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 سرمقاله

گیر و دیرپا ی وقتکه به پایان رسید، چند طرح و برنامه ۱۳۹۶سال *  

ای دارند ها که کمرگاهی دارند که باید شکست و قلهرا به پایان بردم. از آن برنامه

اش شود و آسان. یکیکه باید پیمود، و پس از آن مسیرشان هموار و سرازیری می

ی تمدن ایرانی بود. انداز حوزهماجرای تدوین روزشماری تاریخی از چشم

شت و هنوز هم ادامه دارد، و سال گذشته به طرحی که چندین سال ادامه دا

« روزشمار معنادار ایرانی»ی ها انجامید، که نامش فشرده«رام»تدوین و انتشار 

با نظم و ترتیبی کامل ادامه یافت و  ۱۳۹۶ها در سال ی رامبود. انتشار روزانه

نتیجه به زودی در قالب چهار جلد کتاب روزشمار ساالنه و یک مجموعه کتاب 

ی این تر که تاریخ روزشمار جهان است انتشار خواهد یافت. هرچند ادامهفصلم

ی مرکزی کار انجام شده و محتوایی ها به درازا خواهد کشید، چون هستهبرنامه

 دانستم انتشار یافته و در اختیار دوستان و یاران قرار دارد.که ضروری می

ی سیمرغ بود که پنج ریههای دیرپا، همین نشی دیگری از این طرحنمونه 

هایی جایگزین مانند کانال تلگرام به گذشت و به کمک رسانهسال از عمرش می

نشینی اش ضرورت خود را از دست داده باشد. چلهرسید انتشار ماهانهنظر می

اش آمد فرصتی برای انتشار ی نوروزی و سفر به ترکستان چین هم در پیساالنه

ی نوروزی فرصتی رسید انتشار شمارهبه نظر می گذاشت وسیمرغ باقی نمی

ها. با این همه طی فصل بهار به مناسب باشد برای ختم این زنجیره از سیمرغ

ی سیمرغ دریافت کردم که قدری بازخورد و پیام از دوستان و دوستداران درباره

 تصمیم گرفتم انتشار آن را دست کم به صورت فصلنامه ادامه دهم. 

ی پیشین است، ی سیمرغ، که کمابیش همان ماهنامهما، و این فصلنامهاینک این ش

 با حجمی قدری بیشتر و بسامدی کمتر...
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 :فصل بهاراخبار  

 

های زروان در فصل بهار برگزار شد و با ی کارگاهدو گام از دوره* 

« مدیریت هدف و آرمان»ها به در این دورهاستقبال چشمگیر دوستان روبرو شد. 

ها ی زروان همچنان در عصرگاه آدینهدورهپرداختیم. « مهارتهای ارتباط انسانی»و 

 شود.برقرار است و ماهی دو بار )یک هفته در میان( برگزار می
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* عصرگاه سه شنبه چهارم اردیبهشت گروه هنری مهر اعالم موجودیت 

ی کشورمان نقاش برگزیده کرد. گروه مهر سازمانی مردم نهاد است که با همت

ی هآقای سهیل مرادپور تاسیس شده و برای پژوهش، بازنمایی و خلق اثر در زمین

ای که به مناسبت آغاز به کار این کند.در گردهماییهویت ایرانی فعالیت می

ی همایش برگزار شد همراه با دوست و همکار گرامی دکتر فرید انجمن در خانه

که « شناسانه در هنر ایرانیییهفت ترفند زیبا»اشتم با عنوان ای دلو سخنرانیقاسم

 ام انتشار یافته است.اش بر کانال تلگرامفایل صوتی
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پژوهی ی فیلمعصرگاه آدینه هفتم اردیبهشت نشست چهاردهم حلقه* 

ستان برگزار شد و در آن همراه با دو« شکل آب»انجمن زروان با موضوع نقد فیلم 

عزیزم دکتر غالمرضا آذری، مسعود بربر، امیرحسین بابایی و کوروش جاهد 

 ردیم.ی این فیلم سخن گفتیم و بحث کدرباره
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ی ی جشنوارهاردیبهشت در اختتامیه چهاردهمجمعه * عصرگاه 

م با عنوان ای داشتالمللی تئاتر دانشجویی که در تئاتر شهر برگزار شد سخنرانیبین

ای در کتاب جشنواره که بعدتر به صورت مقاله« شناسی زمان بیکرانهاسطوره»

 انتشار خواهد یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر  (Flow« )اوج»کتاب  *

میهای با همت مشهور میهای چیکسنت

ام آقای رضا علوی به دوست گرامی

پارسی ترجمه شد و به بازار کتاب 

کتاب عرضه شد. در ویرایش علمی این 

ی من بود و ی کوچکی بر عهدهوظیفه

 ام.ای هم بر آن نوشتهمقدمه

* شامگاه یکشنبه هفدهم 

ی ادبی ی حلقهفروردین نشست ماهانه

سیمرغ با محور نقد آثار سیاوش 

کسرائی برگزار شد و در آن من همراه با دکتر امیرحسین ماحوزی عزیز در این 

 و تبادل نظر پرداختیم.زمینه سخن گفتیم و با حاضران به بحث 
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ی ایران دوشنبه هفدهم اردیبهشت در مجمع فالسفه* عصرگاه 

ی تاریخی تدوین متون افالطونی و واسازی ی زمینهای داشتم دربارهسخنرانی

ی مهمانی. در این نشست دوستان و استادان گرامی محتوایشان، با تمرکز بر رساله

ر ماشاءاهلل رحمتی، دکتر حسین کلباسی اشتری اهلل مالصالحی، دکتدکتر حکمت

 مقامی هم بر محور بازخوانی خرد ایرانی سخنرانی کردند.و دکتر احمدرضا قائم
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ی انجمن مهستان برگزار ی نخست خرداد ماه چهارمین کنگرهدر هفته* 

نهاد به حزبی سیاسی شد و در این گردهمایی این سازمان از تشکلی مردم

ی بازسازی سیاست ای داشتم دربارهگردیسی یافت. در این نشست سخنرانید

نامی ایرانشهری و امیدوارم دوستان بنیانگذار این سازمان که به پاکیزگی و خوش

 شهره هستند بتوانند در این زمینه گامی بلند بردارند. 

 

 

 

 

 

 

 

ته بخش مهمی از طرح نقاشی کردن موجودات داستان دازیمدا پیش رف* 

هایم بر تلگرام نگاره و تا به حال بیست موجود از این مجموعه بر کانال

(https://t.me/SherwinVakiliArtانتشار یافته است. این نقاشی ) ها در

نهایت وقتی کامل شدند در قالب کتابی با توضیحات انتشار خواهند یافت و این 

« نگ موجودات کیهانیفره»های دستی است که بازنشر کتابی قدیمی با نقاشی

 نام داشت.

که شرح سفر زمستان « پترزبورگی مسکو و سنتسفرنامه»کتاب * 

ام انتشار یافته مان به روسیه است تکمیل شده و بخشهایی از آن بر کانالگذشته

است. کل کتاب هم در تابستان انتشار خواهد یافت. در ضمن نگارش کتاب 

 ه که تا پایان تابستان به انجام خواهد رسید.هم آغاز شد« ی ختا و ختنسفرنامه»

ی هشتاد جلدی کتابهایم که به ی الکترونیکی مجموعهانتشار نسخه* 

ی نوروزی بر کانال و تارنمای سوشیانس نهاده شده بود انعکاسی عنوان هدیه
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ها قرار گرفت. چنان که پیشتر جالب توجه داشت و مورد توجه مخاطبان و رسانه

ی الکترونیکی کتابها ام، من با انتشار رایگان نسخهشتی اشاره کردههم در یاددا

موافقم و نه تنها این کار را برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و انتشار دانایی در 

دانم دانم، که آن را به حال صنعت نشر هم سودمند میی مردم مفید میمیان توده

شود، بیشتر هم فروخته خواهد و معتقدم کتابی که )به هر شکلی( بیشتر خوانده 

ام که از تحلیل سیستمی بازار کتاب برآمده بود، در جریان اهدای شد. این دیدگاه

ی کاغذی این هشتاد کتاب محکی تجربی هم خورد و با اقبال مخاطبان به نسخه

اش را رایگان در دسترس داشتند، باعث شد برخی از PDFی کتابهایی که نسخه

 به چاپهای بعدی برسد. کتابهایم به سرعت 
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که جلد « جم»کتاب * 

دوم مجموعه داستانهای 

ایرانی است و بعد از  اساطیری

گیرد قرار می« سوشیانس»

داستان انتشار یافت. این کتاب 

زندگی جم )جمشید( را از 

کودکی تا زمان شکست 

اش از آژیدهاک خوردن

 نی بازخوانی شده است.کند و در قالب سرودهایی گوساروایت می

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

ام آقای محمد نجاری و یاری نشر با همت دوست گرامی« عصر هخامنشی

اش شورآفرین و مدیر فرهیخته

آقای حسین کاظمیان تجدید 

چاپ شد. هردوی این کتابها 

عرضه در نمایشگاه کتاب 

 . شدند

تاریخ »ار کتاب * انتش

که « نهاد در عصر ساسانی

پنجمین جلد از تاریخ تمدن 

تا تابستان به رساند، ایرانی است و بحث دوران پیش از اسالم را به پایان می

تعویق افتاد. این کتاب در پاییز امسال انتشار خواهد یافت و کمی پس از توزیع 

اش را هم بر لکترونیکیی رایگان اام نسخهاش به رسم همیشگیی کاغذینسخه

 .ام خواهم گذاشتتلگرام تارنمای سوشیانس و کانال
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هایی در منِ پارسی: اندیشه»ی مجازی * از ابتدای تابستان دوره

ی تلگرام برگزار خواهم کرد. را بر رسانه« شناسی تاریخی ایران زمینجامعه

مین بخش اخبار در پایان ه ی ثبت نام رااطالعات مربوط به این دوره و شیوه

 ام.آورده

ام و شناسی مکان نوشتهی جامعهای که دربارهی دو جلدی* دوره

اه امسال انتشار خواهد یافت. ی زروان دانست، مهرمی نظریهتوان آن را ادامهمی

شناسی جامعه»انتشارات فکر نو این دو کتاب را منتشر خواهد کرد که عبارتند از 

جلد «. شناسی تاریخی مکان ایرانیجامعه»و « میتاریخی مکان: نگاهی سیست

ای سیستمی ی زروان و بازتعریف مفهوم مکان در زمینهنخست به بسط نظریه

کند. جلد دوم که پردازد و آرای اندیشمندان معاصر در این زمینه را نقد میمی

، ی مکان ایرانی تشکیل یافتههایی موردی دربارهحجمی افزونتر دارد و از پژوهش

 دهد. های این چارچوب نظری در فهم مکان و معماری ایرانی را شرح میکاربست

ای خواهم داشت * در اولین روز از تابستان در دانشگاه تهران سخنرانی

شناسی تاریخی انجمن این نشست را گروه جامعه«. هاایران: تمدن راه»با عنوان 

اش را بر نیارمی مدیریتآتنا غالمکند و خانم دکتر شناسی ایران برگزار میجامعه

 عهده دارند.
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 هارشیدیمرور خاطرات خو

 ۱۳۸۳کوهنوردی در دشت الر، بهار 
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 شناسی اتریخی اریان زمیناهیی رد جامعهاتریخ منِ پارسی: اندیشه

 هاها، نهادها و تمدنگام نخست: سرآغاز بحث: من

 ی اول تیرماهتاریخ آغاز دوره: هفته

 

 ی نخست( تمدن ایرانی: نگاهی سیستمینشست/هفته

در تمدن ایرانی: بازخوانی عصر « من»ی دوم( سیمای هفته نشست/

 هخامنشی آغازین

 ی سوم( زبان، شعر و معنا: بررسی متن گاهان زرتشتنشست/ هفته

ها، هایشان: چینیهای قدیم و دیگریی چهارم( ایرانینشست/ هفته

 هاها و رومییونانی

 

 ی مجازی تلگرامی: اتریخ من پارسیدوره

 

  پیش درآمد:

هایم طی سالهای گذشته همواره بازخوردهایی از عالقمندان به کالس

کردند یا کردم که چون در شهر یا کشوری دیگر زندگی میدریافت می

داد شان با ساعتهای کالس سازگاری نداشت، توفیق دیدارشان دست نمیبرنامه

در روند کردند. برای سهیم کردن این دوستان و دورادور کالسها را دنبال می

 هایی را بر تلگرام برگزار خواهم کرد.کالسها، از این به بعد دوره

نام در دوره به گروه تلگرامی کالس چارچوب: دانشجویان با ثبت

ی هر دوره کشد. برنامهی کالس یک ماه به درازا میشوند. هر دورهدعوت می



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

ا ساعت پرسش و پاسخ و بحث ر ۲-۱ساعت تدریس و  ۲-۱هفتگی است و 

ای تدریس )به صورت فایل دقیقه ۲۵-۱۵بخش  ۴شود. در هر هفته شامل می

صوتی و تصویری، غیرهمزمان( به صورت یکجا یا تدریجی بر گروه کالس 

ها( و یک نشست همزمان دوشنبه ۲۲:۰۰شود )برای شروع، ساعت بارگذاری می

(online ۲۲:۰۰( پرسش و پاسخ هفتگی هم داریم )برای شروع: ساعت 

ها(. منابع مورد نیاز دانشجویان )مقاله، کتاب، فیلم، فایل صوتی( هم بسته نبهش

توانند در چارچوب مباحث به مورد بر گروه نهاده خواهد شد. دانشجویان می

برای خود تعریف کنند و برای انجام آن راهنمایی  دوره طرح پژوهشی یا ترجمه

ان و گهگاه دعوت از خواهند شد. همچنین نشستهای بحث گروهی دانشجوی

 ی دوره افزوده خواهد شد.استادان بیرونی هم هر از چندی به برنامه

 

 

 محتوا: 

توان در این سه جمله را می« تاریخ من پارسی»ی پرسش مرکزی دوره

 صورتبندی کرد:

؟ ( ساختارها و کارکردهای تکامل یافته در تمدن ایرانی کدام است۱

 ای را پدید آورده است؟زها، و مسیرهای تکاملیها، تمایاین تمدن چه مرزبندی

هایی دارند؟ اند و چه ویژگیها در ایران زمین چگونه تحول یافته( من۲

ر دنهادهای اجتماعی و فرهنگی )سیاست، دین، هنر، ادبیات، اسطوره و...( 

ها و این نهادها چگونه بوده اند و پیوند آن منایران زمین چگونه تکامل یافته

 است؟

ری ( ارتباط تمدن ایرانی با تمدنهای همسایه چگونه بوده؟ چه عناص۳

 شان رد و بدل شده است؟شان میاندر پیوندگاه اتصال
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شود که در هریک به ی مستقل تشکیل میهر دوره از چهار نشست/هفته

پردازیم و اینهابا هم ارتباط درونی ی تاریخی و یک موضوع خاص مییک دوره

ار ن در هر دوره/ ماه یک مبحث اصلی داریم که در قالب چهدارند. بنابرای

ی ها و محورها بسته به نظر و عالقهشود. موضوعی دقیقتر ارائه مینشست/ هفته

شود، هرچند من هم مسیری را برای دانشجویان و با رایزنی با ایشان تعیین می

 تدریس در نظر دارم و گام به گام پیشنهاد خواهم کرد.

 بت نام: ی ثشیوه

ی کالس )پنجاه هزار تومان( به: شماره کارت: ی ماهانه( واریز شهریه۱

6104-3378-9449-8383 

به نام  ۴۰۲۷۴۶۰۳۴۹یا شماره حساب بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

کنند، لطفا با یاری شروین وکیلی. )دوستانی که خارج از کشور زندگی می

همین راه پرداخت را انجام دهند.( خویشاوند یا دوستی در داخل کشور از 

ساعت پیش از آغاز  ۱۲مهلت ثبت نام در هر دوره تا نخستین روز هر ماه )

 دوره( است. 

ه ب( sherwinvakili@ام )( ارسال کد رهگیری به نشانی تلگرامی۲

  همراه این اطالعات: نام کامل/ رشته و مقطع تحصیلی/ شهر محل سکونت/ 

ر محتوای ارائه شده و بحثهای دانشجویان د ( پذیرش این قاعده که۳

 کالس را به بیرون از فضای گروه منتقل نکنند.

