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 سرمقاله

گیر به پایان رسید. از اوج دادهای نفسدر میان ازدحام رخ ۱۳۹۶سال *  

گیری گرفتن اعتراضهای مردمی و نهادینه شدن جایگاهش در نظام قدرت، تا شکل

شک اثربخش از کنش مدنی مانند آنچه دختران انقالب الگوهایی خالقانه و بی

مان که در قالب سقوط های مدیریتیاند، از ناکارآمدی چشمگیر سیستمابداع کرده

ا در یاسوج و غرق نفتکش نمود یافت، تا چرخشی در فضای فکری برخی هواپیم

گرانه اما ابتر های جنجالی و کوششهایی اصالحاز دولتمردان که به افشاگری

ی پیرامون ایراِن انجامید، از آشفتگی مهیب شرایط سیاسی در کشورهای نوساخته

یمن و افغانستان و برانگیز که بر مردم سوریه و کنونی تا ستمی آشکار و خشم

ی این رخدادها که پیشتر نیز جسته و گریخته رخ رود. همهکاشغر و ترکستان می

 دادند، طی سال گذشته با تراکمی باالتر و بسامدی فراوان رخ نمودند.می

دانند که های پیچیده دارند، نیک میی سیستمای از نظریهآنان که سررشته 

ها نمودی است از ظهور الگوهایی نو از دل دتها و تشدید شاین افزایش بسامد

ی تک مولکولی بر پوستهآشوبی که با لعابی نازک از نظم پوشیده شده است. 

ی حباب صابون با اندک نوسانی در فشار و دمای هوا فرو ی دیوارهسازنده

اشباع بیفتد در زمانی ای ناچیز از بلور آنگاه که در محلولی فوقپاشد و ذرهمی

ها و نظمها در ترکیدن کند. زیباییه کل زمینه را به بلوری استوار تبدیل میکوتا

گیری یک کاسه ها و نظمها در شکلرود و زیبایییک حباب صابون بر باد می

 شود.نبات از هیچ آفریده می

هشدار و زنهار و گوشزد و مژده که سالی پیشاروی ماست که در آن حبابها 

 نبات پدید خواهد آمد... هایخواهند ترکید و کاسه
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

سومین گام از کارگاه زروان در اسفند ماه برگزار شد. این دوره با * 

عنوان مهر و پیمان به سطح اجتماعی جریان یافتن مهر و راهبردهای ساماندهی 

های زروان فایل صوتی بخشهایی از شد. بنا به روال همیشگی دورهآن مربوط می

ی کوتاهی هم در پاسخ به پرسش ام انتشار یافته و مقالهس بر کانال تلگرامیکال

 ام که در همین شماره از سیمرغ آمده است.یکی از دوستان نوشته

 

 

 

* عصرگاه چهارشنبه دوم اسفند ماه در کانون معماران معاصر 

ه سیر که در آن ب« ی ورود تجددزار: دروازهالله»ای داشتم با عنوان سخنرانی

اش در ورود تجدد به شهر شناسانهزار و اهمیت جامعهتحول تاریخی خیابان الله

 تهران پرداختم. فایل صوتی این نشست نیز بر کانالم انتشار یافته است.
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پژوهی ی فیلم* عصرگاه آدینه یازدهم اسفند سیزدهمین نشست حلقه

شست به ی برگزار شد. در این نی ملانجمن زروان در تاالر اندیشگاه کتابخانه

زی همراه دکتر ابراهیم درخشانی، دکتر غالمرضا آذری، و آقایان محمدرضا فهمی

های توماس هریس )و های ساخته شده بر مبنای رمانی فیلمو سینا امینی درباره

 ها( سخن گفتیم.به ویژه سکوت بره

 

 

 

 

 

 

نامزد کتاب سال امسال به عنوان یکی از پنج « تاریخ خرد ایونی»* کتاب 

ی فلسفه برگزیده شد و تنها کتاب تالیفی در این زمینه بود. هرچند در رشته

« نوشتار و تفاوت»ی نخست را از آن خود نساخت و میدان را به کتاب جایزه

 شود. ی اندیشه محسوب میدریدا واگذار کرد، که البته حریفی نیرومند در هنگامه

ای داشتم فند در انجمن کلیمیان تهران سخنرانی* شامگاه بیست و یکم اس

ی اسنادی شناسی تاریخی تحول متون مقدس، که در آن به نظریهی جامعهدرباره

 پرداختم.« چهار کتاب»و تاریخ تحول عهد عتیق و سرمشق نظری 
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ی حقوق و علوم سیاسی * روز دوشنبه چهاردهم اسفند در دانشکده

به مناسبت پنجاه و یکمین سال درگذشت دکتر مصدق دانشگاه تهران مراسمی 

ی برقرار بود که در آن سیر تاریخی ملی شدن صنعت نفت با پخش فیلم و سخنران

اود مورد بحث قرار گرفت. در این برنامه به همراه دوست و استاد گرامی دکتر د

 سخن گفتم. شناسی تاریخی نهضت ملیی جامعههرمیداس باوند درباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسی تاریخی شعر جامعه»چهار جلد نخست از مجموعه کتابهای * 

سیر تحول شعر این کتابها در به همت نشر شورآفرین انتشار یافت. « معاصر
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پارسی را در دوران معاصر بررسی خواهم کرد و عالوه بر تحلیل سیستمی شرایط 

اهای واگرای این گیری سبکهای متفاوت شعری و محتواجتماعی و سیاسی شکل

 ی آثار شاعران را نیز گوشزد خواهم کرد. دوران، داوری ادبی خود درباره

 * به عنوان عیدی جشن نوروز امسال نوشتارهایم را به طور رایگان بر

کانال و تارنمای سوشیانس در دسترس دوستان قرار خواهم داد. این مجموعه 

هشتاد جلد کتاب مشتمل است که  گیرد و برهایم را در بر میتقریبا کل نوشته

ی نظریه»های ی مجموعهپانزده جلدشان مجموعه مقاله است و بخش عمده

، «تاریخ خرد»، «تاریخ تمدن ایرانی»، «شناسی ایرانیاسطوره»، «زروان

ها و رمان»و « شناسی آگاهیروان-عصب»، «شناسی تاریخی شعر معاصرجامعه»

شماری از کتابها که به تازگی انتشار ها انگشتگیرد. تنرا در بر می« داستانها

شان همدل نبود به طور موقت از این متن اند و ناشر با اشتراک الکترونیکییافته

 اند.مجموعه کنار گذاشته شده
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ایرانی است و  که جلد دوم مجموعه داستانهای اساطیری« جم»کتاب * 

داستان زندگی جم تشار یافت. این کتاب گیرد انقرار می« سوشیانس»بعد از 

کند اش از آژیدهاک روایت می)جمشید( را از کودکی تا زمان شکست خوردن

 و در قالب سرودهایی گوسانی بازخوانی شده است.

تاریخ یونان در »با عنوان فرعی « ی یونانیی معجزهاسطوره»* کتاب 

ری و یاری نشر ام آقای محمد نجابا همت دوست گرامی« عصر هخامنشی

اش آقای حسین کاظمیان تجدید چاپ شد. هردوی شورآفرین و مدیر فرهیخته

این کتابها تا پیش از نوروز از سوی نشر شورآفرین با تخفیف به عالقمندان عرضه 

 شوند و پس از آن هم در نمایشگاه کتاب یافت خواهند شد. می

مین جلد از تاریخ که پنج« تاریخ نهاد در عصر ساسانی»* انتشار کتاب 

رساند، به نمایشگاه تمدن ایرانی است و بحث دوران پیش از اسالم را به پایان می

کتاب موکول شد. این کتاب در ابتدای اردیبهشت ماه به چاپ خواهد رسید و 

 در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 ۱۳۹۴جشن نوروز سال 
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 اهی ارج یادمانردبارهچالش: 

توجهی به قدمت و ارزش ایم که با بیی کسانی را دیدهی ما منظرههمه

شوند تا عکسی بگیرند، یا گذارند، از آن آویزان میآثار تاریخی بر آن پای می

کنند. همچنین گهگاه کسانی را هایش نام خود را حک میبدتر از همه بر دیواره

یادمانها را پاس مند این بینیم که در آرامشی و ادبی حضور نیرومند و تاریخهم می

دارند. تفاوت میان این دو نوع رفتار به قدر کافی چشمگیر است، که پرسش می

ی یادمانی به عظمت تخت جمشید برانگیز باشد. به راستی چرا کسی بر دیواره

تراشد؟ و چرا کسی دیگر به نگاه کردن بدان، به ایستادن در آن و نام خود را می

 کند؟ی بسنده میادست باال به لمس سبک نگاره

برای پاسخگویی به این پرسش نخست باید ببینیم فضای یک یادمان 

کند. کشورهای تاریخی چیست و چرا رفتاری خاص و آدابی ویژه را طلب می

اند، برای به کرسی نشاندن ای نادرخشان داشتهنوسازی که تاریخی کوتاه و پیشینه

سازند و گاهی مانهایی میی تاریخ اغلب یادمشروعیت حضور خویش بر صحنه

کنند. مثال هم تاریخ آن را با جعل و تحریف به زمانهایی دورتر منسوب می

شود، نوساز است. ها بازدید میبخشهایی از دیوار چین که اغلب توسط توریست

های قرون وسطایی باشکوهی که به ویژه در یا بناهای تاریخی اروپایی و قلعه

زدید عالقمندان به تاریخ است، اغلب طی پنجاه سال انگلستان و فرانسه محل با

ای از دیوار بیش ای یا تکهاند و پیش از آن تنها پیِ ویرانهگذشته ساخته شده

شود که ساز هستند. چون ادعا میهای تاریخی در این معنا هویتاند. یادماننبوده

دهند که ان میحضوری مردمی را نشنشینی و همآیند و هماز تاریخ پیشین بر می
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در اکنون ساکنِ مکانی و سرزمینی هستند. از این رو مشروعیت ایشان برای زیستن 

 نشانند.کنند و به کرسی میدر آن فضا و مالکیت آن سرزمین را گوشزد می

ی زمین بسیار اندک است. طی شمار یادمانهای تاریخی راستین بر کره

ی این یادمانها در جهان آغاز درباره ای برای کشف و تبلیغهای گذشته مسابقهدهه

ی مدرن است. این که طالبان و داعش که شده، که بخشی از جنگ هویت زمانه

به ظاهر دو جریان مستقل تندروی مذهبی هستند، در شرق و غرب ایران زمین به 

بندد و شان بودای بامیان را به توپ میکنند و یکییادمانهای تاریخی حمله می

کند، امری تصادفی نیست. به ی موصل را منهدم میبعل و موزه دیگری معبد

ی عفرین در شمال سوریه توسط ارتش همچنین بمباران اخیر معبد هیتی منطقه

ترکیه، و به همچنین انداخته شدن سروی سه هزار ساله در شمال ایران به فرمان 

انقالب.  دولتمردی نابخرد، یا کوشش برای نابود کردن تخت جمشید در اوایل

المللی است که محو شدن یادمانها، ی جریانی سیاسی و بیناین رفتارها دیکته شده

زدوده شدن هویت تاریخی، و در نتیجه فراموش شدن مشروعیت و حق سکونت 

اند، و کارگزارانی با تعصبها مردم ایران زمین در قلمرو ایران زمین را هدف گرفته

متفاوتی از نادانی و بالهت، دانسته یا نادانسته  هایهای متفاوت، با درجهو عقیده

 گشایند.به اجرای آن دست می
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ناپذیر تمدن ایران زمین کهنترین کشور پایدار دنیا، و خاستگاه رقابت

اند و هزاران سال تا به امروز است. نخستین شهرها در این قلمرو ساخته شده

نشینی، و عصر فلز در این سرزمین هرشاند و انقالب کشاورزی، انقالب پاییده

د آغاز شده است. بزرگترین تراکم یادمانهای تاریخی جهان در ایران زمین وجو

اش را نباید خوار شمرد و سبک دارد و از این رو تخریب هدفمند و سازمان یافته

و ویرانی بیشتر ایران زمین  گرفت. چرا که از سویی به طرحی سیاسی برای تجزیه

پراکنی و شود و از سوی دیگر به جریان تحریف تاریخ و دروغمربوط می

گردد. جریانی نواستعماری که قرنی زدایی از سرزمینهای ایرانی متصل میایران

ز با است تداوم دارد، هرچند الگوهایش پراکنده، منتشر، و نامتمرکز است، متمای

 آنچه هواداران توهم توطئه در ذهن دارند.

کنند یا لوحانه اسمی را بر یادمانی حک میمی که سادهبا این مقدمه، مرد

ای کوچک در موجی بزرگ سازند، نادانسته خیزابهفرسایشی را به بنایی هموار می

و فراگیر هستند. یادمانهای تاریخی چیزی بیش از اثری بازمانده از پدران و 

مند که حقیقتی ی زمان کرانایست قد برافراشته از میانهشان است، و نشانهمادران

ی تاریخ گذشته بر اساس آن بدان تکیه کرده و گفتمانی عقالنی و علمی درباره

ی میراث کند. فرسودن بناهای تاریخی از این رو تنها تلف کردن ابلهانهتراوش می

ی گذشتگان نیست، که کرداری در میدان نبرد راستی و ناراستی است، که در جبهه

 گیرد.دروغ قرار می
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کلی ایستادن در برابر یادمانهای تاریخی کنشی اخالقی است. هرآنچه به ش

ان را معنادار و پیوسته با الگویی تکرار شونده قدرت و لذت و بقا و معنای مردم

که  کم و زیاد کند، امری اخالقی است. یادمانهای تاریخی منابع استواری هستند

شان، خویشاوندی از ی مشترکهدارند و پیشینهویت جمعی مردمان را استوار می

کنند. اینها سنگها و خشتهایی شان، و هویت ایرانی تناورشان را گوشزد مییاد رفته

ز هم اساده نیستند، که یادگارهایی هستند که مهر میان خویشاوندانی دور افتاده 

های برخاسته از دروغهای قومی و نژادی غلبه سازند و بر دشمنیرا محکم می

کنند. در این معنا حضور یافتن در برابر و آشتی و صلح را تثبیت میکنند می

طلبد و آن پاس داشتن این امکانِ بزرگ یادمانی تاریخی، ضرورتی اخالقی می

ی ی یادمانها، با آموزش دادن دربارهاست. پاس داشتنی که تنها با دانستن درباره

های ایرانی استگاه تک تک منوندشان با تبارنامه و خشان، با نشان دادن پیاهمیت

 شود.برآورده می
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 ی ماهنگاره

 خیابانی در بغداد
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 از عرفی شیرازیسه غزل 

 الهور( ۹۷۰ -شیراز ۹۳۴)

 میو گذشت میاز باغ جهان رخ ببست

 میو گذشت مینشکست یز درخت یشاخ   

 غم ناموس بیکش ما بود فردامن

 میو گذشت میرست هدهیکشمکش ب نیز   

 گرفتندراه  انیگه که به ما راحت هر

 میو گذشت میجست فهیدل آن طا یلخت   

 دشت نیبست در آتش زدن و رفتن از ا پا

 میو گذشت میرا به دل سوخته بست خود    

 که از کعبه گذشتن نه ز هوش است گفتند

 میو گذشت میکه ما مردم مست میگفت    

 راه نیدر ا میجا به کمند آمده بود صد

 میشتو گذ میبرق ز بند همه جست ونچ    

 به هم افتاد یگاه که چشم من و عرف هر

 میو گذشت میو گرست میهم نگرست در    

*** 
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 گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست 

 تا ریشه در آب است امید ثمری هست    

 هر چند رسد آیت یاس از در و دیوار

 بر بام و در دوست پریشان نظری هست    

 چندین به پریشانی آن طره چه نازی

 در زلف تو از زلف تو آشفته تری هست  

  منکر نشوی گر به غلط دم زنم از عشق

 این نشئه مرا گر نبود با دگری هست   

 ی بلبلآن دل که پریشان شود از ناله

 در دامنش آمیز که با وی خبری هست   

 هرگز قدری غم ز دلم دور نبوده است

 شادی است که او را سر و برگ سفری هست   

 خموشی به تو راز دل عرفی تا گفت

 دانست که در ناحیه غماز تری هست   



  صد و نود وهزار و سینوروز م/ پنجشصت و  یشماره/سیمرغ

    



 

 

 

 

 

 نه شکیب توبه از می نه ادب ز ما به مستی

 که به چین زلف ساقی بکنم دراز دستی    

 چو کشی ز ناز لشکر تو بگو فدای من شو

 که گران نمی فروشد به تو کس متاع هستی    

 

 چه عقوبت است یا رب من عافیت گزین را

 نه گمان زود مردن نه امید تندرستی   

 همه نقد جنس ایمان به تو بر فشاندم اکنون

 تو و ننگ آن بضاعت من و عیش و تنگدستی   

 ره طاعت تو یا رب که رود چنانکه شاید

 چو نیاید از برهمن به سزا صنم پرستی   

 نیامدن ها گل وعده هاست ور نه یگله

 نامه ای فرستیکه تو  "عرفی"به همین خوش است    

*** 
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 من صید غم عشوه نمایی که تو باشی

 بیمار به امید دوایی که تو باشی    

 لطفی به کسان گر نکند عیب بگیرند

 مهر و وفایی که تو باشی یغارت زده    

 مردم همه جویند نشاط و طرب و عیش

 من فتنه و آشوب بالیی که تو باشی    

 ای بخت ز شاهی به گدایی نرسیدیم

 میمون همایی که تو باشی یدر سایه    

 از بس که مالیک به تماشای تو جمعند

 اندیشه نگنجد به سرایی که تو باشی    

 خورشید به گرد سر هر ذره بگردد

 آن جا که خیال تو و جایی که تو باشی    

 عرفی چه کند گر به ضیافت بردش وصل

 با نعمت دیدار گدایی که تو باشی    

*** 
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 اورنگ مهر عرهایم:از ش

 

 

 

  مهر دگربار ساخت بر فلک اورنگ ناز

 باز تراوید باد در رگ شهباز و باز    

  باز به دیدار نور خواند سرودی درخت

 باز کمی جلوه کرد باز کمی کرد ناز    

 ای از امید در بدن خاک ریختبارقه

 یک ذره خرسندتر گشت خداوند باز    

 

 

 

 

 

 کمی کرد نوردر دل ارمشتگاه رخنه 

 آب کمی پاک کرد تیرگی مکر و آز   

 بافت بر آژنگ روز نور کمی سایه بان

 بر تن آواز راز ،ابر ،ریخت کمی شعر   

 مهرِ هزاران نگاه، کآن همه از شرم بست

 کرد یکی چشم باز، بعدِ زمانی دراز   

 ها حکمت زرتشت خواندباید از آیینه

 ردسازرشگَتا که دگربار گشت مهر فَ



  صد و نود وهزار و سینوروز م/ پنجشصت و  یشماره/سیمرغ

    



 

 

 

 

 

 دستگاه انتخابگر

  وگوی درونیگفتار ـ گفت  

  زبان، نظامی از نشانگان ـ معانی است که برای ارتباط وگو: اصل گفت

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

 کارآیی دارند که توسط من تولید شده و انتقال معنایی به دیگری را آماج کرده

های باشند. با این وجود، بخش مهمی از روندهای پردازشیِ منتهی به انتخاب

پذیرد که در آن من با من سخن وگو انجام میی شکلی از گفترفتاری، زیر سایه

وگوی گوید و دیگری اصوال غایب است. این شکل از کاربردِ زبان را گفتمی

و کودکی به عنوان ابزاری  وگوی درونی در دوران نوزادینامیم. گفتدرونی می

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

های نمادین با دیگری، کاربرد آن تنها به ظهور زبان و مسلط شدن بر ارتباط

شود که فرآیند هایی غیرضروری، ناکارآمد و محدود کننده منتهی میزنجیره

کند و به این ترتیب آن را به طور دایم رمزگذاری میپردازش اطالعات خودآگاه 

وگوی درونی من دو کاهد. در گفترا کند ساخته و به نمادهای زبانی فرو می

« دیگریِ تعمیم یافته»ی پاره شده و یک بخش از آن با بخشی دیگر که نماینده

 گوید.است، سخن می

  ها شکلی از اندیشه تنخاموش است.  تفکر همان سخن گفتنِمداری: زبان

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

 ناپذیری یا فرو کاسته اصلی اندیشه به خاطر ترجمه یبدنه ی کَرپَن:تله

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

وگوی درونی، در عمل از کار ن بر محورِ کوچکِ زبان و گفتو چروکیده شد
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ایستد و ناگزیر از قواعد اجتماعی و هنجارینِ پیش تنیده در زبان کردن باز می

دیگرى بر مجراى  ى ارتباطىِ من ـى شیوهزبانى شدن تفکر، و غلبهکند. پیروی می

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

 .از میان برود گفتنىناچیزهایى 

  :ی تصاویر و قلمروی بازی با زبان و فروکشیدنش در زمینه راهبرد بیدل

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

 مداری.زبان

Z  وگوی عادیوگوی درونی از نظر ساختاری چه شباهتی با گفتگفت 

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

چه قبل وگوی درونی به چیزی خاص فکر کرد؟ بتوان بدون گفتاست؟ آیا می

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

شود؟ در این مىوگوى درونى متوقف در چه شرایطى گفت شود؟شدیدتر مى

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

گیری سریع و شتابزده و در عین حال دقیق ضرورت شود یا تصمیمنمایان می

 رود؟ وگوی درونی از میان مییابد، گفتمی

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

 ؟ یددانستنمىآن را که پیشاپیش  یدگوی؟ به خود چه مىیدکنمىمجسم 

 

 

 

  
 من

 دیگری تعمیم یافته

 گفتگو

 گفتگوی درونی

 من

 دیگری
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 اهی مهرتله

 ۱۳۹۶ماه دی ۲۲کارگاه زروان، آدینه 

 

شود، پنج مورد شایان توجه و هایی که مهر در آن گرفتار میدر میان تله

 جویی هستند:چاره

 

 ی غیاب دیگرینخست: تله

ه من دیگری را در مقام شود کاین تله به وضعیتی مربوط می 

دیگری به رسمیت نشناسد و او را همچون رکنی خودبنیاد و مستقل و استوار از 

جهان خویش محترم نشمارد. دیگری به خاطر آن که پدیداری خودمختار زیست

ی آزاد و حق انتخاب رفتاری دارد، در کل موضوعی است و همچون من اراده

بر خالف میل من عمل کند. از این رو ساز  تواندزاست، چرا که همواره میتنش

اند که کارکردشان خلع و کارهای روانشناختی و اجتماعی فراوانی تکامل یافته

ی چیزی اش است، تا با فرو کاستن دیگری به مرتبهدیگری از موقعیت راستین

ای بر من، آن را ای و زایدهاش همچون ادامهدر میان سایر چیزها یا فرض کردن

ده بگیرند. این دو شیوه از تحویل کردن دیگری به جهان یا به من، اختاللی نادی

ی ی شناسایی و تجربهآورد و پهنهجهان پدید میبنیادین را در پیکربندی زیست

سازد. چرا که نیرومندترین عنصر ی من را کژدیسه و ناقص و ابتر میزیسته

جای رویارویی با تنش مهم انگارد و به زای نهفته در آن را نادیده میچالش

 گریزد.برخاسته از آن، از این تنش می
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ی دلدار شدید و وخیم است. چرا نادیده انگاشتن دیگری به ویژه درباره

ی مهر کسی است، بیش از فردی بیگانه یا آشنایی که خودمختاری کسی که دارنده

ن است پاسخ نماید. دیگریِ دلدار ممکبا روابط سرد و رسمی خطیر و دردناک می

 را خوشایند« من»محبت را با محبت ندهد و ارتباطی لذتبخش و خواستنی برای 

ی درخشان مهر ای که با هالهنیابند و آن را نخواهد. از این رو حضور دیگری

زا دیگری عامی مهیب و تهدید کننده و تنش« دیگریِ»آراسته شده، بیش از هر 

کتمان دیگری، پنهان کردن دیگری و  اینماید، و طبیعی است که ساز و کارهمی

ی دلدار با شدتی بیش از بقیه و با پیگیری و اصراری افزونتر انکار دیگری درباره

 انجام پذیرد.

