از گذر  گرید یدارد، از سو یشباهت یغار کوهستان ای ایدر یژرفا یکیبه تار

 دیخورش ایمهر  یعنی. شودیم شتریب جینقطه است که طول روز به تدر نیاز ا

و رشد  بالدیکه کم کم م ماندیم رمقیب یشدن شب چله به نوزاد یپس از ط

. تا آن که پس از گذر از زمستان در نوروز بالغ دیافزایخود م یو بر گرما کندیم

پشتوانه است که شب  نی. با اسازدیرا ممکن م یاهیگ یزندگ یایو اح شودیم

شباهت دارد، با مهر  منیهورمزد و اهر ییارویرو یرا، که به نقطه یآذر و د انیم

و  ش،یزا یبه معنا یانیسر ستیاکه واژه اند،دهینام لدایاند و آن را مربوط دانسته

 و والدت. الدیتولد و م یبا کلمه شهیرهم
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  ،یشناساسطوره یمجموعه کتابها یگفتگو درباره

 ۲۲/۹/۱۳۹۶فردا، چهارشنبه  یجامعه یروزنامه

 (یریها: الهه امگر: افسانه فرقدان، نگارهمصاحبه)

 

 

 

 

 

 

سراغ  میبعد برو م،ینام کتابها شروع کن بیو ترت یدکتر از اسام ی: آقاس

 .میکن یمرور نعناوی و هافصل بر وارفهرست و هاکتاب یمباحث کل

است که  میاز کتابها ایدر واقع رده یرانیا شناسی: مجموعه اسطورهج

. من کنمیآن اشاره م نظری پشتوانه شده و من به نیتدو یپژوهش یطرح یدر پ

دارم که به مدل (  (CST دهیچیپ هایستمیدر چارچوب س ینظر ستمیس کی

فلسفه را  و خیمدل در حوزه اسطوره و تار نیا یزروان مشهور است. که بر مبنا

 نیا اشجهیاسطوره نت یحوزه در. گرفتم کاربه رانیقلمرو تمدن ا یبازساز یبرا

. پنج جلد که تا مبزنی حرف اشدرباره مخواهییشده است که االن م هاییکتاب

 زدانیا شناسیاسطوره-۲ ،یرانیپهلوانان ا شناسیاسطوره-۱االن منتشر شده: 

اسطوره -۵و  یبابل نشیاسطوره آفر-۴ بانه،آسمان ش شناسیاسطوره-۳ ،یرانیا

 .خایو افسانه زل وسفی

 اند؟نوشته شده یشناسهمه در بستر علم اسطوره نهای: اس
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. مثال شودیمند محسوب معلم نظام کی شناسی: بله، اسطورهج

 ند،گوییم کیکه به آن مطالعات کالس میروم دار-ونانی شناسیاسطوره

و  نتویش ریو اساط ینیچ ریآن اساط یخاور دور که هسته مرکز شناسیاسطوره

 .کندیم یرا بررس ییو ماال ین مثل مالنزاطراف آ

 شود؟یهم م یهند ری: شامل اساطس

( باشد، یندولوژی)ا یج: هند متفاوت است. مطالعات هند که هندشناس 

و مستقل  شودیم لیتحل رانیدست و پا شکسته و ابتر است. چون جدا از ا کلیبه

که  میدار شناسیرانیعلم ا کی بیترت نی. به همشودیخوانده م یرانیاز متون ا

 یوستگیرا در پ رانیااست که آن هم ابتر است چون  یرانیمطالعات متون کهن ا

از  یکیکه هند هم - یمحل هایو اتصالش با سنت کندینگاه نم اشیخیتار

من معتقدم که  یشناختروش یاهی. از زاوردگییم دهیرا ناد ۰آنهاست

نشده.  یدرست صورتبند یدانش مدون علم کی وانعنبه یرانیا شناسیاسطوره

 میروشن الزم دار ینظر مشقسر کیو  یعموم شناسیروش کیمعتقدم که ما 

 یرانیا ریجزء متون و اساط یهند هایاگر متون پورانَه دیکه مثال روشن بگو

در افغانستان امروز  نهایچون بخش عمده ا ،ییمتون بودا ای ست؟یچرا ن ست،ین

بدون اشاره  توانیاست. خوب چطور م یمتون زرتشت یبرا یه و پاسخنوشته شد

اتفاق مشابه گوشه  نیهم هم رانیا غربیمتون را خواند؟ گوشه نیا یرانیبه متون ا

 کی. ما خوانندیم یرانیرا جدا از متون ا یو اکد یافتاده و متون سومر یشرق

علم است و جدا از  کی ایدن یاهکه در دانشگاه میدار رودانانیم شناسیاسطوره

 رانیبه ا ربطیمستقل و ب یحوزه تمدن کی. انگار آنجا شودیمطالعه م یرانیمنابع ا

از همان آغاز تا به امروز  انرودانینبوده است. م طورنیکه در واقع ا میاداشته

 بوده است. یرانیتمدن ا یاز حوزه یو بخش یستمیرسیز

 شانتیدر کل یرانیا ریخواندن اساط یبرا یکوشش تانی: پس کتابهاس

 است؟
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 کیو آسمان شبانه  زدانیپهلوانان، ا یعنی. سه جلد اول قای: دقج