گوشزد: دسترسی به بخشی از محتوای نشستهای پیشین برای 

وارد گشوده خواهد بود، اما برای پرهیز از شلوغ شدن فضای دانشجویان تازه

 هد شد. ی بحثها و محتواها ماهانه از روی آن هرس خواکالس، بدنه
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 شناسرد  سوگ یک جامعه

 ۲۷/۲/۱۳۹۷ی اعتماد، یکشنبه روزنامه

 

 تیغ هندی بر نیاید روز پیکار از نیام

 شیرمردی را که باشد مرگ پنهان در کمین   

 

شناسی او را دیدم، و در کل نخستین بار در نشستی در انجمن جامعه 

گرفت و  ای شکلند بار دوستیدیدارهایمان بیش از چند باری نبود. اما همین چ

اش اش و جای دادنمهری و احترامی. چرا که یکی دو برخوردِ اول برای شناختن

های ناحسابی ای که آدمها بسنده بود. آن هم در زمانه«آدم حسابی»ی در رده

 های حسابی کیمیا بودند. فراوان و آدم

دد. در روزگاری گرنخستین دیدارهایمان به بیش از یک دهه پیش باز می

تدوین و اجرا شده  -از سر بالهت و خیانت–که در فضای دانشگاهی سیاستی

بود و به اخراج و بازنشستگی استادان کارکشته و خردمند انجامیده بود و هجومی 

رقم زده بود، که  -های آدم ناحسابیاز رده–از تشنگان منصب به این محیط را 

رای جایگاه استادی، تنها ارتباطهایی سازمانی از دانایی و تخصص و اخالق الزم ب

و تعهدهایی ایدئولوژیک را داشتند، و آن هم آمیخته با آز و ریا. در آن دوران 

های حسابیهای کشور شتاب گرفت، اغلب آدمتاریک که انحطاط دانشگاه

دانشگاهی اغلب سر در گریبان فرو برده و از غوغا کناره گرفته بودند. کم بودند 

نی مانند او که تازه در این هنگامه کمر همت بربندند و به میدانی عمومی کسا

ی بازمانده از دیوانیان و دیوانگان بکوشند. آن وارد شوند و در اصالح ویرانه



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

های آن روزگار بودند و حسابیترینِ آدماندک کسانی که چنین کردند، حسابی

 ان بود.هایشترینشک یکی از برجستهراد بیدکتر قانعی

 

 

 

 

 

اش از ابتدای کار علم در ایران بود. چندین کتاب در این زمینه دغدغه 

ی ساز و کارهای تولید علم در ایران های جدی و معتبری دربارهداشت و پژوهش

نشستی، از ساز و کارهای انجام داده و منتشر کرده بود. پای حرفش که می

 منتهی به تولید ضدعلم و ضداندیشه جلوگیری از تولید علم، و از مدارهای قدرتِ

ها بسیار خوانده و بسیار نوشته و بسیار ها برای گفتن داشت. در این زمینهنیز نکته

اندیشیده بود. به همین خاطر وقتی خطری که بر نهادهای دانشگاهی سایه افکنده 

اش را ترک کرد و به میدان آمد ی خلوت علمیبود جدی شد، کنج امن و آسوده

جایگاهی درست و سنجیده را نیز برای کنشگری برگزید، و آن انجمن و 

نهاد است و مستقل از بسیاری از شناسی ایران بود که سازمانی مردمجامعه

 های سازمانهای دیگر.آلودگی

و راست و صریح. از این  کوشا بود و منظم و دقیق و سختگیر، و رک 

، از میان آدمهای ناحسابی و رو هم دشمن فراوان داشت و هم دوست بسیار

گاهی حسابی! گزافه نیست اگر بگویم حضورش در انجمن در دورانی دشوار تکیه

شناسان در فضایی امن و سالم، و در میان یابی مجدد جامعهشد برای سازمان

 های ناامید شوری ایجاد کرد و امیدی. جوانتر
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ی ما دوران یند که زمانهاندیشی بعدها به روزگار ما بنگرد و ببشاید تاریخ 

ی پیش که پاکسازی هاست. از همان چهار دههی حاشیه بر متن در دانشگاهغلبه

ی ها باب شد، یک طبقهاستادان و تثبیت معیارهای ارتقای خردستیز در دانشگاه

نوظهور از دانشمندان و فرهیختگان متخصص پدید آمدند که کارشان به معنای 

ها جایگاهی رسمی نداشتند. استادان د، اما در دانشگاهدقیق کلمه دانشگاهی بو

ی جوان و نسلهایی کم کم توسعه یابنده از فرهیختگان پیشین، دانشمندان نوآمده

های گذشته پدید آمدند که به آموزش و پژوهش مشغول بودند و اغلب طی دهه

محروم ارتباطهایی هم با دانشگاه داشتند، هرچند از عضویت رسمی در این محیط 

راد یکی از ایشان بود. یکی از پوشی کرده بودند. دکتر قانعیمانده یا از آن چشم

های گذشته نوعی دانشگاه در سایه را پدید آوردند که فعالتر و آنها که طی دهه

های رسمی بود، و پیرامون آن حضور داشت و تر از دانشگاهتر و فربهسرزنده

 کرد. اغلب آن را تغذیه می

راد دیروز خرقه تهی کرد و از میان ما رفت. اما ردپایی قانعی دکتر 

ای ارجمند از خود به جای گذاشت. با حضور اثرگذار و نیرومند ماندگار و خاطره

لکنت و آوازه اش در روزگاری که غیاب رسم بود، با صدای بیو سنجیده

ریت انسانی هی و مدیشد، و با سازمانداش در دورانی که سکوت توصیه میگشاده

ای که این فن از یادها رفته بود. برآمدن کسانی همچون اش در زمانهو مهربانانه

ی امید، و چه باک از غروب خورشیدها، او در روزگار ما دلگرم کننده است و مایه

 ر انتظارمان باشد.  ی آفتابی نو داگر که در پس افق طلیعه

 اند از پی مردار دنیا جنگجویکرکسان 

 ی برادر گر خردمندی چو سیمرغان نشینا   
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 اغوا، تجاوز و حق کودکی

 های عصر نوسنگی(ها: پیکرک)نگاره

 

 

 

 

 

 

معلم به  کی یجمعتجاوز دسته زیانگگذشته که خبر شگفت یروزها یط

 یزیچند بار آمدم که چ افت،یانتشار  آموزان مقطع متوسطهبزرگ از دانش یگروه

بود و  اریبس یو هربار دستم به نوشتن نرفت، که گفتن سمیمورد بنو نیدر ا

تنگ. با  خاطبم یمعنا درهم فشرده و مجال نوشتن اندک و حوصله یهاخوشه

مردمان  یگفت و نوشت، هرچند که با نظر عموم دیهست که با ییزهایهمه چ نیا

 .مان ناسازگار باشدجامعه یو قانون یحقوق یهنجارها ای

 

ام. مثل گذرانده یآموزش یعمر خود را در فضاها یمن بخش عمده .۱

 یبعد از آن پانزده سال را به زندگ ،یآموزدانش یمردم دوازده را به زندگ شتریب

 ستیو ب رستانیو دو سال در سطح دب ستیب نیام و عالوه بر اگذرانده ییدانشجو

( ۱۳۸۶-۱۳۵۹و هفت سال ) ستیب قایدق یعنیام. ها درس دادهسال در دانشگاه

 یآموزش ی( کارگزار سازمانها۱۳۹۷-۱۳۷۱و هفت سال ) ستیمخاطب و ب

خواهم گفت، به نظرم  میهاو مشاهده ستهیز یرو آنچه از تجربه نیام. از ابوده
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 یبرخاسته و نه برخورد گذرا و مقطع ستنیدارد و از ممارست در نگر یآمار یدقت

 .نهادها نیبا ا

است،  ریآور اخه محور افتضاح شرمک یمربوط به رفتار جنس یهاگره

 نیهم هست که چن یعیدارد و طب ینمود یآموزش یاست که در فضاها یقتیحق

برسند،  یبه بلوغ جنس جیاز نوجوانان در کنار هم به تدر یادیشمار ز یباشد. وقت

امر  نیشد و ا هدخوا انینما انشانیخارج از هنجار خود به خود در م ییرفتارها

هرآن  یناهنجار جنس ینشگاه مشترک است. منظورم از رفتارهادر مدرسه و دا

 یو رفتار جنس یو تندرست بلوغ جنس یاست که خارج از روند عاد یزیچ

 انی( و خواه در میبازها اعمال شود )بچهبزرگسال یمردمان باشد. خواه از سو

مام نابالغان(. ت یآغوشهم ،یجنس رآزا ،ییگراخودِ شاگردان بروز کند )همجنس

و سالمت  یکلمه با تندرست قیدق یبه معنا یعنیموارد به نظرم ناهنجار است،  نیا

در آن  یو اختالل یاناهمخوان است و خدشه یجنس یروین یرشد و توسعه

و ملتهب است، و  ماریآشکارا ب تیجنس ینهیما در زم ی. جامعهشودیمحسوب م

است که بر اساس  ینگذارااستیعارضه بر دوش س نیگناه ا یبخش عمده

 ینیو همنش یختگیگذشته از آم یهادهه یغلط، ط یدیعقا ای یدتیعق ییتعصبها

 .اندکرده یریدختران و پسران جلوگ یکودکان ناهمجنس و همدرس یعیطب

با  ریاخ یروزها یو ط  #me-too یموج اعترافها انیدر جر شتریپ

خواندم که  یمطالب یجنس یهایاز دوستان از تعد یبرخ یخاطرات و گزارشها

آن است  قتیمورد ناهمساز بود. حق نیخودم و مشاهداتم در ا یستهیز یبا تجربه

و  امدهیرا د دهیپد نیاندک از ا اریبس ییهااطراف خود نمونه طیکه من در مح

 یبودند، ناسازگار است. وقت اشیمدع انیگوکه خاطره یبه نظرم با بسامد نیا

 یو آن هم پسربچه دم،یرا د هایمورد از آزار همشاگرد کی تنها م،یدر دبستان بود

 ییسال باال یبود از همکالسانمان که دو سه تا از قلدرها ییو ترسو فیظر

به سرعت  هیقض نی. ادادندیو آزارش م گذاشتندیسر به سرش م حیتفر یزنگها
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که ) دهیاز همکالسان پسر ستمد ییچندتا یدو هفته با مداخله یکیو پس از 

  .نبود یماجرا هم جنس تیو ماه افت،یبودم( خاتمه  انشانیدر م کنمیافتخار م

روزها  نیا یط انیستم که آنقدر دوستان و اطراف نیا یجنس شکل

دوران  انیاند، احتماال در گوشه و کنار بوده، اما راستش من تا پااش نوشتهدرباره

. دمیاز آن را ند یانمونه لمیتحص

مورد  کیتنها  امیدر دوران معلم

رخ داد که در همان  یاحادثه نیچن

با  و دیبار اول خبرش به گوشم رس

 رستانیاز مسئوالن دب یآن که برخ

بودند سر و  لیما یعالمه حل

بلند نشود، با  هیبابت قض ییصدا

چند تن از همکاران چندان 

د را کرده بودن شانیبه همکالس یکه تعرض یتا آن چند شاگرد میکرد یپافشار

  .از مدرسه اخراج کردند

 ادیروزها ز نیکه ا یبیوحشتبار و مه یموارد من آن فضا نیا یجدا

داشته باشد.  یاشکال امیینایب کنمیو فکر هم نم ام،دهیرا ند سندینویاش مدرباره

با هم  یدو نفر ایبکند  یایشوخ گرید یبا کس یکه کس آمدیم شیگهگاه پ

که در  یات ستمگرانهیداشته باشند، اما آن وضع یادع یخارج از دوست یارتباط

در  یاش اغراقو به نظرم درباره دمیرا من ند مینیبیم هایسینوخاطره ای هالمیف

هم که آن روزها  یاخواهانههمجنس یامروز وجود دارد. ارتباطها یگفتمان عموم

به نظرم  گرید یاندک داشت و از سو یبسامد ییاز سو شدیم دهید گاهیگاه و ب

ارتباط پسران و دختران نوجوان.  یبود به مسدود شدن راهها یجبران یواکنش

دست  نیاز ا ییشهایکه گرا یشمارهمکالسان کم یهمه بایچنان که بعدتر تقر

 .با جنس مخاطب برقرار کردند یعاد یداشتند، ارتباط
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 ای بند کردن بزرگساالن و معلمان ر،یاخ ییدر رسوا یاصل یمسئله اما

شمرده شده است،  کتای یخواهکه به اشتباه با همجنس یهاست. امربه بچه انیمرب

( یلی)پدوف یبازو بچه ستین نیچن یاز نوجوان شیتا پ نیسن یکه برا یدر حال

که در  یدوران دراست. به خصوص  یمتفاوت یو اختالل جنس شودیم دهینام

دو تا از  یکی یدرباره ییحرفها نیچن م،یبود یعالمه حل ییراهنما یمدرسه

ها همان یمعلم شدم درباره رستانی. بعدتر که در همان دبدیرسیمعلمها به گوش م

بار معلوم شد که صحت داشته است. آنچه رخ داده  نیتکرار شد و ا یحرف نیچن

 عیو نه تجاوز، اما همان هم با واکنش قاطع و سر دبو فتنیبود از نوع اغوا و فر

 یکردند. بعدتر برا رونیشد و هردو را از مدرسه ب یمدرسه منته ریمعلمان و مد

فرزانگان درس دادم و هرچند در آنجا  یدر مدرسه یبه نسبت طوالن یمدت

 شتریب ییهابود و انتظار داشتم نمونه شتریدر برخورد ب تمیو قاطع زتریت میشاخکها

 زهیها با شاگردان پاک. ارتباط معلمدمیند یزیچ نم،یرا بب ییهایناهنجار نیاز چن

با  یمواز شیبود هم کماب یخود شاگردان جار انیبود و آنچه در م یو رسم

هم همان  اشلیدل کنمیبودم و فکر م دهیپسرانه د یهمان بود که در مدرسه

  .بود یتیجنس ییجدا

جار ناهن یکه ارتباط یدر تمام موارد ام،دهیکه من د ییکم تا جا دست

رخ داده، ماجرا از جنس اغوا و  یآموزش یدر فضا یاگردبا ش یبزرگسال نیب

 نیهم ماجرا به هم ریمورد اخ نیو در ا ،یگول زدن بوده و نه تجاوز خشن جنس

 یرخشد. ب لیقا زیاتم یجنس یانواع اختاللها انیم دیکه با یعنیشکل بوده است. 

 یازشت و زننده است، اما محتو شکینوجوانان با هم ب یجنس یهایاز شوخ

 یموزشآ ی)که در فضاها یبازبچه انیم دیندارد. از آن سو هم با یداریپا یجنس

همساالن و  انیم )در هر دو شکل یخواهو همجنساندک دارد(  اریبس یبسامد

 .اغوا و تجاوز انیم نیگذاشت، و همچن زیناهمساالن( تما
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رخ که  یاآور حادثهتهوع تیبه خاطر ماه دیآن که امروز شا خالصه

است. آنچه  انیمردمان نما یذهن ریو اغراق در تصو یجوزدگ یداده، به نظرم نوع

به  انیمرب ایمعلمان  یجنس یدرازبدهم آن است که دست یگواه دانمیالزم م

که اغلب با واکنش  ده،نادر بو اریبس اریبس یامر امدهیکه من د ییشاگردان تا جا

 یستم جنس یو درباره ده،یانجامیم مهمکاران به طرد و اخراج مجر عیتند و سر

حتا کمتر هم داشته  یشکل بوده و بسامد نیهم ماجرا به هم گریکدیشاگردان به 

  .است

 

 

 

 

 

نستوه در راه حقوق زنان  یدوبووار را امروز به عنوان مجاهد مونیس .۲

 انیآشنا یکه احتماال برا دهندیبه او نسبت م یاخالق ییایو گاه سجا شناسندیم

و  یزهوشیآور جلوه خواهد کرد. ضمن احترام به تبهت اشنامهیبا افکار و زندگ

اش درباره امیکه داور میبگو دیاب خته،یفره یبانو نینثر ا ییوایارج گذاشتن به ش

 سمینیبه فم خواهانهیمدار و آزادحقوق ییگراگذار از زن یعنیمنتقدانه است.  اریبس

 یو برهوت کیدئولوژیا یایزدگاستیس ،یممفهو ییرا خطا نیموج دوم امروز

 ییزهایچ اریاز بس یکیام. اما نوشته ییزهایاش چدرباره شتریکه پ نمیبیم ینظر

 یاز رده یاتیآن است که تجرب دانند،یدوبووار نم مونیس یدرباره غلبکه ا

  .( داشته استشانیاز ا ترعی)و به نظرم شن زادهیحائر -یطوس

دخترانه در  یرستانیمعلم دب ست،ین یدیترد اشیختگیفرهبانو که در  نیا

برقرار  یجنس یو با آنها ارتباط فتیفریبود و در آنجا شاگردانش را م سیپار

که اغلب با حضور ژان پل سارتر و با مشارکت او  یرعادیغ یا. رابطهکردیم
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 انکایو ب نیوروکس یدست کم دو تن )ناتال شانیا انی. در مگرفتیصورت م

بدل شدند و خاطرات خود را نوشتند و رفتار  سندهینو ی( بعدتر به زناننیلَمبل

 نیوالد تیو تجاوز دانستند. خانم دوبووار به خاطر شکا یرا تعرض جنس یو

در  ییقضا یتیاخراج شد و به دنبال محکوم رستانیدختران از دب نیاز هم یکی

بووار بعدتر در دو مونیشد. س الابط اشسیتدر یم پروانه.۱۹۴۳سال 

 ییهاهیکرد، هرچند با توج یضمن یاقرار شیرفتارها نیا یدرباره ییهامصاحبه

 ینوجوان را به آزاد یبه دختران اشیدرازدست -بیو غر بیمن عج ددی از–

 !دست اندر بافت نیاز ا ییو حرفها یزنان و برساخته بودن امر جنس

 ییمن است، الگو ینقد و داورو موضوع  مینیبیموارد م نیدر تمام ا آنچه

رو در  نیبر عهده دارد، و از ا یآموزش یبزرگسال که نقش یدارد. فرد کسانی

کرده،  دایپ یو علم یعقالن یتینوجوانش مرجع چشم شاگردان معموال همجنس

ارتباط  نیدارد. خواه ا یجنس یتیکه ماه کشاندیم یو به ارتباط بدیفریرا م شانیا

 زشیآم ای( داشته باشد، زادهی)مثل مورد حائر بیو غر بیعجو  یجنسشبه یشکل

 نیا ی. در همهمینیبیسارتر م-که در جفت دوبووار یکامل از آن نوع یجنس

نوجوان که  یمعنا که شاگرد نیدر کار است، بد ریچشمگ یموارد، عدم تقارن

که  ردیگیقرار م یچ است، موضوع شهوت کسیه ایاندک  اشیجنس یتجربه

است.  یو یتیو شخص یعقالن ییاش کمک به رشد و شکوفاشده فیتعر یفهیوظ

. ستیاحرفه یانتیخ ر،یتعب نیترزدودهتیو جنس نیترالگو در ساده نیا

 تیاز موقع یمعلم یسوءاستفاده

 یستهیز یاش است که در تجربهمقتدرانه

 تیجنس یدر حوزه یبیشاگرد اختالل و آس

 نیرتریگرو در ساده نی. از اآوردیم دیرا پد

 یانیاست و در ب یاخالق یگناه ریتعب

  .یحقوق یجرم تررانهیسختگ
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من محل پرسش بوده که چگونه ممکن است  یمسئله همواره برا نیا .۳