گیری دیگری همواره با طرد و انکار این حضور گران و سنگین نادیده

ر شود. دلداهمراه است و به بهای جایگزینی آن با غیابی عالج ناپذیر ممکن می

بان طبیعی و هنجارهای اجتماعی ها که در زای از نمادها و آییندر شبکه

شود ای ساکن و ثابت تبدیل میشود و به مومیاییاند گرفتار میصورتبندی شده

که رفتارش دیگر نامنتظره و تهدید کننده نیست. دیگریِ دلدار در فرایند تثبیت 

ای از خودش زی دیگر و به سایهفرضها به چیای از رمزگان و پیششدن در شبکه

 شود.تبدیل می
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ای که خاستگاه آغازین مهر از این رو آن سرزندگی و تکاپو و شگفتی

دهد. به همین خاطر فرو کاستن دیگری به تصویری موهوم است را از دست می

پذیرد، پیش و که با هدف تثبیت مهر و تضمین تداوم ارتباطی مهرآمیز انجام می

 از آن که دیگری را ویران سازد و او را درهم بشکند، مهر را در دل من بیش

خشکاند. چرا که دیگری در هر حال بر پای خود استوار است و از دام می

های شود تن خواهد زد، اما همان سویهتعریفهایی که بر سر راهش گسترده می

شدن به امری دلپذیر و زیبا و جذابش که به این ترتیب در جریان فروکاسته 

جا ی مومیاگر ریشه دارد و در همانرود، در همان منِ دلدادههنجارین از دست می

 گردد.یمماند و افسرده و ابتر هم از رویش باز می

های تواند با شیوهنادیدن دیگری و فرو کاستن حضور به غیاب می

یست از من. ااش فرو کاستن دیگری به ضمیمهترینگوناگون انجام پذیرد که رایج

شود، در این حالت دیگری همچون چیزی در میان سایر چیزها در نظر گرفته می

میلِ جهان در راستای میل و خواست من اراده و بیکه باید همچون عناصر بی

ای از میل من تبدیل شود. این خودکامگی من در تراوش شکل بپذیرد و به ضمیمه

ی شناسانهمفهوم عشق در معنای واژهمهری دست و پاگیر، دقیقا همان است که 

دهد. چرا که پژوهندگان صوفی مسلک قرون میانه اش را به دست میکالسیک

انگاشتند و آن ریشه میاین واژه را با عَشَقه که گیاهی چسبان و انگل است هم

مکد و چسبد و نیرویش را میدیدند که به عاشق مینام را از آن رو برازنده می

 شود.اش میای که وبال گیاه میزبان شده، باعث زردی و افسردگیمانند عشقه

اش به بخشی گیری دیگری از راه فرو کاستنحقیقت آن است که نادیده

سازد. چرا از میل خویشتن بیش از آن که عاشق را بفرساید، معشوق را ویران می

کند، ل میکه نخست او را در ذهن عاشق به امری تخت و ساده و رام و مطیع تبدی

که در واقع نیست. نخستین صورتبندی از این دگردیسی مهر به عشق را در آثار 

« ی فلسفیافالطون: واسازی یک افسانه»بینیم. چنان که در کتاب افالطون می
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از دلبستگی  -و آشکارا بیمار-ام، عشق افالطونی شکلی ویژه شرح داده

ای که ای نابالغ است. رابطهبه نوباوه داری اربابی بردهخواهانههمجنس-بازانهبچه

ی دلدار در آن نه صدایی دارد و نه حضوری، و یکسره به جزئی از دستگاه پیچیده

ای از نادیدن دیگریِ دلدار است که با یابد. این شیوهمیل دلداده دگردیسی می

اش انکار حضور او، ناممکن شمردنِ خودمختاری و استقالل او، و محبوس کردن

زندان میلِ دلداده گره خورده است. افالطون و بسیاری از پیروان در 

اش که بخشی از گفتمان عشق صوفیانه در ایران را نیز صورتبندی نوافالطونی

ی منظم های آیین مهر و تحریف و سوءاستفادهاند، با بهره جستن از استعارهکرده

اند تا این امحای تاندهاز نمادهای آن، مفهوم خورشید و نور و شناسایی را وام س

شان در عاشق را توجیه کنند. نتیجه دیگری و محو عشق و معشوق و ذوب کردن

اش، و هم ای بوده است که هم در شکل فعال و خشن یونانینورشناسی مستبدانه

اش در منابع شعر پارسی  ایرانی ِخویانه و مالیمسازی شده و نرمدر قالب واژگون

ی این سرمشق نظری که ناگفته نماند که صورت واژگونه شود.فراوان یافت می

به ذوب شدگی من در دیگری و دلداده در دلدار تاکید دارد نیز در اصل همین 

کنندگی و مدیریت روند فرو کاستن همچنان در دست است، چرا که کنش ذوب

عاشق است و از این رو در نهایت همان دیگریِ معشوق است که نادیده انگاشته 

شود، که البته نسبت به شود و در تابوتی از مفاهیم و نمادها مهر و موم میمی

تر و خوشنماتر است، اش بسیار آراستهی افالطونی و شکل یونانی آغازیننسخه

 اما ماهیتی مجزا ندارد.

زاست و این تنها ای که دلدار است، کاری دشوار و تنشدیدنِ دیگری

شناسیم. راه چاره میدان دن افالطونیِ دیگری میدارویی است که برای بیماری ندی

گر سازد، و محترم شمردن میل دلدار دادن به دیگری است تا حضور خود را جلوه

نماید. این به معنای است، حتا در آنجا که با میل دلداده ناسازگار می

سازی داستان یعنی انکار میل دلداده و تالش برای متحد ساختن زورکی واژگونه
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دو نیست، که اتفاقا با خیره نگریستن به شکاف میان دو میل و فهمیدن  این

های شان همراه است. این همان است که در برابر استعارهواگرایی و ناهمسازی

ها، در ادبیات عرفانی با ی خورشیدی و نورشناختیِ کهن مهرآیینغصب شده

ه صورتبندی شده است. مفاهیم ناسازگون اما زیبا مانند خورشید شبانه و نور سیا

آن که هویت و ماهیت خود را از دست بدهد یا ایست که من بیاین آن نقطه

بکوشد حضور دیگری را انکار کند، همچون موجودیتی مستقل و خودبنیاد در 

شناسد، گیرد و خودبسندگی و پویایی مستقل وی را به رسمیت میبرابر او قرار می

شود همان است که در قالبی ضور ظاهر میو آنچه در پرتو ترکیب این دو ح

االهیاتی و در شکل رویارویی انسان دلداده و خداوند دلدار، همچون طلوع 

 خورشیدی شبانه و برتافتن نوری سیاه تصویر شده است. 

 

 

 دوم: اجتماعی شدن امر خصوصی

، امری ارتباط مهرآمیز و صمیمانه به ویژه وقتی میان زن و مرد برقرار شود 

اش را شگفتی و جذابیت شدت خاص و تکرار ناپذیر است که کانون مرکزیبه 

دهند. من در تماس بسیار نزدیک با دیگری او را رویارویی با دیگری تشکیل می

جهان خویش به رسمیت شناختی و ستونی در زیستهمچون رکنی هستی

ین کند، و تبادل قدرت و لذت و بقا و معنایی که در اشناسد و کشف میمی

ی پذیرد، دلیلِ ارجمندی مهر است و تجربهی رویارویی و کشف انجام میزمینه

 سازد. مهرآمیز را گرانبار و ویژه می

ارتباط مهرآمیز نزدیک امری صمیمانه است که میان دو تن جاری  

شود. یعنی در سطحی روانشناختی از اتصال مستقیم و سرراست من و دیگری می

ای که در گام آشکارگی را به دنبال دارد. آشکارگی گردد، و نوعیناشی می

آفرین و کنجکاوی برانگیز در نخست دیگری را به مثابه دلداری جذاب و شگفتی
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دهد، و در گام دوم وی جایگاه مشابهی برای من در چشم کانون توجه قرار می

ندرستی ی شادکامی و تسازد و در نهایت تبادل پایدار و افزایندهدیگری برقرار می

و توانمندی و معنا را در پی دارد. این ارتباط به معنای دقیق کلمه دو نفره است. 

ترین و شدیدترین شکل از اندرکنش من و دیگری است، بدان شکل یعنی خالص

که هنوز به قواعد هنجارین جامعه و چارچوبهای رمزگذاری نهادها و قید و 

 بندهای سازمانی آلوده نشده است.

وم در روابط مهرآمیز آن است که من و دیگری ارتباط ویژه خطای مرس 

سازند، و ای از آشنایان و دوستان فاش میو خصوصی میان خویشتن را در زمینه

اوج چنین الگویی همان است که در قالب برگزاری مراسم نامزدی و ازدواج 

ت است که آورد. این نکته البته راسای را به دنبال میتاسیس نهاد اجتماعی تازه

ای اصوال کارکرد تکاملی ارتباط مهرآمیز میان زن و مرد همین بنیاد کردن خانواده

ترین و پایدارترین نهاد اجتماعی بوده است. در نو، یعنی بازتولید ساده

اندازی تکاملی، در جوامع گردآورنده و شکارچی که شکل غالب و اصلی چشم

ی بوده، آن تبادل شدید قلبم و بدنه شان بر زمینزیستن آدمیان در تاریخ حیات

آن کنجکاوی و جذابیت و شیفتگی نسبت به دیگری بر محور میلی جنسی سازمان 

ای یافته که قرار بوده در نهایت بازتولید نسل بعد را تضمین کند، و در گونهمی

ی نهاد های برسازندهای نو بازتولید خشتاجتماعی مانند انسان با تاسیس خانواده

سازد. یعنی فورانی از لذت و معنا که در داد و ستد تماعی را نیز ممکن میاج

ای بوده که از یک سو ساز و کار بینیم، مقدمهآمیز دلداران و دلدادگان میمحبت

ی اجتماعی را و از سوی دیگر تربیت های انسانی و نهادهای پایهبازتولید بدن

کرده ی فرهنگی را برآورده میفرزندان و تثبیت نظامهای شخصیتی و محتواها

 است. 

تر شدن تدریجی های گذشته و همگام با پیچیدهبا این همه در هزاره 

نظامهای اجتماعی، تاسیس نهاد خانواده بیش از پیش خودبسنده و خودسازمانده 
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شده و در لفاف قواعد اقتصادی مهر و موم شده است. باید در نظر داشت که 

ی نظامهای اجتماعی است، در نهایت سیستمی یادین همهی بنخانواده که شالوده

ایست که برای گردآوری منابعی اقتصادی و تبدیل اقتصادی است. یعنی سامانه

ها و نهادهای اجتماعی تخصص اش به نسل بعدی افراد و نقشها و منشکردن

ه یافته است. از این روست که به ویژه از عصر آغاز کشاورزی پیشرفته به بعد، ک

شدن نظامهای اجتماعی  با تاسیس شهرهای بزرگ و افزایش جمعیت و پیچیده

اش است، شود و تاسیس دولت هخامنشی نماد تاریخییکجانشین مشخص می

ای مستقل پیدا اش صورتبندیی دلدار و دلداده در قالب دونفرهارتباط عاشقانه

 ک شده است. نفره و اجتماعی تاسیس خانواده تفکیکرده و از چارچوب سه

ی گذارهای اصلی تکامل پیچیدگی در در ایران زمین که در زمینه 

نظامهای اجتماعی پیشتاز بوده، این تفکیک گفتمانی زودتر از باقی تمدنها نمایان 

شک انبوه اشعار و روایتها شده و تا به امروز هم تداوم یافته است. طوری که بی

اند هیچ ی عشق و مهر پدید آوردهدربارههایی که ایرانیان و تفسیرها و اسطوره

ی نظیر و رقیبی در میان تمدنهای دیگر ندارد، و این استقالل ارتباط دو نفره

مهرآمیز در متون یاد شده از زمانهایی بسیار قدیم با صراحتی بسیار چشمگیر 

 صورتبندی شده است.
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ای تواند هستهن میباید به این نکته توجه داشت که ارتباط سه نفره همچنا 

ی از روابط مهرآمیز را در اندرون خود حفظ کند، اما این مهر دیگر آن رابطه

اندازی تکاملی شورانگیز و سرکش دونفره نیست. ارتباط مهرآمیز دونفره در چشم

آغوشی راهبردی کامیاب بوده که با ایجاد فورانی از قدرت و لذت و بقا و معنا هم

ردو با فرزندان هساخته و پیوند خوردن ن فرزند را ممکن میزنی و مردی برای زاد

کرده است. مهر دو نفره شان تضمین میرا برای چند سالِ ضروری برای بالیدن

هایی بوده که ها و ظهور خانوادهاش ترفندی برای اتصال مندر مسیر تکاملی

 شوند. نهادهای اجتماعی محسوب می کوانتوم

شود، به ه با تاسیس خانواده یا زایش فرزند آغاز میای کارتباط سه نفره 

کند خودی خود ارزشمند و ارجمند است و همچون ماشینی اجتماعی عمل می

دهد. با این ها و نهادها افزایش میکه قلبم را از راه بازتولید نسلی تازه از بدن

جتماعی همه این تصور که مهر دو نفره پس از دگردیسی یافتن به قرار و مداری ا

های گیریی مرکزی تصمیمیابد، خطایی است که در هستههمچنان دوام می

شخصی جایگیر شده است. خانواده نهادی اجتماعی و رسمی است که قواعد و 

چارچوبهایی اقتصادی دارد و کارکردش بیشینه کردن پایداری نظامهای اجتماعی 

در پیوندی مهرآمیز با هم  است، نه افزون ساختن قلبم دو نفری که در ابتدای کار

 اند. قرار داشته

ای ترکیب کردن ارتباط مهرآمیز دونفره با پیوند اجتماعی سه نفره تله 

برد. من و دیگری به جای مهلک است که مهر را در شکل آغازینش از میان می

جهانی آزاد و شخصی با هم شناختی در زیستآن که همچون دو رکن هستی

فشار هنجارهای اجتماعی که خواهان تاسیس خانواده و زایش روبرو شوند، زیر 

خورند و در قالب خانوار به صورت فرزندانی نو هستند، با یکدیگر جوش می

شوند. به این ترتیب جذابیت کشف دیگری و سیستمی در هم تنیده بازتعریف می

وابط های کالن داوطلبانه که پیشتر وجود داشت و مهر را از سایر رتبادل قلبم
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ریزی مشترک برای گردآوری منابع اقتصادی و ساخت، با برنامهانسانی متمایز می

شود. پیمانی خصوصی گذاری برای زادن و پروردن فرزند جایگزین میسرمایه

ی هریک پشتوانه و ضامن که میان من و دیگری وجود داشت و انتخاب آزادانه

چارچوبها و قیدهایی حقوقی بر شود و آن بود، به قراردادی اجتماعی تبدیل می

سازد. شود که آن را به اندرکنشی اجبارآمیز و زورکی مبدل میآن سوار می

احساسات درونی من نسبت به دیگری که ستون فقرات مهر است، به آیینهایی 

شود. به این ترتیب نمایشی برای ابراز عشق در برابر چشم دیگران تحریف می

ای از آن که معنای پیمان و بندد و تنها الشهمیمهر در معنای محبت رخت بر 

ماند. از این روست که ایزد مهر که مهمترین داد باقی میقرارداد می

آمیز اش درهم شکستن دروغ بود، خود به نمایشی و تظاهری دروغخویشکاری

 شود.یابد و به صورت قالبی خالی از محتوا مسخ میدگردیسی می

بست، احیای فضای خصوصی مهر است. فضایی نرفت از این براه برون 

شود. مهر ی بسته بر روابط سه نفره مشخص میکه با ارتباط ویژه و دو نفره

سازد و آن دو پیوندی ناتراوا نسبت به پیوندهای دیگر را میان دو تن برقرار می

تن باید خرد و استواری الزم برای مرزبندی آن و حراست از آن در برابر 

ی اجتماعی را داشته باشند. این کار تنها زمانی ممکن ی مخدوش کندهارتباطها

شود که هردو دریابند تاسیس خانواده و زادن و پروردن فرزند که ضرورتی می

شناختی و تکاملی است، انتخابی متفاوت و طرحی متمایز با ارتباط مهرآمیز جامعه

شود فاوت مربوط میدارد و به سطحی اجتماعی و قالبی اقتصادی و اهدافی مت

شود، و نه غایتی ای محسوب میکه ارتباط مهرآمیز دونفره در آن ابزاری و کارمایه

 یا مبنایی.
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 سوم: سیاست اجبار

گیرد، که در ضمن ی سومی شکل میی اول و دوم، تلهاز تداخل دو تله 

عمل کند. ی پیشین هم ای مستقل برای زایش دو تلهتواند همچون سرچشمهمی

شود. این بار بر خالف این تله از نادیده انگاشتن میل و خواست دیگری ناشی می

ی نخستین نادیده گرفتن خودِ دیگری در کار نیست، یعنی من دیگری را تله

جهان ای کلیدی در زیستبیند و ارتباط مهرآمیز خود را در پیوند با هستندهمی

شود و ی وی را منکر میو آزادی اراده دهد، اما خواست و میلخود سازمان می

ای کند. دیگریتفسیر می« من»ای بر خواست و میل ای و حاشیهاو را همچون ادامه

که موضوع مهر است، به کیفر موقعیت خویش در برابر من از آزادی انتخاب و 

شود و فرضی محک ناخورده قطعی پنداشته ی خودمختار خویش خلع میاراده

ر مبنای آن دیگری باید به خاطر محبتی که به سوی خود جلب کرده شود که بمی

اش های شخصیای از آزادییا ابراز نموده، قید و بندهایی را بپذیرد و از دامنه

 پوشی کند. چشم

ماند. ی نخست میترِ تلهتر و هشیارانهی خودآگاهاین تله از سویی به ادامه 

به متنی خودساخته فرو بکاهد و از تنش یعنی به جای آن که دیگری را یکسره 

حضور و خودمختاری دیگری با غایب ساختن او بگریزد، آن حضور را تاب 
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ی وی باشد را اش که خودمختاری و آزادی ارادهترین لبهآورد اما برندهمی

ی نخست که ماهیتی سازد. به این ترتیب بر خالف تلهمخدوش می

و خطای ادراکی در شناسایی دیگری ناشی  شناسانه داشت و از اشتباهشناخت

شد، در اینجا با نوعی لغزش اخالقی سر و کار داریم که با محدود کردن می

 عمدی و تجاوز به حق آزادی و خودمختاری دیگری گره خورده است.

ی دوم شباهت دارد. یعنی دیگریِ این تله از سوی دیگر به پیامدی از تله

ی شخصی و دهد و پیمان دو نفرهجتماعی قرار میای اموضوع مهر را در زمینه

کند آور تبدیل میخصوصی میان دلدار و دلداده را به قراردادی اجتماعی و الزام

های فردی هر دو سو خواهد بود. یعنی ی آزادیکه خواه ناخواه محدود کننده

 بسط طبیعی ارتباط دو نفره به سه نفره، که به اجتماعی شدن پدیداری شخصی و

دهد ی انتخابهای دو طرف درگیر را کاهش میشود، دامنهروانشناختی مربوط می

کند. این و الزامهایی برخاسته از هنجارهای اجتماعی را به ایشان تحمیل می

محدودیتها اغلب به شکلی فعال و سنجیده توسط طرفهای درگیر در ارتباط بر 

ری را به منبعی برای قلبم شود و بخشی مهم از روندی است که دیگهم اعمال می

آن که پویایی قلبم و الگوی جستجو و مصرف قلبم توسط وی کند، بیتبدیل می

 را به حساب آورد.

ر قرارداد اجتماعی که در سطحی اجتماعی و در نهادهای سه نفره استقرا

هایی انتزاعی را با یافته، چارچوبی حقوقی و عمومی است که روابط میان من

کند و بر مبنای تفسیری عام از مفهوم حق عمیم یافته تنظیم میهایی تدیگری

کند. در ری میبازنده جلوگی-های برندهگیری و تداوم بازیاجتماعی از شکل

ای دونفره امری ویژه و یکتا و مقابل پیمان نهاده شده میان من و دیگری در رابطه

از زمانِ خاص است که از یگانگی تکرار ناشدنی من و دیگری در برشی 

برنده -های برندهاش برانگیختن بازییشود و هدف اصلشان ناشی میحضوریهم

 است. 
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پذیر برای قلبم در نظر گرفته در این تله دیگری همچون منبعی پایان

دهد. از سویی لغزش اخالقی اش رخ میشود. یعنی همزمان دو خطا دربارهمی

د که امری خودخواهانه است و دهی رخ می«چیز»کانتی فرو کاستن دیگری به 

ی اختیار و آزادی دیگری شری اخالقی توجیهِ دایرهبه خاطر محدود ساختن بی

ای که دیگری با آن برابر پنداشته شده شود. دیگر آن که منبع دیگریمحسوب می

پذیر هستند و گیرد. در حالی که تنها منابع زیستی پایانپذیر در نظر میرا پایان

گیرد. در مقام موضوعی فراتر از امور زیستی موضوع مهر قرار می دیگری اغلب

شود، شکلی از محدودیت قلبم یعنی تنها در آنجا که به زادآوری زنانه مربوط می

ی آنچه که ارتباط انسانی دو تن را تصور است. اما بدنهی دیگری قابلدرباره

از این میدان قرار دارد کند، خارج و سرزنده و معنادار می بخش و نیروبخشلذت

ای تجربی پذیر نیست. یعنی هیچ ضرورتی منطقی یا قاعدهو اصوال امری پایان

ای آشنا شود و حضور او در نداریم که نشان دهد در صورتی که دلدار با بیگانه

کاسته خواهد شد. یا اگر دلدار در « من»ی آشنایانش معنازا باشد، از معنای شبکه

ن لذتی ببرد و قدرتی بیندوزد، قدرت و لذت من را خواهد فضایی مستقل از م

شان آسیبی کاست یا به امکان تداوم تبادل قدرت و لذت در میدان ارتباطی دونفره

 خواهد رساند. 

هایی که هم اکنون در هر دو ساحت تجربی و منطقی انکار شدند، گزاره

فرض بر آن است که  نمایند. یعنیدر ذهن بیشتر افراد اموری بدیهی و قطعی می

کند، و اش را سست میی اولیارتباط دلدار با کسی دیگر، پیوند دیدار با دلداده

اش این که لذت بردن و توانمند شدنِ دلدار در فضایی مستقل از دلداده، پایبندی

سازد. اما حقیقت آن است که این یا عمق ارتباطش با وی را مخدوش می

ه نه گواه تجربی روشنی دارند و نه از مقدماتی های بدیهی پنداشته شدگزاره

اند که بر شوند. اینها تنها اصولی هنجارین و قطعی انگاشته شدهمنطقی نتیجه می

اند. به همان ترتیبی پذیر بودنِ منابع استوار شدهی باستانیِ پایاناساس همان قاعده
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های رد، این گزارهجهان آدمیان امروزین اعتبار ندااغلب در زیست که آن قاعده

هم نادرست هستند. ارتباط میان من و دیگری تنها زمانی معنا و قدرت و  بدیهی

برنده در  -ای برندهآورد که بازیلذتی افزاینده را برای هردو به ارمغان می

شان جاری باشد و این بدان معناست که هریک میدان اختیار دیگری و میان

تر سازد. کوشش برای محدود ساختن این شودهدسترسی وی به قلبم بیشتر را گ

بازنده است که  -ای برندهی من، بازیمیدان و محصور کردن دیگری در حاشیه

ها اصوال شکننده و فرساینده است و به چروکیدگی ی این نوع بازیبه حکم همه

کمابیش با همان ساز و کاری انجامد، ی امکانهای قلبم در هردو بازیگر میدوسویه

 که هگل در ارتباط میان خدایگان و بنده شرح داده است.