 میقد انیرانیا دیاست که به ما بگو یساخت سرمشق نظر یچارچوب و تالش برا

 کی شنهادیپ اشجهینت اند؟دهدییمتونشان انسان و جهان را چطور م تیدر کل

 است یرانیا ریاساط یه دربارهگسترد یدستگاه نظر

چرا اسطوره  ریهمه اساط نیا نیجلد مجموعه، ب نیآخر ی: دربارهس

 د؟یرا انتخاب کرد خایو زل وسفی

 ایاسطوره وهیکال ش انیرانیدادم که ا حی: من در سه جلد اول توضج

درباره اتصال انسان و جنگ و  یسرمشق کل کیفکرکردنشان چطور بوده و 

و ستارگان و  یبا زمان و هست انیآسمان که اتصال م شناسیسطورهو ا یامرقدس

و بعد  سازندیم یسرمشق کل کیسه جلد  نیا نیسرنوشت انسان است. بنابرا

 نشیآفر شناسیکرد. مثال جلد چهارم، اسطوره لیرا تحل اتیجزئ توانیم یمورد

وسط خانم آزاده ت- شیانوماال یکامل متن  اکد یترجمه نیاول نیاست. ا یبابل

 لیو تحل ریاست که من آن را تفس یبه پارس -یو آلمان یسیاز زبان انگل ،یدهقان

در واقع دو داستان است با محور زن اغواگر و  خایو زل وسفیام. داستان کرده

 یمتنوع هایشده و نسخه بیبار در مصر با هم ترک نیاول یکه برا دیبرادران پل

هم  یقینینسخه ف کیو من  ونانیدر  یکیات آمده و در تور اشیکیکرده.  دایپ

 نشیو آفر وسفیدو جلد  یعنیرا ندارد.  دیکردم که البته عنصر برادران پل دایپ

 .امیستمیچارچوب س نیاست در ا ژهیو یتیروا ایمشهور  یمتون یبازخوان یبابل

 رجیا ای اووشیاسطوره س رانیهمان است که در ا وسفیداستان  نی: اس

 شود؟یم

را ندارد  دیعنصر زن اغواگر را دارد اما برادران پل اووشی: اسطوره سج

و در  ورزندمی حسد تربرادر بزرگتر به برادر کوچک نیکه بر اساس آن چند

برعکس است. چون  رجی. داستان اشودمی غالب آنها بر تربرادر کوچک تینها

اغواگر را ندارد.  زناما  کشندیرا م رجیرا دارد و برادران ا ریمضمون اخ نیهم
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است که  عقوبیو  سویدر تورات داستان ع رجیداستان ا نیهم یافتهیرییشکل تغ