 یاریبنگرد. بر خالف بس یجنس لیبه شاگرد نابالغش به عنوان موضوع م یمعلم

 یروشن به نام رفتار جنس مشخص و یزیاز روشنفکران معاصر، من اعتقاد دارم چ

و  زیآملیو تخ انهکه!( خالقانه و آزاد دی)و با تواندیوجود دارد که م نیهنجار

. گنجدیدو انسان ناهمجنس بالغ م انیدر قالب ارتباط م تیرها باشد، اما در نها

است، همچنان خوردن  یاز اختالل جنس یشکل یگریمعتقدم هرنوع ارتباط د یعنی

به جامه و جانور  یجنس لیاست. خواه م یگوارش یک اختاللجز خورا یزیهرچ

 میرا هم بگو نیهمجنس. ا اینابالغ  ایکه کودک  گرید یبه آدم ایباشد،  اءیو اش

 لیمعتقدم م یعنیهستم.  خواهیو آزاد ریگآسان اریبس تیجنس ینهیکه در زم

رکس با است و ه یشخص یشکل بدن امر ای شناسانهییبایز یقهیمثل سل یجنس

 ینرسانده حق دارد در پ گرانیبه د یبیو آس یکه آزار یتا وقت یایجنس لیهر م

به نظرم به  انیم نیدر ا یبرخاسته از اختالل جنس لیباشد. م لیآن م یضاار

 یهنر شباهت دارد، که تا وقت یدر حوزه یایقگیبدسل ایدر بدن  یایختیبدر

 .ستیمربوط ن گرانیبه د مربوط نکرده، گرانیاش آن را به ددارنده

 یو عاد یشخص یاختالل جنس کینوبالغ  اینابالغ  یشاگرد یاغوا اما

. میسن و سال سر و کار دارطرف کم دنید بیمورد آشکارا با آس نی. در استین

داشته باشد،  یلیو م یتینوبالغ خود رضا اینابالغ  یکه نوجوان یطیحتا در شرا

و خدشه  بیبه آس شود،یمن اختالل محسوب م یبندکه در رده ییرفتارها نیچن

)اغلب  یاکه نوباوه یرو بزرگسال نی. از ادیفرد خواهد انجام یجنس یعیطب لیبر م

. دهدیم یتسر یکه خود دارد را به و یدر واقع اختالل کند،یهمجنس( را اغوا م

 یعاطف یو انتخاب خود ارتباط لیاست که با م نیافراد چن یرشد جنس یعیطب ریس

 لیو معموال همسن و سال خود برقرار کنند و بعد م جنسناهم یبا کس زیو مهرآم

 نیافزا کشف کنند و بشناسند، و امتقارن و هم یرا در روند یگریو تن خود و د

است.  یتکامل یو ضرورت یشناختعصب یایکشمیکه س ،یآمار یانه مشاهده
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 براز فرد در برا ینگهبان شافهیکه وظ گر،ید یکس لیم یرهیپرتاب شدن به دا

 یکه آشکارا اختالل یفرد لیشدن به موضوع م لیاست، و تبد ییسقوطها نیچن

 یعیروند طب نیدر ا یایختگیو گس یو انحراف یاوقفه شکیدارد، ب یجنس

اغوا بوده و  طیشرا نیکه رفتار بزرگساالن در ا نیرو ا نی. از اشودیمحسوب م

و در آن  تین رفتارها رضایاز ا هیان خود تا چه پاکه نوجوان نینه تجاوز، و ا

است در روند  یاختالل مینیبیندارد. آنچه م یتیمشارکت داشته باشند، اصوال اهم

 یمبتال به اختالل جنس یکس لیم یکه با مداخله ،ینوجوان یرشد جنس یعاد

 نیاز چنمحافظت فرد  قایدق ریو بدتر از همه آن که شغل آن فرد اخ ابد،ییبروز م

 .بوده است ییهامخاطره

 

 

کار  ینجایکه تا ا یدوبووار و همفکرانش با کل خط استدالل مونیس .۴

-دوبووار دگاهیحاکم بر د یداشتم مخالف هستند. شگفت آن که چارچوب نظر

دارد که اغلب سرسختانه  نیادیو بن انینما یشباهت یطوس-زادهیسارتر و حائر

 ،یعیرطبیغ ،برساخته یامر تیهردو گروه جنس دید. از شودیانگاشته م دهیناد

 یبورژواز یهایتباه ایملعون  طانیش یبا وسوسه یآلودگ لیمرموز، و )به دل

امن  ییهاهینامنتظره حاش یآلود است که در ضمن به شکلگناه یمردساالر( امر

هردو  یدئولوژی. در اداردیو تعرض به نوجوانان را مجاز م یخواهاز همجنس

 یطانیو ش زیآمچندان گناه یآغوشهم نیااست.  دهیزن و مرد نکوه یعیطب زشیآم

 توانیاست که م یارکیپاتر یبا هژمون ختهینامقبول و آم یاسیچندان از نظر س ای

 نیا یساخت. آنچه در هردو اشنیگزیبا همجنسان و نوباوگان را جا یشهوتران

درست مثل رفتار  یت که رفتار جنسآن اس شود،یانگاشته م دهیها به عمد نادنگاه

و  یعیطب یانسان، امر یگونه گرِ ید یو رفتارها یو رفتار عضالن یوارشگ



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

 ستین یزیچ نیدارد، و ا یعیو طب نیصورت هنجار کیاست که  یشناختستیز

 .واژگونه تواند شد یحزب یفتوا ای یکه با حکم خداوند

مجاز و  ینوباوگان کار فتنیدوبووار آشکارا معتقد بود اغوا و فر مونیس

معتقد  دیمارکس و فرو یاز آرا یستینیفم یبیترک ریتاث ریمشروع است. چرا که ز

هستند. از  یاجتماع ییهابرساخته یمردانگ /یمانند سن بلوغ و زنانگ یبود امور

 یعنی عت،یانکار طب نیا. «شوندیبلکه ساخته م شوند،یزنان زاده نم»او  دید

 یاز روندها یو غفلت عمد تیجنس یشناختستیفهوم زنسبت به م یینایناب

زنانه و مردانه،  تیو تحول شخص یجنس نیمثل تکو یریپذآشکار و مشاهده

گاه  یو همتاها ستیالیستانسیاست که دوبووار اگز یمشترک اختالل یشالوده

که فکر  کندینم ی. تفاوت چندانسازدیم کیرا به هم نزد اشیوطن عتمداریشر

 نهینر یخداوند ایمردساالر برساخته است،  یاجتماع دینظام پل کیان را زن میکن

و  ،یاهیو حاش یفرع یزیساخته شده، چ یزیچ تیو هوادار مردان. زنان در نها

 یکه دوبووار به شکل یهستند. تصور تیجنس نیدر ماش یایدکیلوازم 

 .کندیم دشیجنس دوم خود آن را انکار، و همزمان بازتول تابدر ک زیانگشگفت

اغواگران نوباوگان  نیکه در تمام ا یمشترک یاز چارچوب استدالل یبخش

باز  تیمفهوم جنس یو آشکارا نادرست درباره یافراط یدیبه عقا م،ینیبیم

دورافتاده  یلیدر قبا یجار ی. همفکران دوبووار با برجسته ساختن سنتهاگرددیم

نابالغ بعد از ختم  دکانکه در آن کو پاپوآ، ینهیمثل اِتورو در گ- تیو کم جمع

 الیمنعطف و س یرا امر تیجنس -!خورندیرا م« مردان ریش» ،یرخوارگیسن ش

تراوش شده است.  یاجتماع یاز بام ن،یدر زم یاشهیریکه ب دانندیو پا در هوا م

مثل آنچه نزد  ییسنتها دهدیشناسانه نشان ممردم یهااست که داده یدر حال نیا

است، و از  ریناپذمیو تعم ابینادر و کم اریبس ییاز سو م،ینیبیاتورو م نایبوم

مثل سلسله مراتب  یگرید ربطیندارد و به امور ب یجنس یتیاغلب ماه گرید یسو

 یاغلب کودکان امر یهم از سو تیو در نها شود،یقدرت مردانه مربوط م
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 دگاهید نیا اب یهم مواز یایوطن یها. نسخهشودیآور قلمداد مو شرم زیانگنفرت

کمتر، همچنان  اریبس یبا رنگ و لعاب ،یظاهرا سنت یوجود دارند که در بافت

بار  نیتفاوت که ا نی. با اکندیبرساخته و پا در هوا قلمداد م یزیرا چ تیجنس

 نیشیاز نگاه پ تیبرنشسته و بام نزول جنس یاش در گنبد آسمان بر اورنگسازنده

 .ودشیبلندتر فرض م

روانکاو کودک به نام  کیم به همراه .۱۹۷۷دوبووار در سال  مونیس

 ینهینوشت و در آن از مجلس فرانسه خواست تا قانون کم یاهیانیفرانسوا دولتو ب

قانون کودکان و نوجوانان تا  نیرا لغو کنند. بر اساس ا یجنس زشیآم یسن برا

( از یتا هجده سالگ گرید یاز کشورها یاریو بس رانی)در ا یسن پانزده سالگ

افراد بزرگسال  یرو هرنوع همبستر نیهستند و از ا رفعالینارس و غ ینظر جنس

 یامر تیجنس گفتیم هیانیب نی. دوبووار در اشودیجرم محسوب م شانیبا ا

ستم بر کودکان  یشده نوع ادی یاجتماع است، و منع حقوق یدهیبرساخته و آفر

 نیخود لذت ببرند. ا یجنس لیاز م توانندیه نمک شودیمحسوب م یو نوباوگان

و روالن بارت امضا کردند. اما  دایفوکو، ژاک در شلیرا ژان پل سارتر، م هیانیب

 یپارلمان فرانسه آن را رد کرد و بر اجرا

به نظرم  هیانیب نیفشرد. ا یشده پا ادیقانون 

 یهایدئولوژیا یبانیرسوا از پشت یانمونه

برخاسته از  یهالیخطاکار مدرن از م

 .است یاختالل جنس

 

 

 یندیبلکه فرا ست،یپا در هوا و برساخته ن یامر تیمن جنس دیاز د .۵

خاطر به همان  نیاست. به هم یتکامل یستمیدر س یو ساز و کار یشناختستیز

کارآمد و ناکارآمد و  یحرکت یگوارش سالم و ناسالم، اندامها یکه لوله یشکل
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. میدار زین اهنجارو ن نیهنجار یرفتار جنس م،یدار ماریو بسالم  یدستگاه عصب

 یرا سوژه یجانور ایکه کفش زنانه، کودک، نوجوان نابالغ،  یمن کس دیاز د

 یکس نیچن کنمیاست. من فکر نم ماریب یبه سادگ دهد،یخود قرار م یجنس لیم

 یتیخالق ای یاسیس یانیاز نظم پدرساالرانه به طغ یبرساخته و قرارداد یفیدر ط

نداشته  گرانیبه کار د یبه نظرم اگر کار یکس نیهنرمندانه مشغول باشد. چن

 یتعرض کند، مجرم گرانید یشخص میو اگر به حر آزار،یب یضیباشد، مر

  .گناهکار است

 یاز آزاد یرا مشتق نیکامل همگان معتقدم، و ا یجنس یبه آزاد من

خاطر  نی. به همشمارمیاش ممحترمخودمختار  یها«من» یکه برا دانمیم یکامل

 یرهیکه در دا ینوجوانان به نظرم تا وقت یجنس یهایگوشیبالغان و باز یانتخابها

ندارد. اما  یرادیاست، ا تیو از جنس تجربه کردن جنس دهدیخودشان رخ م

 یمدارانهسلطه یدرازو دست ،یاز کس یکس یکار به سوءاستفاده یوقت

 یاخالق یبا گناه نجای. اکندیماجرا فرق م شود،یمربوط م یااز نوباوه یبزرگسال

مبنا من هوادار قانون سن بلوغ هستم.  نی. بر هممیسر و کار دار یحقوق یو جرم

از آن سن را  شینوباوگان پ یو خودخواسته نگامزوده اتینه از آن رو که تجرب

 نی. بر اشمارمیم مرا جر شانیا میبزرگساالن به حر یدرازخطا بدانم، بلکه دست

از سن بلوغ کامل، ارتباط  شیهستم که تا پ یمبنا من مخالف هر قاعده و قانون

 یستیز لیم نیتردهیچیپ تی. جنسشماردینوباوگان مجاز م ینهادمند را برا یجنس

 نیاست که بقا و لذت و قدرت و معنا در آن همنش یرفتار یانسان و محور

 اینابهنگام بدان در نابالغان  یاندازو دست ،خورندیو به هم جوش م شوندیم

 ییکه واگرا آوردیم دیپردامنه پد ییدر بالغان اختاللها اشلیدلیحصر کردن ب

 .نمود آن است نیمهمتر لیم یندرو یهایو ظهور ناسازگار ریچهارم متغ نیا
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 جنسیت وحق کودکی

 ۱۳۹۷خرداد  ۲۱ی بامداد جنوب، دوشنبه روزنامه

 

 

 

 

 

 

های فرهنگی دارد و گرایی ریشهای گرایشهای همجنسس: به باور عده

های مختلف خود را نشان داده، به نظر شما این باورها چقدر صحیح در دوره

 هستند و در صورت تداوم چه پیامدهایی خواهد داشت؟

گرایی دو رویکرد اصلی وجود دارد. یک ی همجنسج: در کل درباره

گوید دو جنس زن و مرد طبیعی و ختی است که میشنارویکرد نگرش زیست

عادی و هنجارین هستند و هریک به جنس مخالف گرایش دارند و خارج از این 

شود. بر مبنای این دیدگاه چارچوب میل جنسی اختالل محسوب می

شناسانه و در واقع نوعی عصب-های هورمونگرایی رفتاری است با ریشههمجنس

ها و شود. دیدگاه دیگر که فمینیستسی محسوب می( جنdisorderاختالل )

گوید جنسیت اصوال یک پردازان پسامدرن بدان باور دارند، میبرخی از نظریه

ی اجتماعی است و هنجارها و قالبهایش به کل توسط نهادهای اجتماعی برساخته

 شوند، بلکهشود. در این نگرش به قول سیمون دوبووار زنان زاده نمیتعیین می
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شوند. پس میل جنسی زن و مرد هم امری ساختگی و مصنوعی قلمداد ساخته می

 کند.گرایی رسمیت پیدا میگرایی درست مثل دگرجنسشود و همجنسمی

 س: دیدگاه شما در این مورد چیست؟ 

کنم نگرش دوم نادرست است و اولی درست ج: من به طور قاطع فکر می

دهد شناختی داریم که نشان میواهد جامعههای علمی و شاست. انبوهی از داده

شناختی با قواعد و چارچوبهای محکم و استوار است جنسیت یک پدیدار زیست

ی انسان، که کمابیش با همان ی اعضای گونهکه نه تنها به لحاظ آماری در همه

قواعد در بیشتر جانوران دیگر هم وجود دارد. بخشهایی از رفتار و گرایش جنسی 

شناسانه ی زیباییشوند به روابط قدرت و حواشی سلیقهط جامعه تعیین میکه توس

ی مرکزی زیستی را تغییر و برخی از راهبردهای لذت محدود هستند و این هسته

گرایی اختاللی جنسی است که بنا به آمارهای معتبر دهند. در نتیجه همجنسنمی

پردازان گروه داشتهای نظریهای هم دارد و برتر از تبلیغات رسانهبسامدی اندک

زده و ایدئولوژیک. در این مورد من دوم از آن هم نادرست است و هم سیاست

که بر تارنما « شناسی تکاملیگرایی: تحلیلی در جامعههمجنس»کتابی دارم به اسم 

 ام در دسترس عالقمندان است.و کانال تلگرام

دک در اسالم با کوخواهی و تمایل به س: ارتباط با همجنس و همجنس

ها هایی دارد آیا همین مجازاتتعابیری همچون لواط شناخته میشود و مجازات

 شود؟منجر به پس گرفتن شکایت در ماجرای دبیرستان معین تهران نمی

مان گرا در بحثهایی که همان نگرش دوم ساختج: یکی از اشکال

که مفاهیمی مستقل  ایجاد کرده، تولید ابهام و اغتشاش مفهومی است. طوری

گرایی شوند. باید توجه داشت که همجنساغلب به خطا با هم یکی پنداشته می

(Homosexualityبا بچه )( بازیPedophilia متفاوت است. اولی اختاللی )

عصبی است که از دید من نه جرم است و نه گناه، همچنان که عوارض -هورمونی

توان به لحاظ حقوقی یا اخالقی را نمیرفتاری ناشی از آلزایمر یا شیزوفرنی 
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درازی جنسی فردی بالغ به فردی نابالغ است که در محکوم کرد. دومی دست

قوانین بیشتر کشورها از جمله ایران هم جرم است و هم به نظرم گناهی اخالقی. 