 

 

 

 ی چهارم: رمزگذاری افراطی مهرتله

گردد که در روند تکوین این تله به تنشی بنیادین در سطح روانی باز می 

اند، ذهن کودک ریشه دارد. چنان که وینیکات و روانشناسان دیگر نشان داده

شان نوزادان است و در روند رشد روانی های بنیادینغیاب والد یکی از تنش

کند. یعنی نوزاد که برای برآورده ساختن میل خویش به نقشی چشمگیر ایفا می

کند و با برساختن والد وابسته است، غیاب او را همچون تنشی وجودی تجربه می

جهان از چیزها و رخدادها، و تعریف کردن والد در پدیدارها، انباشتن زیست

کند. یک ذهن تندرست پیوند ذهنی خویش با والدِ غایب را حفظ می اندرون آن

و سالم پس از گذار از سن نوزادی و اندوختن تدریجی توانایی و شناسایی، 

آورد و شان را به دست میهای خویش و مدیریت کردنامکان رویارویی با میل

فاوت از وابستگی یابد. با این همه صورتهایی متبه این ترتیب از والد استقالل می
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ماند و در فرهنگهای گوناگون در قالب به والد در بخشی از جمعیت باقی می

 یابد.های معنایی گوناگون یا الگوهای شخصیتی هنجارین نمود میجلوه

ی غیاب دلدار نزد دلداده کمابیش ساختی شبیه به غیاب والد دارد. یعن 

همچون  وجه من قرار دارد،در مرکز ت ای که موضوع مهر است،دیگریِ ویژه

کند و از این گرانیگاهی برای زایش معنا و لذت و قدرت و تندرستی عمل می

الد رو واکنش دلدار به غیاب دلداده کمابیش به رویارویی نوزاد با تنش غیاب و

آید با شبیه است. به همین خاطر نشانگانی که در اثر ترک دلدار پدید می

های کانه شباهتی دارند. در فرهنگ ایرانی جلوهصورتهایی از رفتارهای کود

مورد  متفاوت این امر به ویژه در قالب متون ادبیِ متمرکز بر فراق معشوق بسیار

و با –دهد که ایرانیان به چه شکلی بحث قرار گرفته است و مرورشان نشان می

 اند.کردهنش غیاب دلدار را تجربه میت -ایچه دقت و پیچیدگی

گیری روانی دلدار و ر ضرورتی فیزیکی ندارد، و با فاصلهغیاب دلدا 

ای «من»ی های پیش گفته که دیگری را از مرتبهیابد. یعنی تلهدلداده هم وقوع می

کند، خود به خود شکلی از غیاب وی را نتیجه مستقل و خودمختار عزل می

گی کنند ا یکدیگر زیر یک سقف زندای که سالها بدهد. چه بسا من و دیگریمی

ها جز دقایقی از حضور در کنار هم را تجربه نکرده و به خاطر استیالی این تله

ت باشند. یعنی تنش غیاب دیگری امری عام و فراگیر است که از سویی در خاطرا

دوران کودکی و روند رشد روانی نوزاد ریشه دارد و از سوی دیگر به خاطر 

یزیکی وی ممکن فر عینِ حضور ی روابط هنجارین، دپوک شدن مهر در شبکه

 بیافریند. است باشد و تنش

هایی از روندهای تکراری و هنجارین ها به همان ترتیبی که در چرخهمن 

کنند، برای رفع تنش غیاب دلدار هم ای تبدیل میای کلیشهدلدار را به دیگری

 سکی شکلشوند. به این ترتیب مناها و رفتارهایی مشابه میدست به دامانِ آیین
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گیرد که هدفش گوشزد کردنِ مداوم حضور دیگری است. مناسکی تکراری و می

شوند و سالگردها، منظم که معموال بر محور زمان و گاه بر محور مکان تنظیم می

های مکانی چفت و بست ها و نوستالژیزادروزها و مشابه اینها را با میعادگاه

مکان که حضور دیگری تجربه شده با هایی در کنند. یعنی در عمل جایگاهمی

کند. به این دهد، ترکیب میهایی بر زمان که نوید حضور دیگری را مینشانه

گیرد که هدفش شکل است که مناسکی اغلب در بافت زناشویی شکل می

صورتبندی کردن حضور دیگری در قالب زبان است و تاکید و تصریح بر این 

 ر هم حضور دارند.نکته که من و دیگری هنوز در کنا

حضور امری قاطع و استوار است و نیاز به تاکید و گوشزد ندارد. یعنی 

کردنی واسطه و مستقیم دریافتشود که به طور بیحضور اصوال چنین تعریف می

های و ملموس است. از این رو اگر حضور چیزی بیش از حد در زبان و در شبکه

اش شک کرد. وقتی چیزی وجود بودنزمانی و مکانی رمزگذاری شد، باید به م

ی نمادها و رمزگان و به جای آن که رویاروی من قرار گرفته باشد، با واسطه

گفتمانها وجود خود را مدام اعالم کند، باید شک کرد که شاید وجودی نداشته 

باشد. به همان ترتیبی که امر قدسی در رویارویی مستقیم من و هستی تجربه 

یابد، حضور مهرآمیز ر تماس من با انسانی فرهمند تجلی میشود و اقتدار دمی

های دیگری نیز چنین است. به همان ترتیبی که کاخها یا معبدهای بزرگ، آرایه

پیچیده و گرانبها و آداب و مناسک و رمزگان و عالیم پیچیده امر قدسی و اقتدار 

هم مهر را فرو  شوند، این مناسکاش میپوشانند و مدعی نمایندگیسیاسی را می

گردند. به همان شکلی که آنها غیاب امری ناموجود پوشانند و جایگزین آن میمی

 سازد. کنند، اینها دوم هم فریبی داریم که غیاب دیگری را پنهان میرا کتمان می

تکراری بودن و یکنواختی این مناسک یادآوریِ حضور دیگری، از سویی  

رخاسته از دلدار است و از سوی دیگر همان را ی از میان رفتن شگفتیِ بنشانه

گر کند. مهر نیرویی است که هم حضور دیگری را برجسته و جلوهتشدید می
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سازد. سوار کردن ماشینی از های نهفته در آن را برمال میسازد و هم شگفتیمی

شدنی و کمابیش  بینیکردارهای تکراری و تحمیل کردن آداب و مناسکی پیش

ی ویرانی و فرسودگی و خود نشانهکند، فرساید و ویران میهر را میزورکی، م

شود که تنها در حد ردپایی مهر نیز هست. دلدار در این حالت به غیابی تبدیل می

ها و در ی تابوتی نمادین، در تار و پود آرایهای و یادگارهایی در میانهو نشانه

دلدار، که دلداده نیز از این آیینی  شود. نه تنهابندی میی نمادهایی بستهجامه

دوستی بیند. همزمان با مومیایی شدن دیگری، من نیز به مردهشدن مهر آسیب می

 ی آن است.شود که شیفتهبدل می

 

 

 

 

 ی گمشدهی پنجم: جستجوی قطعهتله

این تله را برای نخستین بار افالطون در آثار خود صورتبندی کرده است.  

گوید که بر ای احتماال خودساخته سخن میجمهور از اسطوره افالطون در کتاب

اساس آن در آغاز آفرینش آفریدگان خدایان موجوداتی با دو چهره و چهار دست 

و چهارپا بودند. اما پس از آن که بر اهالی المپ شوریدند، از میانه به دو نیم 

ی نیمه»رود، یتقسیم شدند. به این ترتیب هر انسانی که امروز بر زمین راه م

ای دارد که در ازل با او در پیوند بوده است و عشق چیزی جز جستجوی «گمشده

ای که گرایانهی تصور همجنسی گمشده نیست. افالطون البته در ادامهاین نیمه

ترین این هیوالهای آغازین از ارتباط جنسی داشت، معتقد بود نیرومندترین و سالم

اند و بنابراین عشق واقعی را میان دو مرد دیل شدهپس از شکافت به دو مرد تب

تر از آن هیوالها کرد و بقیه را از صورتهایی منحط و فروپایهناهمسال تصویر می

 اند!شدهدید که از دو زن یا احیانا یک مرد و یک زن تشکیل میمشتق می
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ی شل ی گمشدهی هیوالهای افالطونی تا داستان قطعهاز اسطوره 

ین، داستان همان است که بود. این کوشش برای پر کردن تهیای خویش سیلورست

داشتهایی خطرناک و نادرست را در خود نهفته است که مهر را با دیگری، پیش

های به چسبی برای پر کردن حفره ی ارتباطی انسانی میان من و دیگری،از مرتبه

ه من و دیگری به فرض ککند. این پیشدهان گشوده در من و دیگری تبدیل می

ای پُر و کامل خود موجوداتی ناقص و ناکامل هستند و باید با دیگری خودی

ی مهر نه مبنای های برساخته شده دربارهشوند، پنداری است که مانند سایر افسانه

ی عقالنی و منطقی دارد و نه شاهدی تجربی برایش داریم. حقیقتی که همه

شناسی گرفته تا تاریخ و و زیست شناسیاز عصب–های دانایی شاخه

هایی خودبسنده و ها سیستمدهند آن است که منبدان گواهی می -شناسیجامعه

ترین و دانیم پیچیدهیکپارچه و کامل هستند، و در واقع تا جایی که می

های شناخته شده در جهان هستنده« ترینکامل»ترین و به این تعبیر خودبسنده

انسانی ناقص که در نه نصفه ن یک کمال یکپارچه است،جاندار هستند. هر م

 اش باشد. ی گمشدهانتظار سر رسیدن نیمه

ی ناکامل بودن من و این تصور دور از این پندار عجیب و غریب درباره 

خیزد که ی ارتباط مهرآمیز میان من و دیگری احتماال از آنجا بر میذهن درباره

توانیم ها هم میی دیگرید را داریم و دربارههریک از ما منِ آرمانی خاص خو

به وضعیتی آرمانی بیندیشیم. یعنی این تنش وجودی بنیادین که از شکاف میان 

شود و تصویری از منِ آرمانی را در کنار منِ وضعیت موجود و مطلوب ناشی می

آورد، اگر از این بستر تندرست و کارسازش خارج شود و به موجود پدید می

کند که آن منِ آرمانی ی افسانه و قصه برکشیده گردد، این توهم را ایجاد میمرتبه

شناسانه، بلکه امری تحقق یافته و از دست رفته نه هدفی و غایتی در افقی هستی

است. یعنی گویی که منِ آرمانی یا دیگری آرمانی به واقع وجود داشته یا دارد، 

ی خباثت خدایانی یا پیامد نتیجهای با آن دارد و وضعیت موجودش که فاصله
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گناهی نخستین است. در چنین حالتی است که چسبیدن به تصویر من آرمانی 

آورد و منِ واقعی و موجود را چندان خوار و زبون اش را پدید میواژگونه

 ای به همین اندازه ناقص و ناکامل تکمیل شود. پندارد که باید حتما با دیگریمی

. نخست آن که بر شده پیامدهای وخیمی به دنبال داردی گمی نیمهتله 

ی مهرآمیز، نگاه من به جای دوخته شدن به دیگری، به شکلی خالف قواعد رابطه

شود. من به جای آن که دیگری را بنگرد و خودشیفته بر خودِ من متمرکز می

های شگفت و ارجمندش را کشف کند، با وسواس و سرخوشانه و آزادانه سویه

جوید و های خویش را میها و ناقصینگرد و حفرهنگرانی به اندرون خود میدل

ی نقصهایش است که دیگری تکمیل کننده آن و جبران کننده مدام در این اندیشه

هست یا نه. دیگری در این وضعیت از سویی موجودی آرمانی و همه فن حریف 

آورده سازد، و از سوی دیگر را بر م نیازهای منشود که قرار است تماپنداشته می

 شود. تهی بدل میمیان ی ترمیم منی نوعی ابزار و وسیلهبه مرتبه

انجامد. اصوال چنین برداشتی به سرخوردگی از دیگری و فرسایش مهر می 

ای خالی در کسی دیگری را پر کند و دلدار ابزاری با قرار نیست کسی حفره

ی خود یک پُری و یک حضور یکپارچه و تکمیل کردن دلداده نیست. هر من برا

ارزشمند است که ممکن است شکل و شمایلی خاص و نقاط قدرتمند یا ضعیف 

اما به هر روی از جنس حضور است و نه غیاب، و خُرد یا  ای داشته باشد،ویژه

نِ کالن و زیبا یا زشت، نوعی بودنِ تکینه و در حد خود کامل است. کمال یافت

اش است، نه بتونه کردن یافتن و گسترده شدن و فربه گشتن من به معنای رشد

 هایی، و نه مخلوط کردن غیاب خود با حضور دیگری. شکافها و حفره

شود و بینانه از دیگری، به دلزدگی از دیگری منتهی میتصور غیرواقع  

خیزد، خیانت است. برد. الگوی رایجی که از این ماجرا بر میمهر را از میان می

عنی من و دیگری به سودای این که قرار است هرکدام دیگری را تکمیل کند، ی

گذارند و انتظارهایی عبث و تخیلی آمیز با هم میقول و قرارهایی نامعقول و اغراق
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شود، راه دروغ اش به سرعت نمایان میکنند و چون ناممکن بودناز هم پیدا می

به جستجوی  خود را دگرگون سازند، اندازآن که چشمگیرند و بیرا در پیش می

شان آن دیگری باشد. ی گمشدهبا این سودا که شاید نیمه آیند،دلدار دیگری بر می

های منحصر به فردِ نهفته آن که مجالی برای نگریستن به شگفتیبه این ترتیب بی

 در دلدار وجود داشته باشد، تصویری تخت و ساده اما باشکوه و آسمانی از دلدار

عهد بستن و  ای،اش با هیچ دیگریِ واقعیشود که به خاطر منطبق نبودنحفظ می

 دهد. ها را نتیجه میای از پیمان نهادن و پیمان شکستنهای پیاپی و زنجیرهگسستن

شوند که ای به غیابهایی فرضی بدل میمن و دیگری در چنین رابطه 

ن، انی برای بالیدن و رشد کردخواهان رفع نقص خود هستند. آنان نه همچون امک

شوند که باید درمان شود. مهر بذری ای فرض میکه همچون دردسری و بیماری

دهد. اگر با آن است که درختی بالنده را در پیوند میان من و دیگری نتیجه می

 پژمرد. خشکد و میهمچون ابزاری برای دفع آفات برخورد شود، می
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 فندبیست و پنجم اس رام 

 

 

 

 

 

 

 

 السلطان به ملکم خانی ظلنامه      اکبر شاه گورکانی

  

هجری  ۴۰۰)ارد روز اسفند ماه  ۳۸۸در روز بیست و پنجم اسفند ماه سال  

قمری( حکیم فردوسی توسی سرایش شاهنامه را به پایان رساند و در این مورد 

 چنین سرود: 

 وز اردبه ماه سپندارمذ ر   زدگردیسرآمد کنون قصه 

 به نام جهان داور کردگار  هجرت شده پنج هشتاد بار ز

ی اکبر شاه گورکانی جزیه ۹۴۳بیش از پانصد سال بعد، در چنین روزی به سال 

ی عزل روزنامه تایمز درباره ۱۲۶۹، در سال نامسلمانان را در قلمرو خود لغو کرد

ملکم خان در جواب ای نوشت و میرزا ملکم خان با فرمان ناصرالدین شاه مقاله

اش مخالفت با استبداد شاه آن مطلبی منتشر کرد و توضیح داد که علت برکناری

دولت ایران در پی این مقاله از انگلستان خواست تا وی را تبعید کند  .بوده است

ولی دولت انگلیس در این زمینه با او همراهی  .ی قانون شودو مانع انتشار روزنامه
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السلطان پسر مهتر ناصرالدین برخی از رجال ایران از جمله ظل در این میان .نکرد

 .دانستندای داشتند و خود را شاگرد او میشاه با ملکم خان ارتباط دوستانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبداهلل هدایت 

 ۱۳۰۸ی سال چرکنویس بودجه

طلعت پاشا صدراعظم عثمانی که طراح  ۱۳۰۰در همین روز به سال  

ن بود در برلین به دست یک ارمنی بیست و سه ساله به نام کشی ارمنیااصلی نسل

 یمجلس شورای ملی بودجهی در جلسه ۱۳۰۷، در سوغومون تهلیریان کشته شد

علی خان ساالر تومان تصویب شد. در همین روز  ۶۲۳۰۱۴۰به مبلغ  ۱۳۰۸سال 

 .حشمت با  محمد حسن میرزا دست به یکی کرد و مدعی تاج و تخت قاجار شد

علی سهیلی نخست وزیر طبق عرف  ۱۳۲۱بیست و پنجم اسفند سال در 

محل اجتماع  ۱۳۳۲یازده سال بعد در  .گیری کردپارلمانی از ریاست دولت کناره

مرکزی کارگران وابسته به حزب توده کشف و سی و  یاعضای شورای متحده

بخش جدید دویست و پنجاه  ۱۳۳۸در  .یک نفر از عامالن آن بازداشت شدند

ارتشبد  ۱۳۳۹، و در فیروزآبادی در شهر ری گشایش یافتتنختخوابی بیمارستان 

 ۱۳۹۰در همین روز به سال  .بازنشسته عبداهلل هدایت از طرف شاه سناتور شد

 .جنگ داخلی در سوریه آغاز شد هم
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 تظاهرات موافقان )باال( و مخالفان )پایین( اسد در سوریه

 

 

 

 

 چائو چائو   کی تئودوریسکه

 

یولیوس سزار  پیش از میالد ۴۴در روز بیست و پنجم اسفند سال 

 ۲۲۰. در همین روز به سال دیکتاتور روم در مجلس سنا به ضرب دشنه کشته شد

 .ی هان درگذشتچائو چائو سردار چینی و صدراعظم سلسله میالدی

بود زمانی  اودوآکر که اولین پادشاه غیررومی ایتالیا میالدی ۴۹۳در سال 

ها بود و مشغول صرف غذا بود به که مهمان تئودوریک کبیر شاه اوستروگت

جرج واشینگتن در سخنرانی  هجری خورشیدی ۱۱۶۲، و در دست او کشته شد
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ی سردار رقیبش انگیز و پراحساسی از افسرانش خواست تا از دسیسههیجان

اندند و کودتای حریفش در نتیجه ایشان به او وفادار م .نیوبورگ حمایت نکنند

 .به شکست انجامید

 

 

 

 

 

 

   قتل سزار

وودرو  ۱۲۹۵، در جنگ میان انگلستان و تبت آغاز شد ۱۲۶۷در سال 

سرباز آمریکایی را به فراسوی مرزهای مکزیک فرستاد تا پانچو  ۴۸۰۰ویلسون 

قالب تزار نیکوالی دوم بعد از به پیروزی رسیدن ان ۱۲۹۶، در ویال را دستگیر کنند

ی دودمان رومانف ساله ۳۰۴گیری کرد و به این شکل سلطنت از سلطنت کناره

ها در جریان سومین جنگ سپاه هفتاد هزار نفری آلمانی ۱۳۲۲. در خاتمه یافت

ها ی شورویهزار نفره ۳۴۶خارکوف پس از جنگ خونینی این شهر را از ارتش 

ری و سرکوب تظاهر کنندگان لیندون جانسون به درگی ۱۳۴۴. و در بازپس گرفتند

ی دادن حق رای به سیاهپوستان را با ای واکنش نشان داد و برنامهدر سخنرانی

میخائیل گورباچف به ریاست جمهوری  هم ۱۳۶۹. در سال این موج پیش برد

 .روسیه برگزیده شد

 

 

 

 

 جنگ خارکف
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 ای اولیه از خودروی رویز رویسنمونه

ای از رخدادهای فرهنگی و اجتماعی نیز با مجموعهبیست و پنجم اسفند 

آگوست ژان فرِسنل نشان داد که نور رفتار  ۱۱۹۸مصادف بوده است. در سال 

ی آکادمی علوم پاریس را برد و رویاروی موجی دارد و به این ترتیب جایزه

 باشگاه ۱۲۷۱، در ای نور قایل بودندهواداران نیوتون قرار گرفت که به رفتار ذره

رولز رویس تاسیس خودروسازی شرکت  ۱۲۸۵، در فوتبال لیورپول تاسیس شد

ی قایقرانی زنان بین تیمهای دانشگاه آکسفورد و اولین مسابقه ۱۳۰۶، در شد

ی سیالوس واقع در اقیانوس هند در جزیره ۱۳۳۱، و در کمبریج انجام پذیرفت

دی جهانی به بار متر باران بارید و رکورمیلی ۱۸۷۰طی بیست و چهار ساعت 

 هم اولین نشانی اینترنتی به صورت آزمایشی ساخته شد. ۱۳۶۴. در سال آورد

 

 

 

 

 آگوست فرسنل  جان هولدینگ موسس باشگاه لیورپول

 ۱۲۶۷رهبران تبتی در 
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   میخائیل گورباچف    بوخاریننیکوالی 

 

بانوی صامی اعت نیپروی روز بیست و پنجم اسفند ماه، مهمترین زاده

زاده شد. در سال  ۱۲۸۵سرای معاصر است که در سال شاعر خردمند و پارسی

نیکوالس قدیس راهب مسیحی یونانی هم به دنیا آمد و  هجری خورشیدی ۲۷۰

ارسطو  ۱۳۵۴وخارین سیاستمدار کمونیست روس و در نیکوالی ب ۱۳۱۷در سال 

 دار یونانی درگذشتند.اوناسیس سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتصامیپروین 
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 سیر آافق و سیر انفس

 .۱۵۵-۱۵۴، صفحه ۱۳۹۶ی ایران، اسفند ی نوروزی روزنامهسالنامه

 

ی ما صنعت گردشگری یکی از شکوفاترین و مهمترین در زمانه 

ی قدیمی ی نظامهای اجتماعی است. سفر کردن سادههای گسترش یابندهشاخه

شده که چرخشی چشمگیر در  های گذشته به صنعتی تمام عیار تبدیلدر دهه

گیر را میان دولتها الملل ایجاد کرده و رقابتی نفسها و سیاست بینمنابع مالی ملت

و سرزمینهای گوناگون پدید آورده است. رقابتی که هرکس در آن بناهای تاریخی، 

اندازهای طبیعی زیبا، یا مکانهای مقدس مهمتر و یادمانهای دیرینه، چشم

المللی بیشتر و همچنین ثروت  و شته باشد، از اعتبار و منزلت بینتری دابرجسته

 ی ارزی بیشتری برخوردار خواهد شد.اندوخته

ی ترکیب چند نیروی اجتماعی و نوآوری ظهور صنعت گردشگری نتیجه 

اند. از سویی به تک قطبی ی گذشته سر برآوردهفناورانه است که طی سه دهه

هان در غرب به گشوده شدن تدریجی مرزهای شدن قدرت سیاسی و نظامی ج

الملل انجامیده است. کشورهایی که تا پیش از این در قالب کشورها بر فضای بین

شدند و به خصوص بندی میخوی کاپیتالیستی و کمونیستی ردهدو اردوگاه دشمن

در سرزمینهای توتالیتر کمونیستی مرزهای بسته داشتند، در یک نظم جهانی 

-نظامی اروپایی-اند که یک محور سیاسیتک قطبی ادغام شده گسترده و

های خود را دارد. به شکلی که بستن مرزها بر آمریکایی با قواعد و زورگویی

شود. از سوی دیگر ی سابق برای کشورها روز به روز دشوارتر میجهان به شیوه

اجتماعی های های ارتباطی و گسترش خطوط اینترنت و ظهور شبکهتحول فناوری
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ای پیوند نزدیکتری میان مردمان کشورهای گوناگون ایجاد کرده و انقالب رسانه

های ترابری دگرگون شده و به ارزان شدن سفرهای و در سومین مرتبه فناوری

هوایی و سریع شدن سفرهای زمینی انجامیده است. اینها را باید در کنار این 

ی متوسط رشد یابنده شکل طبقهحقیقت دید که در بیشتر کشورهای دنیا یک 

گرفته که اوقات فراغتی بیشتر دارد و بازاری بزرگ برای تفریح و سرگرمی 

شود. ترکیب این نیروها باعث شده برخی از رفتارهای جمعی دیرینه محسوب می

 ای به کلی تازه بازسازی شوند.به شکلی نو بازتعریف شوند و در رده

ه خشن در میان کشورها درگرفته تا به این خاطر است که رقابتی گا 

ی گردشگران در قلمرو خود منابعی جذاب و به یاد ماندنی برای بازدید و مشاهده

های گذشته کشف یا ابداع کنند. ادعاهای گزاف و آشکارا دروغی که طی دهه

ی مناطق تاریخی و قدمت یادمانهای گذشتگان بر سر زبانها افتاده، و درباره

بندی رخدادهای باستانی در قالبی که بر سر جعل تاریخ و سرهم ی بزرگیمسابقه

های باید در بافت این رقابتها فهمیده شود. یعنی کشورمدرن به راه افتاده، 

تاسیسی مانند ترکیه و عربستان و آذربایجان در همسایگی ایران که عمرشان تازه

ای مثل ه دوران رسیدههای به نسبت جوان و تازه بتنها چند ده سال است، یا ملت

شان سه چهار قرن بیشتر نیست، تنها ملی انگلستان و آمریکا و استرالیا که تاریخ

المللی، و برای دستیابی به وحدت ملی، برخورداری از منزلت و اعتبار بین

سازی تراشی و تاریخی فرهنگ نیست که به میدان تاریخجویی در زمینهبرتری

های عمومی و نیروهای دانشگاهی خود شورها امروز رسانهی کاند. همهوارد شده

اند، چرا را برای بازنویسی و گاه جعل رسوای تاریخ و اسناد علمی بسیج کرده

که برخورداری از تاریخی دیرینه و در خود گنجاندن، یادمانهایی نامدار گذشته 

ه ارمغان جایگاهی مطلوب در صنعت پرسود گردشگری را نیز ب ها،از این موهبت

خواهد آورد. صنعت گردشگری قلمرو مکانی کشورها را به منبعی سودآور تبدیل 

اندازهای طبیعی باشکوه، شهرهای باستانی مشهور، و کرده که باید در آن چشم
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شوند. به شکلی که سفر  -و یا ساخته –کننده کشف های خیرهبناها و گنجینه

ول در آن کشور را توجیه نماید. کردن مردمی از کشورهای دیگر و خرج کردن پ

ی مسابقه بر سر جایگیری در بازار گردشگری به اقتصاد بدیهی است که قضیه

های سیاسی هم دارد. بمباران کشوری که بناهای تاریخی شود و سویهمحدود نمی

تاریخ است و کشتار مردمی که تاریخی دیرینه نامدار دارد دشوارتر از برهوتی بی

تر از بومیانی نانویسا و گمنام نامشروع اند،ار در تاریخ بشر داشتهو هویتی اثرگذ

 نماید.می

 