از آب  رجیا یواژگونه جهیکشتن برادر کوچک است. البته نت یبرادر بزرگ در پ

 .دیآیدر م

 میچون اگر بخواه د؟یاکرده یقبل از پهلوانان را چطور بررس ی: دورهس

قبل  م،ینگاه کن یخیو تار یحماس ای یو پهلوان یریزمان اساط بندیمیطبق تقس

 .شودیشروع م ومرثیکه از ک میرا دار یریاز پهلوانان هم زمان اساط

و  ستین یمن زمان بندیمیام، تقسنکرده بندیمیتقس طورنی: البته من اج

 اشلهمسئ رانیا خیتار تیهست که کل یچه موضوع عام یعنیاست.  یموضوع

مسئله عام اتصال انسان و جنگ  کیشده؟  دتولی محور آن بر هااسطوره و بوده

که ممکن است زن هم باشد و لزوما  ی. پهلوانسازدیاست که مفهوم پهلوان را م

موضوع مهم  نی. بنابرادیگردآفر ایمانند بانوگشسب دختر رستم،  ست،یمرد ن

 طورهی یعنیمرگ هم هست  یمسئله نوعیاتصال انسان و جنگ است که به

 نتریاست و دوره ندارد و از کهن ریاز اساط ایرده نیدرباره مرگ که ا دنیشیاند

اتصال  یعنی یانسان و امر قدس انیم تصالا گرید یمتون هست تا االن. مسئله

 مفهوم است. کی ای انیخدا ایانسان با خدا 

 .مینبیمی را هاالهه ونانی ریدر اساط شتریکم هست و ب نیا رانی: که در اس

فراوان  رانی: نه. در اج

تمدن  یاست. ما معموال غنا

اما  میرگییم دهیرا ناد یرانیا

بعد از دوره  نهایکه ا نینکته ا

 یسرمشق فلسف کیزرتشت 

 لیتبد یو امر قدس کنندیم دایپ

 یوفلسف یمفهوم عقالن کیبه 

زرتشت  نی. در دشودیم
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 کند؛یم دایادامه پ یبعد افتهیسازمان انیو بعد در همه اد شودیم زداییاسطوره

 یلیچارچوب هستند. منتها در خ نیکه در هم یو مانو یمزدک نیو د یسام انیاد

 جیرا یلیخ یمانو نی. مثال در دشودیم دیبازتول یباستان زدانیا یدهیا نهایاز ا

داشته باشد  یی انسانجلوه یممکن است اتصال انسان و امر قدس نیاست. بنابرا

نداشته باشد و  ایمثل مهر و سروش و بهرام و هوم؛ و  یمیقد زدانیا شودیکه م

 .ییاوستا یاَشا یعنی عتیقانون حاکم بر طب شودیشده باشد که م یفلسف

 ونانیجهت است که در  نیاز ا یونانی های: اما تفاوتش با اسطورهس

 میندار نیرا در ا نیو ما ا شودیانسان زاده م کیو خدا  کی وندیپهلوان از پ کی

 هستند. ینیو پهلوانان زم

در هزاره اول  یعنیبا زرتشت  نویبه اسم م یمفهوم رانی: چون که در اج

ساحت  بارهکیجهان به  یعنی. شودیم دایپ یتیدر مقابل مفهوم گ الدیاز م شیپ

جهان جهان ناملموس  کی یدو در مقابل جهان ملموس ما ندکیم دایپ یدیجد

متعلق به آن  منیرو اه یو امر قدس انیکه خدا نویم شودیکه م میدار یعقالن

را  انیاد ریمس یفلسف ینوآور نی. اشودیم دایو بد در آنجا پ کیاست و اخالق ن

مجدد  یکربندیچارچوب پ نیدر ا یرانیا زدانیرخ داده و ا رانیکرده و در ا نییتع

 پارچهکیو  یرانیچون در قلمرو هندوا کنندیم دایپ تینابع اهمم نجایشدند. ا

 هایشکل نی. بنابرادهیرس رید ای دهیبه هند نرس ای یزرتشت یهستند. منتها موج آرا

 یعنی ندرهیدر هند است. ا ندرهی. بهرام همان ادیدر آنجا د توانیرا م انیخدا هیاول

 را هاستکه حبس کننده آب یآسمان ودی ورثره، نامبه به ییطوفان که اژدها

 یکه همان بهرام، خدا شودیکشنده ورتره ملقب م یعنیو به ورثرغنه  کشدمی

 گنجدینم یانسان است، در چارچوب زرتشت هیشب یلیکه خ  ندرهیجنگ است. ا

که  ستیااست. در مقابل بهرام فرشته ینیو چ یونانیو  یروم زدانیا هیشب شتریو ب

درست  یمرز اخالق کی بارهکیبه  یعنی. جنگدیم منیورامزدا بر ضد اهرهمراه اه
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که  ندرهیکرده. برخالف ا دایپ یو خلوص اخالق دهش نویشده و بهرام وارد م

 است. یتیو گ نویم کیمتعلق به زمان قبل از تفک

 نویم کیمتعلق به زمان تفک اهیو س دیکامال سف سازیقهرمان نیس: پس ا 

 است؟ یرانیا شهیاز اندو  یتیاز گ

 یدو قطب کی نویو م یتیگ ی. دو قطبنجاستی: بله، خاستگاهش اج

در  یفلسف شهیو نقطه شروع اند یزرتشت شهیاست و شالوده اند شناسانهیهست

علم محسوس  یکیکه  یمنظم در عالم دو قطب یفلسف شهیاند نیاول یعنی. استیدن

در  ربا نیو بد است که اول کیاخالق ن یعالم معقول است و دو قطب یکیو 

و اهورامزدا   کیکه کامال ن ینویم یخدا یعنی. رفته کاربه یگاهان و متون زرتشت

 انکاریبد و ز ینویم یعنی نویمکه انگرَه منیاست و اهر نویسپندم ایمقدس  ینویو م

 است.