ی این موضوع به شدت مغشوش و ناکارآمد است. مثال اتفاقا قوانین ما درباره

این دو مفهوم قایل نیست، یعنی مرزبندی بالغ/ نابالغ را نادیده تمایزی بین 

گیرد. تمایز دیگری که اهمیت دارد بین اغوا و تجاوز است. تجاوز در هر سن می

و با هر ترکیبی جرم است و غیراخالقی، اما اغوا تنها در شرایطی چنین است که 

جنسی عادی مردمان  ی کودکان به کار گرفته شود. اغوا بخشی از رفتاردرباره

است که اگر بینابین دو فرد بالغ با قدرت تشخیص و انتخاب کامل باشد ایرادی 

شان در بودن تجربگی و فرودستی افراد نابالغ به خاطر بیندارد. اما درباره

 شود.شان محسوب میسلسله مراتب قدرت اجتماعی، تجاوز به حقوق

 

از کودکان  تیحما حهیال بیتصو یس: ما همچنان در حال تالش برا

 بوده است؟ یقانون نیاز نبود چن یبروز تجاوز به کودکان ناش ایآ میهست

غشوش پرابهام و م اریبس نهیزم نیما در ا ی: چنان که گفتم دستگاه حقوقج

 یدو روزآم قیدق یفلسف یهم آن است که پشتوانه اشلیو ناکارآمد است و دل

روزآمد مسلح  یعلم یهاهیها و نظرو به دادهمربوط به حق ندارد  میمفاه یبرا

 .ستین

 یرهااز فشا یاز جمله تجاوز ناش یاجتماع یهابیآس یا: به باور عدهس

 نیشما با چن دهدیجامعه رخ م ریقشر فق یاز سو میاست و اغلب جرا یشتیمع

 د؟یموافق یباور

مد جامعه بسا کیدر  یو انحطاط اخالق ی. فقر فرهنگستین نی: نه، چنج

که نشان دهد فقر  امدهیند یاما من آمار معتبر دهد،یم شیرا افزا ییرفتارها نیچن
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و فقر  یفقر فرهنگ نیب یموضوع دارد. احتماال همبستگ نیبا ا یارتباط یاقتصاد

 .ستیو درست ن یکرده که عقالن جادیرا ا یتصور نیچن یاقتصاد

جاوز تبه فرزندانشان که  ینیبه والد دنیبخش امیالت ی:  راهکار شما براس

 ست؟یتجاوز چ دگانید بیشده و خود آس

ی تخصص من نیست و مددکاران و روانپزشکان ج: این موضوع در دایره 

های گذشته توانم بگویم که طی دههاش نظر بدهند. تنها این را میباید درباره

غلط  هایی جنسیت در ایران پدید آمده که از سیاستدار در حوزهاختاللی ریشه

های نوظهور و نادرست ناشی شده است. جداسازی فضای دختران و ایدئولوژی

و پسران و محدود کردن ارتباط طبیعی و سالم دو جنس آن هم در شهرهایی با 

چند میلیون نفر جمعیت، و تابو فرض کردن آموزش امور جنسی آن هم در 

ها هستند. ین نابخردیهایی از ابریم نمونهشرایطی که در عصر اطالعات به سر می

کودکان آسیب دیده و پدر و مادرانشان را باید به روانپزشکانی مهربان، و 

 هایی سختگیر واسپرد! گزاران این حوزه را باید به دادگاهسیاست

 

 

 

  



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

 

 شناسی اتریخیی جامعهاریان ستیزی رد جامه

 

دیروز برایم دوستی گرامی از اندیشمندان و فرهیختگان مقیم خارج از کشور 

ای با دکتر همایون کاتوزیان را فرستاد و سفارش کرد که آن را پیوند مصاحبه

از ایران باستان چه آثار علمی مکتوبی » بشنوم و پاسخی بدهم. عنوان این مصاحبه 

بود و بخش دوم آن مورد نظر من است که در آن دکتر کاتوزیان « بجای مانده؟

ری در ایران سخن گفته است. این نکته را هم نگای تاریخبه طور خاص درباره

ناگفته نگذارم که نقد من تنها متوجه ایشان  و اصوال متمرکز بر شخص نیست و 

ی یاد شده موضوعی و گرانیگاهی است که از آن بهره خواهم برد تا مصاحبه

کند، ستیزی و خودخوارشماری را تبلیغ میی گفتمانی داوری کنم که ایراندرباره

 ای و نمودی از آن است.ای دکتر همایون کاتوزیان تنها جلوهفتار چند دقیقهو گ

ی آثار دکتر کاتوزیان توضیحی ی موضع خودم دربارهنخست درباره 

بدهم که شاید در مقام مقدمه سودمند باشد. من برای دکتر کاتوزیان احترام 

ته که آرای خود را ی ایران اندیشیده و این جسارت را داشام، چون دربارهقایل

در قالب کتابهایی منتشر کند، و در آثارش یک چارچوب نظری مشخص و مرتب 

کند و تا همین جای کار خورد که بر آن مبنا اظهار نظر میو معلوم به چشم می

ی شود جای ارج و احترام دارد، چرا که اغلب کسانی که دربارهآنچه حاصل می

اند و جسارت بهرهکنند از دستگاهی نظری بیمیفرهنگ و تمدن ایرانی اظهار نظر 

 آن که حرفشان را در قالب متنی منظم بنویسند و منتشر کنند را هم ندارند. 

از دید من جای نقد فراوان  -ی از این ارج جدا–آرای دکتر کاتوزیان اما  

زده است و با شناسانه و یوناندارد. رویکردشان به معنای دقیق کلمه شرق
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شان هم اطالعی از منابع ایرانی همراه است. دستگاه نظریهی و گاه کمتوجبی

های قرن نوزدهمی مارکس و به خصوص ویتفوگل شکلی بازسازی شد از دیدگاه

ی استبداد شرقی و اهمیت کمبود آب است که از طرفی نگاهی درباره

ا انبوهی شود بکند و از طرف دیگر میشناسانه و استعمارگرانه را منعکس میشرق

 از اسناد نشان داد که اصوال غلط و نادرست است.

 

 

 

 

 

 

شناسی شناسی تاریخی انجمن جامعهطی سال گذشته در گروه جامعه 

اش را بر عهده دارم، سلسله نشستهایی برای نقد آرای ایران که افتخار مدیریت

ی ایشان اش به نقد کتابهاایرانیان در این حوزه برگزار کردیم که چند برنامه

ها بنا بر اختصاص یافت و انعکاسها و بحثهایی هم ایجاد کرد. من در آن برنامه

همین احترامی که حرفش گذشت، سکوت اختیار کردم. چون دوستان نقدهایی 

زدند که با حضورم تیزبینانه و درست داشتند و بحث علمی و بارآوری را رقم می

ی ایشان و افکارشان داشتم دربارهشد. قصد نافزوده نمیمطلب زیادی به بحث 

 ی یاد شده را دیدم و این قصد دگرگون شد.چیزی بنویسم، تا این که مصاحبه

آنچه خواهم نوشت بدان معنا نیست که با دیدن این مصاحبه از احترام  

ایشان و ارج کارهایشان نزدم از بین رفته، اما حقیقت آن است که اینها کاهشی 

شان افزایش یافته است. حدس یتم در نادرست پنداشتن آراینمایان یافته و قاطع

هایی به خرج داده و حرفهایی گر در آنچه من دیدم زرنگیمن آن است که مصاحبه
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در دهان سخنگو گذاشته است. اگر چنین است سزاوار است دکتر کاتوزیان گرامی 

ان نظران شان نزد صاحبتر شدن انگارهای بزند و از مخدوشبه سرعت اصالحیه

 جلوگیری کند.

م گویا با رادیو فرانسه انجام شده بر یوتیوب .۲۰۱۳این مصاحبه در اوت  

(https://www.youtube.com/watch?v=iVhu7p11-Zk  ) در

ه دسترس عالقمندان است. متاسفانه باید بگویم این گفتگو به معنای دقیق کلم

کی دو از جمالت نبود که ی ایگواه نادانی و کژفهمی بود. تقریبا در هیچ خوشه

خطای تاریخی فاحش و غلط چشمگیر به چشم نخورد، و من همچنان در شگفتم 

ی آن کتابها صادر شده است. کتابهایی که از چنین گفتارهایی که از نویسنده

 داد.مستقل از نقدهایم بر آنها به هر صورت بر فرهیختگی نویسنده گواهی می

 توان به این ترتیب صورتبندی کرد:را می های اصلی این مصاحبهگزاره 

اش هیچ سند نوشتاری و تاریخ سال اول تاریخ ۱۲۰۰ما در ایران برای ( ۱

نویسی هم در ایران هرگز رخ نداده و همیشه یونانیان و ای نداریم. تاریخبومی

بندی گر جمعاحبهاند. چنان که مصاند که تاریخ ما را نوشتهها بودهاروپایی

 «مان را بنویسد!یک نفر از اجداد ما نبوده که تاریخ»د: کنمی

 متونی مانند شاهنامه هم ارزش تاریخی ندارند و افسانه و اسطوره( ۲

 هستند و مبنایشان روایتهای شفاهی بوده.

ایم، نبودن آزادی در ایران نگاری نداشتهعلت این که تاریخ و تاریخ( ۳

ایم ولی در یونان چنین چیزی بوده ن نداشتهدر ایرا« آزادی اندیشه و قلم»بوده، 

 اند. و برای همین آنجا مورخان خوبی پرورده شده

ی کوروش ربطی به آزادی و حقوق مردم ندارد و متنی است کتیبه( ۴

 مربوط به چیزهای دیگر. اصوال حقوق بشر امری مدرن است و ایران هم به کلی

 عاری از آن بوده است. 
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ایران منحصر به عصر اسالمی است و قبلش خبری عصر زرین تاریخ ( ۵

 نبوده است.

خط میخی )احتماال منظور پارسی باستان است( ایرانی نیست، بلکه ( ۶

 از ترکیب ایالمی و آرامی عمل آمده!

اش گر بوده و دربارهای هستند که انگار مورد نظر مصاحبهاینها محورهای اصلی

دهد ی تحویل میزیان در پاسخ محتوایکند و دکتر کاتوبه طور خاص پرسش می

 شود. اش همین شش مضمون میکه نتیجه

 

 

 

 

ی مورد نظرمان، هفت دقیقه و بیست و هفت ثانیه به درازا کشید، مصاحبه

های ترین نسبتهای غلط بر دقیقه را در مصاحبهاغراق بگویم که یکی از متراکمو بی

هایی ر جای جای این گفتگو نشانهای که شنیده بودم، داشت. متاسفانه دعلمی

ی ایران و تاریخ ایران دار دو طرف مکالمه دربارهبودن که نادانی عمیق و ریشه

 ی باال به آنها اشاره خواهم کرد. و ضمن نقد شش گزاره داد،را نشان می

اند؟ اصوال نوشتن تاریخ نخست: چه کسی گفته که ایرانیان تاریخ بومی نداشته

ین آغاز شده است. نوشتن تاریخ یعنی ثبت رخدادهای عمدتا سیاسی در ایران زم

با دقتی عینی و گزارش کردن نامها و نشانها و رخدادها، و این هم از ابتدای 

هایی ی سوم پیش از میالد در سومر و ایالم آغاز شده که هردو زیرسیستمهزاره

از ابتدای کار کسی  از تمدن ایرانی هستند. دکتر کاتوزیان انگار انتظار داشته

تاریخ کل تمدن ایرانی را بنویسد و در ضمن اولین دولت فراگیر ایرانی 

ی ی قرن ششم پ.م( و تمدن ایرانی )آغاز شده در اواخر هزاره)هخامنشیان: میانه
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. در حالی که هیچکس تمدن چهارم پیش از میالد( را با هم یکی فرض کرده

 ۲۲۰ا اولین دولت چینی )دولت هان در پ.م( را ب ۱۶۰۰چینی )آغاز شده در 

گیرد و نادرست است اگر فکر کنیم تمدن اروپایی )آغاز شده در پ.م( یکی نمی

پ.م( با اولین دولت بزرگ اروپایی )روم: قرن سوم پ.م( یکی  ۱۶۰۰حدود 

 است. 

نگاری در ایران برایم اما حتا با قبول این خلط هم باز انکار تاریخ

چون اصوال متون تاریخی برای نخستین بار در ایران زمین و انگیز است. شگفت

اند. دولتها و در دولتهای ایرانی )پیش از وحدت سیاسی ایران زمین( نوشته شده

دولتشهرهای سومری و ایالمی و هیتی و اکدی و کاسی و میتانی و بابلی و آشوری 

ع اصلی اند که منبهمگی تاریخهایی مدون و مشخص از خود به جا گذاشته

نگاری هم در نگاری جهان باستان است. نخستین چرخش مفهومی در تاریختاریخ

ترین صورتبندی از تاریخ ابتدای عصر هخامنشی رخ داده و دقیقترین و عینی

ی شود و متن مرجعش کتیبهباستان با آغاز عصر هخامنشی بر صحنه پدیدار می

اشکانی و ساسانی هم در ثبت بیستون است. هخامنشیان و بعدتر دولتهای عظیم 

اند و برایم بسی شگفت است دادهتاریخ خود دقت و کوشش فراوان به خرج می

که کسی تواریخ هرودوت یا حیات مردان نامی پلوتارک را تاریخ فرض کند اما 

های شفاف و گزارش عینی و دقیق بیستون صد سال قبل از هرودوت و گزارش

های بیشاپور و نقش رستم را تاریخ نداند. گذشته دقیق ساسانیان در دیوارنگاره

های عظیمی از ثبت جزئیات تاریخی )در حد روندهای از اینها ما بایگانی

ها و گزارشهای جنگی( را داریم که در مقیاس نامهدیوانساالرانه و امور مالی و فتح

 های دولتشهرهای کوچکی مثل ماری و اوگاریتچند هزار لوح حتا در بایگانی

های عظیمی است که در ها و بایگانیشده است، و این جدای از کتابخانهثبت می

کاخ آشوربانیپال )پیش از وحدت ایران( و باروی تخت جمشید )پس از وحدت 

نگاری است که در قرون میانه باعث شده ایرانیان کشور( داریم. همین سنت تاریخ
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شان را هم بنویسند. چنان که نه تنها تاریخ خود، که تاریخ سرزمینهای همسایه

تاریخ هند و چین و  روسیه و عربستان را جز با مراجعه به آثار مورخان ایرانی 

توان بازسازی کرد. اگر اینها تاریخ نیست پس تاریخ در هزار سال گذشته نمی

نگاری را نادیده انگاشت و بعد مدعی شود این سنت تاریخیعنی چه؟ و چطور می

 شناسی تاریخی ایران بود؟ی جامعههای دربارنظریه

شود، شاهنامه در واقع بازنویسی ای میدوم: چنان که در گفتگو اشاره

های موجود های دوران ساسانی است و در اصل قرار بوده تاریخنامهخدای

ی عصر ساسانی را یک جا گردآوری کند. فردوسی اما چنان که خود به درباره

اساطیری و گزارشهای پهلوانی بازمانده از دوران  روشنی شرح داده، روایتهای

اشکانی )بخش سیستانی شاهنامه( را هم به متن افزوده است. بخش تاریخی که 

بر دوران ساسانی تمرکز دارد اتفاقا بسیار دقیق است و توجه به آن طی سالهای 

گذشته هم ابهامهایی فراوان را برطرف کرده و هم در آثار مهم و محکمی مثل 

تاب خانم دکتر پورشریعتی )سقوط و انحطاط امپراتوری ساسانی( مرجع قرار ک

ی کسی ی تاریخی شاهنامه احتماال از ناحیهگرفته است. غیرتاریخی پنداشتن نیمه

شود که بخش تاریخی )که مختص ساسانیان است( را نخوانده و تنها صادر می

 هن دارد.تصویری محو از اساطیر پهلوانی بخش سیستانی را در ذ
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شود از را می« اندها بنده بودهها آزاد و شرقییونانی»ی کلیشه سوم:

شناسان عصر استعمار را عوامی انتظار داشت که فقط بخشهایی از آثار شرق

رود قدری دقیقتر اند، اما از یک پژوهشگر معاصر تاریخ ایران انتظار میخوانده

ای که به ن سخن نیست، اما من در مقالهسخن بگوید. اینجا مجال گشودن ای

ام که مفهوم آزادی ام هم هست به روشنی نشان دادهتازگی انتشار یافته و بر کانال

در ایران  -اشاش، و صدالبته که نه در معنای مدرنی سیاسیمعنا در–و آزادگی 

گیری زمین از دیرباز وجود داشته و محور صورتبندی اخالق جمعی و مبنای شکل

ی جریانهای سیاسی و جنبشهای اجتماعی هم بوده است. اصوال اولین اشاره

ی سومری اورکاگینه، که گزارشی ی آزادی )اَمورگی در کتیبهسیاسی به کلمه

شود و اولین اشاره به مردم و حقوق تاریخی هم هست( به ایران زمین مربوط می

های هخامنشی در کتیبهی بوم، مردم، شادی( هم گانهمردم )منشور کوروش و سه

ای که به آزادی انتخاب فردی صورتبندی شده است. نخستین نظام فلسفی

گیرد هم نگرش زرتشتی است و پافشاری دارد و منِ آزاد خودمختار را مبنا می

کهنترین متنی که چنین مفهومی را در خود دارد هم سرودهای گاهان است که 

ی غیاب آزادی در ایران وری که دربارهشک ایرانی است. بنابراین تصآن هم بی

 ارائه شده از ریشه نادرست است.