 

 

 

های گذشته از این روست که جریانهای خشن و ویرانگری که طی دهه 

هایی نامعقول در قلمرو ایران زمین پدید آمده، تنها به جعل تاریخ، ترویج نسخه

کنند، بلکه به شهرها بسنده نمی از بنیادگرایی دینی، یا کشتار مردم و ویران کردن

شکلی سازمان یافته در صدد ویران کردن یادمانهای تاریخی و از بین بردن میراث 

ملموس و مادی بازمانده از گذشتگان هم هستند. بوداهای بامیان که در عصر 

ساسانی در قلمرو دولت ایران تراشیده شده و بزرگترین تندیسهای مذهبی جهان 

شان ر خلوص عقیده و تعصب طالبان به توپ بسته نشد، که ویرانیبود، تنها از س

راه را بر تبدیل شدن این نقطه به زیارتگاه بوداییان و رونق اقتصادی بامیان نیز 

برنامه معبد بعل را منفجر بست. به همین ترتیب القاعده و داعش در عراق بی

نارنجک آثار باستانی باز  دلیل با پتک ونکردند و پالمیرا را منهدم نساختند و بی

ی موصل را نابود نکردند. امروز نیز تصادفی نیست مانده از عصر اشکانی در موزه

کند و اش به شمال سوریه معبدهای هیتی را بمباران میکه ارتش ترکیه در حمله
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برد. اینها همه آثاری تاریخی هستند که هویتی بسیار دیرینه را به مردمی از بین می

ی مقاومتی عینی و مستند محسوب کنند، و هستهده و درمانده یادآوری میزتفرقه

شوند که در در برابر روایتهای جعلی نوساخته و مسیرهای گردشگری و می

 ورزند.تاسیس ایستادگی میپولسازی کشورهای نوساز و تازه

ترین دولت و ی زمین، و ایران قدیمیایران زمین کهنترین تمدن کره 

انگیز از ی گیتی است. از این رو غریب نیست که انباشتی شگفتدهفرهنگ زن

اندازهای معناساز و معنازای نامدار در یادمانهای تاریخی، آثار باستانی و چشم

بینیم نیروهای ویرانگر اند. بر همین مبناست که میاین قلمرو متراکم شده

مذهبی رخ های سیاسی و جریانهای تندروی خردگریزی که در قالب فرقه

ستیزی است، در همین سرزمین باستانی شان ایراننمایند و فصل مشترک همهمی

زدایی نیروهای استعماری طی قرن اند. پراکندگی سیاسی و هویتتمرکز یافته

گذشته به قدری در این قلمرو فرسایندگی ایجاد کرده که امروز حس و درک 

شان در جریان تگاهشان و تاریخای که بر زیسی فاجعهمردم این سامان درباره

 اند.حسی دچار آمدهاست، به نوعی کرختی و بی

صنعت گردشگری امروز، تعریفی ساده و مشخص دارد. مبدأ و مقصد  

از جایی به جایی « توریست»مشخصی در کار است که مسافرانی را در کسوت 

راه خرج کردن  از -به ویژه–ی سفر و هم کند و هم از راه دریافت هزینهمنتقل می

سازد. صنعت گردشگری هم پول در کشور مقصد انباشتی از سرمایه را ممکن می

ی خام سازد و مادهمانند هر صنعت مدرن دیگری موضوع خود را دگرگون می

سازد. کشوری مانند فرانسه که کهنترین ای را به کاالیی تکثیرپذیر بدل میاولیه

اش به چهار پنج قرن محدود همه قدمتی اروپایی است و با این کشور زنده

است، یادمانی تاریخی و واقعی مثل برج ایفل را مرکز صنعت گردشگری خود 

دهد. به این ترتیب این برج پوالدین جالب توجه که دو قرن قدمت دارد، قرار می

شود. شکل آن همچون عالمت تجاری کشور به نمادی تکثیر شونده تبدیل می
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شمار آن در موقعیتهای گوناگون های بیشود، مدلها و کپیه میفرانسه به کار گرفت

کند و مکانی که گرداگرد این یادمان فلزی قرار گرفته امکان فروش پیدا می

دهد، که کارکردش کمابیش همان کاربری خود را به فضایی توریستی تغییر می

یگر یک دیدیم. به این ترتیب برج ایفل داست که در مکانهای مقدس سنتی می

ستون فلزی سیصد متری نیست که صد و سی سال پیش توسط مهندسی فرانسوی 

ساخته شده باشد. این بنا به گرانیگاهی برای کسب هویت ملی، به عالمتی جاودانه 

شود که در شرایط ای برای تولید قدرت و معنا تبدیل میو ایستا و به سرچشمه

دهد و در شرایط ود سامان میجنگ جهانی اول ارتشهایی بزرگ را گرداگرد خ

آمیز امروزین میلیونها توریست را از دورترین نقاط دنیا به خرج کردن پول صلح

دارد. برج ایفل در این وضعیت هم اش وا میها و رستورانهای پیرامونیدر کافه

کند و هم در مقام ی تبادل اقتصادی جایگاهی محکم پیدا میی پیچیدهدر شبکه

نترین کشور مدرن اروپایی همچون چیزی جاویدان و ماندگار از ی کهنماینده

 کند.تر و مهمتر جلوه میتر، مرتفعتر، باشکوهآنچه که هست قدیمی

کند. یعنی هر صنعت توریسم بر اساس معادالتی به نسبت ساده کار می 

 ای معنادار و جذاب پیدا کند، جایی دریادمانی که بتواند به این ترتیب تاریخچه

توان بنایی تاریخی مانند دیوار آورد. از این روست که میاین بازار به دست می

ها بازسازی کرد و توریستچین را در نقاطی که فاقد رد تاریخی مشخص است، 

گو مانند نظامی ی شاعری پارسیهای مقبرهرا برای بازدیدش جلب کرد. یا کتیبه

گرانقدر  رکی بوده و اصوال این شاعراش ترا تراشید و ادعا کرد که زبان مادری

ایرانی نهصد سال پیش شهروند کشوری نوظهور و چهل ساله بوده است! جعل 

ی در این بستر آسان است و شدنی، چرا که صنعت مدرن توریسم حتا درباره

سازی و کاالیی کردن یادمانهای تاریخی واقعی هم به شکلی از جعل و ساده

 افراطی همت گماشته است.
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کند، و تنها صنعت توریسم تنها بناها و یادمانها را به این ترتیب مسخ نمی 

های باستانی راستین نقش ریشه یا ویرانگری سازهدر ابداع یادمانهای تاریخی بی

آورد. در آن روزگاری کند، که بالیی مشابه را بر سر خودِ جهانگردان میایفا نمی

اش ای دربارهراند تا کتابی صد صفحهگذکه ناصر خسرو هفت سال را در سفر می

بنویسد، و در آن زمانی که خروج از شهر و گشت و گذار در شهرها و کوهها و 

ای ضروری از رشد فکری و معنوی مردمان بزرگ بیابانها در ایران زمین مرحله

نامیدند. یعنی فرض بر شد، این سلوک و سفر را سیر آفاق و انفس میقلمداد می

شود که در جریان حرکت در مکان با امری قدسی روبرو می« من»آن بود که 

افرادی اثرگذار باشد. از این رو  -مهمتر از آن–تواند مکانی الهام بخش، و یا می

خورد. در جریان این سفرهای های دیگر گره میدیدن افقهای نو با دیدن نَفْس

و سیاستمداران پیوسته است که دانشمندان و صوفیان و هنرمندان و شاعران 

ها هدف بود و کردند، چرا که دگرگونی منمی« زیارت»بزرگان روزگار خود را 

شد و مکان تنها در مقام بستری برای ها ممکن نمیاین جز با رویارویی با دیگری

هایی که ممکن بود تثبیت و ساماندهی این رویارویی اعتبار و ارج داشت. دیگری

شان شوند، و یا حتا درگذشته انقاهی پذیرای مهمانانزنده باشند و در مدرسه یا خ

باشند و در آرامگاهی آرمیده، و با این همه گفتارشان و نوشتارشان همچنان جاری 

شان و مرکز ثقلی برای سازماندهی شان همچون یادآوری برای خاطرهباشد و مقبره

 پیروانشان عمل کند. 
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نیان برای جهانگردی است، ی ایرای دیرینهسیر آفاق و انفس که شیوه 

ای فراگیر و کامیاب بود که در تاریخی چند هزار ساله، هزاران هزار انسان شیوه

ی بازمانده از همین باشندگان ارزشمند و اثرگذار پدید آورد و امروز اندوخته

های پیاپی تبدیل کرده است که تمدن ایرانی را به دژی استوار در برابر ویرانی

آورد، بالیی بدتر بر شگری گذشته از آنچه که بر سر مکان میاست. صنعت گرد

هایی ساده و تخت و شان به مشتریآورد و آن هم فرو کاستنسر آدمیان می

ی این صنعت آیند. در دامنهشده پدید می ی کپیهمریخت است که به همان شیوه

چیز به ها در آن جریان یابند. همه دیگر افقی گشوده در کار نیست که نفس

هایی چیزواره با چیزهایی در مکان خالصه شده است، و دستاوردی رویارویی من

ساده تکرار شونده است. در اینجا قرار است « چیزهایی»رود که از آن انتظار می

شود ترجمه شود و به همین خاطر همه چیز به پولی که داد و ستد می

ای ساختگی و روایتهای تخت نگرانه به تاریخههایی را داریم که سطحیتوریست

اند و دقایقی بیش برای لمس سطح یادمانها و اشیا و مسطح و تجاری دلخوش

شان از سفرهایشان آلبومی از عکسها در ی نهاییکنند و اندوختهوقت صرف نمی

 ای اجتماعی است، و نه چیزی بیش از آن.شبکه

آورش در برابر عجابانگیز و ای شگفتایران زمین تا به امروز با اندوخته 

های پیاپی پایداری به خرج داده و نامحتمل نیست که این بحران را نیز ویرانی

اش از سر بگذراند. در این حالت گذشته از مانند بحرانهای پیشین تاریخ طوالنی

بختی  دهد،امکانی که برای بازاندیشی و بازخوانی تاریخ و جغرافیا به دست می

ها دهد. هردوی اینهایی نو را نیز در اختیار مردمان قرار مینو برای بازتعریف من

اند. اما این وعده در هایی هستند که در تبلیغات صنعت توریسم عرضه شدهآماج

شونده امکان برآورده شدن ندارد... و چه بسا که با نوسازی آن بافت مدرن و کپی

 پیدا شود.و بازسازی سیر آفاق و انفس به شکلی دیگر چنین امکانی 
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 شناسی فقرجامعه

، دوشنبه روزنامه  ۱۳۹۶اسفند  ۲۱ی آسمان آبی

 گر: سجاد صداقتمصاحبه

 

فقر همواره یکی از مسائلی بوده که در بررسی پدیده های اجتماعی  س:

درباره آن بحث های مختلفی صورت گرفته است. اما آن چه که تاکنون کمتر 

ر جامعه است. مفهوم فقر را چگونه می توان تبیین مطرح شده تبیین این مفهوم د

 کرد؟

بدهید در چارچوب دستگاه نظری زُروان، یعنی سرمشق  ج: اجازه

اندیشم پاسختان را بدهم. در این دستگاه نظری کل آنچه ای که در آن میسیستمی

که غایتهای طبیعی سیستمهای تکاملی انسانی است، در چهار رکن خالصه 

یعنی امر «(. قلبم»ی ارتند از بقا، لذت، قدرت و معنا )با سرواژهشود که عبمی

جویند و بر سر منابعی با مطلوب این چهارتاست و مردمان و نهادها منابعی را می

نه  –کنند که این چهار متغیر را افزایش دهد. بخشی از این منابع هم رقابت می

پذیر هستند. یعنی اگر پایان -شان، و اغلب در سطح زیستی و در پیوند با بقاهمه

توانند از همان منبع بهره ببرند. چون ساز و یکی از آن استفاده کند دیگران نمی

کارهای تکاملی بر همین سطح بقا میزان شده و تقریبا کل تاریخ تحول آدمیان در 
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ی منابع پذیر به همهکشمکش بر سر منابع بقا گذشته، منطق حاکم بر منابع پایان

ناپذیر شان مثل مهر یا دانایی پایانپیدا کرده و اینها منابعی هستند که بسیاریتعمیم 

هستند. روشن است که توانایی افراد و قدرت نهادها برای رقابت بر سر منابع 

نامتقارن است. یعنی همه نیرویی برابر برای جذب منابع قلبم را ندارند. در نتیجه 

ها در نوک هرم برخورداری دترینگیرد که توانمننوعی قشربندی شکل می

گیرند که گیرند و در کف این هرم کسانی قرار میبیشترین منابع را در دست می

به منابعی ناچیز دسترسی دارند. فقر بر مبنای همین پویایی منابع و مطلوبیت شکل 

 شود.گیرد و توصیفی است که برای کف هرم به کار گرفته میمی

ن یکی از مشکالت اجتماعی شناخته می شود و س: فقر معموال به عنوا

سا معموال ریشه بسیاری از آسیب ها از زاویه این مفهوم واکاوی شده است. اسا

 تاثیرات فقر بر اتفاقات درونی جامعه به چه شکلی است؟

ج: فقر چنان که گفتم در نگاهی سیستمی یعنی برخورداری اندک از منابع 

اش، نیاش، شادمای تندرستیامین کنندهقلبم. یعنی اگر کسی به منابع ت

اش دسترسی نداشته باشد، فقیر است. آنچه اش و معنادار بودن زندگیتوانمندی

کند رقابت بر سر منابع قلبم است و خودِ فقر همین رقابت را که فقر را ایجاد می

افزاید. در نتیجه آسیبهای را می کند و گاه به آن عنصری از خشونتتشدید می

اند، نوعی همبستگی مثبت با فقر پیدا جتماعی که اغلب با خشونت ترکیب شدها
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تر و کنند. هرچه فقر شدیدتر باشد، تالش برای دستیابی به منابع قلبم حیاتیمی

شود و امکان این که فرد از هر راهی برای رسیدن به این منابع بهره تر میجانکاه

 شود. بجوید، بیشتر می

و خشونت و آسیب در کف هرمی که گفتید متراکم س: پس یعنی جرم 

 شود.می

شود و در ج: یا دست کم تراکمش در کف هرم به رسمیت شناخته می

شود. البته این هم ناگفته نماند که رقابت نظامهای حقوقی و کیفری صورتبندی می

گریز بر سر منابع قلبم دو علت روانشناختی اصلی دارد. یکی غیراخالقی و قانون

یاز است که با فقر پیوند خورده و موضوع بحثمان بود. اما یک دلیل دیگر هم ن

توان برایش برشمرد و آن هم آز است. یعنی ممکن است کسی صرفا به خاطر می

دسترسی به منابع از راههایی نامشروع و گاه خشن بکوشد بر آنها مسلط شود. 

تر هم از نظر اخالقی نکوهیدهخیزد این رقابت ناسالم بر سر منابع که از آز بر می

شود گفت که در هرم تر و اثرگذارتر است. در کل میو هم از نظر عینی خطرناک

اند برخورداری که از آن سخن گفتیم آز و نیاز در دو قطب باال و پایین مستقر شده

 کنند. ی خود را تولید میو هریک آسیبهای ویژه

زوما در جامعه برقرار کرد؟ آیا لس: چه نسبتی می توان بین فقر و اخالق 

 ازدیاد فقر به کم شدن اخالق می انجامد؟

 



  صد و نود وهزار و سینوروز م/ پنجشصت و  یشماره/سیمرغ

    



 

 

 

 

 

 

ی منابع قلبم بدان بنگریم، عبارت است از ج: اخالق اگر تنها از زاویه

-های بینافردی برندهمندی حاکم بر رقابت بر سر منابع، به شکلی که بازیقانون

ذتِ رمزگذاری شده )پول( برنده باشد. یعنی وقتی من و شما بر سر منبعی مثل ل

کنیم، ممکن است یا قدرتِ نهادی شده )جایگاه و شأن اجتماعی( با هم رقابت می

قواعدی عام را رعایت کنید که بر مبنای آن افزایش دسترسی من به منابع به 

کاهش دسترسی شما منتهی نشود. یعنی منافع دیگری هم در بازی نگریسته شود 

بقا و معنای خود را افزایش دهند. اگر بازی به و هردو طرف قدرت و لذت و 

بازنده پیش برود و من از راه محروم کردن شما منبعی را در اختیار -شکل برنده

 ام و کردارم غیراخالقی است.بگیرم، از این قوانین تخطی کرده

برنده بازی کرد؟ باالخره منابع -شود همه جا برندهس: ولی مگر می

 شود.ری یکی به محرومیت دیگری منتهی میمحدود هستند و برخوردا

ی به ظاهر بدیهی، نادرست است. در ج: نکته در اینجاست که این قاعده

نامند. یعنی هرچقدر تو ضرر می« جمع صفربازی حاصل»ها این را ی بازینظریه
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پذیر مصداق دارد. ی منابع پایانها فقط دربارهکنم. این نوع بازیکنی من سود می

شوند و به سه پذیر هم همگی به سطح زیستی و متغیر بقا مربوط میپایان منابع

رکن محدود هستند که عبارتند از غذا، جفت و زیستگاه. یعنی تنها در شرایط 

قحطی، در شرایط نایاب بودن جفت بالقوه برای انتقال ژنوم، و در شرایط 

-های برندهشناختی کشنده که بودن در جای خاصی ضامن بقاست، بازیبوم

بازنده معنادار است. در میان چهار متغیری که گفتیم، لذت و قدرت و معنا )و 

پذیر نیستند. مثال شادمانی شوند که پایانبخشهایی از بقا( با منابعی پشتیبانی می

شود، یا داناتر شدن شما دانایی من ی کم شدن شادمانی دیگران نمییک نفر مایه

کنند. افزا هستند و همدیگر را تشدید میقلبم در واقع همکند. منابع را محدود نمی

کنیم پذیر با آنها برخورد میبه همین خاطر این که ما با قواعد مربوط به منابع پایان

بازنده را در -های برندهشود که بازیاش آن میاشتباهی خطرناک است. نتیجه

 ن قواعد اخالقی است.دانیم و این همان شکستجاهایی که ضرورتی ندارد روا می

شود از منابع قدرت و لذت برخوردار بود و بر س: یعنی به نظر شما می

 سر آن با دیگران رقابت کرد و باز هم اخالقی ماند؟

برنده بودن رعایت شود، اخالق رعایت شده -ج: بله، اگر قواعد برنده

ع مورد است. یعنی اگر من در حین رقابت و کوششم برای تسلط بر منابع، مناب

خواهد نظر رقیبم را هم در نظر داشته باشم و بکوشم او هم به بخشی از آنچه می
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ای به دست پیدا کند. بخشی که اغلب خارج از دسترس من است و اصوال لطمه

 کند.من وارد نمی

شود و فقر ریشه کن ای بین همه برقرار میس: به این ترتیب برابری

 این قدری آرمانی نیست؟ شود؟می

ج: اتفاقا در شرایطی که بازی اخالقی در جریان باشد، هرگز برابری رخ 

دهد. چون بازیگران هرگز توانایی همسانی برای جذب منابع ندارند. همیشه نمی

آورد. اما ایرادش چیست؟ در پایان کار یکی بیش از دیگری قلبم به دست می

ابع است، نه برخورداری اخالقی بودن به معنای برخورداری قانونمند افراد از من

های همسان و زورکی همه از منابع. برابری شعار کسانی است که منطق بازی

اند و به همین خاطر آرمانی ناممکن و انسانی و جریانهای تکاملی را درک نکرده

کنند. اخالقی بودن هم آرمانی است، اما آرمانی اصوال نامطلوب را انتخاب می

 کند.گرایانه دنبال میواقعی را با اهدافی واقع

 

 

 

 

 



  صد و نود وهزار و سینوروز م/ پنجشصت و  یشماره/سیمرغ

    



 

س: یکی دیگر از مسائلی که پیرامون مفهوم فقر مطرح می شود، مساله 

در  نسبت آن با امر ایمان است. آیا می توان گفت فقیر یا ثروتمند بودن افراد

شود؟ این سوال را از آن رو مطرح جامعه منجر به زیاد یا کم شدن ایمان آنها می

گرایش به امر دین در نسبت  ی درباره گرایش یا عدمکنم که قاعده نانوشته امی

نیوی با فقر و ثروت تعریف می شود. اینکه فقر باعث گرایش بیشتر به امور غیر د

 است.

ج: باید بین این سه مفهوم فرق گذاشت. ایمان یک حالت روانشناختی 

ی مفاهیمی قدسی و متافیزیکی همراه است. است که با احساس قطعیت درباره

داری در مقابل پایبندی به قواعدی جمعی است که در جماعت اعضای یک دین

فرقه یا دین رواج دارد. این قواعد ممکن است اخالقی یا غیراخالقی باشند، و 

آمیز و نمادین هستند. فکر کنند و مناسکاغلب هم ارتباطی با اخالق پیدا نمی

ا گوشزد کردن این نکته کنم منظورتان در اصل همان اخالق دیندارانه بود. اممی

الزم است که اخالق و دین دو چیز متفاوت هستند. اخالق قواعد بازی همیارانه 

تواند درون چارچوب یک دین یا فارغ از ادیان تعریف با دیگری است و می

شود. دین از طرف دیگر عضویت در جمعی است که مبانی عقیدتی و باورها و 

دارند، و بر آن مبنا ممکن است رفتارهایی ی متافیزیکی مشترکی اصول موضوعه

دانیم آن است که فقر اخالق را اخالقی یا غیراخالقی را بروز دهند. آنچه که می

دریغ برای کند. یعنی وقتی منابع قلبم در دسترس نباشد، کوشش بیسست می
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کند. دین اما لزوما دسترسی به آن گاهی حساسیت به قواعد اخالقی را ضعیف می

در  -مشهورتر از همه مسیحیت–شود. در واقع بسیاری از ادیان ر سست نمیبا فق

اند. آن بخشی از دین که با فقر گرفته و توسعه یافته شرایط فقر و کمبود شکل

شود، همان نواحی اخالقی دین است که به قواعد اندرکنش با آدمیان فرسوده می

داوند اغلب زیاد در این شود. اندرکنش با نیروهای مقدس و خدیگر مربوط می

 بیند.میان لطمه نمی

س: جامعه امروز ما به دلیل شرایط اقتصادی معموال در حال تجربه فقر 

به معنا و اشکال مختلف است. آیا چنین فرضیه ای را قبول دارید؟ فارغ از این 

دیدگاه آیا می توان نسبتی میان فقر با اخالق و ایمان در جامعه ایران تشخیص 

 داد؟

ج: باید به این نکته توجه کرد که فقر در ضمن مفهومی روانشناسانه هم 

هست. یعنی ما یک فقر عینی داریم که به قشربندی دسترسی به منابع قلبم مربوط 

تواند به کلی متفاوت داریم که می« حس فقیر بودن»شود، و در مقابل یک می

تواند سوار مترو ن که میباشد. فقیرترین شهروند ایرانی امروز تنها به خاطر ای

شود و مسافتهای طوالنی را طی کند یا تلویزیون تماشا کند و موزیک ضبط شده 

بشنود، نسبت به اشراف قرون میانه برخورداری بیشتری از منابع قلبم دارد. اما 

اش را با درباریان آغا محمد خان قاجار هیچ فقیری در ایران لذتهای زندگی
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محرومیت و برخورداری خود را در قیاس با اطرافیانش  کند. هرکسمقایسه نمی

ای که فرمودید را سنجد. در روزگار ما سه روند با هم گره خورده و آن پدیدهمی

ایجاد کرده است. یکی قشربندی افراطی و قناس شدن شکل هرم برخورداری 

شود. علتش هم بیش از ها ناشی میاست که از اختالف طبقاتی و شکاف دارایی

ی مردم توسط اقلیتی زورمند آن که نیاز باشد، آز است. یعنی غارت سازمان یافته

است که چنین شکافهایی را ایجاد کرده. دومی کمی شدن افراطی برخورداری از 

پذیر شدنِ سالمت و لذت )مثال منابع قلبم است که امری مدرن است و با شمارش

ن زدن این که منابع در دسترس با مقدار پول( همراه شده است. در نتیجه تخمی

من نسبت به فالنی چقدر است شفاف و دقیق و عینی شده است، هرچند ایرادهایی 

های عمومی و ها وارد است. سومین نکته گستردگی رسانههم به این مقایسه

ی جمعیت در جریان اخبار قرار بگیرند ی شهرهاست که باعث شده بدنهتوسعه

بکهای زندگی متنوعی از افراد مربوط به قشرهای شان سو در زندگی روزانه

ی ترکیب این سه عامل رشد متفاوت را در شهرهای پرجمعیت تجربه کنند. نتیجه

 ی جمعیت کشورمان است.ی حس فقیر بودن در بدنهشتابنده
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س: اساسا چنین دیدگاه هایی قابل تعمیم به بحث های جامعه شناسانه 