 .یرانیپهلوانان ا یعنیسراغ مباحث جلد اول  می: بروس

و  ادیز هایتیاست که ما روا نیحرف من ا: در کتاب پهلوانان ج

 بندیمیتقس ،یخیتار ،یپهلوان ،یریاساط بندیمی. تقسمیدار ایهالیهیال

. کنمیفکر نم طورنای من. اروپاست در مورگان مانند نوزدهم قرن شناسانانسان

پنج  یخیرتا وستاریپ کیما  ندگویی. متون به ما ممیبه متون نگاه کن دیبلکه ما با

منتوع دارند  هایتیکه روا میدار رانیهزار ساله درباره اتصال انسان و جنگ در ا

 .سازدیو مفهوم پهلوان را م جنگدیاست که م یو محور همه آنها انسان

 د؟یرا بر جنگ گذاشت بندیمیتقس تی: پس شما محورس

ل انسان گذاشتم که اتصا دآییکه از متون برم یرا مضمون تیج: محور 

 تشیدر کل دیدانش با کیاست که موضوع  نیو جنگ است. اصل حرف من ا

کند،  لیرا تحل یزرتشت ریکه فقط اساط دیکن دیشود. اگر شما دانش تول لیتحل

درباره  نیمز رانیا ریاساط میمفاه تیکه کل میدار ازین یناقص است. ما به دانش

 میدار زرتشتی سنت نامبه یتکند. سن لیانسان را مثال در اتصالش با جنگ تحل
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. سنت کندیم دایادامه پ زدگردیتا  یتیو به روا شودیشروع م ومرثیکه با ک

 یعبران یها-سنت بیترت نی. و به همشودیشروع م گمشلیبا گ رودانانیم

و  ییبودا ،یحیزرتشت، سنت مس زا شیپ یرانیسنت هندوا ،یتورات، سنت مانو

همه  ی. وقتدیرا د نهایهمه ا دیکه با میدار یمزدک

است،  یکی نیمضام دینبییم د،کنییرا نگاه م نهایا

همه  درباره مرگ و در رابطه انسان و مرگ  یعنی

 . شنداندییم

 نهایا یهمه نیهم ب یساختار ی: و شباهتس

 هست؟

 یاست برا ی: بله، اصوال کتاب پژوهشج

 یکل یآن که پنج الگو جهیها. نتشباهت نیکشف هم

اتصال انسان و جنگ پنج نوع  یعنی. میاز پهلوانان دار

که پهلوان باشد  ایدن یدر هر جا ران،یو نه فقط در ا ریو الغ کندیم دیپهلوان تول

-۲سهراب، آرش  اووش،یمثل س دیپهلوان شه-۱. ستیپنج مدل خارج ن نیاز ا

 دون،یفر د،جمشی مثل پهلوانشاه-۳پهلوان ماجراجو مثل گرشاسب، سندباد 

و شاه  ربابکانیکوروش و اردش مان،یداوود، سل کاووس،یک

 دهاک،یضدپهلوان مثل آژ-۴ خیدر تار یصفو لیاسماع

. که در ژنیگودرز و ب و،یپهلوان جنگاور مثل گ -۵ اب،یافراس

 پهلوان. مثال شاهشمردیبرم قیرا دق نهایا هاییزگیکتاب و

از قدرت  کندیکه م خطایی با و است فرهمند و کارگناه شههمی

و آرتورشاه و  کاووسیو ک دیمثل جمش افتد،یفرو م

را بنا  نیچ واریکه د نیچ یامپراطور انگذاریبن تیهوانگیش

کتاب  کردی. روسازندیبزرگ م یبنا کی نهای. که همه اکندیم
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 . میسبر یمدل عقالن کیتا به  کندیم لیرا تحل ستمیعناصر س یعنیاست  یستمیس