ای نوساخته و قرن توهم حضور آزادی در یونان باستان هم افسانه

ی یونانی و ی معجزهی یونان هم دو کتاب دارم )اسطورهنوزدهمی است. درباره

هوم آزادی دهد مفی فلسفی( که به دقت نشان میافالطون: واسازی یک افسانه

در یونان باستان وجود نداشته و اندیشمندان یونانی از جمله افالطون در برابر آن 

اند. دادهیافته واکنش و مقاومت نشان میمفهوم که از ایران هخامنشی صدور می

شناختی است که باید با مرور متون سیاسی و وارسی آزادی مفهومی جامعه

ها و ساختهای دینی ها از طایفهاستقالل منی قراردادهای حقوقی و بررسی درجه
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اش داوری کرد، و نه تصوراتی ذهنی و مبهم که از هالیوود و و سیاسی درباره

 های اروپایی برخاسته است. رمان

 

 

 

 

 

 

 

ی متن بسیار مشهوری روشن است که پرسشگر و پاسخگو درباره چهارم:

گر که ندارند. مصاحبهی حقوق بشر کوروش هیچ تصوری در ذهن مثل کتیبه

های این حجاب سخن ظاهر دوستداران ایران را به خود گرفته و از الی پارگی

کند. قاعدتا دکتر کاتوزیان پرسش می« ی کوروشنوشتهسنگ»ی گوید، دربارهمی

ی کوروش بر سنگ بایست اعتراض کند و به این حقیقت اشاره کند که کتیبهمی

ت و بر خالف تصور پرسشگر در جایی هم به نمایش نوشته اسنوشته نشده و گِل

 آمده و متنی آیینی است که در پای معبدی دفن شده است. در نمی

کند، اما با کمال تعجب نه تنها ایشان این خطای فاحش را اصالح نمی

گوید که شود. مثال میاش مرتکب میکه چندین اشتباه پیاپی چشمگیرتر درباره

دینی دادن به یهودیان و مصر و کلده و باقی کشورهایی که  آزادی»این کتیبه به 

ای، شود. در حالی که همین عبارت چند کلمهمربوط می« کوروش فتح کرده

چهار خطای نمایان دارد: کوروش هرگز مصر را فتح نکرد، کلده از دویست سال 

ی بهپیش از کوروش نام واحدی سیاسی نبوده و قبلش هم قبیله بوده نه کشور. کتی

ای به یهودیان و حقوق بشر هم هیچ ارتباطی به اینها ندارد و در آن هیچ اشاره

فتوحات هخامنشیان نرفته است. متن کوروش کامال در بافت باورهای بابلی و 
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ایست که ورود پیروزمندانه و نامهفقط برای مردم این شهر تدوین شده و فتح

کند که کوروش به و تاکید می کندی کوروش به بابل را وصف میجویانهصلح

های جنگ را بازسازی کرده و مردم را در دین ی مردم آزادی داده و ویرانیهمه

 شان آزاد گذاشته و تبعیدیان را به زادگاهشان بازگردانده است. و آیین

خواهد این حرفها )حقوق بشر در ما دلمان می»گوید دکتر کاتوزیان می

اما من گمان «. یم ولی واقعیت چیز دیگری استی کوروش( را باور کنکتیبه

خواهد، و واقعیت هم چیز دیگری نیست. کنم ایشان دلشان این را نمیمی

اش در این گفتگو نادرست طرح ها دربارهترین دادهی کوروش که بدیهینامهفتح

شده، نخستین متنی است که در آن به نقش سیاسی مردم و تکیه کردن شاهی فاتح 

های مشابه همه خدایان نامهکند. تا پیش از آن فتحم شهری گشوده اشاره میبه مرد

دانستند و نه خودشان را. تنها با ی مردم میای را نمایندهو گاه رهبران قبیله

شود که تر معلوم میهای همزمان و قدیمینامهی کوروش و فتحی کتیبهمقایسه

داری روبرو هستیم که به طور مستقیم در اینجا با چرخش گفتمانی نمایان و ریشه

شادی »شود و اهمیت های هخامنشی بعدی وصل میدر کتیبه« مردم»به ذکر نام 

در متون سیاسی پارسی را نشان  -یعنی رضایت عمومی از اقتدار دولتی-« مردم

 دهد. می

پنجم: تردیدی نیست که در قرن چهارم هجری عصر زرینی در ایران 

یا چوب  ما این تصور که اعصار پس و پیش آن از فلزات پستایم. ازمین داشته

شناسانی دارد که منابعی محدود را اند، ریشه در نادانی شرقو سنگ ساخته شده

اند. تمدن ایرانی پیوستگی چشمگیری الخطاب فرض کردهخوانده و همان را فصل

 آغاز شدن توان یافت. این تصورِهایش میی دوراندارد و نقاط درخشان در همه

 فرهنگ ایران پس از عصر اسالمی که با تاکید در گفتگو برجسته شده، به کلی

نادرست است و اصوال تقسیم تاریخ ایران به پیش و پس از اسالم توهمی است 

 اند. شناسان برساختهکه شرق
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سقوط ساسانیان یک روند 

سیاسی سی ساله بود و روند تغییر 

ن هم مذهبی و مسلمان شدن ایرانیا

شش قرن به درازا کشید. در هردو 

مورد هم با ظهور دولت عباسی/ 

گیری مذهب سامانی و شکل

هایی شیعه/ اسماعیلی نسخه

گرا از سیاست و دین به باستان

سرعت در ایران شکل گرفتند. هیچ مقطع تیز و دقیقی نداریم که در آن سیاست 

شد و این تصور و دین ایرانیان به خاطر اسالم دستخوش چرخش شده با

دانند، و ایرانیانی که جز آثار ایشان را ی ایران کم میمستشرقانی است که درباره

شهرت یافته، به طور عمده « رنسانس قرن چهارم»اند. اصوال آنچه به نام نخوانده

تر ایرانی به زبانهای رایج جدیدتر ایرانی بوده و این روندی ی آثار قدیمیترجمه

کنند، ثبت شده هایی بومی که دوستان انکارش میر تاریخاست که به دقت د

دار ی مغول ناشی شد بسیار ریشهاست. گسستهایی که از تازش اسکندر و حمله

و عمیقتر از ظهور اسالم بوده، و تاکید بر اسالم ماجرایی سیاسی است که در 

ی جریان استعمار صورتبندی شد و هدفش جدا کردن ایرانیان از بخشهای قدیم

نشین قلمروشان )عربستان و میانرودان و آسورستان( بوده که مدتی زیر و عرب

 ی عثمانی قرار داشت و به دست اروپاییان فتح شده بود.سیطره

 دقتیی بحث خط، آشکار است که نادانی یا دست کم بیششم: باز درباره

ما »وید گپرسد، و میمی« خط میخی»ی گر دربارهوخیمی در کار است. مصاحبه

در مدرسه خوانده بودیم خط میخی ایرانی است، بعد دیدیم نه، از ایالمی و آرامی 

کرد که قاعدتا دکتر کاتوزیان اینجا باید به پرسشگر گوشزد می«. وامگیری شده

ای از نوشتن است، به کند، و شیوهخط میخی یک زبان خاص را منعکس نمی
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ای نگار چنین است. خط میخی شیوههمان ترتیب که خط الفبایی یا خط اندیشه

شده و سومریان، ایالمیان، از نوشتن بوده که با قلم نی و بر لوح گلی نوشته می

شان را با خطهای خاص خودشان ها، و بسیاری دیگر با آن زباناکدیان، هوری

نگار را مصریان و چینیان و اند. به همان ترتیب که خط تصویری اندیشهنوشتهمی

ها و برای نوشتن زبان خاص خود به کار گرفتند و با خط الفبایی فنیقی هاهیتی

 نوشتند. ها و پارسیان و یونانیان مطلب میها و اتروسکآرامی

 

 

 

 

 

منظور پرسشگر از خط میخی احتماال خط پارسی باستان است که آن هم 

خط  کند ایننوعی از میخی است. اما این اشتباهش بخشودنی نیست که فکر می

ربطی به آرامی دارد )که الفبایی است(، یا ایرانی نیست چون از ایالمی و آرامی 

آمده )که هردو زبانها و خطهایی در دل تمدن ایرانی هستند(. دکتر کاتوزیان هم 

دهد و حرفهای به جای اصالح کردن این چرندیات همان خط مکالمه را ادامه می

 که–گوید خط آرامی بسیار دشوار بوده افزاید. یعنی میغریب دیگری بر آن می

ی مستقیم خط آرامی سلطنتی یعنی خط ین نبوده، و خط عبری امروزین ادامهچن

گوید زند و میو آخرش هم شاهکار می -رسمی دیوانی دولت هخامنشی است

ما خط اعراب را اتخاذ کردیم! در حالی که اعراب تنها یک خط )آن هم در یمن( 

طِ )به نظر من زیبای( مُسندی باشد، که در جاهای دیگر ابداع کردند که خ

ی وامگیری نشد و پس از اسالم منقرض شد. خط عربی مورد نظر ایشان هم ادامه

مستقیم خط سریانی است که در ایران عصر ساسانی رواجی کامل داشته و از راه 
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 هم امشانن که–ابریشم تا چین رفته بوده و بعد از اسالم به دست کاتبان ایرانی 

 شود. به خط کنونی ما تبدیل می -های مورد انکار آقایان آمدهیختار در

توانم این را بگویم که دیدن این گفتگو به بندی تنها میدر مقام جمع 

ی راستی برایم ناامید کننده بود و هیچ انتظار نداشتم کسی که کتابهایی درباره

انشگاه آکسفورد است، خطاهایی با شناسی تاریخی ایران نوشته و استاد دجامعه

این عمق و دامنه را در گفتگویی چنین کوتاه مرتکب شود، و قدری برایم دلسرد 

ی هایش تصادفی نبود و واگرایی نداشت، بلکه برعکس، همهکننده بود که اشتباه

ستیزانه بود و با یافت که ایراناین خطاها گرداگرد محوری سامان می

ناپذیری پیوند خورده بود. اندرزی که از دیدن هخودخوارپنداری توجی

داشتها توان گرفت، آن است که پرسشگری از پیشهایی از این دست میمصاحبه

ای علمی یا فضیلتی فاضالنه، که ضرورتی ی ما دیگر نه صرفا کنجکاویدر زمانه

ای اخالقی است، و همچنین است تردید روا داشتن به اعتبار سیاسی و وظیفه

ای بند هایی که اعتبارشان به نمادی و سازمانی و رسانهشها و متنها و گزارهنق

  است، و نه عقالنیتی و سندی و شواهدی و عینیتی.
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 شناسیرسم زردستیزی : گفتاری  رد دافع از جامعه

 

 وارگی آرای عوامانهمرغگفتار اندر تخم

 

 

 

 

 

بارد. زرد ز در و دیوارش میای یرقانی است. زردی ای ما زمانهزمانه 

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

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

ای و بستری ای و زمینهکند، یعنی خوار بودنِ رسانهکاغذین مطلبی داللت می

و عوامانه بودن محتوای نوشته شده  م نویسنده و سبکاست، که خواری جوهر قل

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

شود که به ما را فرا گرفته و رهایی از این یرقان گسترده تنها زمانی ممکن می

ن مرض را یک ای و مستدل بپردازیم و ابزارهای الزم برای درمان اینقدی ریشه

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

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

دفاع برای نقد و داوری، و در نهایت داشتن موضعی و مشخص و منسجم و قابل

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

 پشتیبانی کند. 

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

خواهم کوشید در این زنجیره از  هاست،ها و زردپردازیهمین زردنویسی
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نوشتارها بالغت را )که نیک و ضروری است( در خدمت مفهوم بگیرم و بحث 

شناسی است، و یدانی مشخص و ویژه محدود سازم، که دانش جامعهخود را به م

ی علوم شناسی تاریخی و فلسفههای خویشاوندش، مثل جامعهتا حدودی رشته

اجتماعی و علم سیاست. قصدم نقد و واسازی گفتمانی فراگیر، تکه تکه، شاخه 

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

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

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

اش ها و نقد منطق درونیها و ارزیابی منابع و دادهسادگی با شفاف کردن دعوی

شان سیاسی داد. اما به دالیلی که برخی اش را نشانتوان نادرستی و زیانباریمی

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

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

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

هایی گسسته و نامستدل و پراکنده از شکایتها، ابراز عنی تکه پارهاست، ی

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

 ی مردم کنجکاو جالب و جذاب است. توده

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

ود گرفته و در غیاب منتقدان جدی و پیگیری کم کم علمی و دانشگاهی به خ

شود، که به خودی خود دارد به نوعی هنجار آکادمیک در کشورمان بدل می

ی شرمساری است. همچنین اهمیت دیگرش در آن است که هویت ایرانی را مایه

ستیزی اغلب ده است. یعنی ایرانخود قرار دا -و در واقع طعن–محور بحث 

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

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

 اش فرموده باشد.که گویی کسی با القابی دانشگاهی فرمایش
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دانان با آورد. جغرافیهای خاص خود را پدید میعلمهر علمی شبه 

اند، ی خزرایی در وسط مثلث برمودا دست به گریبانن به جزیرهمعتقدا

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

بینان حکایتها گیران و از آن طرف اخترشناسان با رماالن و طالعروانشناسان با جن

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

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

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

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

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

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

 ای بتوان بیانش کرد.  استعاره

ها باید همچون قلوه سنگهایی زیبا، سخت و فرض بر آن است که نظریه

شان ی محکمنی و وزنی داشته باشند و بدنهاستوار و تراشیده باشند. یعنی سنگی

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

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

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

مرغ شبیه است تا قلوه یابد بیشتر به تخملوم انسانی کشورمان انتشار میدر ع

 سنگ. 
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ای شل و ول و نامنسجم و درهم و برهم تخم مرغ است، چون اندرونه

مرغ توان یافت. تخمای استوار و منطقی سفت و محکم در آن نمیدارد که داده

پاشد شکند و فرو میشار میای نازک و ناپایدار دارد و با اولین فاست چون پوسته

مرغ اش. تخمزند به لباس پلوخوری مدعیاناش گند میی مخاطیو آن اندرونه

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

ی زایمان مرغکی که از عبور در لوله

مدعی اندیشه ناشی شده، که گرم و نرم 

، و نه خشن و زبر و حمایتگر بوده است

رحم، همچون سنگ محک. تخم و بی

مرغ است، چون اندرونش حتا در رنگ 

و طرح هم یکدست نیست، و به معنای 

 است. « زرد»رایج کلمه، 

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

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

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

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

ها در برابر های خاص خود را دارد. چرا که سنگِ نظریه و وزن دادهکاریریزه

رزد و در کشمکش با آن است که از وهای پژوهشگر مقاومت میگیرینتیجه

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

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

ای پوک منحصر است و به زایش غالفی پرگزاف است. چون به برساختن پوسته

ماند، چرا که کتابی یا بازی میشود. حاصل کار، به شعبدهود میتهی محداما میان

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

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



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

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

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

 «.شعبده با اهل راز کرد...

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

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

ریزند، و شوند به سرعت فرو میهای سست و توخالی ساخته میچینهاین 

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

ای آلوده و دستی گیرند، دیر یا زود با جامهمرغها را بر میگذارند و این تخممی

های فرو پاشید و لختهمرغهای نظری را باید فشرد و بینند. تخمخالی پاداش می

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

 شان گوهرین. اند و برخیشان مرمرینبرخی
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 ی ماهنگاره

 رویارویی آمریکا و اروپا
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  عبید زاکانیشعری از 

 ق(۷۰۱-۷۷۲= ۷۴۹ - ۶۸۰)

 گیرید مناسک روزه، و نقابواسحاق خیشاه ش ریوز دالملک،یعم نیالدمدح خواجه رکندر 

 

 

 

 

 

 

 

 روزه بسوخت یس یروزه نیرا آتش ا هرکه

 مرهمش شمع و شرابست و دوا چنگ و رباب   

 بود دهیامروز عذاب رمضان د نکهآو

 من بر آنم که به دوزخ نکشد بار عذاب   

  که شوال آمد زیدر جام طرب ر باده

 وعظ بشد نوبت قوال آمد موسم
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  مینوش کن یمآنست دگر باره که  وقت

 میفراموش کن حیروزه و وتر و تراو    

 میآئ رونیز در صومعه ب کوبانیپا

 میدست با شاهد سرمست در آغوش کن    

 میچو گل در قدم الله رخان انداز سر

 میقد حوران قبا پوش کن یجان فدا    

 

 

 

 ندیگو یانیهذ حتیگر به نص خکانیش

 میجرعه زبان همه خاموش کن کیما به    

 مینیترش واعظ ناکس ب یرو چند

 میاو گوش کن یچند بر قول پراکنده   

 زر بر کف و از زال زر افسانه مخوان جام

 میکن اووشیی کاووس و سقصه یتا به ک   

 میبرد انیالحمد که ما روزه به پا هلل

 میو ز دست رمضان جان برد میکرد دیع
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 به جان آمد از آن باد به شبها خوردن دل

 و تنها خوردن دنیفرو کردن و ترس در   

 همه روزه دهان بر بستن ستیعذاب چه

 به شب شربت و حلوا خوردن ستیچه بالئ   

 است نشستن همه شب با عامه یرسم زشت

 هم قدح گشتن و پالوده و خرما خوردن   

 یدیدهن نشن یروزم اگر بو یمدع

 ی حمرا خوردناز باده یم اسودیشب ن   

 

 یز من فوت شد اههکمیی باده فرصت

 با مردم ترسا خوردن یستیگر نشا   

 پس همه روز نیرفت کنون ما و از ا رمضان

 واال خوردن یباده در بارگه خواجه   
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  از شعرهایم:

 ۱۳۹۷ی نوروز قصیده-قطعه

 برای قهار، برای افشین

 

 

 باز من، ما شد، آشکار آمد   گاهِ نوروز و نوبهار آمد

 زاده شد، ماهِ بختیار آمد  پروردمهر می آن جنینی که

 منقرض شد که شهسوار آمد   دولت تارِ زمهریری سرد

 کز دَمش هفت سین به بار آمد  هاست سیمرغیساغرِ سینه

 

 

 

 گشت پنهان و نوبهار رسید   باد اسفند و سوزِ دیوِ سپید

 نوشید لب بود و صبر میتشنه  ی ایرانخاکِ زخمی و خسته

 همچو ناممکنی به اوجِ بعید  ی که مانده ناغافلجانِ سخت

 کاین بهاران شکفت بذر امید؟  چشمِ تاریخِ پیر در کنکاش

 

 سطح دیوارِ زار از رنگم    آهنگمسرستونهای خسته

 شام و آشورِ کشته از جنگم  مرگ بودای بامیان در شب

 ی ننگمکاشمر کرده مایه  ام که اشموغیسرو زرتشتی

 رنج نیرنگ و نکبت و بنگم  مسخ غفلت شدهر جوانم که 
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 مضمونزبان و شبیه و همهم  خونتباریم و همدل و همهم

  تک درختی به قلب باغ قرون  در کویرِ ستوه ظلمتِ چرخ

 هایی کشیده قد بیرونشاخه  زاده از هم، ز بذر خویشاوند 

 شکل و رخسار گرچه گوناگون  برگ و گلها اگرچه رنگارنگ

 

 مرو و پنجاب تا سمنگانم  سمرقند و بلخ و کاشانم من

 ام، ز شروانمام، بادکوبهگنجه  من کمانگیرْ شیر خوارزمم

 ایروان، کاشغر، قَهستانم  خاک خونین حُمص و بغدادم

 تیسفونم که شاه ساسانم  سیستانم که مشت یعقوبم 

 

 قلب در سینه مثل سِندِ دلیر   زینِ قزاق دارم و شمشیر

 ایل و شهرم شکوه عالمگیر  دانه چُست و چاالکمکوچگر

 شکن چون شیرسیردریا، سپه  پایام، تند و تیز و چابکدجله

 سر بر اوج و سریر دل در زیر   قاف و هندوکش و دماوندم

 

 آهنکوبِ خدای جنگپتکْ  خاک ایران: غرورِ خود بودن

 نگُرج و هندو و سوری و ارم ترک و کرد و بلوچ و گیل و عرب

 میهن ای و همیعنی آزاده  پارسی گفتم، اَر تو فهمیدی

 من! -آخر–ای شما، ما و ای تو   پارسی هستم و تو هم هستی
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  راهبرد لذت ـ گریزراه رنج  

  :اش را طوری های رفتاریمن در سطح روانی گزینش اصل لذت

نج را کمینه نماید. کند که مقدار لذتِ دریافتی را بیشینه و میزان رسازماندهی می

هایی سازماندهی رفتار برای دستیابی به این هدف، به ظهور مسیرها و روش

اى از رفتارِ شیوهشود. این راهبردهای لذت، جاافتاده و تکرارشونده منتهی می

این راهبردها به مسیرها  منتهى به پاداش است که در رفتار من نهادینه شده است.