 قاعده کلی شکل داد؟هستند و می توان از آن ها یک 

هایی داد. کل آنچه توان چنین تعمیمج: به نظرم در برخی از موارد می

های ی سیستمکه گفتم بر مبنای مدلی از برخورداری استوار است که از نظریه

توان جریانهای تاریخی را قدری عینی تحلیل اش میپیچیده بر آمده و به کمک

های گوناگون با هم مقایسه کرد. بر این شان در کشورها و تمدنکرد و وضعیت

بودن بیش از خودِ فقر  ی عمومی داریم و آن هم این که حس فقیرمبنا یک قاعده

های ی شورشهای عمومی و دگرگونیبرای نظم اجتماعی خطرناک است و نطفه

ای که در جریان انقالب اسالمی پرورد. قاعدهشدید و سریع را در دل خود می

دیدیم. در کل به نظرم آنچه که با آن روبرو هستیم وضعیتی  هم مشابهش را

نزدیک به فروپاشی در هرم برخورداری مردم کشورمان است. وضعیتی که اگر به 

های سرعت از سوی مدیران ارشد و دولتمردان فکری برایش نشود، فکر کردن

 شان را غیرضروری خواهد ساخت!بعدی
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 ی اریانیاتریخ جامه

 .۱۳۹۴ی دوم، زمستان ی فکر و فن، شمارهفصلنامه

 

پوشی و س: چنان که مشهور است، ایرانیان در دوران باستان به خوش

اند. آیا چنین برداشتی درست است؟ آراستگی در جامه و لباس شهرت داشته

یعنی شواهدی داریم که نشان دهد به واقع در آغازگاه تاریخ پوشاک ایرانیان با 

 وت داشته است؟ ها تفای ملتبقیه

هایی در دست است. پرسش شما در واقع دو بخش ج: بله، چنین داده

شود و دیگری به مردم کشور ایران باز دارد. یکی به مردم ایران زمین مربوط می

گیری مدنیت و سبک زندگی ی شکلگردد. ایران زمین یکی از دو کانون دیرینهمی

مین خاطر طبیعی است که عناصر اش مصر است(. به هکشاورزانه است )دومی

زندگی کشاورزانه از جمله لباس برای نخستین بار در این قلمرو تکامل یافته 

باشد. یعنی این نکته که کهنترین شهرها و مراکز کشاورزی در قلمرو ایران زمین 

کند که چرا فن ریسندگی هم در این قلمرو آغاز تکامل یافته، به تنهایی تبیین می

گیر و به شتن نخ و بافتن پارچه و تولید لباس کاری دشوار و زمانشده است. ر

شده است. نسبت فنی است که در جهان باستان صنعتی مهم و کلیدی محسوب می

ها از ترین نمونهتاز بوده و قدیمیشک در این زمینه پیشرو و یکهایران زمین بی

در ایران زمین یافت افزارهای چرمی ای، قباهای نمدی، و کفشهای پارچهجامه

شوند و برخاسته از کل تمدن ها به سراسر ایران زمین مربوط میاند. این یافتهشده

ایرانی هستند، یعنی در شهرسوخته، ایالم، سغد و خوارزم، ری، سیلک، سومر و 

ی سوم پیش از میالد نمودهای پوشاک قفقاز تقریبا همزمان و در ابتدای هزاره

مصریان هم همزمان فناوری ریسندگی و بافندگی خود را  شود.پیچیده ظاهر می
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اند و تر بودهآورند، اما آشکارا از مردم ایران زمین در این زمینه عقبپدید می

شود، که البته این ساده های کتانی منحصر میی لباسهایشان به پارچهتقریبا همه

 شته است.ماندن الگوی پوشاک در اقلیم گرم و استوایی مصر هم ریشه دا

 س: اینها به نظرم مربوط به بخش اول پرسشمان بود که به مردم ایران

شود ی بخش دوم یعنی مردم کشور ایران چه میشد. دربارهزمین مربوط می

 گفت؟

ی قرن ششم پیش از میالد کل قلمرو ایران زمین به دست ج: در میانه

و چندقومیتی جهان  توانای کوروش بزرگ یکپارچه شد و کهنترین دولت پیچیده

به این ترتیب پدید آمد، که در ضمن پایدارترین دولت تاریخ هم هست و تا به 

امروز ادامه یافته و همان ایران خودمان است. یعنی با تاسیس دولت هخامنشی 

بینیم که با تاسیس اولین دولت بزرگ و اولین انقالبی سیاسی در جهان باستان می

گیری الگویی کلمه مصادف است. این تحول با شکلکشور بزرگ به معنای دقیق 

پیچیده و بسیار متنوع از پوشاک همزمان است. یعنی از همان ابتدای دوران 

بینیم. شان تاکیدی بر آراستگی جامه میهخامنشی در هنر پارسها و آداب و سنن

ی ی پارسیان و تنوع و زیباینویسندگان یونانی با آب و تاب تمام آراستگی جامعه

اند و باید توجه داشت اند را شرح دادهپوشیدهلباسهایی که مردم ایران زمین می

ی زمین لباس ی مردم بر کرهشود که هنوز بخش عمدهکه این به زمانی مربوط می

ی یونانیان، هندیان و مصریان همین دوران اند و چنان که دربارهکردهبر تن نمی

ای نابریده و نادوخته بر دوش یا لُنگی مشابه بر شان پارچهی اصلیبینیم، جامهمی

 کمر بوده است. 

ا یس: آیا این تنوع پوشاک و آراستگی در خود ایران هم بازتاب یافته؟ 

 توان در این مورد داوری کرد؟می های یونانیانفقط از اشاره

ج: نه، منبع اصلی ما در این مورد آثار به جا مانده از خود ایرانیان است. 

بع نوشتاری یونانی و عبرانی از این رو اهمیت دارند که تصویری از بیرون هم منا
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دهند که با آن تصویر درونزاد کامال سازگار است. کافی است به به دست می

ها و تصویرهای بازمانده از پارسیان بنگریم تا ببینیم که چه تنوع نگاره

ر واقع در تخت جمشید انگیزی از جامه در آن دوران وجود داشته است. دشگفت

بینید، کفش، گیوه، کنند را میی لباسهایی که امروز مردم بر تن میتقریبا همه

چکمه، شلوار، جوراب، ازار و لُنگ، کمربند، پیراهن، روپوش، قبا، شنل، انوع 

ها و بند، دستار، نقاب، حمایل و طیفی چشمگیر از آرایهبسیار متنوع کاله، مچ

 های آریایی آنها را بر تن دارند.بینیم که به ویژه تیرهها میگارهزیورها را در این ن

 س: در تخت جمشید انگار هریک از اقوام لباسی خاص بر تن دارد؟

ج: بله، اصوال این نکته بسیار جالب است که از ابتدای عصر هخامنشی 

شان رسمیت داشته است. یعنی های خاصنوعی رمزگذاری اقوام ایرانی با جامه

اند، در اسناد ی ایرانی که با هم متحد شده و کشور ایران را پدید آوردهی تیرهس

کنند و اغلب کالهی ویژه بر سر هخامنشی هریک نوع خاصی از جامه بر تن می

دهد های قومی ایرانیان را نشان میدارند. این نخستین گواهی است که تنوع جامه

یستانی و خراسانی و مازنی و ترکی که تا به امروز در قالب لباسهای کردی و س

و عربی و گرجی و ارمنی و غیره ادامه یافته است. یعنی در اینجا با امری سیاسی 

ها نه تنها آراسته و پیچیده و متنوع است، که قومیت فرد هم روبرو هستیم و جامه

کند که فرد از کدام استان شاهنشاهی دهد و تا حدودی تعیین میرا هم نشان می

 ای تعلق دارد. انی برخاسته و به چه تیرهایر
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اند؟ یعنی داشته س: این لباسها پیشتر از تاسیس کشور ایران هم سابقه

گیری هخامنشیان تنها لباسهای قومی از پیش موجود را منظم کردند یا این که شکل

 کردند؟های قومی را تشویق میجامه

قدیم حضوری تاریخی  ی دولت هخامنشی ازج: برخی از اقوام برسازنده

ها و مادها و اند. مثال آشوریهایی خاص هم داشتهاند و جامهداشته و نویسا بوده

هایی خاص بر ها و سکاها در منابع پیشاهخامنشی هم جامهها و خوارزمیبابلی

تن دارند. از سوی دیگر برخی از اقوام در منابع هخامنشی به عنوان ساکنان یک 

های پارسی باستان ها و نگارهاند. نخستین بار در کتیبهنداشتهاستان پیشتر وجود 

است که به عرب و یونانی و هندی و سکا در قالب قومیتی بزرگ و ساکن در 

هایی ویژه هم به ایشان منسوب شده سرزمینی خاص اشاره رفته است، و جامه

ه هستند و شوند، اما همه برهنهای آشوری مثال عربهایی دیده میاست. در کتیبه

ای بزرگ و پرجمعیت از مردم. اند و نه تیرهی خاص مهاجم بودهاحتماال یک قبیله

های کهن و متمدن ایرانی را یعنی هخامنشیان هنجارهای حاکم بر پوشاک تیره

گرفتند و پوشاک اقوام تازه تعریف شده را بر مبنای آن صورتبندی کردند. این 

ها پیشاپیش وجود داشته، اما احتماال تا این یرهلباسها قاعدتا در میان مردم آن ت

بینیم متنوع و پیچیده نبوده و در جریان تثبیت هویتهای پایه که در منابع پارسی می

 شهروندان دولت کالن هخامنشی است که به این شکل درآمده است.

 بینیم؟س: در این دوران نشانی از لباس ملی ایرانیان می

ی موسوم به پارسی است م به ایرانیان جامهج: مشهورترین لباس مرسو

بینیم. این که در تخت جمشید و جاهای دیگر به ویژه بر تن شاهنشاهان آن را می

ها برساخته شده است ی سنتی ایالمیی قبایل آریایی با جامهجامه از ترکیب جامه

داده ی دولت پارسی را نشان میو داللتی سیاسی داشته و کل شهروندان بلندمرتبه

ی مصری یا سرداران مشهور یونانی پس از است. به همین خاطر کاهنان بلندمرتبه

ی پارسی بپوشند. این را هم بگویم اند تا جامهیافتهانجام خدماتی نمایان اجازه می
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کنند که تا به امروز در ایران ای عام را در پوشاک ایجاد میکه هخامنشیان قاعده

هایشان اند و در کتیبهکردهال پوشیدن کفش را تبلیغ میزمین باقی مانده است. مث

کفش بر  -ی بیستون که برهنه و شکست خورده هستندحتا شورشیان نگاره–همه 

پا دارند. در حالی که تنها یک و نیم قرن پیشتر در آشور و مصر شاه اغلب پابرهنه 

 شده است. یا دست باال با نوعی دمپایی نمایش داده می

 ای در تاریخ لباس ایرانی قایل بود؟ یعنیشود به پیوستگییس: آیا م

شود گفت که میاصالً  ؟داشتهبعدی  یبر دوره یریلباس هر دوره چه تاث خیتار

 ؟ است داشته یریتاث

ج: بله، شکل جامه در ایران زمین به شدت پایدار و پیوسته است. در 

ده است و باقی انواع واقع فقط زیپ است که امروز به عناصر لباس افزوده ش

بینیم به اشکال متفاوت همواره وجود داشته است. حتا لباسهای لباسی که می

هایی از شلوار کردی یا بینیم هم تاریخی بسیار کهن دارند. نمونهای که میقومی

بینیم و های بسیار قدیمی اشکانی و ساسانی میشلوار پهن سیستانی را در نگاره

ی بلند و کاله نمدی و رسم پوشیدن پیراهن و کت، و چکمهلباسهایی مثل شلوار 

یعنی قبایی گرمتر و سنگینتر بر روی زیرپیراهنی از دوران هخامنشی رایج بوده 

های لباس مدام کاریاست. طبیعی است که تحول در مُد و طرح و رنگ و ریزه

ران داده، اما قالب کلی لباسها کمابیش همان است که در ابتدای دوروی می

 بینیم. هخامنشی می

گوییم بسیار دوردست است. یعنی به س: این دورانی که از آن سخن می

ی زمین اصوال لباس بر ی مردم کرهشود که هنوز بخش عمدهزمانی مربوط می

ی ملل و تمدنهای توان گفت که لباسهای ایرانی بر جامهاند. آیا میکردهتن نمی

 ؟دیگر تاثیری به جا گذاشته است

ها در این مورد بسیار روشن توان چنین گفت. برخی از دادهشک میج: بی

دانیم که شلوار اصوال ایرانی است و از ایران به و صریح است. مثال این را می
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ی قبا، سایر کشورها راه یافته است. همچنین بسیاری از عناصر دیگر مانند دکمه

تی فنی دارند برای نخستین بار در ی کفش و مشابه اینها که ماهیبند کفش، پاشنه

شوند و به تدریج در سرزمینها و ملل نزدیک به ایران پراکنده ایران نمایان می

شوند. از این رو احتماال به طور مستقل ابداع نشده و از همین خاستگاه می

دار و شتابزده بوده است. ها هم برنامهاند. برخی از این وامگیریوامگیری شده

ی شود ایرانی است و از جامهسی که امروز لباس سنتی چینی پنداشته میمثال لبا

ی عصر هان به ها در میانهسکاها و مردم ایران شرقی وامگیری شده است. چینی

سواری و فنون مربوط هایی که با سکاهای قلمرو چین داشتند اسبخاطر درگیری

را نیز به همراه آن وام گرفتند، ی ایشان به آن را از ایرانیان وامگیری کردند و جامه

هایی دار و چکمه، یعنی همانکه عبارت بود از شلوار و لباس آستین بلند و دکمه

کنگی بینیم و امروز در فیلمهای تاریخی هنگکه بر تن سکاها در تخت جمشید می

 شود!فراوان دیده می
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  ؟گرفته یریتاث از فرهنگهای دیگر چطور؟ رانیاس: 

گرفته، چون برای دو شود گفت که تاثیری نمیهای قدیم میج: در دوران

ی صنعت ریسندگی جهان در ایران قرار داشته هزار سال مرکز راه ابریشم و هسته

شده ی ایرانی تعیین میاست و به نوعی مدهای درباری بر اساس تقلید از جامه

 است. این قضیه با انقالب صنعتی دگرگون شد. چون صنعت نساجی مدرن

کیفیت تولید هایی بسیار ارزان و البته بیها پارچهها و بعدتر اروپاییانگلیسی

کرد، که با ضرب و زور ارتشهای استعماری در مناطقی با فرهنگ ایرانی مثل می

شد. در ایران هم که مستعمره ی قدیمی میهند جایگزین صنایع سنتی و پرهزینه

های اروپایی باب شد. هرچند این امهنشد در دوران قاجار کم کم استفاده از ج

ها تفاوت عمیقی با لباسهای سنتی ایرانی نداشت. یعنی همان شلوار و کفش جامه

شد. نزدیکی لباس و کاله و پیراهن و قبا یا کت بود که به شکلی دیگر دوخته می

ی پوشاک فرهنگهایی که از توانید با مقایسهسنتی ایرانی و لباسهای مدرن را می

اند دریابید. مثال به تفاوت لباس یک ی وامیگری تاریخی بیرون بودهدایره این

ی نو یا سرخپوست با لباسهای اروپایی توجه بومی آفریقای سیاه یا یک بومی گینه

کنید. در این چارچوب تفاوت میان لباس ایرانی و چینی )که آن هم خاستگاه 

ندک است. البته دلیلش آن است که ایرانی دارد( با لباسهای مدرن اروپایی بسیار ا

لباس مدرن اروپایی هم از تحول همان عناصری پدید آمده که از ایران زمین 

 وامگیری شده بوده و با آن سازگاری داشته است.

 لباس دیکردن فهم قیبا نگاه کردن و مطالعه کردن و تحق شودیم ایآس: 

ست که ادغام شده ا زیهمه چ آنقدر ایگرفته اند  ریاکنون تاث رانِیاالن از ا یها

 ؟به لباس نگاه کرد یکامال جهان دیبا گرید

ی کوچک جهانی یا فرهنگ جهانی ج: این تصور که چیزی به نام دهکده

وجود دارد، برداشتی نواستعماری و نادرست است که اغلب توسط کشورهای 

ه نایافته های پیشین و مناطق توسعشود و مستعمرهتوسعه یافته تولید و منتشر می
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پذیرند. این برداشت بیشتر یکدست شدن بازار جهانی و از سر ناچاری آن را می

دردسر کاالهای تولید شده در مراکز قدرت اقتصادی را جریان یافتن سریع و بی

کند، نه همسان شدن واقعی ارزشهای فرهنگی و سنتهای محلی را. بر توصیف می

یم و توانایی یک فرهنگ و تمدن برای این مبنا هنوز سبکهای محلی پوشاک دار

بخش همچنان امری مهم و کلیدی است نواز و هویتهای نو و چشمتولید جامه

که عالوه بر فرهنگ با اقتصاد و سیاست هم گره خورده است. با این همه تردیدی 

های جمعی و الکترونیکی شدن ارتباطات تاثیری چشمگیر به جا نیست که رسانه

ذاری سنتها و فرهنگهای محلی بر هم را تشدید کرده و همگرایی گذاشته و اثرگ

ها را ممکن ساخته است. یعنی همزمان با جهانی شدن روند تولید پوشاک سلیقه

ی لباسی را هم در سطح های گذشته، موجی از همریخت شدن سلیقهطی دهه

است،  بینیم که چنان که گفتم پیامدی از یک جریان اقتصادی و سیاسیجهانی می

بیش از آن که حاصل تخمیر باورها و تکامل معناها و جوش خوردن سنتهای 

 فرهنگی باشد. 
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 ی انسزاردباره

 

 ۱۳۹۶بهمن  ۱۴، شنبه ۷۸ی ی کرگدن، شمارهنامههفته

 

 جرم به عذر درگذارم بل  ینکشم چو عذر خواه نهیک

 زارمها اِز حرام همچون  ها زبانماست ز فحش پاک

 دوغ دروغ در تغارم نه   و مکر درشمارم ر  ش دآین

  ناصرخسرو

 

 

شود، بخشی مهم آنچه در زبان پارسی ناسزا، توهین، یا فحش خوانده می 

و جالب توجه از فرهنگ عمومی است که اغلب همچون امری زشت و ناپسند 

آمیزی که بستر ظهور ناسزاست، به شود. یعنی موقعیت مرافعهنادیده انگاشته می

ها وجود دارد باعث شده که اغلب اه رکاکتی که در ساخت زبانی فحشهمر

ای و فرعی قلمدادش کنند شناسان و روانشناسان به مثابه پدیداری حاشیهجامعه

 و در مقام موضوعی برای پژوهش به رسمیت نشناسندش. 

ای ناسزا عبارت است از یک کنش تهاجمی زبانی که در جریان آن انگاره 

شود. ری خوار و فروپایه از دیگری در حضور خودش بیان میزشت و تصوی

ها باید به این نکته دقت کرد که پیش از هرچیز با یک یعنی هنگام تحلیل فحش

ساخت زبانی و پس از آن با یک کنش ارتباطی سر و کار داریم. در هر ناسزا 

ارد که یک ترکیب زبانی معموال رکیک و همواره ناپسند و خوارانگارانه وجود د

شود. ناسزا و ای اجتماعی و در جریان اندرکنش من و دیگری ابراز میدر زمینه
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کند. یعنی توهین از سوی دیگر با مفهوم انگاره و خودانگاره نیز ارتباط پیدا می

آمیزی ناپسند و زشت و خوار است را ای از دیگری را که به شکل اغراقانگاره

دارد، ن تصویر  را در حضور وی ابراز میکند و از آنجا که ایصورتبندی می

شود. ناسزا اغلب در جمع و در شرایطی شکلی از خشونت زبانی محسوب می

که بیش از دو نفر حضور دارند )مثل دعوای دو نفر در خیابان یا در یک مهمانی( 

شود. اما گاه در کشمکشها و گفتگوهای دونفره هم )دعوای دو دوست تولید می

ممکن است تولید شود. شکل خاصی از این های زناشویی( مرافعهدر خلوت یا 

شنود دهد اما دیگری آن را نمیرفتار که در آن فرد زیر لب فحشی به دیگری می

توان ناسزاگویی شنویم( را نمی)مانند آنچه در زمان رانندگی از زبان رانندگان می

و باید به این شکل آن شنود واقعی دانست، چون دیگریِ آماج ناسزا آن را نمی

سرگویی یا خشونت کالمی غیرمستقیم دانست. اگر هنگام بروز این را نوعی پشت

رفتار کسان دیگری حضور نداشته باشند، ناسزاگویی اغلب با صدایی آرامتر و 

 شود و شکلی از گفتگوی درونی است.زیرلب ابراز می

ی فرهنگها در همه ناسزاگویی مانند شعر و لطیفه امری جهانی است. یعنی 

ی زبانها وجود داشته و دارد، اما از سرزندگی جوک و ی دورانها و همهو همه

واالتباری شعر محروم است و از این رو در عین رواج چشمگیرش، شکلی از 

شود و بر خالف طنز و هجو و هزل که گفتار ناپسند و ناشایست قلمداد می

 شود. ر اخالقی نکوهیده میآمیختگی فحش با شعر یا جوک است، از نظ
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این که کدام ساخت زبانی فحش تلقی شود، تا حدود زیادی به بستر  

اش بستگی دارد. در برخی از فرهنگها که مثل ایاالت متحده نوپاتر و از اجتماعی

پا هستند، تعبیرهای جنسی و رکیک به سادگی در زبان به کار نظر تاریخی تازه

برخی از فرهنگهای  سزا محسوب شوند. در مقابل درشوند بی آن که ناگرفته می

بینیم که به کار بردن ضمیر دوم شخص مفرد )تو( به جای کهن از جمله ایران می

آمیز است. شکلی شدیدتر از همین الگو را در دوم شخص مفرد )شما( گاه توهین

بینیم که در آن به شکلی شگفت، به کار بردن ضمیر اول شخص فرهنگ ژاپنی می

 هن باشد.ی ناراحتی و احساس وتواند مایهمفرد )من( در گفتگوها می

های فحش و ناسزا از هزار سال پیش به این سو در ایران زمین کلیدواژه 

گرفته، اما پیش از آن بیشتر برای اشاره به این ساخت زبانی مورد استفاده قرار می

ی ی پیدا کرده است. واژهی دشنام رواج داشته که امروز بیشتر کاربردی ادبکلمه

کند. چون دو بخشِ دشنام به خوبی تمام آنچه که تا اینجا گفتیم را خالصه می

آن )دُش یعنی بد و ناسزاوار و نام یعنی برچسب و اسم( پیوند میان انگاره و زبان 

 کند. و خوارشماری را همزمان به خوبی بازنمایی می

و ناسزاهای گوناگون اشاره شده ی تمدنها به فحش در منابع تاریخی همه 

و موقعیتهایی شرح داده شده که در آن شخصیتهای تاریخی نامدار در معرض 

ی این موارد و اند. پژوهش دربارهاند یا زبان به فحش گشودهناسزا قرار گرفته

شده ای که در آن فحش تولید شده و فهمیده میبستر اجتماعی و بافت معنایی

موضوع تحقیقی مفصل و جذاب باشد. اما کلیتی که از این تواند است، خود می

آید آن است که فحش دادن و ناسزا گفتن در ایران زمین امری ناپسند منابع بر می

شده و با یکی از سجایای اخالقی عام ایرانیان یعنی ادب در تضاد بوده دانسته می

گام رویارویی است. هرودوت و مورخان بعدی رومی به ادب نمایندگان ایران هن

های شان در دیدارهای دیپلماتیک یا میدان نبرد اشارهبا دشمنان سیاسی یا نظامی

فراوان دارند و آشکار است که از دورترین زمانها هنجاری اخالقی به نام ادب 



  صد و نود وهزار و سینوروز م/ پنجشصت و  یشماره/سیمرغ

    



 

در ایران زمین وجود داشته که خوار شمردن دیگری با زبانی رکیک را ناخوش 

دانسته است. در حدی که در اوستا بندهایی داشته و آن را نوعی گناه میمی

چشمگیر هست که در آن به نام جانوران اشاره شده و گفته شده که بدگویان این 

اش بهمان است. یعنی روشن نامند، در حالی که نام اهوراییجانور را فالن می

بوده که در آن هنگام هم مانند امروز از اسم جانوران در ترکیبهای ناسزاگونه 

 اند.دانستهی زبانی اهریمنی میشده و زرتشتیان آن را نتیجهتفاده میاس

در دوران پس از اسالم هم توهین و ناسزا کاری عبث و زشت و نکوهیده  

شده است. این در حدی است که بسیاری از شاعران حتا هجوگویی قلمداد می

و آن را نیز در  اندکه شکلی هنرمندانه و ادیبانه از توهین است را هم طرد کرده

اند. عفت کالم فردوسی در سراسر شاهنامه مثال زدنی است، شأن خویش ندانسته

و این در حالی است که این متنی حماسی است که به درگیری و کشمکش 

های سایر تمدنها حجم شود و بر خالف حماسهخو مربوط میجنگاورانی دشمن

رجزهایشان را هم در بر  چشمگیری از گفتگوهای میان پهلوانان هماورد و

گیرد، بی آن که کوچکترین سخن رکیک یا دشنام زشتی در آن راه یافته باشد. می

 بالد که کمی پس از فردوسی سنایی نیز از این رو به خود می

 کردار ناستوده و گفتار ناسزا  هرگز ندیده و نشنید این کسی ز من 

 مذمت و در نظم من هجا  در نثر من این فخر بس مرا که ندیدست هیچکس 

ست. ااین سنت دوری گزیدن شاعران از توهین و دشنام تا روزگار ما ادامه داشته 

گوست، شک بزرگترین شاعر معاصر پارسیالشعرای بهار که بیچنان که ملک

 گوید:می

 گرچه باشد هجا به وقت به جا   نیستم من دریغ مردِ هجا

 ر نگرود شستمکه بدین تی  مفت خواهند جست از دستم
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ی آستان قدس مشهد او را هجو التولیهو جایی هم که بعد از دعوایی با نایب

کند و از خودش سلب مسئولیت کند، سخن خود را با این عبارت آغاز میمی

 کند:می

 خود سراپا جوهر هجوید و بهر هجو خویش

 ایدضمون دادهمها به دست خلق زاین خریت   

ایم که فحاش و پرخاشگر بوده و به هجوگویی شتهدر عین حال شاعرانی هم دا

اند. مشهورتر از همه در این میان سوزنی سمرقندی است که به بالیدهخود می

خاطر گزنده بودن ناسزاهای نهفته در شعرهایش به او لقب سوزنی داده بودند. 