اند. ندانسته دیرا شه  رجیو ا امکیسهراب و س گری: اما در متون دس

بود و هم از آتش  عهدیکه هم ول اووشیو مکان کشته شدن س تیو موقع وهیش

 ندارد. یشباهت دانیداشت، با شه یزدیگذشته بود و فره ا

 نهایو ا ستین نهایا لشیدل کنمیاست. فکر م یکی: چرا، ساختارشان ج

 اووشیفقط نام س میکه نام برد یتمام پهلوانان نبی. اشساخته شده درباره بعدها

 خسرویهست. آنجا که ک شتینفروردی در اشجمله درباره کیدر اوستا آمده که 

 اووشیس یکه او بانامرد مرا بکش ابیبگذار من افراس»:دگوییو م کندیم یقربان

 خسرویکشته شده و ک اباسیافر دستبه یبانامرد اووشیپس س«. را کشت

و  ییاست که اوستا نای مانده هادر ذهن اووشیس نکهیا لیانتقامش را گرفته. دل

 ی. در سه قرن اول هجرنیاست. آرش هم به همچن یمیقد یلیخ دیپهلوان شه

از او نوشته،  یرونیب حانیابور یو حت شودیمرتب در اشعار به او ارجاع داده م

 رجیاوستا هست. داستان ا شتیریاما در ت امدهیدر شاهنامه نکه داستانش  یدر حال

سهراب احتماال متعلق به دوره  تیو روا امدهیاما در اوستا ن ستیمیهم قد

 است.  یاشکان

گناه  خسرویاما ک کنندمی گناه همه پهلوانانکه شاه دی: شما گفتس

 .کندینم

با  دآیمی نظرکه به ردمییو نم کندیاستثناست و گناه نم خسروی: بله کج

 شده است. یزرتشت یتیشده و روا یکی انسیسوش

 خسرویاو هم به همراه ک تی. روامینبیی: ما مرگ زال را هم نمس

 است؟ یآخرالزمان

در  انسیسوش ی. وقتستین یزرتشت یآخرالزمان یدانهای: زال از جاوج

و گرشاسب  اریاسفند یوچند همراه از جمله پشوتن عم د،آییفراز م امتیروز ق

. احتماال زال و رستم کندی. زال اما فرق مجنگندیو همراه او م شودیم داریکه ب
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 نی. حدس من اندزمان و مکان هست یعنی یمیقد یشده دو خدا یشکل انسان

است اما  دیسپ شیجوان است، موها شهیاما هم ریاست که زال زروان است؛ پ

زمان و  هاتیاز روا یلی. زروان در خردمییموقت ن-چیزورمند است و ه یلیخ

 هیآن را شب یکه برخ دزاییرا م« باد» ای «یوا»زروان  یعنی. دزاییمکان را م

 رینشسته. رستم اتفاقا پ جاکی شهیزال هم ما. رستم متحرک است ادانندیم ندرهیا

 شدهینیزم انگار زال و رستم شکل یعنیمکان است.  هیو شب ردمییشود و م-یم

 هستند. یزروان و وا

 

 

 

 

 

 رد؟گییپهلوانان جنگجو قرار م انیرستم در م :س

ام که انسان و جنگ در : وضع رستم خاص است. در کتاب بحث کردهج

 هایلمیمثل ف سازد،یقهرمان م یکی شوند؛ متصل همبه توانندیسه سطح م

 سهیدر اود سیو اول ادیلیدر ا لسیمثل آخ یو روم یونانی هایتیو روا یوودیهال

 یمعنا چیه شیندارد که کارها یرسالت و آرمان خاص چیو هراکلس. قهرمان ه

 یپهلوان است که در چارچوب فلسف گرید یهیال کیندارد.  یکالن خاص

است و  یرانیا اتیمل یهندیدارد، مثل آرش که نما ریفراگ یو آرمان گنجدیم

آرش به  -یبازرگان دیدکتر نو- زمیه قول دوست عز. بکندیم نییمرزها را تع

 ی. سومشودیتکه و پاره م باردیم یاست که وقت هشبی زاابر باران یعنی شتریت

 یژگیاست که و یتیو شخص افتهیتکامل  رانیمفهوم ابرپهلوان است که فقط در ا

 ییهاتقابلابرپهلوان هستند و  اریپهلوانان را دارد. رستم و اسفند یهر پنج الگو
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 تیدر غذا خوردن دارند و در نها یو حت ،ینیتحرک وشهرنش ،یو جوان یریمثل پ

 . رندگییدر مقابل هم قرار م

 ست؟یدر شاهنامه ن اریبس تی: چرا داستان آرش با وجود اهمس

 ایمثل گرشاسب  میاز پهلوانان را هم ندار یلی. خستین یبیعج زی: چج

 بغای شاهنامه در هم آمده نامهاست و در کوشکه نوه ضحاک  دندانلپیکوش

امکان  ندیگویم یجمع کند. برخ کجایرا  هاتیهمه روا یاست. قرار نبوده فردوس

فکر  نطوری. راستش من ااوردیرستم ب یبرا یبیرق خواستهینم یدارد فردوس

اهنامه ش تیروا ریداستان احتماال با س نیرا آورده. ا گری. چون پهلوانان دکنمینم

 جور نبوده است.