مانند. فضای یموده شده در فضای حالت لذتِ من میهایی آشنا و پراههو خط

شده یا ناشناخته، و مجاز شده یا ناشده، شناختههای تجربهحالتی که کلیتِ لذت

دستیابی هاى مجاز و غیرمجازِ راههراهبرد لذت، خطگیرد. یا غیر مجاز را در بر می

عملیاتى کلی از توان آن را شو می کنداز هم متمایز مىدر این فضا را به لذت 

هاى رفتارىِ هدفمند نمود ست که در قالب کردارها و برنامهاز این فضا دانشده 

 یابد.مى

  :این باور که میزان کلی لذتِ قابل دستیابی )در افراد،  اصل بقای لذت

زمانها، و سراسر عمر( محدود است، به چروکیده شدنِ فضای حالت مجاز و 

های این اصل آن شود. یکی از مشتقمنتهی میمحدود ماندن راهبردهای لذت 

هاى ناپذیر است. در نتیجه بخشراهبرد لذت بدیهى، طبیعى و پرسشاست که 

و  نامعقولو  خطرناکی حالت لذت، ممنوعِ فضا، و مطرود، ناشناخته، غیرمجاز

 .شوندقلمداد میبد 

 ی باید فرض که برای دستیابی به هر لذتپیروی از این پیش ی زاهد:تله

ی لذت در سطح های دیگر را طرد و سرکوب کرد، به قناعت و فقرِ اندوختهلذت

ساختهاى قدرت حاکم بر تعیین شکل فضاى حالت رفتارى شود. روانی منتهی می
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شود، و در نتیجه فضاى حالت پاداش انعطاف و قابلیت هرگز مشاهده و نقد نمى

 دهد.ى خود را از دست مىتوسعه

  راهبردهای لذت به لحاظ نظری نامحدود هستند و آزادی من افظ:راهبرد ح 

 های درونی خودِ من ندارد.شان هیچ مهار و محدودیتی جز انتخاببرای آزمودن

Z   چرا راهبردهای لذت چنین محدود و الگوهایش چنین ساده و تکراری

ی لذت است؟ چه قواعدی در سطح اجتماعی و روانی آزمودن راهبردهای تازه

کنند؟ چرا؟ آیا معیارهایی عام بردن یا مسیرهای جدیدِ پرهیز از رنج را مهار می

 د؟وجود دارد که بتوان بر مبنای آن در مورد راهبردهای لذتِ دیگری داوری کر

O ی آن های همسایهراهبردهای لذت خود را ترسیم کنید. مرزها و محدوده

های مجاز و غیرمجاز با مرزی از را شناسایی کنید و دریابید که در چه نقاطی لذت

شناسی کنید. شوند؟ چگونگی تثبیت این راهبردها در خود را ریشههم تفکیک می

به  دیگرهای یا اقوام و تمدنچه الگوهایى از لذت بردن در طبقات اجتماعى 

رسد؟ چرا چنین است؟ چه آور، زشت، حیوانى و غیراخالقى مىچندش اننظرت

 نماید؟ گونه مىاینشما احتماالً برای ایشان ذت هایى از راهبرد لبخش

 

 

 

  

 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 عقالنیت

 عواطف

 اشون

 اشموغ

 آرمان

 هدف

 برنامه

 نقشه

 راهبرد لذت

 گريزراه رنج
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 تمنای  زیبایی  

 جبار رحمانی -شروین وکیلی

 مدیر میزگرد: مهسا رمضانی

 ۲۹/۱/۱۳۹۷ی ایران، چهارشنبه روزنامه

 

 

 

شدن  دهید بایظاهر و شوق به ز ایکه آ نهیپرسش اولمون امهسا رمضانی: 

 .منوال بوده نیدر گذشته هم به هم ایشده؟  لیمساله تبد کیامروز به 

 خیرسه در تار یشدن، به نظر م دهیدر مورد شوق به دجبار رحمانی: 

در تمام فرهنگ . کرد یابیدور هم آن را رد یتوان از گذشته ها ی، میفرهنگ بشر

 .خاص وجود داشته ینییآ امیبدن ، حداقل در ا نییها، مساله تز

 یهاهنر )ساختن مهره یهانشانه نیربله، در واقع کهنت شروین وکیلی:

شدن را  بایز یبرا یو کوشش شودیمربوط م ییآراتن نی( به همیصدف ای یسنگ

 دهدینشان م

بدن با استفاده از  شی، گاه همراه بوده با آرا نییتز نیا جبار رحمانی:

 یقسمت ها ایمانند پر و استخوانها  ییابزارها نیدر دسترس، و همچن یرنگ ها

 رییدر بدن، و تغ یهمراه بوده با دستکار زیگاه ن. گریاز بدن موجودات د یخاص
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،  یبه عبارت. فرم پاها رییدر گوش گرفته تا تغ ییسوراخ ها جادیشکل آن . از ا

 یاز زمان ها یباشناسیفرهنگ و ز شیدایبدن، همراه با پ یو دستکار ییتن آرا

را  ییتوان تن آرا یلذا نم .هم منشا هستند نهایا ییکهن وجود داشته است. گو

و عناصر به  یباشناختیز یکننده فرمها نییدانست. منطق تع یامروز یصرفا هنر

 .نشات گرفته اند یو فرهنگ یطیمح یکار رفته در آن، از امکان ها

 یعنی افزودن و کاستن–شروین وکیلی: در واقع تاریخ آرایش و پیرایش 

ترین انسان خردمند برابر است. قدیمی یمابیش با تاریخ گونهک -به ساختار بدن

ی های بازمانده از انسان که نزدیک به چهل هزار سال قدمت دارند )نمونهپیکرک

دهند که مثال آراستن موها از دیرباز رایج مشهورش ونوس ویلندورف( نشان می

 بوده است. 

 یزندگان، بلکه برا ینه تنها برا ،یشناس ییبایز نیا جبار رحمانی:

 یها نیبه تدف یرفته است. نگاه یبه کار م زیآنها ن یان و مخاطبان آن جهانمردگ

 یفقط برا ییو تن آرا نییآنست که تز انگریمرده ها، ب شیآرا نیو همچن یباستان

 شدهیم نجامهم ا انیها و خدا یآن جهان یمدنظر نبوده، بلکه برا انیجهان نیا

حاکم بر  یه هنجارهاکه هست آن است ک یاالبته نکته شروین وکیلی:

 اریمثال مع)دارند  یتکامل-یشناختمشترک عصب یرساختهایز ییاز سو بایامر ز

 یبیعج یکشسان یاجتماع یروهایفشار ن ریز یگاه گرید یبودن تقارن( و از سو

 دراز ایها زتکآدندان نزد  دنیاش رسم تراش. نمونهسازندیم انیاز خودشان نما

 ر نپال است.د یالهیکردن گردن نزد قب

 ییبایآن، ز لیجور است. اصوال فرهنگ و ذ نیهم قایدق جبار رحمانی:

فهم کرد.  کیولوژیو ب یعصب شناخت یتوان فارغ از امکان ها یرا نم یشناس

 ستین لیقابل تقل زیعوامل ن نیهرچند به ا

جوامع  یهمه نیمشترک ب یرساختهایز یبله، اما به هر روشروین وکیلی: 

 داد حیتوض بیترت نیه اب شودیرا م
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 انیم یا یبتوان گفت تفاوت جد دیشا ،یکل یدر نگاه جبار رحمانی:

 یها رساختیشما، ز ریبه تعب در انسان هوشمند وجود ندارد. ییمنطق تن آرا

 .کنندیکالن فراهم م یشباهت ها یرا برا یا یحیتوض یامکان ها یادیبن

 ییبایز یالگوها یهمه یاز طرفدارم.  یتصور نیبله، چن شروین وکیلی:

 شیرا نما یفرزندپرور یبخت باال گرید یو از سو کنندیم ییرا بازنما یبارور

  هم باشد :( یجعل شینما نیهرچند ممکن است ا .دهندیم

 یو نقش ها یجمع ینییآ یها تیموقع ،یدر جهان سنت جبار رحمانی:

  ها هستند. ییکاربرد تن آرا یخاص  محما اصل

 بایباورند که شوق به ز نیبر ا زیهر دو استاد عز نیبنابرا رمضانی: مهسا

شدن  دهید بایشوق به ز خیو ما در طول تار ستیمساله معاصر ن کیشدن  دهید

 دایپ یاریموضوع حداقل در جامعه ما شدت بس نیرسد ا یاما به نظر م میرا داشت

و  یشیو مواد آرا ییبایز یعمل ها یمدعا هم حجم باال نیا لیکرده است دل

 د؟یهمدل هست دگاهید نیاست چقدر با ا رانیدر ا یبدنساز

ی ایرانی داشت و شروین وکیلی: بله، فکر کنم پرسش تاکیدی بر جامعه

گرفت. اگر ی کوشش برای زیبا شدن را در این قلمرو تمدنی در نظر میپیشینه

های ی زیرسیستمهمه رسیم که دربخواهیم به این پیشینه بنگریم به این نتیجه می

آرایی و توجه به پوشاک و جامه قدمتی بسیار دیرینه آرایی و چهرهتمدن ایرانی تن

های تن جسدهای یافت شده در هایش فراوان هستند. از خالکوبیدارد. نمونه
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ی پارسیان و مادها در اند، تا جامهفرهنگ پازیریک بگیریم که قبایل سکا بوده

 شان پیچیده است. نسبت به جوامع دیگر همزمانتخت جمشید که بسیار 

 ستیگذشته و امروز ن سهیمقا یبرا یآمار جبار رحمانی:

 ستیخاص جامعه امروز ن دیضمنا اشاره کرد یبله ول مهسا رمضانی:

 هست. خیجوامع در تار انیهمزمان م یسهیاما امکان مقا شروین وکیلی:

دوم  یدر هزاره هایستانیو س هایو بلخ اهیو بابل هایالمیا یجامه شودیمثال م

 . کرد سهیشان مقاهمزمان انیونانیو  انیرا با مصر الدیاز م شیپ

 ییبایز نیدر باب منطق ا یفیک یعمدتا منطق سهیمقا نیا جبار رحمانی:

. آنها یو گستره کم تیآنهاست، نه کم یها و عناصر و فرمها و داللت ها یشناس

توان گونه  یآنها، م طیها و شرا تیحسب قوم زین رانیا یدر درون حوزه تمدن

 دیرا د یشناس ییبایاز ز یمختلف یها

شود معیارهایی عینی مثل سطح کنم میشروین وکیلی: خوب، فکر می

مثال  ی پیشرفته بودن فناوری آرایش و پیرایش را مبنا گرفت.پیچیدگی و درجه

و  انینونای)به طور مشخص  گرید یدر دوران باستان از تمدنها انیرانیا یهاجامه

دست  هم در یفرهنگ نایب یگزارشها نیهمچن بوده است. تردهیچیپ اری( بسانیمصر

اند ردهک ریرا چطور در متون خود تصو انیرانیا انیونانیکه مثال  نیا یعنی. میدار

 اند.داشته انیونانیاز  یادر همان زمان چه انگاره انیرانیو ا

 تهجبار رحمانی: درس

است  نیشده ا رمیدستگ یکل یجهیکه به عنوان نت یزیچشروین وکیلی: 

 پردازندیم ادیکه به ظاهر خود ز یبه عنوان مردم انیرانیگذشته ا یکه در دورانها

کنند  یم میشان را تنظتن و چهره ییبایو ز پوشندیآراسته و متنوع م یهاو جامه

 اندداشته یشهرت
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و  یفرهنگ یخودمدار یبر نوع یمبتن قایعم گزارشها نیا جبار رحمانی:

 هستند یفرهنگ یباشناسیز

 شروین وکیلی: تا حدودی بله، ولی یک جاهایی به نظرم مسئله ابتدایی

های پیچیده بودن نظام اجتماعی است و تکامل نیافتنِ ساز و کارهای تولید جامه

عصر  انینانویمثال  یعنی های آراستن بدن و چهره.یا تکوین نیافتن فناوری

مورد مدام  نیو در ا انددهیدیو آراسته م بایاز حد ز شیرا ب انیرانیکه ا یهخامنش

در  یو بافتندگ یسندگیبودن ر ییاز ابتدا یاحتماال تا حدود کنند،یبحث م

 اند.شان متاثر بودهجامعه

 یاجتماع طیو ظرافت هنرها، متاثر از شرا یدگیچیسطح پ جبار رحمانی:

 میمعموم مردم تع یبرا صهیخص نیدانم ا یالبته نم است. یهنر ینتهاو انباشت س

 بوده است نگونهیجامعه ا یدر طبقات باال نکهیا ایداشته 

 

 

 

 

 

 

 

اشراف و به خصوص  یهمواره طبقه ییبایز اریالبته مع شروین وکیلی:

تدار اق اریبوده و هم مع شتریطبقه ب نیاند. هم انباشت منابع در ابوده انیدربار

 اندشدهیمحسوب م

 یدر فرمها و ظرافت ها یدگیچیپ یاصوال سطوح باال جبار رحمانی:

و انباشت  یطوالن یخیبا تار یجوامع ازمندیخاص، ن اریبس یاز ابزارها یناش

 است. یفرهنگ انیآن جامعه در روابط م یو گاه قدرت باال یفرهنگ
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 ینیشهرنش یتوسعهو سطح  یخیتار ینهیشیخودِ پشروین وکیلی: دقیقا. 