هجوهای تندی که او از سنایی غزنوی کرده مشهور است و جالب این که سنایی 

هایی داند، در پاسخ به او هجویهگویی را از شأن خود بیرون میر جایی فحشکه د

زنند. سروده که در رکاکت و پرخاشگری با اصل اشعار سوزنی کوس برابری می

است که هجری خورشیدی(  ۱۰۰۶ -۹۶۷ی دیگر حکیم شفایی کاشانی )نمونه

 د: دانهجاگویی و توهین در لفاف شعر را تنها سالح شاعران می

  ها ز حد برونادبیاما چو رفت بی

 تأدیب خصم واجب شرعیست گاهگاه

 باید نواخت فرق خران به چوب

 بیرون نهند چون قدم کجروی ز راه   

 هرکس ز خصم کینه به نوعی دگر کشد

 مژگان به گریه لب به دعا خسرو از سپاه   

 رسددستش به انتقام دگر چون نمی 

 رد پناهبشاعر به تیغ تیز زبان می   

بالد و آن را ماهیت و همو در جایی دیگر به قدرت خود در هجو گویی می

 داند:خویش می
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 و کهرباکزو نتوان شست جذب کاهچمن است         تیهجا چو الزم ماه رسم

گویند امری با این زمینه، این نکته که امروز نیز مردمان به هم ناسزا می 

های نماید که به ویژه طی دههند چنین میغریب و دور از ذهن نیست. هرچ

بندی اجتماعی ایران بخشهایی از قید و بندهای گذشته به دنبال زیر و زبر شدن الیه

حاکم بر زبان فرهیختگان و مشاهیر برداشته شده باشد. این امر به ویژه در میان 

هایی دولتمردان نمود یافته است، در حدی که گاه گفتارهایی ناسنجیده و ناسزا

شود که تا پیش از این در خطاب به رقیبان سیاسی بر زبان دولتمردان جاری می

 این شکل سابقه نداشته است. 

احتماال رواج چشمگیر ناسزاگویی در میان نسل جوان به این محو شدن  

های علمی های آماری دقیق و پیمایشحد و مرزها مربوط باشد. در غیاب داده

ی عینی و موضعی بسنده کرد و در این حد حکم ه مشاهدهتوان بمعتبر، تنها می

ی الگوی های گذشته دربارهنماید که سه الگو طی دههکرد که چنین می

ناسزاگویی ایرانیان )یا دست کم مردم تهران( نمایان بوده باشد. نخست آن که 

سن ناسزاگویی به شدت پایین آمده است. یعنی به کار بردن کلمات رکیک و 

ی بزرگساالن بود، نخست در میان جوانان و هایی که ویژهده از فحشاستفا

شود. دومین الگو آن است نوجوانان و حاال کم کم در میان کودکان نیز رایج می

که ساختار جنسیتی فحش 

دادن فرو پاشیده است. تا 

چند دهه پیش فحشهایی که 

محتوای جنسی داشتند مردانه 

و ناسزاهای وابسته به ساخت 

شعور یا صیتی )مثل بیشخ

شرف( زنانه محسوب بی

 شدند. می
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ی گوارش هم اغلب توسط زنان و مردان هردو فحشهای مربوط به لوله

های گذشته حرکتی به سوی رواج بیشتر فحشهای شدند. در دههبه کار گرفته می

بینیم، و به همین شکل چنین شان بر گفتمان ناسزاگویانه را میجنسی و غلبه

شوند و با های مربوط به شخصیت و اخالق کم کم منسوخ میید که فحشنمامی

های برخورنده، به بخشی از گفتارهای طنزآمیز و ی توهینخروج از دایره

های رکیک جنسی را ی شگفت آن که رواج فحشاند. نکتهها تبدیل شدهشوخی

مهم است که  بینیم و این تحولیدر میان زنان و مردان کمابیش به یک اندازه می

نشانگر جا به جا شدن خطوط قرمز گفتمانی و تابوهای جنسی در جامعه است. 

شان ها و ناسزاهایی که بسیاریسومین الگوی جالب توجه آن است که فحش

شوند و در رکیک هم هستند، در گفتگوهای دوستانه بیشتر به کار گرفته می

د. استفاده از ناسزا در مقام شونخطابهای میان رفیقان نوجوان بسیار شنیده می

ی برخی از تحبیب البته در زبان پارسی رواج دارد، اما در گذشته تنها درباره

اند )مثل پدرسوخته یا لندهور( رواج داشت و بیان فحشها که کمابیش ادیبانه

آمیز و گرماگرم دعواها فحشهایی با محتوای جنسی همواره به موقعیتهای مرافعه

 شد.محدود می

هر سه الگوی یاد شده ساختی مشترک دارند و به زیر و رو شدن نظمهای  

های اجتماعی و مخدوش شدن حد و مرز حریمهای شخصی و ابهام در مرزبندی

شوند. این هموار شدن شکافهای اجتماعی میان نوجوانان و اجتماعی مربوط می

سه انقالب بزرگساالن، یا نشت گفتمان در فضای مردان و زنان قاعدتا پیامد 

، و ۱۳۵۷انقالب سفید محمد رضا شاه، انقالب اسالمی سال –اجتماعی عمیقی 

ی ایرانی طی نیم قرن گذشته از است که جامعه -۱۳۸۰ی ای دههانقالب رسانه

سر گذرانده است. انقالبهایی که نخست مرزبندی میان شهر و روستا را دگرگون 

قالبهای سنتی زندگی شهری و  ساخت و بعد با فرو ریختن مرزهای طبقاتی و
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ای به کلی ی زیستهبازتعریف مفهوم ارتباط انسانی در فضاهای مجازی تجربه

 متفاوت با دورانهای پیشین را رقم زد. 

دگردیسی الگوی ناسزاگویی مردمان، مانند تحول در هر عنصر گفتمانی  

و هم در ی پژوهش و بررسی است و در این زمینه هم در ایران دیگری شایسته

 ی پژوهشها محدود و جسته و گریختهسطح جهانی کاری جدی انجام نشده و همه

تواند تا ی محتوا ناسزاهای جاری در یک جامعه میاند. پژوهش دربارهبوده

های صورتبندی خودانگاره و انگاره در میان مردم را نشان دهد. حدودی گرانیگاه

هایی نگرند و چه صفتها و ویژگیمییعنی فاش سازد که مردمان خود را چگونه 

دانند. فحش در ضمن گفتاری است که در ی شرمساری میرا نقطه ضعف و مایه

کند. یعنی به همان شود و برانگیختن خشم را هم آماج میزمان خشم بیان می

گویی ترتیبی که جوک و لطیفه و شوخی با خنده و شادمانی نسبت دارند، فحش

توان رمزگان خشم و ها میاز این رو با تحلیل فحشبا خشم همنشین است. 

ی خشم در یک جامعه را دریافت. به همان ترتیبی که های سازمان دهندهگفتمان

توان به دهند، میای که مردمان به هم فحش میبا وارسی موقعیتهای اجتماعی

 جغرافیایی فرهنگی از جریان یافتن حس خشم دست یافت. 
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گویی در یک جامعه، بررسی جود و عینی فحشعالوه بر وضعیت مو 

اش هم بسیار آموزنده و کارگشاست. الگوهای الگوی تحول آن و مسیر تکاملی

ای که پیشنهاد شد به ویژه از این رو اهمیت دارد که به هم جوش خوردن گانهسه

دهد که تا پیش از این با شکافهایی های گروههایی اجتماعی را نشان میلبه

اند و گفتمانهایی متفاوت و واگرا را در خود شدهناسانه از هم جدا میشجامعه

های درهم دوخته شده چنان که گفتیم به مرز اند. مهمترین این لبهکردهحمل می

شود، که باید مرزهای میان زنان و مردان و کودکان و بزرگساالن مربوط می

 م بدان افزود. همکانی را -زمانی

های گذشته مربوط ای دههر به انقالب رسانهخوردگی اخیاین جوش

شود، که الگویی یکسره نوظهور از تبادل ناسزا و فحش را ممکن ساخته است. می

ای کتبی است که با ارسال پیامک، یا پیام در تلگرام و فیسبوک ممکن آن هم شیوه

شود و چون ممکن است در فضایی عمومی مثل گروههای مجازی مخابره می

های سنتی را دارد. با این تفاوت که مرزهای قا همان کارکرد فحششود، دقی

ی فحش همزمان با فرستنده آن را ریزد. یعنی گیرندهزمانی و مکانی را در هم می

 گشاید. ی زمانی چشمگیری در این میان دهان میکند و گاه فاصلهدریافت نمی

ن هم ناهمزمانی دیده/خوانده/ فهمیده شدن فحش توسط تماشاچیا

بینیم، و سومین ویژگی شگفت دیگری است که در این شیوه از ناسزاگویی می

ی مکانی ی فحش اغلب فاصلهویژگی غریب آن این که گوینده و شنونده

های نوین الکترونیکی و پیدایش چشمگیری با هم دارند. یعنی ظهور رسانه

اران کیلومتر های مجازی باعث شده کسی بتواند به کسی دیگر که گاه هزشبکه

با او فاصله دارد فحش بدهد، و طرف چند روز بعد این فحش را ببیند و دریافت 

کند، و تماشاچیان دیگر هریک در زمانی و موقعیتی به آن برخورد کنند و از آن 

مکانی های بنیادین ناسزاگویی که همزمانی و همآگاه شوند. این با یکی از ویژگی

که دعوا و -اش ویی را از بستر اجتماعی مرسومگاست ناسازگار است، و فحش
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کند. به همین خاطر پیوند میان فحش و خشم خارج می -ی رویارو باشدمرافعه

گویی با سنجیدگی و های مجازی تا حدودی سست شده است و فحشدر شبکه

 پذیرد. تسلطی بیشتر بر زبان و محتوا انجام می

 

 

 

 بخشی از نقاشی هیپولیت 

 ( که در ۱۸۳۶ش )دوالرو

 آن ناسزا شنیدن ریچارد اول 

 ی انگلیس از شاه عزل شده

 دهدسربازان کرامول را نشان می
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 ی اریانشهرتوسعه

 « پویشگران و کنشگران توسعه»بحث در گروه تلگرامی 

 اندیشی: دکتر زهرا لبادیمدیر هم

 ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ینه آد

 

 

 

 

 

 

 پیش درآمد: 

قرن  میو ن کی یاست که ط کپارچهی یواحد تمدن کی نیزم رانی( ا۱

در  یحل محلشده و مسائلش راه هیو تجز یاسیس یگذشته دستخوش فروپاش

 ندارد. نیامروز یدولتها-قالب کشور

 فیدرونزاد  بازتعر یارهایبر اساس مع دیبا شرفتی( مفهوم توسعه و پ۲

 یتهایمفهوم قلبم )قدرت/ لذت/ بقا/ معنا، که غا یتوسعه را بر مبناشود. من 

کردن قلبم  نهیشیب یو راهبردها کنمیم فیهستند( تعر یتکامل یستمهایس یعیطب

 .دانمیتوسعه م یرا برنامه

اش آشوب مانند قرن گذشته یرانیتمدن ا یحوزه یشارویانداز پ( چشم۳

عمل  یجهان یتمدنها یدر بافت کل یاهمانند ماش شهیهم رانیاست و چون ا

در مرکز خود جمع و متراکم کرده،  رامونیرا که از پ یآشفتگ نیکرده، قاعدتا ا
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 رانیا یندهیآ یدرباره دیبا میمفاه نیا یبازنشر خواهد کرد و بر مبنا رامونیدر پ

 .ختیو برنامه ر دیشیاند نیزم

 

متوجه انداز ایرانشهر( چشم )دوازدهشما  یبا مطالعه مقالهزهرا لبادی:  

میشویم که پیش بینی های شما در چهار سطح سلسله مراتب زیستی ، روانی ، 

 اجتماعی و فرهنگ ی انجام شده است.

فهم  یبرا یضرور فیبه نظرم سطوح توص نهایبله، اشروین وکیلی:  

 هستند. یانسان یدارهایپد

ار سطح توضیحی آیا عالقمند هستید در مورد  این چهزهرا لبادی:  

 ؟بفرمایید

 هاستمیس یهیدر نظر ی. سطوح سلسله مراتبدیدار اریاختشروین وکیلی:  

 جهیو در نت اسیکه از تفاوت در مق کندیاشاره م فیاز توص زیمتما ییهاهیبه ال

 اسیکه در مق ییمثال رخدادها یعنی. شودیم یناش یدگیچیفاصله در سطح پ

 ولکولهابدن جانداران در سطح ماکروم فیتوص دهندیو نانومتر رخ م هیکروثانیم

 یکه از درجه رندیگیرا در بر م ییهاستمیو س سازندیرا بر م یسلول یو اندامکها

 برخوردار هستند. یدگیچیاز پ یخاص

وضوع م یبا انسان که در علوم انسان وستهیدرپ یهاستمیس یمبنا درباره نیبر ا

کرد.  فیتعر توانیم یدگیچیسلسله مراتب پ از یاست هم سطوح متفاوت یبررس

و  فیتوص یبرا یفرهنگ /یاجتماع /یروان /یستیبه نظرم چهار سطح ز

 ضرورت دارند. یامر انسان تیکل یصورتبند

و  یروساخت فرهنگ انیم زی. تمامیدار یگوناگون یهاهیمورد نظر نیالبته در ا

قرار  یستمیارچوب س)هرچند در چ یستیمارکس اتیدر نظر یاقتصاد رساختیز

سطوح خرد، کالن و  انیم زیمسئله است. تما نیبه ا ییاز پاسخگو یندارد( شکل

تالکوت  AGIL یاهیچهارال یهینظر ایدر آثار مرتون  یامر اجتماع یانهیم
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مسئله  نیبه هم یلومان )سطح ارتباط و کنش( همگ یاهیمدل دو ال ایپارسونز 

 هستند. یستمیس ریکه دو مدل اخ شوندیمربوط م

شما متغیر های أصلی رفتار سیستمها را شامل تن ها ، زهرا لبادی:  

نظامهای شخصی، نهادهای اجتماعی و منش های فرهنگی ، بیان می کنید وبر 

ظامها نأساس این دیدگاه ، بقا ، لذت، قدرت ومعنا  را بستر جذبی سیستم پویا یی 

 . ین مفاهیم  هم بحث بفرماییدمی دانید لطفا اگر ممکن است کمی درباره ا

یعنی سیستمی  –شروین وکیلی: در هر سطح توصیفی یک سیستم تکاملی  

داریم که  -( با توانایی همانندسازیautopoieticخودسازمانده، خودزاینده )

رفتارش برای بیشینه کردن یک متغیر مرکزی سازمان یافته است. این متغیر مرکزی 

ان تداوم یافتن در محور زمان( و یا مشتقها و در نهایت بقاست )یعنی امک

ها با شود. بر این مبنا در سطح زیستی بدنهایی از بقا محسوب میرمزگذاری

متغیر بقا، در سطح روانی نظامهای شخصیتی با متغیر لذت، در سطح اجتماعی 

ها با متغیر معنا را داریم. در شرح نهادها با متغیر قدرت و در سطح فرهنگی منش

ام که مراجعه به آنها تعریف دقیق از سیستمهای ها کتابی نوشتههریک از این الیه

کند: به ترتیب فرگشت انسان/ یاد شده و متغیرهای مرکزی را روشن می

 های منشی قدرت/ نظریهروانشناسی خودانگاره/ نظریه

 خب بحرانهایی که شما حدس می زنید را مرور می کنیم . زهرا لبادی:  

بحران ، بحران زیست محیطی شامل:، ین حدسها در باره سطح زیستی استاول

ان بنظر بنده در مورد بحر. بحران توازن جنسیتی، و جمعیتی وسالخوردگی جمعیت

زیست محیطی شاید کمتر اختالف نظر داشته باشیم ولی بحران جنسیتی را نمی 

 .توانم درک کنم

سال خواهد بود می ۶۰ی ایرانی یک نفر باال۴از هر ۱۴۲۰در عزیزی:  

 تواند بحران باشد
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ی البته کاهش جمعیت می تواند أین مشکل را ایجاد کند ولزهرا لبادی:  

سال آینده . اگر چه باید بهش توجه کرد. ما االن  ۲۴یعنی  ۱۴۲۰فرمودید 

 مشکالت ده سال آینده را نزدیک تر می بینیم.

زن و مرد  یت عدداز به هم خوردن نسب یتیتحول جنس شروین وکیلی: 

 یعاجتما یو نقشها و کارکردها گانیدر پا ییو به جابجا شودیدر جامعه شروع م

گذشته  یسه دهه یط کنمیکه فکر م یی. الگوابدییم میوابسته به جنس تعم

 وجود داشته و تداوم هم خواهد داشت.

بحرانهای زیست محیطی و سالخوردگی فکر می کنم جدی عزیزی: 

 تعداد مشکلی وجود ندارد ممکن است منظور تفاوت نقش ها باشد از نظر. باشن

لی والبته تغییر نقشها در همه جوامع مدرن غیرطبیعی نیست زهرا لبادی:  

 چرا إز دیدگاه شما بحران تلقی می شود؟

 و تحول است. ستیبه نظر من چندان هم بحران نشروین وکیلی:  

  

 

 

 

 

 

 

 عزیزی: عالی آقای دکتر، موافقم

البته تحول است ولی إز بحران سنت ومدرنیته ناشی می ادی: زهرا لب 

 شود؟

فکر  یعنی. ستمین یدو قطب نیراستش من چندان موافق ا شروین وکیلی: 

داشته  تهیبه نام سنت و مدرن یشفاف یدوقطب یرانیتحول تمدن ا ریدر س کنمینم
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-برالیل /یستیکمون /یستی)فاش یاجتماع زیخود سه سرمشق متما تهی. مدرنمیباش

 و متکثر بوده است. هیالهیال اریبس نیزم رانیدموکرات( دارد و سنت هم در ا

ولی به هرحال هنوز نقش سنت در این جامعه پر رنگ است زهرا لبادی:  

 ودر چهل سال گذشته باز گشتی هم داشته ایم .

نت سمعلوم کرد که منظور کدام  قتریدق یقدر دیبله، اما با شروین وکیلی: 

ستوار شده است؟ سنت ا ییاش بر اساس چه شاخصهادرباره مانیابیو ارزاست 

چهار  یی جوامع است. آنچه طهمه یدر بافت فرهنگ یضرور یبه نظرم عنصر

نن ساز  یبرخ یسازبه نظرم گسستن از سنتها و مدرن میاگذشته داشته یدهه

 ( بوده است.عهی)به طور خاص مذهب ش کارمحافظه

 ایاش را خوب در کار باشد، که بتوان همه کپارچهیسنت  کیکه  دارم دیاما ترد

 اشد...کرده ب تهیدر جهت مدرن یایپسرو ای یشرویاش هم پبد دانست، و همه

ت قابل البته نشانه اَی إز مدرن سازی نمی بینم بیشتر باز گشزهرا لبادی:  

رم بینیم بنظ مشاهده هست . اگر مدرن سازی را مثال در تغییر شیوه عزاداری می

 فقط ظاهر قضیه است

 منظورتان از بازگشت را متوجه نشدم. قایمن دقشروین وکیلی:  

ال مسلما خط کشی دقیقی نمی توان ترسیم کرد . ولی به هرحزهرا لبادی:  

بحث قدرت است ممکن است بعضی إلیه های سنت در جامعه خیلی مهم نباشد 

 .ان را پر رنگ نشان داده باشنداما حامالن قدرت با تکیه بر جایگاه خود 

ال مسلما خط کشی دقیقی نمی توان ترسیم کرد . ولی به هرحزهرا لبادی:  

بحث قدرت است ممکن است بعضی إلیه های سنت در جامعه خیلی مهم نباشد 

 اما حامالن قدرت با تکیه بر جایگاه خود ان را پر رنگ نشان داده باشند

از  یی. بخشهامیندار یاکپارچهینت اصوال به نظرم سشروین وکیلی:  

نوپا  یاسیس یگذشته توسط نهادها یهادهه یط یرانیا یاز سنتها ییهاستمیرسیز
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آن سنت و گنجاندنش در  یموارد با نوساز یدر همه بایمصادره شده که تقر

 شیمصداقها توانمیم میکن یمدرن همراه بوده است. اگر بحث مورد یچارچوب

 را نشان بدهم.

ه در باز گشت به ساختار هایی إز قوانین وسنتهای خانواده کرا لبادی: زه 

جامعه ایرانی دهه پنجاه کم رنگ شده باشد . تغییر نقش زنان در جامعه 

 ومحدودیتهای ایجاد شده ، وخیلی موارد

شروین وکیلی: اتفاقا اینها مواردی هستند که به نظرم ساخت سنتی  

کارآمدی جایگزینش شده است. قوانینی که فروپاشیده و ساختارهای مدرن نا

شوند و نقش زنان در جامعه آشکارا پررنگ مورد نظرتان هستند اغلب اجرا نمی

پذیر شان به هیچ عنوان با نسلها پیش مقایسهشده و استقالل اقتصادی و فرهنگی

 نیست. 

م با شما موافقم جامعه همراه نشد با خواستها ! دلیلش هزهرا لبادی:  

ی دربارهممنون می شوم اگر . پر رنگ زنان در خانواده وجامعه است حضور

 مصداق بفرماییدی مدرن شدن سیستم سنت قضیه

ال است که کام ینید تینهاد مرجع یسیاش دگردنمونه شروین وکیلی: 

 در ک،یمتمرکز و بوروکرات یکرده )در گفتمان، در سازمانده دایمدرن پ یبافت

 ها(اقتصاد، و در رسانه

 .البته این یکی را زیاد نمی بینمزهرا لبادی:  

 ه شامل:سطح دوم، سه چالش وَیا حدسهای مربوط به آیندبینی پیشبرویم به سه 

ر تغییر ساختار عشق ومه، تغییر در انسجام شخصی شامل بعضی إز مولفه های آن

 وتحول من پارسی نو در بستر تمدن ایران ) من های إیرانی(، در ایران

سطح از نظام  نیترحدس، نازل ایسطح گمانه ش برارپور: کورو 

به  دیبا زین هینظر شیزا ای یسازهیاز فاز نظر شیپ است. یپردازهینظر یهیچندال
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 یمحور میمنظور کشف مفاه به پرداخت. یمفهوم یسازمقوله ایو  یسازمفهوم

(، الزم نرایهدف)ا سیاست عالوه بر تمرکز بر ک ازین زین یسازمفهوم یو برا

قرار  یموضوع پژوهش، مورد بررس ینهیرا در زم رانیمشابه ا یهاسیاست ک

عمل کرده  یشتریبا تامل و حوصله ب ،یسازمفهوم یدر حوزه رسدینظر م به داد.