. آن چه مضمون دییهم بگو یرانیا زدانیا یشناس: درباره کتاب اسطورهس

 دارد؟ یایمرکز

و  بهمن را  ستایسروش، چ تا،یمهر، هوم، آناه ترا،یما کلمات م ی: وقتج

به مهرگان  یبه هم دارند؟ نوروز چه ربط یچه ربط نهایا کنمیفکر م م،شنوییم

با ماه مهر و  نهایدارد؟ و ا یمهر چه ربط ای ترامی به هاآب یخدا اتیدارد؟ و آناه

را  دیکه اسم خورش دنددییچه م ماندر آس میقد انیرانیدارند. ا یآبان چه نسبت

را  هاتیکه به کمک آن روا میهست یدستگاه نظر کی ازمندیاند مهر؟ ما نگذاشته

 یعنیچه؟ ماه  یعنی تایچه؟ آناه یعنیمهر  مینیو بب میکن لیو آن را تحل میبخوان

 . دهدمی پاسخ هاپرسش نیکتاب به ا نیا نند؟نشییچه؟ و چطور کنار هم م

فقط  د؟یاپرسشها در نظر گرفته نیبه ا ییپاسخگو یرا برا ی: چه منابعس

 متون را؟  یهمه ای ؟یو پارس ییمنابع اوستا

را در نظر  نیزم رانیادر  افتهیتکامل  یتهایکتاب کل روا نی: من در اج

مکان حرف  یباد است و نماد فلسف یکه خدا «یوا»درباره  یام. مثال وقتگرفته

تداوم دارد.  یاز اوستا تا دوران اسالم شیکه نمودها میدار یموجود م،یزنیم
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که در آغاز  میخوانیم -دههم نوشته ش یرانیکه در حوزه تمدن ا-مثال در تورات 

شروع شد. در زبان  نجایاز ا نشیو آفر دیوزیکه بر آب مروح مقدس بود  ایباد 

که  «نیالللمسل لیو» میو در قرآن دار «الیواو» ای «یوا یا» مگویییما م انهیعام

 یریرا کنار هم گذاشت تا تصو نهایا یهمه دیاست. با «یوا یا»همان  لیو

 .میاوریبه دست ب یرانیا ریباد در اساط هوممف یروشن درباره

را  یامر قدس یهاجلوه نیمنظم ا یکه به شکل میدار یما متن ایآ: س

 کرده باشد؟  برداریاههیس

 یآمده و در متون هند شانهایاسم میمقدس دار زدیا ۳۳: بله در اوستا ج

موجودات با  نیاست. اما ا یرانیو نقطه شروع سنت هندوا میهم مشابهش را دار

 یخدا کی. مثال ما اندشدهیهمسان انگاشته م نیزم رانیقلمرو ا گریاقوام د زدانیا

 شودیو در اوستا م هوهی شودیم یکه در سنت عبران میآسمان دار رومندین

از  یاسمش هومبان است. برخ المیمردوک و در ا شودیاهورامزدا و در بابل م

 اند. مثالاند و امروز فراموش شدهمهم و مقدس بوده اریبس یمثل هومبان زمان نهایا

 وشیدر دوره دار ایفره هومبان.  یعنیهومبان بوده،  تنیک یالمینام شاه ا یزمان

 ی. فقط وقتکردهیپرداخت م نهیمعبد هومبان در خوزستان هز یبرابزرگ دولت 

جامع از مفهوم آسمان و تقدس آن به  یریتصو متوانییم م،ینیرا کنار هم بب نهایا

 هیشب یمردوک بابل نی. مثال شکل آغازمیهمتکاملش را هم بف ریو س میاوریدست ب

: شدکه وارد بابل  یاههنگ دیگویحقوق بشر م یبهیانسان بوده و کوروش در کت

 یکتای یدوران مردوک به خدا نیاز هم شکمابی. «...گرفت مرا دست مردوک»

که  نهیماد امتیو نه با ت جنگدیم یدنیناد منیکه با اهر شودیم لیتبد یدنیناد

 ایهرمز  ارهیس هایبه بعد بابل هیکمبوج یسرکش است. از دوره یآبها یندهیانم

در بابل اهورامزدا و مردوک با هم  یعنی نینامند و ایرا هم مردوک م سیبرج

 . شودیادغام م
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چند  یرانیا زدانیا یشناس: در کتاب اسطورهس