 هستند یمهم یرهایهم البته متغ

در جهان  یشناس ییبایوجه است که ز نینکته مهم در ا جبار رحمانی:

امر  کی یبه عبارت است. ینییو آ یامر جمع کی ،یسنت، در سطوح خاص

 هاست نییاست، که مقدمه آ فاتیمنظورم تشر. است یفاتیتشر

 یایبود در دن یفاتیتشر  یمرکه درسنت ا دیاشاره کردمهسا رمضانی: 

 کرده است؟ دایپ یمدرن چه وجه

. موافقم زیعز نیشرو یبا نگاه عصب شناخت یمن تا حدجبار رحمانی: 

 است افتهی شیانتخابها افزا یافزون شده و دامنه یدگیچیبله، فقط سطح پ

 مهسا رمضانی: چرا اینقدر برجسته شده؟

در  یشناس ییبایه کردند، زاشار یبه درست زیعز نیشروجبار رحمانی: 

 است یکاربرد یدارد، که عموما امر یعامه مردم، منطق خاص

شروین وکیلی: بخشی از ماجرای رونق پرداختن به زیبایی و تبدیل 

اش به صنعتی جهانی پیامد انقالب صنعتی و کاالیی شدن همه چیز است. شدن

را بر  ییبایز بوده و یو شخص یخصوص نیاز ا شیکه پ ییساز و کارها یعنی

 یاکارخانه عیو صنا یجمع یهادر رسانه کرده،یم میتنظ یفرد یاقهیحسب سل

  شده است. لیتبد یاز بازار عموم یجذب و ادغام شده و به بخش

ور در جهان مدرن، بط یشناس ییبایز یکیمکان ریاصوال تکث جبار رحمانی:

هر  یبرا ییبایز دیتول یامکان ها و ابزارها یکیمکان ریهمراه است با تکث یضمن

ه کنند نییتع ینییآ ینبوده، بلکه سنت و جمع ها یفرد یلیدر گذشته هم خ. فرد

 .ها بود شیآرا یکل یبستر و الگو

شروین وکیلی: همچنان که جبار عزیز گفتند این گسترش امکانها در 

ها سازی و هنجارسازی را هم به دنبال داشته است. یعنی گزینهضمن نوعی استانده
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–ای از پیش تعریف شده برای زیبا شدن بسیار افزایش یافته، اما عمال در دامنه

 محصور شده است. -اما پهناور

 یرسانه، امکان ها یدر دروه مدرن، به واسطه امکان هاجبار رحمانی: 

همزمان شاهد تنوع  ،یکالیبطور پارادکس ،یشدن و توسعه صنعت فرهنگ یجهان

 میفرمها و الگوها هست یساز کسانیشاهد  گرید یرو، و از سو شیپ یالگوها

برآمده از  یماد یپاداشها یاز طرف یسازیروند کم نیاشروین وکیلی: 

 گریو از طرف د سازدیم ریپذینیبشیو روشن پ قیدق یلیبودن را خ بایز

 که همان ییالگو .کندیبرقرار م ییبایاشکال متفاوت ز نیب یایبندرتبه

 را در کل به دنبال دارد فرمها یسازکسانی

از صنعت مد هست. صنعت مد در  یناشجبار رحمانی: این کمی شدن 

 یشود، تا به راحت یدرجه بند دیاست، لذا با یبطن خودش مستلزم چرخه اقتصاد

مردم  نکهیا یاست برا یامکان ،یساز یکم نیالبته ا. شود یگذار متیق تیقابل

 .بشوند بازار نیدر همه اقشار بتوانند وارد ا
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اش تولید شود، اما پشتوانهشروین وکیلی: صنعت مد بر زیبایی سوار می

کنند و باید به شکلی رقابتی انبوه کاالهایی است که شکل ظاهری فرد را تنظیم می

آید که تا خریداری شوند. یعنی سلسله مراتبی از اشکال متفاوت زیبایی پدید می

الها را راتب قدرتی است که تولید و تکثیر کای سلسله محدودی بازتابنده

 شانه مدارهای قدرت سیاسی باالسریکنند، و البتپشتیبانی می

بلکه  ست،ین یشدن، صرفا امر معطوف به تکنولوژ یصنعتجبار رحمانی: 

انبوه،  دیتولی جدید در دورهامر مستلزم  نی. اردیدر بر بگ زیتواند فرهنگ را ن یم

 است. ییبایز یسان و امکان فروش الگوهاهم یدیتول یفرم ها

 شروین وکیلی: دقیقا، اما مسئله اینجاست که فقط ماجرا اقتصادی شدن

 زیبایی یا فرهنگِ پشتیبانش نیست. شکلی خاص از زیبایی و فرهنگ است که به

 شود.های عمومی و ابزارهای تنظیم بازار تثبیت میخاطر دسترسی به رسانه

 داره؟ ییامدهایپ چه ه؟یمنف دهیپد کی یسان سازهم نیامهسا رمضانی: 

نعت مساله را عالوه بر مقوله ص نیا توانیدر جامعه ما، مجبار رحمانی: 

. دیفهم یسگیبا نوک یو مهمتر از همه ، گاه یشیفرهنگ ، با مقوله مصرف نما

بلکه  ست،یبه چند شکل محدود ن ،ییبایز یهمه فرمها لیتقل یلزوما به معنا

 .شود یها ساخته م قهیاز الگوها و سل یمتنوع اریطبقات بس

شروین وکیلی: خودِ میل به زیبا بودن و شاخه شاخه شدن فنون و 

اقتصادی -ابزارهای این ماجرا به نظرم ایرادی ندارد. اما آن سرمشقهای سیاسی

شود نقد کرد. به خصوص در آنجا که در واقع زیبایی حاکم بر زیبایی را می

 شده! کنند که البده، اما تبلیغات وانمود میخاصی تولید نشد

 یهاهمه اقشار برند یبرا ،ینظام برند ساز ل،یدل نیبه همجبار رحمانی: 

جامعه  یمعطوف به قشربند قایدق ،یساز کسانیسازد. لذا  یخاص خودشان را م

 شودیانجام م

 امر است. نیاز هم یبرند نمود یماجرا نیا قایدق شروین وکیلی:
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 جادیرا ا ییبایبه بعد، خودش حس ز ییکجایصوال برند، نی: جبار رحما

برند، خودش  .ردیگیدر مصرف برند شکل م ییبایتوهم از لذت و ز ینوع کند،یم

 کند. یآن خوراک فراهم م یو برا کند،یسازد، آن را ارضا م یذائقه م

 یبرندها همان است که در جوامع باستان یچارچوب اصل شروین وکیلی:

 پوشدیفالن جور لباس را م بایز یشهی. فالن هنرپشدیم دهیورت ناممجا یجادو

ا ر یو ییبایز یرویو ن« مانا»است که داشتن آن لباس  نیفرض بر ا نیو بنابرا

پوشی از اش واگذار کردن سلیقه و چشمنتیجه .کندیاش منتقل مهم به دارنده

مزگانی که عالمتِ امر ده کردن به نمادها و رشناسانه است و بسنادراک زیبایی

 شوند/زیبا قلمداد می

 گفتند، منطق زیعز نیاصوال منطق برند، همانطور که شروجبار رحمانی: 

 مشابهت. یمجاورت و هم جادو یاست، هم جادو ییجادو

 یالبته جادوشروین وکیلی: دقیقا. هردو مکانیسم را در برندها داریم. 

 از مجاورت است! رتیرفتنیپذ بایامر ز یشباهت باز درباره

با مصرف  ،یحس اراده و انتخاب فرد یتالق ،یمساله اصلجبار رحمانی: 

شده مد و  نییتع شیاما در بستر از پ ت،یحس عامل. برند است کیاز  یدیتقل

 برند

 ییاز همان ساز و کارها یکیصنعت مد در عمل  یماجرا شروین وکیلی:

ار را از منِ خودمخت /تیو عامل کندیم ترنیساختار/ نهاد را سنگ یاست که وزنه

 .زندیپس م اشیانتخاب در سبک زندگ یصحنه

ز ا یگفتم توهم لیدل نیمنم با شما موافقم. به هم قا،یدقجبار رحمانی: 

اوقات خود برند مصرف کردن، از وجوه  یگاه. کنهیم جادیرا ا تیعامل

 شه. یمهمتر م یعناصر مصرف یباشناختیز
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اصال  شترشانیاست. ب نیاصوال نقد من به برندها هم هم لی:شروین وکی

طبعا ادراک  دیآیم شیخودمان پ یقهیسل ایقبول مد  یپا یوقت یعنی! ستندین بایز

 داده شود حیترج دیبا یشخص ییبایز

در مورد مصرف  یمن بطور فرد یوقت نه،یدر هم قاینکته دقجبار رحمانی: 

در  یاما وقت دهم،یرا مبنا قرار م یباشناسیز یهااریمع رم،یبگ میتصم بایامر ز کی

من  یو به جا شدیاند یدرواقع برند است که در من م شم،یاند یقالب برند م

 کندیانتخاب م

 نکهیتوجه به ا با باشد؟ دیفضا چگونه با نیمواجهه ما با امهسا رمضانی: 

 یچهره ها یو امروز به نوع یکن یجامعه خودش خودش رو اصالح م ییگو

natural را  یباشناسیز ییدر جامعه ما، الگوها کنه؟یم دایمجددا داره ارزش پ

 .دیدر چارچوب فرهنگ موجود فهم دیبا

وجود داشت،  شیبه آرا یدیشد لیدر وهله اول، تماجبار رحمانی: 

اما در  خود فرد. هیاول یعیاضافه کردن رنگ و لعاب بر چهره طب قیاز طر شیآرا

 لیدل نیقرار گرفت، به هم یباشناسیز یاصل اریبدن، مع در یوهله دوم، دستکار

بطور  ،ییجز اریکار بس میتقس کیبدن، در  یتمام بخش ها بایامروزه، تقر

 .رندیگیقرار م یمورد دستکار یتخصص
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 بودن و مثال یعی. امروز طبستینمودن ن یعیماجرا فقط طب شروین وکیلی:

 یقهیبه نظرم محترم شمردن سل شده. راه حل لیمد تبد کیخودش به  یاهخواریگ

 بایز در چشم ناظر دیبا ییبایکه ز یهیبد ینکته نیآموزاندن ا یعنیافراد است. 

  .ندیگویچه م ایدن یهیکه بق نیمستقل از ا د،یبنما

در جامعه ما در مصرف  یرسد بحران اصل یبه نظر مجبار رحمانی: 

 است. نهیزم نیدر ا یسگیو نوک یشینما

 رد؟ک جادیرا در مردم ا یانتقاد یآگاه نیتوان ا یچطور م ی:مهسا رمضان

 اقیکه عم ،یباشناسیناب در امر ز تیبه عامل دنیرس دیشاجبار رحمانی: 

 است، محال باشد یجمع یامر

شروین وکیلی: کلید ماجرا به نظرم آن است که از کودکی مردم آموزش 

زیبایی پیدا کنند و از طرف ی ی شخصی خود را دربارهببینند که از طرفی سلیقه

 دیگر اعتماد به نفس داشته باشند تا آن را محترم بشمارند. 

 یمساله اصل. خواهند بود شهیهم ،ییبایاز مصرف ز یحدجبار رحمانی: 

 است. ییایمصرف زب یروانشناخت یدر منطق ها

 که انتخاب شده باشد. نیهم ندارد. به شرط ا یرادیا شروین وکیلی:

ر بخاط  ،ییبایمصرف ز نیاز ا یدر جامعه ما، بخش: دقیقا. جبار رحمانی

 یخضعف در اعتماد به نفس، به همراه بر یعنیاست.  یرامونیپ یها یجبران کاست

ما ا باشد، یشناس ییبایمصرف مد ز زهیتواند انگ یم ،یروان یها یاز کاست گرید

 است یهنگفر یاختالل ها انگریجبران، ب سمیمکان کیبه مثابه  ییبایمصرف ز

های ی ما که طی دههشروین وکیلی: این بحثها به خصوص در جامعه

تر است. چون ستیز را داشته به خصوص حساسگذشته نوعی نظام سیاسی زیبایی

های رسمی ما دیر زمانی است با تکیه به نوعی زهد/ ریا امر زیبا تابو در رسانه

شود. ی رسمی یافت میشود و شکلی از ستایش زشتی در گفتمانهاقلمداد می

یعنی به شکلی ناسازگون نوعی برند شدن زشتی را داریم، البته در بافتی سیاسی. 
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گفتمان  نیبه نظرم واکنش به ا شانییبایی زدرباره رانیاز وسواس مردم ا یبخش

 است. کیدئولوژیا

 یو هم  از اختالل ناش کیدئولوژیهم واکنش به گفتمان اجبار رحمانی: 

 یاندرون یامر ای ییبایما، ز یدر فرهنگ رسم.  کیدئولوژیگفتمان ا طرهیاز س

رسانه  لیدل نیبه هم. است یطانیش یباشد، امر یرونیاگر در عرصه ب ایاست، 

 است. ییبایز یشان، نف یقاعده گفتمان یها

مان شروین وکیلی: بله، چنین است. در حالی که در سنت تاریخی و دینی

هری تمان غالب معنوی در ایران بوده اصوال زیبایی ظاچنین نبوده. عرفان که گف

 گرفته است.را مبنای مهر می

 نیا دیمقهور واقع شده و شا یدوره ا کی یبدن ط ییگو مهسا رمضانی:

چندان  زیبه آن دوران است ما اساسا در هنر ن یحجم از توجه به بدن واکنش

 است یانیب شتریو هنر در جامعه ب میبدن را ندار ییامکان بازنما

 

 

 

 

 

 

اندازی به حریم بدن و کنم بخشی از این دستشروین وکیلی: گمان می

اش واکنش دیدنی جوانان را به دنبال سازیسازی و حتا زشتکوشش برای پنهان

شان در این زمینه ی تاریخی ایرانیان و صاحب سبک بودنداشته. البته باید پیشینه

ینه این درجه از پیچیدگی واکنش ممکن را هم در نظر داشت. بدون آن پیش

 شد.نمی
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 یهم هست، به لباس ها یسنت یدر فرهنگ ها یحتجبار رحمانی: 

 از رنگها بایز قیتلف کی د،یدقت کن یریعشا

 ییبایز شگریستا شیهاشاخه یدر همه یرانیبله، سنت ا شروین وکیلی:

 بیاست که عجامروز  تیوضع هم باشد. دیهم هست و با یهیاست، که البته بد

 دارد حیبه توض ازیو نامعقول است و ن

از علت توجه به ظاهر واکنش به  یبخش میبگ میتون یممهسا رمضانی: 

 داند؟ یم یطانیو شی رو امر درون ییبایاست که ز کیدئولوژیا یقرائت رسم

را گوشزد کنم  نیاست. فقط ا نیچن یبه نظرم تا حدود شروین وکیلی:

 یانهیگراست که در مچپ یبرداشت نی. استین یو سنت یرانیا یقرائت نیکه چن

د و ناپسن ییبورژوا یرا امر ییبایباب شده بود و ز یجهان یدر سطح ستمیقرن ب

ورت دارد. اما به هر ص شهیاروپا ر یحیبرداشت البته در سنت مس نیا .دانستیم

 شده رانیهم وارد ا اشیستیو در شکل مدرن و مارکس ستین یرانیا

 رییو هم در تغ شیدر بدن، هم در آرا یافراط یدستکاررحمانی:  جبار

 ییبایابراز ز یبرا یا گهیموجود هم هست. راه د یها تیاز محدود یبدن، ناش

 فرم لباسها که به شدت محدود است. نمانده ییبایو تجربه ز

شروین وکیلی: در نهایت من دستکاری افراطی بدن با قصد زیبایی را 

 دانم!مان بدن با قصد محو کردن زیبایی میتر از کتمحترم

بوده،  یفرهنگ انیم یامر یادیز یتا حد شهیهم ییبایزجبار رحمانی: 

به نظرم . گرانیاز د ییو وام گرفته ها یخود یداشته ها قیدر تلف یبیترک یامر

. خاص تیمعنا و حس هو دیتول یبرا ز،یتما جادیاست، ا یکی هردوی اینها منطق

 یاز سنت ها یدرست یگفت متاسفانه ما آگاه دیبا ز،یعز نیشرو حرف لیدر تکم

و هم  رانیا یدرون حوزه تمدن یفرهنگ ی. هم سنت هامیخودمان ندار یفرهنگ

 انیو م یخیغفلت تار .یحوزه تمدن نیا خیدر طول تار یفرهنگ یسنت ها

توان را ب یاسیس یگفتمان ها دیهمانند تکرار اختراع چرخ است. البته شا ،یفرهنگ
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است که در  یالزمه کمک به مردم ،یخیتار یاما آگاه موثر دانست. نهیزم نیدر ا

 را تجربه کنند ییبایخواهند ز یم یدر عرصه عموم ییبایاختتناق ز ینوع

چون  برمیدارم از بحث لذت م یلیخ نکهیا رغمیممنون علمهسا رمضانی: 

ار بزرگو دیاسات شمیم و قرارمون تا ساعت دوازده بود  ممنون میقبال صحبت کرد

 ندیدارند بفرما یصحبت یدر مقام جمع بند

کنم شروین وکیلی: از بحث با جبار گرامی بسیار لذت بردم. فکر می

 دستاورد بحثمان بیشتر به اینجا اشاره داشت که زیبایی چالشی و پرسشی است

سش پر در روزگار ما، که در ایران به معمایی پیچیده تبدیل شده است. شاید طرح

 اش سودمندتر باشد.از زیبایی از پاسخ دادن درباره

 یموافقم. پرسش از داللت ها زیعز نیمن هم با شروجبار رحمانی: 

 یاهمقدم بر مولفه  یامروز، تا حد طیدر شرا ییبایز یو اقتصاد یاسیس ،یفرهنگ

 نفسه است. یبطور ف ییبایز

 

 

  



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

 

   دیجد یو عصب شناس  یشناخت شناس  وندی پ 

 قتی ارجاع ،معنا و حق  یرب مسئله  دیتأک  با

 ۱۷/۱/۱۳۹۷جمعه  -بحث در گروه تلگرامی تیرداد

 

شروین وکیلی: برای آغاز بحث شاید بهتر باشد چند پرسش و موضع  

 خود را بگویم که به اصطالح تحریر محل نزاعی صورت بگیرد

 ام اینها هستند:ای که برای بحث امشب برگزیدهپرسشهای کلیدی

هایی راست و چه دقیقا یعنی چه؟ یعنی چه گزاره« شناخت درست( »۱

شود؟ اگر با جهان خارج تطبیق کند )ارسطو(، ای درست قلمداد مینوع شناسایی

های ذاتی درون یا سازگاری منطقی درونی داشته باشد )هیلبرت( یا پیوند مقوله

 ت( یا ...؟ ذهن با روندهای بیرونی را به شکلی عقالنی صورتبندی کند )کان

شناسی جدید که ساز و کارهای ادراک و بنابراین ( دانش عصب۲

تواند به پاسخگویی کند تا چه پایه میگیری شناخت را بررسی میمسیرهای شکل

شناسانه کمک کند؟ ما با یک میدان شناسایی گسترده روبرو به پرسشهای شناخت

ای از ناسی )شاخهشای از فلسفه( و عصبشناسی )شاخههستیم که شناخت

ی مجزا از هایی در پیوستارش هستند؟ یا آن که دو شعبهشناسی( دامنهزیست

 دانایی را داریم که به هم ترجمه پذیر نیستند؟

ایست. رشتهی این دو پرسش نگاهی سیستمی و میانرویکرد من درباره

های سیشناهای علوم را روشتنیدگی شناسایی باور دارم و شاخهیعنی به درهم

بینم. به همین ترتیب گمان موازی برای پاسخگویی به پرسشهایی مشترک می
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ها داریم را ی کالسیک از صدق و راستی گزارهکنم تصویری که ما در فلسفهمی

 شناسانه نقد و واسازی کرد.های عصببا تکیه به داده -و باید -توان می

ا بر آنچه فرمودین، ال من این است؛ بنسالم جناب وکیلی، سوسیاوش: 

 در تحلیل نهایی، شما برای ذهن وجودی مستقل از فعالیت نورون ها و سیناپس

 ها قائل نیستید؟ و باید مخالف دکارت باشید؟

های های بحث به همین مفهومشروین وکیلی: دقیقا به نظرم گرانیگاه 

بدن به نام گردد. ما معموال ماهیتی مستقل از آشنای جا افتاده مثل ذهن باز می

کنیم که شناسایی و بنابراین ظهور صحت در آن تحقق پیدا ذهن را فرض می

ی قایالن به این دیدگاه است.( به گمانم باید پرسید کند. )و دکارت نمونهمی

 دقیقا منظور از ذهن چیست؟

سعید مطلق: با سالم، سوال من اینه: دو گزاره مشخص و قطعا یکی  

 درست یکی نادرست یعنی 

۲+۲=۴ 

۲+۲=۵ 

 با توجه به علم امروز از حیث عصب شناختی چه تفاوتی دارند؟

شروین وکیلی: بله، در چارچوب منطق ریاضی صحت بر اساس  

شان، و اغلب تهی از محتوای ای معناییفارغ از محتو-ها همسازگاری گزاره

ت ی باالیی درست  و پایینی نادرسشوند و بنابراین گزارهتعریف می -ارجاعی

است. اما این تعریفی هیلبرتی از صحت است. شما ممکن است همین دو عبارت 

ارول قرار بدهید و پایینی درست از آب در  ۱۹۸۴را در بافت منطقی داستان 

 بیاید!