و  اتیحدس یهیشده را بر پا جادیا یوهایسنار شتریب هینظر شیزا یاما بجا دیا

پژوهش  ییاجرا ندیاز فرا یرداشت درستب ایآ .دیاکرده یگدارهیها پاگمانه

 دارم؟ یجنابعال

 یدستگاه نظر کینباشد. من در واقع  نیچن کنمیگمان مشروین وکیلی:  

من و  انیام که با آن ارتباط مساخته دهیچیپ یهاستمیس یهیبه نظر هیکالن با تک

ست معاصر ا یعلوم انسان یهاهینظر یو ساختار( که پرسش مرکز تینهاد )عامل

ن دستگاه یام. اخاص پاسخ داده یکالن و مستقل از فرهنگ و تمدن یرا به شکل

ام کرده یرا بازخوان یرانیآن تمدن ا یزُروان است. بر مبنا دگاهیهمان د ینظر

 نیزم رانیا ریاساط ن،یزم رانیا خیتار یکه به صورت سه مجموعه کتاب درباره

 نیاز دل ا ینیبشیت. آن دوازده پاس افتهیانتشار  یفلسف یشهیاند خیو تار

 آمده است. رونیب ینظر یمنظومه

نی اینجا سؤال این  است چرا مرکز زدایی إز شخصیت ایرا زهرا لبادی: 

 وانسجام دچار تزلزل خواهد شد ودر صورت چنین اتفاقی در دنیایی که به این

چه  ایرانی بهانسجام در دنیای مدرن نیاز بیشتری احساس می شود ، ما به عنوان 

 سر نوشتی برأی تاثیر گذاری بر زندگی سیاسی ، اجتماعی وفردی دچار خواهیم

 شد ؟

است که  یمفهوم یتیاز نظام شخص ییدر واقع مرکززداشروین وکیلی:  

در « من» ستمیاش آن است که انسجام سزروان بر آمده است. فشرده یهیاز نظر

 یکه قلبم را برا نیادیبن یکارکرد هجیو در نت شودیدچار اختالل م یسطح روان

 ای ،یشکاریساده فرد خو انی. در بردیگیدهد شکل نم شیافزا انشیفرد و اطراف
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 جهانستیز یسامانده یبرا یراهبرد خودخواسته و درونزاد ای ،یرسالت شخص

 .وردآینم دیپد شیخو

 چنین روندی طی قرن گذشته به شکلی نمایان در سراسر ایران زمین )نه 

 فقط کشور ایران( وجود داشته است و به نظرم پیامد ویرانی نهادهای سنتی و

شان بوده است. دلیلش هم آن است که ناتوانی نهادهای مدرن در جایگزینی

ی اصلی است که شرحش گذشت، اما سنت مدرنیته یک موج تمدنی با سه شاخه

است که به این  اریخیهای متفاوت فرهنگی و تای پیچیده از الیهبندیایرانی چینه

 شود.سادگی با یک موج تمدنی جانشین نمی

و  نجایا نِیزم رانیدر ا« من»مفهوم  فیبه نظرم بازتعر یاتیراهبرد عمل

موجود و مطلوب همراه باشد.  تیوضع نییبا تع دیاکنون است. که ضرورتا با

 یانسان آرمان فیموجود و تعر تیوضع یشناسبیو آس ییشناسا یعنی

 هستند. شیهاراهبرد

 

 

 

 

 

 

 

 طیجوامع در شرا یها در همهمن یاصوال به نظرم بازساز شروین وکیلی:

 شود،یمانند امروزِ ما حاکم م یکه بحران یطیدر شرا یعنیاست.  یضرور یبحران

مثال پس از سقوط -بار  نیروند چند نیا نیزم رانیشوند. در ا یبازساز دیها بامن

 دیتجربه شده است. امروز هم با یابیآزموده و با کام -غولم یو حمله انیساسان

 میهاینیبشیاز پ گرید یکیاست که  یهمان ظهور منِ پارس نیکرد و ا نیچن



  صد و نود وهزار و سینوروز م/ پنجشصت و  یشماره/سیمرغ

    



 

و منسجم از  کپارچهی یایآشوب صورتبند نیاز دل ا زنمیحدس م یعنیاست. 

 ل شود.شام یمان را با نقادتمدن یفرهنگ یظهور کند که کل اندوخته یمنِ آرمان

متولی چنین طرحی یعنی تعریف انسان آرمانی ومطلوب به زهرا لبادی:  

 عهده چه نهادی باید باشد ؟

حل  یبرا ینشان داده، دو راهبرد کل خیکه تار ییتا جاشروین وکیلی:  

 ایو  شودیحل م یدر سطح نهاد ایچالش  نی: امیمن دار فیبازتعر یمسئله

و خود آن را  دهندیمورد به دست م نیدر ا ییهاشنهادیپ ییهامن ای یعنی. یفرد

سکان امور را  یاسیبا قدرت س وستهیاغلب درپ یینهادها ایو  بخشند،یتحقق م

 نیپربارتر نیزم رانی. اکنندیم جیآمرانه آن را ترو یو با قالب رندیگیبه دست م

 و یو فردوس نایسو ابن یآورده که سهرورد دینخست را پد یاز الگو خیتار

به  یبحران طیدر شرا نهایا یهمه یعنیهستند.  شیهاموالنا و حافظ نمونه

انسان  یریگهم شکل اشینهاد یاند. نمونهمشغول بوده یمن آرمان فیبازتعر

روم  یامپراتور یاز دل بحران فروپاش یالدیدر قرن چهارم م کیکاتول زگاریپره

که  نیو چ هیموجود روس واقعا سمیالیمنضبط در سوس ستیانسان کمون ایاست، 

 اند.و مانچو بوده یتزار یهایامپراتور یفروپاش یبرا یحزب ینیدر واقع جانش

ر بجالب است ولی در زمان هایی که بیان فرمودبد این کار زهرا لبادی:  

عهده نظامها ی سیاسی نبوده وحاصل تالش فرهنگی واجتماعی بوده ولی االن 

والبته  مرکز میتوانند دخیل باشند در این بازسازیدنیای رسانه ونظامهای سیاسی مت

یکی إز چالشهای دیگری که بیان کردید تاثیر فرهنگ جهانی است بر فرهنگ 

 پارسی

اندرکار هستند و سیاست و شروین وکیلی: همیشه نهادها هم دست 

کنند. نکته در اینجاست که وزن اثرگذاری بیشتر مدارهای قدرت هم نقشی ایفا می

به  یعموم یها و دسترسرسانه نیاتفاقا ساخت امروزسو بگراید. مبه کدا
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 ینهاد یرهایها در مسمن یمداخله یاست برا رینظیب یامکان یمجاز یهاشبکه

 فهیوظ نیو برعهده گرفتن ا

ان البته این نظامها با چالش جهانی شدن با أین قدرت وجهزهرا لبادی:  

 مجازی روبرو نبوده اند

مسائل خاص خود را داشته است. در دوران  یهر دوران :شروین وکیلی 

اعراب حفظ مال.  یمغول ماجرا حفظ جان بود و پس از حمله یپس از حمله

ش چال نیزم رانیبر قلمرو ا رانگریو ینظم جهان یطرهیاز س یریشگیامروز هم پ

ن یاز نهادها در و موثرتر ا تررکانهیز ییراهبردها شهیها اما هماست. من یاصل

 .اندافتهیموارد 

 دیگو یم هاستمیس یشناسییایدر پو یچدگیپ هینظرکوروش برارپور:  

  :رایز دهدیرخ م هاستمیدر س ایپو یچدگیپ

 هستند ای. پو۱

 اندوستهی. بشدت بهم پ۲

 بازخورد تحت کنترلند لهی. بوس۲

 اندیرخطی. غ۳

 اندوابسته به گذشته ای ری. وابسته به مس۴

 اندافتهیان. خودسازم۵

 اندقی. قابل تطب۶

 ستندی.مطابق با انتظارات ن۷

 انددر سبستم انهیجومداخله یهااستی. مقاوم در برابر س۸

 شوندیکردن مشخص م نیسب و سنگ لهی. بوس۹

درخصوص  یزنگانه باال معطوف به گمانهاز موارد نه چکدامیه مینیبیم نیبنابرا

منجر به  تواندیم GT یشناسآنها با روش قیاما تلف ستین ندهیآ یدادهایرو

 د؟ییفرمایم دییتا شود. یپردازهینظر
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 شروین وکیلی: بله، موافقم 

در واقع شما بر زهرا لبادی:  

تاکید می کنید که می توانند  "فرد"

جدید باشند ولی  "من "ایجاد گر 

از سویی این فرد را دچار عدم 

انسجام می دانید ، پارادوکسی در 

 یدگاه وجود ندارد ؟أین د

 شهینه، هم شروین وکیلی: 

 طیدر شرا یمیقد یها. منشوندیم داریآشوبناک پد یخیتار طینو در شرا یهامن

 یابیاز سامان یاتازه یو الگوها شوندیم یو فروپاش شیدستخوش فرسا یبحران

 همراه است و به یعیاست که با انتخاب طب یتکامل یروند نی. اکندیمن ظهور م

 یمشابه را در همه یی. الگوانجامدیم هانیارترو سازگ هانیرومندتریماندن ن یباق

اغلب  رانیو به طور خاص در ا میابزرگ داشته یدر تمدنها یخیتار یبحرانها

 اند.آن را حل کرده یفرد یها در سطحمن

ممنون از توضیح شما ! البته اگر چه تا حدودی بیشتر باز زهرا لبادی:  

 د ولی هنوز پارا دوکس کامال حل نشده .کردی

است.  یتکامل ستمیس کیخود « من»که  نجاستینکته در اشروین وکیلی:  

خودسازمانده  ستمیس کیدرست مانند بدن و نهاد و منش  یتینظام شخص یعنی

و  شودیم یبیهمانندساز است که دستخوش جهش و نوترک یندهیخودزا

 نیا شتریانقراض ب یبحران طی. در شراگرددیم ادیبقا کم و ز یبرا اشیستگیشا

آن  امدینو هم پ یهاگونه شیاست، و زا ییکه همان مرکززدا مینیبیالگوها را م

 است. اشیآرمان یاز صورتبند یاجلوه یاست، که من پارس

از  یپژوهش حضرتعال ندیفرا دیحساب با نیپس با اکوروش برابرپور:  

بر  دیو با تاک یبرسد و با استفاده از اصل خطاسنج یپردازهیبه نظر یسازمفهوم



  صد و نود وهزار و سینوروز م/ پنجشصت و  یشماره/سیمرغ

    



 

اساس،  نیا بر .دیپرداختیم تانیهاهینظر ییآزمابه راست "قانون رفع مولفه"

 یمورد خطاسنج یتان را با استفاده از چه روشپژوهش اتیپرسش آن استکه حدس

 د؟یاقرار داده ییآزماو راست

 یدستگاه  یعنیکرده است.  یط را یریمس نیچن قایبله، دق شروین وکیلی: 

 ییام که در هر مورد بسته به مراجع داناابداع کرده ییهایسازبا مفهوم ینظر

 مانند ینظر ییبخشها یانجام گرفته است. درباره ییآزمایمربوط به آن راست

اش که نمونه امهانجام داد یدانیو م یشیمایقدرت کار پ یهینظر ایها منش یهینظر

 یهینظر یدانیجوک و خنده آمده، که در اصل آزمون م یشناسجامعه در کتاب

مرتبه بزرگ خیو تار یتمدن اسیکه به مق ییآن بخشها یمنشها بوده است. درباره

 خیتار یسه رده یالزم بوده که در کتابها یخیتار یپژوهش سند شودیمربوط م

 ام.نجامش دادها یرانیخرد ا خیتار /یرانیا یشناساسطوره /یرانیتمدن ا

یر تشکر! فکر می کنم باید به بحث بعدی بپردازیم ! تغی زهرا لبادی: 

 ساختار عشق ومهر در ایران

 کنمشروین وکیلی: خواهش می 

بط لطفا توضیح بفرمایید أین تغییر ساختار عشق ومهر وروازهرا لبادی:  

 جدید وعلل وعوامل مترتب بر دیدگاهتان را لطفا تبیین بفرمایید

را  یرانیاصوال به نظرم مفهوم مهر ستون فقرات تمدن اشروین وکیلی:  

بوده، و تمدن  یدیکه قانون و شأن کل ینیبر خالف تمدن چ یعنیبرساخته است. 

عناصر  یهمه یرانیداشته، در تمدن ا حیترج ینظام یکه زور و غلبه یروم

 نیچن استیسشده است. هم در  یبا مفهوم مهر صورتبند یو فرهنگ یاجتماع

)که  نیو دهش( و هم در د یمانند دادگر یی)در قالب مفهومها میرا دار یقالب

زن و مرد بوده  انیم وندیهم پ زیمهرآم یهاکنش زیت یآورده(. لبه دیعرفان را پد

 یرییتغ یندهینما میارتباط که امروز شاهدش هست نیتحول در ا نیو بنابرا
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مهر  دانینظرم با گسترش م هکه ب یاست. روندمفهوم مهر  فیدر بازتعر ییربنایز

 وابسته به آن همراه است. یامکانها یو آزادساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دییخواهش کنم، بفرما تونمیم ایراستا، آ نیدر همکوروش برارپور:  

 شده است؟ انیب یبه چه صورت قایتان دق( پژوهشی)و نه فرعیپرسش اصل

عبارت است از  یززروان پرسش مرک یهینظر یدربارهشروین وکیلی:  

متقابل  یاتصال و اثرگذار یچگونگ یعنی، «نهاد»با « من»خوردن  وندیپ یچگونگ

آن را با قالب  دنزیکه گ یهمان چالش ،یو روانشناخت یاجتماع یستمهایس

 دمیرس جهینت نیمن به ا تیکرده است. البته در نها یساختار صورتبند/تیعامل

و حتما  شودیحد من و نهاد محدود نممورد نظرمان تنها به  یمرکز پرسشکه 

زروان  دگاهیبه د یمنته یپرسش مرکز یعنی. ردیمنش و بدن را هم در بر بگ دیبا

که -انسان  یدهنده لیگوناگون تشک یهاهیال یبوده که عناصر برسازنده نیا

 شوندیو بست م فتچطور با هم چ -و منش و نهاد تیعبارتند از بدن و شخص

 یصورتبند توانیرا چطور م یمنسجم انسان ستمیس کیر قالب د شانیگانگیو 

 کرد.
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ی پژوهشهای منتهی به سری کتابهای تاریخ تمدن ایرانی پرسش درباره 

گونه چمکان چیست و -مرکزی این بوده که الف( حد و مرز تمدن ایرانی در زمان

کامل ور تها در این سیستم چطها، نهادها و منشتحول یافته، ب( بدنها، من

اند و پ( ارتباط ها و نظمها و الگوهای تحولی را برساختهاند و چه سیستمیافته

به طور –و تعادل قدرت میان این سیستم تمدنی و سیستمهای تمدنی همسایه 

 گونه بوده است؟چ -خاص روم/اروپا و چین

ی پژوهشهای منتهی به سری کتابهای تاریخ خرد پرسش مرکزی درباره 

ی فلسفی چیست؟ الف( تعریف و حد و مرز متن فلسفی و اندیشهاین بوده که 

ها کجا بوده؟ های مرکزی این نوع از اندیشه در تاریخ تمدنو ب( کانون یا کانون

 و پ( موقعیت تمدن ایرانی در این میان چه بوده؟ و ایرانیان چه سرمشقها و

 اند؟مفاهیمی را ابداع کرده و کدامها را وامگیری کرده

شناسی ایرانی را پدید ی پژوهشهایی که سری کتابهای اسطورهرهدربا 

اند، پرسشهای مرکزی این بوده که ساختار و محتوای باورهای ایرانیان آورده

ی گیتی و جهان ی ایزدان و امر مقدس/ دربارهی انسان و ابرانسان/ دربارهدرباره

مشقی را پدید آورده وده و چه سرعقالنیت چه ب-ی مهر و احساساتمادی/ درباره

 است؟

مایید اینجا منظوراز تغییر ساختار روابط عشق ومهر را می فرزهرا لبادی:  

إز نظارت های اجتماعی خارج خواهد شد وبیشتر شخصی وفردی خواهد شد . 

د در أین بین مثال بحث ازدواج سفید را تا چه حد در پیروی وتایید نظریه خو

 ارزیابی خواهید کرد ؟

 وندیپ یعنی مهر است، یبله، به نظرم ماجرا همان آزادساز کیلی:شروین و 

و  داوطلبانه یآزاد شده و صورت یاجتماع یقراردادها دیزن و مرد از ق زیمهرآم

 .کرده است دایخودمدار پ
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با توجه به اینکه این روند در دنیای غرب در دهه شصت زهرا لبادی:  

یرانی اوان گفت أین مختص فقط جامعه وهفتاد در دنیای غرب طَی شده ، آیا می ت

 نیست ویک روند تاریخی جهانی است ؟

کنم مسیری که غرب طی کرده به کلی با ایران شروین وکیلی: فکر می 

تر، زمین متفاوت است. مفهوم مهر در ایران زمین از همان ابتدای کار بسیار گیتیانه

ر بوده است. آنچه در غرب تطلبانهتر و از نظر ارتباط دو جنس برابریآزادانه

 ی مسیحی زیر فشار مدرنیته است.بینیم فرسایش قیدهای زاهدانهمی

و  دهیچیپ یهاستمیس ترقیدر فهم عم یچدگیپ هینظرکوروش برارپور:  

 یرا برا یابزار ایاما روش  کندیچارچوب به ما کمک م نیدر ا یپردازهینظر

 !دهدیما قرار نم اریدر اخت یپردازهینظر

های پیچیده سرمشقی ی سیستمکنم. نظریهشروین وکیلی: اینطور فکر نمی 

ها به شکلی علمی و عینی با مفاهیمی دقیق کالن است که به بازسازی فراروایت

اش همین بوده و به نظرم آن را رساند. از ابتدای کار هم دعویو شفاف یاری می

 برآورده ساخته است. 
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 ؟ دو سرمشق  فهم نظم اجتماعیپیمان یا قرارداد

 برای کامی عزیز، که پرسید...

 )آدینه هجدهم اسفند( ۱۳۹۶بخشی از گفتارهای واپسین نشست کارگاه زروان سال 

 

نظم اجتماعی معمایی است که نیاز به توضیح و تبیین دارد. این که چرا 

کنند ت میمردمان در همزیستی با یکدیگر به لحاظ آماری قوانین اخالقی را رعای

مانند، چالشی نظری است. چرا که آدمیزاد و به قواعد حاکم بر نهادها پایبند می

ای نیست که برای همزیستی نهادی تکامل یافته بر خالف حشرات اجتماعی گونه

باشد. مورچگان و زنبوران و موریانگان جوامعی بزرگ و شهرهای پرجمعیت 

ای عصبی ضروری برای رعایت سازند، چون طی دهها میلیون سال مدارهمی

ای بسیار اند و زنجیرهشان نهادینه کردهی عصبیهنجارهای جمعی را در شبکه

شان است. ی رفتار جمعی هماهنگها پشتوانهطوالنی از جهشها و سازگاری

( نیستند، Eusocialهای اجتماعی راستین، هوآشیان )آدمیان بر خالف این گونه

های عالی هستند که برای ازه تکامل یافته از نخستیای نوآمده و تبلکه گونه

هایی چند ده نفره و سرگردانی در ساواناها و گردآوری و شکار زیستن در دسته

ی جانوری اجتماعی و شهرنشین اند. پرش ناگهانی آدمیزاد به مرتبهتکامل یافته

مر این پایانی از کل ع ٪۴-۳تنها طی پنج هزار سال گذشته ممکن شده، که تنها 

ی مغزی درشت و مدارهای گیرد. آدمیان با پشتوانهعمر را در بر میی کوتاهگونه

اند جوامع خود را تاسیس کنند، و به همین خاطر عصبی پویا و خالق توانسته

شان ی مستقیم و سرراستِ تکاملیِ ساختار زیستیسازند نتیجهنهادهایی که بر می

 نیست. 
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شناختی( نهادهای ی )و نه عصبآدمیان در سطحی روانشناخت

اندیشند. تاسیس نهادهای اجتماعی اش میفهمند و دربارهشان را میاجتماعی

بینیم، پیامد طبیعی رسوب انسانی بر خالف آنچه در حشرات اجتماعی می

پیچیدگی بر ساختارهای برآمده از رفتار خانوادگی نیست، که جهشی بزرگ و 

ای ی کارگری که دانهناشناخته از امکانها. مورچهکورکورانه است به درون افقی 

رود ی خرید روزانه به خانه میکند با کارمندی که با کیسهرا به النه حمل می

 تفاوت دارد. چون عضویت در نهادهای اجتماعی در آدمیان نه ضرورتی تکاملی،

 که انتخابی شخصی است.

جمعی در ته، دستههای کوتاه اما پیوسمورچگانی که فروتنانه با قدم

ی طبیعی سازند که نتیجهروند، نهادهایی را بر میشاهراهی مشخص پیش می

شان است. در مقابل ایشان آدمیان به توسنی لگام گسیخته افزایانهرفتارهای هم

ها به تاخت و تاز مشغول است، و از برآیند این ماند که در بیراههمی

شناختی است که نهادهای ای عصبهای واگرا در میدان امکانهسرگردانی

بنیاد، شکننده، و وابسته به موقعیت شود. نهادهایی سستاجتماعی برساخته می

که ضرورتی ساختاری یا کارکردی ندارد و به همین خاطر همواره در معرض 

تر از ساختارهای نهادین دارند. هایی است که مغزهایی پیچیدهدخل و تصرف من

رهنگی برآمده از آنها در نهایت نظم و نسقی را بر رفتار آدمیان افزار فنهادها و نرم

ای از جنس زبان و کنند، اما این کار را با الزامی معنایی و در شبکهمستولی می

دهند، نه با تکیه به زیربنایی ژنتیکی و مدارهایی از رفتارهای عادت انجام می

 گرا.سرشتیِ جمع

من و نهاد ناسازگون و پرتعارض به همین خاطر است که ارتباط میان 

ی کوشد دامنهکوشد ساز خود را بزند و نهاد همواره میاست. من همواره می

انتخابهای من را محدود سازد. از این روست که چرایی نظم اجتماعی پرسشی 

سازد شناسی را بر میی مرکزی علم جامعهبزرگ است. این معمایی است که هسته
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کند که من و دیگری در آن نگریسته و زی را تعیین میانداو پاسخ بدان چشم

نماید که دو سرمشق عام بزرگ در تاریخ تمدن برای شوند. چنین میفهمیده می

ی پاسخگویی به این پرسش تحول یافته باشد. یکی از این دو در اواخر هزاره

 سوم پیش از میالد در ایران زمین شکل گرفت، به ظهور نخستین دستگاه فلسفی

زمین )خرد گاهانی( و نخستین دین یکتاپرست موفق )آیین زرتشتی( منتهی شد، 

ی امروزین ترین تمدن زندهکهنترین دولت فراگیر )دولت هخامنشی( و قدیمی

ترین و )تمدن ایرانی( را پدید آورد، و در قرون میانه شکوفاترین و حجیم

 را ایجاد کرد.  بینی ایرانی(ترین نظام معنایی )عرفان و جهانپیچیده

ی قرن پنجم تا چهارم پیش از میالد در واکنش به سرمشق دیگری در میانه

ای یونانی نسبت به مرکزی ایرانی نخستین پدیدار شد و مقاومتی بود که در حاشیه

گرا ترین دستگاه فلسفی خودکامه و قطعیتنمود. این سرمشق دومی قدیمیرخ می

ی ارسطویی( ین نظام فکری قرون وسطایی )فلسفهی افالطونی(، فراگیرتر)اندیشه

و دولتهایی کوچک و مهاجم و استعمارگر را پدید آورد و در سه چهار قرن 

گذشته به پیدایش موج تمدنی نیرومند و فراگیری دامن زد که مدرنیته خوانده 

ی گونگی و اندیشهپذیری و ریاضیاش که بر کمیتشود و با چتر نظام معناییمی

 و نوآوری متکی است، بر سراسر فرهنگهای پیشامدرن سایه افکنده است.فنی 

کنند، و این پرسش که چرا مردمان هنجارهای اجتماعی را رعایت می

های مانند و اغلب اوقات بازیچرا در اندرکنش با یکدیگر به قواعدی پایبند می

ر در ایران زمین دهند، برای نخستین بابازنده ترجیح می-برنده را بر برنده-برنده

در –طرح شد و پاسخ گرفت. نخستین متنی که این پرسشها را به شکلی شفاف 

ی این کرد، گاهانِ زرتشت بود که دامنهمطرح می -ای فلسفی و اخالقیعرصه

شناسانه پیش پرسشها را تا به چالش کشیدن امر قدسی و بر ساختن نظامی هستی

مبنای نیکی اخالقی قلمداد شد و حتا خدایان  برد، تا جایی که قانون طبیعت )اَشَه(

ی نیرویی به خاطر سرپیچی از آن به ویرانگری و دروغ متهم شدند و از مرتبه
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ی مقدس عزل شدند. نیرومندترین این خدایان باستانی مهر بود که نظام اندیشه