 د؟یاکرده یرا بررس انیخدا نیتا از ا

ام که مفهوم ساخته ینظر ی: نخست چارچوبج

معلوم  شیهایبندو انواع و رده یرانیدر متون ا یامر قدس

هوم،  تا،یمثل آناه یدیکل انیاز خدا یشود. بعد تعداد

 هایتحول و سنت ریو زروان را درنظر گرفتم و س یوا

 یسیکردم. بعد سراغ دگرد یمرتبط با آنها را بررس

 لیبه بهرام تبد ندرهیکه چطور ا فتم،مثل بهرام ر یانیخدا

 ایانگاشته شده،  یکی خیمر یارهیشده و او چطور با س

و بعدتر  یونانی سوسیچطور به نارس ییاوستا وسنگینر

 . افتهی یسیگل نرگس دگرد

  د؟یا: به مهر هم پرداختهس

 نییبخش کتاب در مورد آ نیتر: بله، مفصلج

 یمهر است، که احتماال در حال حاضر در زبان پارس

است. در  زدیا نیا یمتن درباره نیترقیو دق نیآمدترروز

 یو سه شاخه یشازرتشتیپ یبخش به مهر باستان نیا

 رانیدر ا اشیمرکز ،ییبودا نیدر هند و د اشیخاور

 یدر مهرپرست اشیو باختر انهیو عرفان قرون م نیزم

 ام. پرداخته یروم

 دیبه موضوع نگاه کرد ی: شما از نظرگاه منطقس

 ؟یخیتار ای

 هانییو آ میتحول مفاه خی: در تمام موارد تارج

 دیکه بگو میداشته باش دیبا یدستگاه منطق کی تیام، اما در نهاکرده لیرا تحل

 ری. مثال ما در اساطاندافتهی شیبه فالن شکل خاص آرا یریچرا عناصر اساط
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و  زهرم یتیگ. در مثلث شودیمربوط م نویو م یتیکه به گ میدو مثلث دار یرانیا

والد که زروان باشد دو فرزند ضد  کی نویو در مثلث م ندزاییمهر را م د،یناه

 بیترک یوهیدو ساختار و ش نیاست و اهورامزدا. ا منیکه اهر کندیم دیهم تول

آن منطق را  شودیمتون م یخیتار لیهستند اما تنها با تحل یشان منطقشدن

 مستند نشان داد.و  ینیاستخراج کرد و به صورت ع

آنها در عناصر  میو مفاه زدانیا شیدای: پس شما ساختار را از آغاز پس

. دیادهیرس شانیهایسیو به منطق تکامل معناها و دگرد دیاشروع کرده یهست

 آسمان شبانه. شناسیسراغ کتاب اسطوره میبرو

مجموعه بود. پرسش  نیکتاب در ا نیکتاب پرسر و صداتر نی: اج

 گونهنیرا ا یفلک هایاست که چرا مردم آسمان و صورت نیا اشیمرکز

و  رانینمادها در ا نیو چرا ا ر؟یچرا عقرب؟ چرا ترازو؟ چرا ش یعنی دند؟دییم

از کجا  هانماد نیا یخیبه لحاظ تار مینیبب دیبا شده؟یم دهیهند و روم همسان د

 نیاند؟ قاعدتا اشده دهیهم چ کنار طورنیداشته و چرا ا ییچه معنا قایآمده و دق

 همبه ربطیب فلکی صور و هابرج میو عال کنندیم تیرا روا ینمادها داستان

خورده؟  وندیپ ریو چرا برج اسد به ش ندگویی. اصال چرا به ماه مهر، مهر مستندنی

و هفت آسمان؟ و چرا اختران سعد و نحس  میدار رچرا هفت اخت گریاز طرف د

 وندیدر فرهنگ مردم پ یزدیدر آسمان با ا یروشن ینقطه یبا چه منطقو  میدار

 برقرار کرده؟

 مورد چه بوده؟ نیتان در اپژوهش یجهی: نتس

آن که بر اساس اسناد و  یکیکتاب من دو کار انجام دادم؛  نی: در اج

 نیام و به اکرده یرا تبارشناس یاختر ینمادها نیا یخیتحول تار ریمدارک س

 یمتن نیتریمیاست و قد یشرق رانیا یرمزگذار نیکه خاستگاه ا امدهیرس جهینت

-گرفته شده و کتاب دهیادکه کال ن یاوستا است. منبع کند،یهم که به آن اشاره م

 رانیاز ا یو نام دانندیم ونانیمنشاء همه را از بابل و  ینجوم و اخترشناس یها
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متون اخترشناسانه در  یریبا ردگ یشنبه رو توانیکه م ی. در حالستین انیدر م