 زرتشتی از سویی آن را مورد نقد و بازبینی قرار داد و از سوی دیگر همان را به

 های خود پذیرفت. سازیی مرکزی مفهوممثابه هسته

 

 

 

 

 

 

 

 

به این ترتیب در حدود دوران زرتشت یعنی در قرن دوازدهم پیش از 

میالد، نخستین سرمشق نظری برای توضیح نظم اجتماعی بنیان نهاده شد. سرمشقی 

ی خردمند باور داشت که بر اساس قواعدی که به حضور یک خداوند یگانه

ار با قوانینی طبیعی هستی را تنظیم کرده، و بر این اساس هم عقالنی و سازگ

کند. این مرزبندی میان نیکی و بدی را شکل داده و هم خودش آن را رعایت می

هایی مانند راستی/ دروغ، خویشتنداری/ خشونت، مرز با تقابل میان دوقطبی

ابیش همان شد و کمآبادانی/ ویرانگری، زندگی/ مرگ و شادمانی/ رنج تعیین می

 -های تکاملی )قلبم: قدرتاست که امروز در قالب چهار متغیر مرکزی سیستم

 معنا( در دستگاه نظری ما صورتبندی شده است. -بقا -لذت

بر اساس این نگرش، نیروی بنیادینی که سازمان یافتگی جامعه را ممکن 

را حمل بود. مهری که از همان ابتدای کار دو معنای موازی « مهر»ساخت، می

کرد و هم به عهد و پیمان. یعنی پاسخ کرد و هم به محبت و عشق اشاره میمی
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این دستگاه نظری به معمای نظم اجتماعی آن بود که مردمان چون به هم مهر 

کنند. این نهند و رعایت میورزند، عهد و پیمانی اجتماعی را میان خود بنا میمی

مدار بود که برجستگی و رواج القبین و اخگرا، تکاملی، خوشنگرشی عقل

ی پیروی مردمان تندرست و برنده در روابط اجتماعی را نتیجه-های برندهبازی

کرد و انحراف از این اخالقی )اشون( از قانون عقالنی طبیعت )اشه( قلمداد می

بازنده )مثل بدخواهی و آز و آزار -های برندهی بازیقانون و نیروهای برسازنده

ی اهریمن هستند و به دانست که آفریدهنفرت و کین( را دیوهایی میو خشم و 

کنند و از این رو شکلی غیرعقالنی و در ستیز با خرد قانون طبیعت را نقض می

 کنند. ای در آدمیان و هستی جلوه میهمتای دروغ هستند و به صورت بیماری

دانست، ی مرکزی اتصال میان من و دیگری میاین نگرش مهر را هسته

گرفت، و نظمهای افزودن بر تندرستی و شادمانی و نیرومندی و معنا را هدف می

ی تداوم مهری ی انسجام سیاسی را نتیجهاجتماعی کالن و به طور خاص شالوده

دانست که در سطح خُرد میان زن و مرد از سویی و میان والدین و فرزندان از می

ای ی روابط خرد دو نفرهسه نفره را ادامهسوی دیگر جاری بود. یعنی قواعد کالن 

دانست که همگی از جنس مهر هستند و پیوند مهرآمیز میان من و دیگری را می

ساخت، که ایزد نگهبان راستی ها متصل میبه پیمان اجتماعی میان من و دیگری

بود که اهمیت داشت و « من»اش بود. در این نگرش یعنی مهر ناظر و ضامن

شد، و دیگری به خاطر آن که با من )و همچنین ب و تصمیم قلمداد میمحور انتخا

شد و پیوند سرشت و همسان بودند منبع ارزش قلمداد میاین دو با خداوند( هم

میان من و دیگری از سویی و من و خداوند از سوی دیگر با مهر صورتبندی 

ف و حفظ پیمان ی آزاد و قصد استوار برای تعریشد، که در نهایت بر ارادهمی

کرد. سه متن کلیدی و مهمی که این )میان من و دیگری و خداوند( تکیه می

کردند، عبارتند از گاهان زرتشت که چارچوب مفهوم از مهر را صورتبندی می

فلسفی و سرمشق اخالقی موضوع را برای نخستین بار مطرح کرد، مهریشت که 
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ی نظم دارد، و مهر را شالودهبخشهایی از آن احتماال قدمتی بیش از گاهان 

ی بیستون داریوش که مفهوم مهر و خدشه وارد آمدن داند، و کتیبهاجتماعی می

 به آن )دروغ( را در بافتی سیاسی بازسازی کرد. 

هایی مانند خیر و شر، گیتی و مینو، در گاهان برای نخستین بار دوقطبی

ی شدند. در همین متن و انعکاس اولی در دومی یعنی خداوند و شیطان معرف

برای نخستین بار در متون تاریخی ارتباط میان انسان و خداوند از جنس پیوند 

میان دلدار و دلداده دانسته شده است و در بخش پایانی آن که شعری است که 

ی بینیم که مهر شالودهزرتشت به مناسبت عروسی دخترش سروده، صریحتر می

سازماندهی مردم با پشتیبانی مغان معرفی شده  پیوند میان اعضای جامعه و محور

ی سنت باستانی آیین مهر است، مفهوم مهر با تاکید است. در مهریشت که نماینده

ترین بسیار با پیمان اجتماعی همسان انگاشته شده و این دوقلوی مفهومی با قدیمی

ن خورد. در همان نخستین بندها مهر همچوصورتبندی ملیت ایرانی پیوند می

های ایرانی شود که بامدادان از فراز کوهستان به سرزمینایزدی جنگاور معرفی می

کند. در همین متن صورتبندی دقیقی نگرد و خانمانهای آریایی را برکت میمی

بندی چهار الیه از سلسله مراتب خورد. تقسیماز نظم اجتماعی به چشم می

ر دوران هخامنشی مبنای تاسیس اجتماعی )خانوار، روستا، استان و کشور( که د

گیرد، در مهریشت مورد اشاره قرار گرفته کهنترین دولت فراگیر جهان قرار می

بندی مورد نظر شناختی و سیاسی این ردهی جامعهاست و آشکار است که سویه

خدا و دهخدا ی اهمیت مهر برای خانهی پنجم مهریشت دربارهبوده، چون در کرده

انگیز از این متن ار سخن رفته است. همچنین در بندی شگفتو شهربان و شهری

پذیر در نظر گرفته شده و ارتباطهای خوانیم که مهر همچون کمیتی شمارشمی

کند. به شکلی که مثال مهر میان دو همکار سی میان نقشهای اجتماعی را تعیین می

میان شهروندان  و مهر میان دو همسایه پنجاه و مهر میان شاگرد و استاد هفتاد و

ی کشور هزار دانسته شده است. این بخش از مهریشت افتادگی دارد و در نسخه
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امروزین یازده ارتباط اجتماعی بررسی شده و استحکامش بر اساس عددی متصل 

با مهر مشخص شده است. احتماال در متن اصلی شمار این موارد بیشتر بوده 

بینیم مثل این که مهر اردی جزئی میمانده هم مواست. چون در همین متن باقی

میان داماد و پدرزن هشتاد است، یا دو آذربان )موبد( شصت مهر در پیمان 

 اجتماعی بین خود دارند. 

ی بیستون در واقع کتیبه

انعکاس همین مفاهیم در سطحی 

دهد. دیوانساالرانه و دولتی را نشان می

در آنجا صورتبندی روشنی از غایتهای 

ماعی به دست داده شده که زندگی اجت

عبارتند از بوم و مردم و شادی، و 

کمابیش با بقا و قدرت و لذت در 

کنند. های سلسله مراتبی زیستی و اجتماعی و روانی مدل زروان برابری میسطح

در این متن همچنین به صراحت مفهوم قدرت صورتبندی شده و با قانون طبیعی 

ی در پارسی باستان( پیوند خورده و دروغ که در ی اوستای)اَرتَه، برابرنهاد اشه

 ی نظم اجتماعی دانسته شده است. دهد تهدید کنندهشکنی معنا میاصل پیمان

ی نظم اجتماعی هستند های بازمانده دربارهاین سه نمونه از مهمترین متن

که بین سه هزار و دویست سال پیش تا دو هزار و ششصد سال پیش تدوین 

های ها، رسالهنامهاز آن در تمدن ایرانی انبوهی پرحجم از سیاست اند. پسشده

های متنوع و ها و متون دیگر را داریم که صورتبندیها، اندرزنامهاخالقی، تاریخ

های تاریخی های نظری متفاوت و در دورهگوناگونی از این مفاهیم را در حوزه

بخواهیم به سنت اروپایی دهند. در مقابل این متنها، اگر مختلف به دست می

بنگریم، سه متن بنیادین را در برابر خود خواهیم یافت. یکی سفر تثنیه در تورات 

و بخشهایی از کتاب پادشاهان که در عمل بافت سیاسی قبایل یهود باستانی را 
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است،  -و با معیارهایی، غیراخالقی–دهد و با آن که بسیار خشن و به دست می

رومی  -مسیحیِ فرهنگ یونانی-اجتماعی در سنت یهودیمبنای تدوین قانون 

قرار گرفته است. این متن احتماال در قرن هشتم تا ششم پیش از میالد در 

آسورستان تدوین شده است. دیگری کتابهای افالطون به ویژه جمهور است که 

نام آن اثر ی قرن پنجم میالدی پدید آمده، و پس از آن کتاب همدر میانه

که بیشتر با نام سیاست شهرت یافته است. پس از آن شهر خدای  ارسطوست

سنت آگوستین را داریم که مبنای الهیات کاتولیکی و همچنین صورتبندی نظم 

گیرد. تحول و نوسازی این ای معنوی قرار میاجتماعی همچون عضویت در قبیله

بز ممکن شد قالب فکری با کتابهای شهریار و تاریخ روم ماکیاولی و لویاتان ها

ی قدرت را بنا نهاد. هرچند که دو چارچوب نظری رقیب و متفاوت مدرن درباره

هردوی این اندیشمندان در این مورد اشتراک نظر داشتند که نظم اجتماعی از 

خیزد و قراردادی اجتماعی و وضعی )و نه پیمانی مهرآمیز و طبیعی( بر می

اش هم بر ه دیگری( است و شالودهی اصلی آن ترس از دیگری )نه مهر بانگیزه

 خشونت و آزمندی قرار دارد. 

پردازانی یونانی صورتبندی دیدگاه مقابل نگرش ایرانی، در میان نظریه

کار آتنی بودند. اینان کسانی بودند که ی اشراف محافظهی طبقهشد که نماینده

شان نگرش ی دستگاه نظری خود و خشتهای مفهومیمانند سقراط و افالطون بدنه

را از ایران زمین وام گرفته بودند، اما با دستی گشوده در آن دخل و تصرف کرده 

ساختند، چرا که مدافع و در بسیاری از موارد مضمونها و نتایج را واژگونه می

ی ایرانی های متاثر از اندیشهنظمی سنتی و سیاستی واپسگرا بودند که سوفیست

ی کردند. سه گانهیرانشهری آن را تهدید میی سیاست او شهربانان نماینده

سقراط، افالطون و ارسطو در اصل سه نسل از رهبران این نیروی مقاومت فرهنگی 

دهد که صورتبندی یکسره متفاوتی از نظم اجتماعی و ضرورت حفظ را نشان می

دار خشن و سرکوبگر دادند. از دید این اندیشمندان که اربابان بردهآن به دست می
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هایی ها اتمکردند، قبیله بود که اهمیت داشت، و نه من. منآتنی را نمایندگی می

ای در دل یک کلیت اصیل یعنی قبیله بودند که در قالب شهر نامهم و حاشیه

اش در یافت. شهری که حق عضویت در آن و شهروندی)پولیس( تبلور می

دار گیر و بردهاوری بردهای و ایفای نقش در مقام جنگی عضویت در قبیلهمحدوده

ی خواهانهجنسشد. در این نگرش مهر معنایی نداشت و با میل همتعریف می

 شد.میان مردان سرباز عضو قبیله جایگزین می

نگرش بدوی و خشن یونانی همان بود که پس از عبور از صافی دین 

شانزدهم مسیحیت در سراسر قرون وسطا بر اروپا تسلط یافت و در نهایت در قرن 

و هفدهم دستخوش بازبینی و نقد درونی شد و به عصر خرد دگردیسی یافت. در 

ی زرتشتی در ایران زمین طیفی وسیع از باورها و مقابل توسعه و تکامل اندیشه

شان کمابیش موازی با اروپا، از صافی ها را پدید آورد که بدنهها و اندیشهآیین

ی افالطونی و یونانی ن ترتیبی که اندیشهدین اسالم گذر کرد، و درست به هما

آمیز دین اسالم دین مسیحی را تسخیر کرده بود، همچون روحی در کالبد مناسک

به بقای خود ادامه داد. به این ترتیب مفهوم مهر در ایران زمین باقی ماند و 

ی ادبیات و شعر و عرفان ایرانی شد، و همچون نخ تسبیحی گرانیگاه شالوده

 های رنگارنگ تکامل یافته در ایران زمین قرار گرفت.اندیشهاشتراک 

ی معمای نظم اجتماعی ی اروپایی نواندیشی دربارهدر مقابل در اندیشه

داشتهای قرون وسطایی بود. چنان که در سراسر تاریخ به معنای گسست از پیش

و مورد  داشتها قربانی شدندتکامل اندیشه سراغ داریم، این بار هم برخی از پیش

د. به این نقد و حمله قرار گرفتند، تا بخشی بزرگتر از آنها به بقای خود ادامه دهن

شکل بود که هابز و الک از سویی و روسو و مونتسکیو از سوی دیگر 

پذیر از ارتباط میان اعضای جامعه به دست هایی عقالنی و محاسبهصورتبندی

مسیحی را -متافیزیکی افالطونی داشتهایای که برخی از پیشدادند. صورتبندی

 کرد.پذیرفت و بازتولید میکرد، اما بخشی بزرگ از آن را همچنان مینقض می
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و در ضمن -به این ترتیب تا دو قرن بعد مدرنیته همچون اصالحی 

شق افالطونی/ ارسطویی/ مسیحی زاده شد. برداشتی که از همان سرم -تداومی

شت، ها نگاهی بدبینانه و گاه انکارگرانه داهمچنان نسبت به اراده و خواست من

دانست و می -و نه مهر –یگری را ترس دی عهد و پیمان میان من و شالوده

ردم کارکرد اصلی قانون را نه افزایش توانمندی و شادکامی و تندرستی )بوم و م

ی بیستون(  که حراست از افراد در برابر تجاوز افراد دیگر و شادی در کتیبه

ی مرکزی بدبینی افالطونی به من و انست. سرمشق مدرن به این شکل هستهدمی

گرایی ارسطویی که در قالب تعبیر کلیسامدار ی آزاد را حفظ کرد، و قبیلهاراده

ی از رستگاری مسیحی تناسخ یافته بود را پذیرفت، و تصویری از روابط اجتماع

ی د و ترس را غریزهاش بوو نظم جمعی به دست داد که امنیت خواست اصلی

 دانست.مداری میبنیادین پشتیبان قانون

گوییم، همچنان با معمایی حل امروز وقتی از نظم اجتماعی سخن می

های اجتماعی ناشده سر و کار داریم. این معما به آن شکل تام و تمامی که در گونه

چرا واقعی )مثل حشرات اجتماعی( حل شده، هرگز در آدمیان حل نخواهد شد. 

ای تکاملی و سازگار ای چنین اجتماعی نیست و خطراههکه انسان در واقع گونه

اش را به با بومهای طبیعی گونه

برساختن شهرهایی چند میلیون نفره 

راهنمایی نکرده است. از این 

روست که پاسخهای موجود به 

معمای نظم اجتماعی انسان یکتا و 

فراگیر و قاطع نیست، بلکه شاخه 

واگرا و موقتی است و  شاخه و
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دهد که مدام در معرض هایی از کنش متقابل انسانی را به دست میصورتبندی

 نقد و بازبینی و ابطال قرار دارد.

ای که پاسخهای نظری به این های فرهنگیدر جریان انتخاب طبیعی منش

یکی اند. اند، دو سرمشق کالن باقی مانده و تداوم یافتهمعما را صورتبندی کرده

دهد و آن نگرش ایرانشهری است که نظم را بر اساس مهر و پیمان توضیح می

ی ایست که در قالب مدرنیتهرومی-سازد؛ و دیگری چارچوب یونانیاستوار می

داند. به مداری میغربی بازسازی و احیا شده و ترس و خشونت را مبنای قانون

ت ایرانشهری چنین درخشان و ی سیاسبینیم که کارنامههمین دلیل است، اگر می

نماید. این ی پیامدهای سیاسی مدرنیته چنین سیاه میارجمند است، و اگر سیاهه

اند و شان مشغول بودهشان به دفاع از سرزمینکه ایرانیان در سراسر تاریخ

شان در سرزمینهای دیگر از راه فرهنگ )صدور دین و هنر و فناوری( یا مداخله

راه ابریشم( بوده، و این که بسیار به ندرت و آن هم تنها در بازرگانی )تاسیس 

اند، بخشهای باستانی قلمرو خودشان )مثل شمال هند( لشکرکشی تهاجمی داشته

 خیزد.ی نظم اجتماعی بر میی مهرآیین دربارهاز همین اندیشه

ای که از همان ابتدا در دولتشهرهای از سوی دیگر خشونت و سرکوبگری

ر روم به دولتی اددار وجود داشته، و بعدتر در قالب امپراتوری بردهدهیونانی بر

کوشد پیمان اجتماعی شود، پیامد چارچوبی نظری است که میواقعی تبدیل می

ی الگوی ایرانی تعریف کند. مدرنیته نیز با تعریفی که از قرارداد را واژگونه

جای خودِ قلبم )چنان که  لبم بهپذیر کردنِ رمزگانِ قاجتماعی کرده، و شمارش

پذیر شده بود( به رخدادهایی جهانگیر مانند عصر غارتگری در مهریشت کمیت

ها و در نهایت ها و انگلیسیها و بعدتر عصر استعمار هلندیها و پرتغالیاسپانیایی

ها ها و آمریکاییها و آلمانهای خونین روسهای سرزمینی و کشورگشاییتصرف

ی تمدنی ایرانی در واقع تنها کانون مقاومت در امروز حوزه منتهی شده است.

 ه معمای نظم اجتماعی است. بی خاص پاسخگویی ی این شیوهبرابر سیطره
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داشتها و پیامدهای این دو سرمشق با هم تفاوتی چشمگیر دارند. پیش

ترین کند و مهر و محبت را که خصوصیها آغاز مینگرش مهرآیین ایرانی از من

ی آزاد من برای گیرد و میل و خواست و ارادهیافت روانشناسانه است مبنا میدر

کند و بر آن مبنا پیمان اجتماعی را در سطحی پیوند با دیگری را محور قلمداد می

ی مهرآمیزی که از جنس آشکارگی گیرد. یعنی از پیوند دونفرهکالن نتیجه می

گاهی کند و از این رو تکیهاز میغتر از قراردادهای زبانی است آاست و فربه

دهد. در این چارچوب مندی به دست میاستوارتر و پایدارتر برای قانون

مدار و متصل به های من از دیگری نه بر اساس روایتی گذشتهداشتچشم

های اجتماعی، که از آزمودن دیگری در اکنون و ترسیم امکانهای عینی کلیشه

بینی شود. از این رو پیمان در هر اکنون از نو بازپیشاروی من و دیگری ناشی می

هایی منتهی اش در سطحی اجتماعی به قانونشود و بازنماییو از نو تثبیت می

 ند و هم اخالقی.شود که هم خصلتی حقوقی دارمی

پردازان در سرمشق مدرن با تصویری یکسره متفاوت روبرو هستیم. نظریه

در واقع نقش من در برساختن  -تا فرویداز مارکس گرفته –بزرگ مدرنیته 

ی خودمختار و عقالنی من برای کردند و ارادهجهان خود را انکار میزیست

ی خود دگرگون ساختن تاریخ خویش را منکر بودند. مدرنیته در شالوده

گرایی و فرو کاستن هراسی آن را حفظ کرده، و قبیلهزهدگرایی مسیحی و لذت

ماعی را بدیهی انگاشته است. بر پای خود ایستاندنِ من، ها به نهادهای اجتمن

ی مدرن بدان پردازان بسیاری در افق اندیشهایست که فیلسوفان و نظریهوظیفه

داشتهایی نااستوار و اند. اما این دفاع بر اساس پیشاند و از آن دفاع کردهپرداخته

مداری و گرایی و قبیلهشکننده انجام شده و به همین خاطر در نهایت همواره نهاد

ها عینیت اجتماعی مدرن را تعیین کرده است. ها به سود جماعتگیری مننادیده

ای که قرار است مهر را بیافریند و بباالند، بر این مبنا اصوال سطح روانشناختی

شود. هرآنچه هست باید در سطح اجتماعی و در قالب قراردادی حقوقی انکار می
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انساالرانه صورتبندی شود، و همین است که از سویی و سرد و خشک و دیو

فناورانه شدن ارتباطهای انسانی را به دنبال داشته و از سوی دیگر نظم محکم و 

اش بر جهان را ممکن اقتصادی-ی نظامیوار مدرنیته و سیطرهتا حدودی نظامی

گذشته و  ساخته است. در این سرمشق نظری اکنون اهمیتی ندارد و تاریخ

که است آینده از اندازی شمچ

مهم است. از این رو چنان که 

اخالق به گفت کانت می

شود و کاسته میفرو وظیفه 

کرد، چنان که هگل اصرار می

جبری تاریخی و نهفته در 

ها از دیگری را رقم آینده توقع

 زند. می

نوشت: بر بیشتر خوانندگان آشکار است که من هوادار سرمشق ایرانی پی

ی داشتهای نظری برسازندهکنم پیشقد نگرش مدرن هستم. یعنی فکر میو منت

مدرنیته جای نقد و چند و چونِ بسیار دارد و اگر با دقت وارسی شود، در بسیاری 

ی آید. همچنین به سیر تحول اندیشهاز جاها نادرست و پا در هوا از آب در می

ای اخالقی و و هم از زاویه اش نگاهی انتقادی دارماروپایی و دستاوردهای عینی

دانم. دفاع نمیی این سیر تمدنی را قابلشناسانه در کل کارنامههم با ذوقی زیبایی

ی تردیدی نیست که همین جریان مدرنیته با استیالی مهیب خود در سه شاخه

علم، فناوری و هنر طی دو قرن گذشته ارجمندترین دستاوردها را به بار آورده 

چون و چرای این دستاوردها اینده و مصرف کننده و وامدار بیاست، و من ست

بینم که مدرنیته در عینیت هستم. با این همه گوشزد کردن این نکته را ضروری می

های اش بیشتر استعمار و غارتگری و ویرانی محیط زیست و انقراض گونهبیرونی

نی بوده است، تا های فرهنگی و زباکشی و نابودی تنوعگیاهی و جانوری و نسل
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جهان مردمان زنده هنر و علم و فناوری. یعنی آنچه به لحاظ آماری در زیست

داری و جنگهای جهانی بوده است، و نه نسبیت تجربه شده، عصر استعمار و برده

عام و سمفونی نهم بتهوون و تلکسوپ هابل، که تنها نخبگان فرهنگی مخاطب و 

بینم که بر این نکته داوری را از آن الزم می اش هستند. این ابرازکننده مصرف

تاکید کنم حضور دیرپای سرمشق نظری ایرانی همچون بدیلی نیرومندتر و 

تر و از نظر تاریخی بارورتر را باید مورد توجه قرار داد. زیانتر و بیکهنسال

تمدن ایران زمین کاربردی از مهر برای تعریف نظم اجتماعی به دست داده و 

ریزی سیاست ایرانشهری از آن استخراج کرده که بسیار پیچیده ای برای پیشیوه

ای که تداوم تمدن ایرانی و احیای پیاپی دولت فراگیر ایرانی و مهم است. شیوه

تر و در شرایطی و انسجام اجتماعی مردم ایران زمین را در زمانی بسیار طوالنی

بینیم، ممکن ساخته است. بسیار بسیار دشوارتر از آنچه در تمدن مدرن می

ی نقاط قوت و برسنجیدن این دو سرمشق در برابر هم و داوری کردن درباره

که شاید در مقام یک منِ پارسی،  ی هریک از ماست،ضعف هریک وظیفه

گرایی و آزادی داشته باشیم و نهادها را پیامد ای بر خودمختاری و ارادهپافشاری

ها بدانیم و بخواهیم و بکوشیم که تمدن من هایی همگرایی خواستو نتیجه

ایرانی بر محور همین قواعد نقد و بازبینی و بازسازی شود و سبکبارتر و نیرومندتر 

سازد، به سیر تحول از آنچه که پیشتر بوده، و آنچه که مدرنیته برایش محتمل می

 اش ادامه دهد.تاریخی
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن ن هم هستند. آساندوستانِ دوستان من، دوستان م

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

کنم. نیز منتشر می (www.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
mailto:sherwinvakili@yahoo.com