است و در چند موج وارد  یشرق رانیمتعلق به ا نهایجهان باستان نشان داد که ا

هفت اختر و هفت  یدهیشده است. ا ونانیآنجا وارد مصر و  زو ا رودانانیم

دارد. در گام دوم به  وندیمهر پ یباستان نییاست و با آ یشرق رانیآسمان هم از ا

با اسطوره مهر  ینمادها همگ نیو اسطوره پشت آنها پرداختم. ا میعال نیا ییچرا

 هستند.  یمهر یینمادها ریو کمانگو جام )دلو(  ریش یعنی. شوندیمربوط م

که  نیا یعنی د؟یاهم اشاره کرده ی: و در کتابتان انگار به گاهشمارس

 در آمده است؟  یچطور اسم ماهها به وضع کنون

مانده و اسم ماهها کامال  یهفته که در اروپا باق یروزها یمید: بله نام قج

 نیب یانجیم زدیکه مهر ا میدانیرا م نی. مثال اشودیچارچوب معنادار م نیدر هم

است  یعیطب نی. بنابرایتعادل و برابر یاست و نگهدارنده منیاهورامزدا و اهر

شود.  دهیمهرماه نام شوندیم ابرکه ماه وسط سال که در آن شب وروز باهم بر

که نشانش فروهر  شودیمربوط م نیبه نوروز و ماه فرورد گریمشابه د یبرابر

مهر است و  یکیکه  میگاهشمارانه دار گاهیدو گران یعنیروان انسان است.  یعنی

 یمربوط به دوازده ماه سال هم بازساز یصور فلک یانسان. نامها و نمادها یگرید

 است. یجهان در نگاه زرتشت خیتارهزارسال  دهاسطوره دواز
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که  دیکرد ازیو چرا احساس ن دینوشت راساطی درباره که شد طور: چهس

 را بخواند؟ نهایا دیبا یرانیخواننده ا

 م؛یرا بدان زیچند چ دیدست کم با م،یرا بشناس تمانیهو می: اگر ما بخواهج

 کی نکهیا گریاست، د خیارت یمن بازخوان هایاز کتاب ایکه رده خیتار یکی

و مناسک  نییفلسفه و سوم آ شودیکه م میالزم دار دنیشیاند یبرا یدستگاه عقالن

فلسفه  ای ختاری مرده توده اما دارند کار و سر فلسفه با نحبگان. است هاو قصه

مهم هستند. من فکر  یلیپس خ کنندفیاما با اسطوره ارتباط برقرار م خوانندینم

 های. قبال پژوهشمینداشت رانیا ریدرباره اساط یدستگاه نیما چن مکنیم

اما تکه تکه و معموال  دانممی آنها دارشده و خودم را وام ایرکانهیهوشمندانه و ز

نوشته شده که روشش و دامنه  رانیا ریدرباره اساط یهستند. مثال کتاب ارناسازگ

. میکم داشت یلیپژوهش روشمند خ ری. ما درباره اساطستیدر آن مشخص ن لیتحل

 کیبه  دنیشیاند یبرا یهر کس کنمیاست و فکر م رانیا تیاسطوره رکن هو

فکر  اصالاست و  یسرمشق نظر کیمجموعه  نیدارد و ا ازین یسرمشق نظر

است  ریکار است بلکه تازه آغاز کار درباره اساط انیمجموعه پا نیکه ا کنمینم

 نقد شود. دیمجموعه با نیو حتما او پرسش تازه مطرح شده 

 مجموعه ادامه دارد؟ نی: اس

 : بله، ادامه دارد...ج
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گارخاهن/ ربی: ن  شورااهی کلیسایی رد مسیحیت غ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورای ترنت، اثر پاسکال کاتیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شورای انطاکیه مشهور به نشست نیزه
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 شورای چهارم کلسدون

 
 

 شورای اول نیکایا

// 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 کنستانتین و پاپ سیلوستر دیدار
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 شورای دوم ترنت

 

 

 

 

 
 

 شورای واتیکان دوم

 

 شورای نیکایا
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 مرغیس یدرباره یگوشزد

 کنم،یدوستانم منتشرش م یبرا یکوچک یهیکه به عنوان هد ستیاهینشر مرغیس

شان بفرستند. چرا که دوستانِ دوستان یاگر دوستانم آن را برا شومیو شادمان م

آن است که  مرغیس افتیراه در نیتردوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

عضو  (https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )در کانال

منتشر  زین (www.soshians.ir) امیشخص ی. هرچند آن را بر تارنمادیشو

به  میرا برا مرغیس یدرباره تانیشنهادهاینقدها و پ. لطفا بازخوردها، کنمیم

 یبر تلگرام به شناسه ای  sherwinvakili@yahoo.comینشان

@sherwin_vakili  دیبفرست. 