 سعید مطلق: من میخواهم تفاوت عصب شناختی اینها را بدانم 

رهای شود که چه مدااش چنین میشناسانهشروین وکیلی: تحلیل عصب 

اش ای مفاهیم ریاضی و آن منطق یاد شده را پدید آورده و ضرورت تکاملیعصبی
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ریاضیات از »چه بوده است؟ جرج الکوف کتابی عالی در این مورد دارد به نام 

امری درونزاد است که از  ۴=۲+۲کند که صحت که در آن بحث می« کجا آمده؟

 ونی ندارد.خیزد و ما به ازای بیرساخت زبان ریاضی بر می

ستار خطیب: بافت منطقی درست را چه معیاری مشخص می کند؟ اینکه  

 منطقی دید؟ گزاره را باید در کدام بافت

 

 

 

 

 

 

حامد درودیان: جناب دکتر، آیا نیازی نیست اینجا به شناسنده توجه  

 کنیم؟

کنم فرضی هست که فکر میشروین وکیلی: در پرسشهایتان پیش 

عقب برویم و با نقد آن شروع کنیم. آن هم این که ذهن  توانیم یک پلهمی

ارجاعی جهان خارج را به -ای مستقل از بدنش و در سطحی معناییشناسنده

خیزد. این همان است کند و صحت از اینجا بر میشکلی سرراست بازنمایی می

 نامیده و به نظرم به درستی نقدش کرده« ی طبیعتی آیینهاستعاره»که رورتی 

سیاوش: تا آنجا که من دانسته ام در مورد ذهن؛ دو دیدگاه وجود دارد؛  

ذهن وجودی مستقل از بدن دارد که دکارت از این گروه هست و گروه دیگر، 

معتقدند که ذهن ناشی از فعالیتهاییست که توسط بدن انجام می شود، درست 

 است؟
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عنی به است. ی« من»شروین وکیلی: بله، موضع من البته یکپارچگی  

 تفکیک ساحتهای وجودی من به بدن و ذهن قایل نیستم

حامد درودیان: برای ذهن یک مثال بزنم، مثلن من یک سلسله جبال  

الماس تصور می کنم که محسوسم نیست ولی معقولم هست اگر بپرسید کجاست 

 می گویم در ذهنم

اید. دهشروین وکیلی: بله ولی شما پیشتر هم کوه و هم الماس را تجربه کر 

 یعنی مفهوم عقالنی مطلق نداریم و همیشه بند نافی در تجربه نمایان است

حامد درودیان: و تجربه هم بدون عقل بدست نمی آید چون تجربه مالک  

 و معیار نیاز دارد. 

ی تجربه است، نه افزار پیکربندی کنندهشروین وکیلی: بله، عقل گویا نرم 

 چیزی مستقل و مینویی

دیان: پس این سوال پیش می آید که خود عقل چطور؟ آیا حامد درو 

 عقل تجربه می شود؟

حامد درودیان: من نمی گویم ذهن شناسنده است. شاید شناسنده ذهن 

دارد. آیا یکی چیزی هست که ذهن دارد؟ خب چی؟ در مورد استقالل بین ذهن 

اتحاد،  و بدن چه نسبتی برقرار است؟ سه چیز میتوان طرح نمود: یکی بودن :

می فرمائید  دوگانگی : استقالل، و ارتباط : تاثیر و تاثر و فعل و انفعال. اما اینکه

لم ما مفهوم عقالنی مطلق نداریم، یک مثال بزنم: علم ما به وجود خودمان و یا ع

 به مفهوم خودمان. کدام علم مقدم است ؟معقول یا تجربی؟

رد. علم تقدم مفهومی ندا شروین وکیلی: به نظرم علم مقدم نداریم. یعنی

ماند که صحت را در ارجاعهای ای خودارجاع میعلم هم مثل زبان به شبکه

 کند.آورد. همچنان که زبان معنا را به همین شکل تراوش میدرونی خود پدید می
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ر حامد درودیان: تا عالمی نباشد علمی نیست. شما بدون وجود عالم چطو

وئید؟ علم بودن متعلق چطور ممکن است؟ می توانید از وجود علمی سخن بگ

صاحب زبان کیست؟ می دانیم که باالخره زبان روی هوا نمی شود. یک صاحب 

 زبانی وجود دارد

هستم و تمرکز آگاهی « من»شروین وکیلی: بله موافقم. من هوادار مفهوم 

پذیرم. اما من منتقد تمایزی هستم که میان عقالنیت و در ذهن شناسنده را می

ی به کار بستن تجربه است و تجربه نمود سامان گذارید. عقالنیت شیوهجربه میت

  یافتگی عقالنیت

 

 

 

 

سعیده معصومی: اینطور که من میفهمم شما از یک طرف از نوعی کل 

گرایی طبیعی شده ) دیدگاهی شبیه کواین( حمایت میکنید و از طرفی زبان را 

کلیت به هم پیوسته و شبکه وار میبینید  هرچند سازگار با همین دیدگاه در کل یک

برای زبان این ظن را پیش می  "حباب در خود فرو بسته"ولی استفاده از تعبیر 

اورد که قائل به نوعی استقالل معرفت شناسانه یا هستی شناسانه برای زبان هستید 

که این با کل گرایی مطلوب شما خیلی سازگار نیست و به عالوه محل تماس یا 

 کاک میان زبان و جهان را و مکانیزم ارتباطی انرا توضیح نمیدهداصط

شروین وکیلی: بله من از کواین متاثر هستم، و بیش از او از دونالد 

ی تحلیلی دیویدسون. اما رویکرد این افراد همچنان وابسته به سنت فلسفه

ن اش نقدهایی دارم. تعبیر حباب فرو بسته بداشناسیایست که به روشقاره

ی تکاملی است، نه معناست که زبان یک سیستم نمادین خودارجاع و خودبسنده

ای نمادین که با ارجاع به چیز دیگری که متن است )مثال جهان بیرون( حاشیه
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ی های دیگر )مثل تجربهایجاد شود. زبان سیستمی تکاملی است که با سیستم

 کند.تبندی میکند و آن را رمزگذاری و صورزیسته( تماس برقرار می

ان. حامد درودیان: اینجا در تمایز بحثی ندارم. هر چی شما فرض کنید هم

 آیا عقل تجربه می شود یا خیر؟ چطور؟

شروین وکیلی: ماجرا این است که عقل چیزی مجزا از تجربه نیست که 

مند از ای قاعدهبخواهد به آن ساحت وارد بشود یا نشود. عقالنیت شیوه

کند. پذیر میبینیاش را پیشهاست که نظمهای آیندهرها یا گزارهسازماندهی رفتا

 زاره نیست.گ-تجربه هم چیزی جز خشتهای همین رفتار

مقدم است یا مفهوم  <من>حامد درودیان: خب قبول. بنظر شما وجود 

می رسیم یا از  <من>مان به مفهوم  <من>مقدم است؟ یعنی ما از وجود <من>

می رسیم؟ مثال بزنم: ما قدرت این را داریم تصوراتی مفهوم من به وجود من 

خلق کنیم که در خارج نیست حاال یا صوت جزئی یا صورت کلی یا مفهوم 

به مفهوم  <من>همین گونه است؟ یا ما از وجود  <من>جزئی یا مفهوم کلی آیا 

 می رسیم؟ <من>

 به -دآگاهی خودمختار خوعنی سیستم شناسندهی-« من»شروین وکیلی: 

ی اطالعات که  نظرم در تحلیل شناخت تقدم کارکردی دارد. یعنی مغزِ پردازنده

شناخته شده است و بنابراین به « چیزِ»ترین ی مرکزی آن من است پیچیدههسته

چیزهای دیگر فروکاستنی نیست و با نظامهای پردازشی دیگر به طور کامل 

بست شناختی است و از بن وعیشود. بر این مبنا من نرمزگذاری و شناسایی نمی

 شود.همین جاست که روند شناسایی شروع می

حامد درودیان: خب فرض کنیم قبول. یک سوالی وجود دارد. ما در 

ادراک من یک وحدت داریم یکی، یگانگی. ولی در مغز وحدت نداریم اجزاء 

 داریم و ترکیب میلیارد اجزاء هستند و ارتباط و عصب و ... می دانیم در علم
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روز بحث کانشس نس حل نشده است. شما این وحدت را چطور ربط می دهید 

 به این ابرکثرت از این ابرکثرت چطور وحدت ادراکی در می آید؟

ی عصبی شروین وکیلی: نه، در مغز تکثری نداریم. کل مغز یک شبکه

های کارکردی دارد ولی همه جای آن به همه جای درهم تنیده است. زیرسیستم

 بست یا دیوار نداریم.کشی مغز بنربط دارد. در سیمدیگرش 

حامد درودیان: کثرت مقابل وحدت و بساطت است. اگر بگوئید کثرت 

ت نیست باید بگوئید یگانگی و بساطت است ولی شما دارید می فرمائید شبکه اس

گوئیم باز اعصاب و در هم تنیده حاال سیم کشی یا دیوار یا هر چیز در مقام مثال 

 کسی می تواند بگوید مغز ساده و بسیط است و دارای کثرت اجزاء و ترکیبچه 

 اکها نیست؟ البته باز هم تقاضا دارم توجه کنید به بحث شناسنده و وحدت ادر

سعیده معصومی: با سالم به شما جناب وکیلی و طرح بحث بسیار  

را مفیدتان. اگر صورت بندی مورد نظرتان از صدق در فلسفه کالسیک هست 

 تقریر بفرمایید به نظرم بحث روشنتر میشود

ی صدق داریم. ی اصلی از نظریهشروین وکیلی: چشم. در کل دو شاخه 

های زبانی با واقعیت بیرونی گویند تطبیق میان گزارهبرخی به پیروی از ارسطو می

ها ارهی درونی بین خودِ گزگویند رابطهکند و برخی دیگر میصحت ایجاد می

شناسی و تکامل را ی راستی است. دیدگاه من و دیگرانی که پای عصبهزایند

های هایی متفاوت از منطقی اینها الیهکشند، آن است که همههم به فلسفه می

ای تکاملی و ساز و کاری در پردازش مغز ی صحت هستند که تبارنامهزاینده

 دارند که باید بدان توجه کرد.
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 یا تئوری مطابقت، دوم هم نظریه سازگاری، حامد درودیان: یکی تطابق 

 سوم هم نظریه پراگماتیک )عمل گرای( صدق. اینها می شود سه تا. اشتباه می

 کنم؟

ی اصلی را گفتم. شروین وکیلی: نه درست است. البته من دو شاخه 

های دیگری هم داریم. رویکرد عمل گرا که فرمودید هست، رویکرد نظریه

ت را به رگرا هست که همه چیز از جمله معنا و صحگرای پساساختانسبی

 کاهد و...مدارهای قدرت فرو می

سعید مطلق: مشکل تکامل اینه که از بافتهای عصبی تقریبا هیچ چیزی  

می نمانده و فقط از حجم یا اثری که مغز بر جمجمه  میگذارد میتوانیم حرف عل

ت. مگر فلسفی تقریبا محال اس بزنیم. و با این یافته ها هم رسیدن به نتیجه گیری

 اینکه بخواهیم تکامل را اسطوره کنیم

 

 

 

 

 

 

 

ها و شهودهای بسیار جالبی کنم. دانستهشروین وکیلی: اینطور فکر نمی 

ی اینها هم علم دقیق و خیزد. همچنین از تکامل زیستی. همهاز این دانش بر می

 آزمودنی است و نه اسطوره یا مفاهیمی مبهم

معصومی: متوجه مفهوم دقیق عبارت منطق زاینده صحت نمیشوم. سعیده 

به احتمال زیاد اینجا صحت همان صدق نیست و متفاوت است. آیا دخیل کردن 
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عصب شناسی و تکامل در دیدگاه شما منجر به حمایت از نوعی انسجام گرایی 

 ?طبیعت گرایانه در مورد صدق  یا شناخت میشود

یکپارچگی نظام شناسایی از یک سو و شروین وکیلی: بله، من به 

 ور دارم.( با (Lebensweltجهان شناختی زیستیکپارچگی هستی

سعیده معصومی: خوب این قرائت هم که یکی از دیدگاه های رایج در 

نظریه صدق و نیز معرفت شناسی است. من هنوز متوجه نشدم کمک گرفتن شما 

باز تعریف     مفهوم صدق  از،نظریات عصب شناسی و نیز تکامل  چگونه به

 منجر میشود. اگر امکان دارد تقریر مفصلتری ارائه بفرمایید

شروین وکیلی: بیایید به یکی از ساختهای منطقی مرسوم بنگریم که 

ترین و شود. یعنی این فرض که سادهنامیده می« نزدیکترین چاه پتانسیل»

این بدان معناست  شناسیترین هم هست. در عصبترین پاسخ، درستسرراست

سازی در اولین چاه پتانسیلی که در مسیر پردازش عصبی نمایان که روند مفهوم

بینیم که شود. این الگو را در خیلی از ساختهای فلسفی میشود مستقر میمی

است. این را هم  (parsimonyاش تیغ اوکام و اصل خست )مشهورترین

منحصر به فیلسوفان نیست و مردم در  دانیم که این منطقی فراگیر است. یعنیمی

کنند. به کمک شان مدام از  آن استفاده میزندگی عادی و شناخت روزمره

دهد ای را نتیجه می«متقاعد شدن»توان ساز و کارهایی که چنین شناسی میعصب

اش پرسش کرد. یعنی توان از چراییرا واشکافی کرد و با رویکرد تکاملی می

 ن منطقی شکل گرفته و این قدر فراگیر شده است؟پرسید که چرا چنی

سعیده معصومی: ممنون از این توضیح. بحث کم کم دارد روشن میشود. 

اما این مثال شما تصادفا حاکی از هماهنگی میان مکانیزم زیستی و عصب شناختی 

با آموزه های جا افتاده منطقی و فلسفی بود. اما مواردی هم هست که اختالف 

. مثال در مورد محاسبات ریاضی اگر اشتباه نکنم عملکرد مغز متفاوت  وجود دارد

از مدارهای محاسباتی و کامپیوتری مبتنی بر منطق رایج دو ارزشی است. البته 
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این هم صرفا یک مثال است. در کلیت با این دیدگاه همدل هستم که در نهایت 

نی یافتن تبیین برای رفتار باید خاستگاهی زیستی برای  منطق پیدا کرد . اما این یع

منطقی . اما هنوز توضیح نمیدهد چرا این مکانیزمهای زیستی مولد منطق حافظ 

 صدق یا به تعبیر شما مولد صحت هستند

آخرتان جایی است که ضرورت  کنم این پرسششروین وکیلی: فکر می

تحول کند. یعنی تحول منطق)ها( ظاهرا با مسیرهای نگاه تکاملی را نمایان می

ی خاصی ی زنده گره خورده است. ما شیوهسازگاری زیستی ما در مقام یک گونه

ی از رمزگذاری زبانی ادراکهای حسی را به شکلی جهانگیر داریم، که به تجربه

 گرددمان در مقام یک گونه و ضرورتهای تکاملی حاکم بر آن باز میمشترک زیسته

انتی رئالیست و مشخصا  سعیده معصومی: آیا شما در مورد منطق یک

اگر اینطور است استداللتان برای پاسخ به  ?یک برساخت گرای فیزیکی هستید

 ?پاتنم چیست "معجزه که  نیست "استدالل واقعگرایانه 

گرا نیستم. استدالل پاتنم را هم شروین وکیلی: نه، به هیچ عنوان ضد واقع

ی زیسته را ارکردی تجربهه ارزش ککپذیرم. البته تا جایی تا حدود زیادی می

کند و آن را دهد. از جایی که پای ارجاع زبانی را پیش میمورد تاکید قرار می

 کند منتقدش هستم.ابزاری مناسب برای بازنمایی واقعیت قلمداد می

سعیده معصومی: آیا با دیدگاه جولیان جینز در مورد ذهن و آگاهی 

 ?آشنایی یا احتماال همدلی دارید

 کیلی: بله با دیدگاهش آشنا هستم ولی همدلی ندارم!شروین و

به بوزاری: با سالم جناب وکیلی. می دانیم که مطابق علم زبان شناسی،  

ما انسان ها دارای توانش زبانی هستیم و در محیط به دانش زبانی نائل می شویم. 

ی که نحو و گفتار و فیلولوژی و آواشناسی و ... همه به همین مطلق زبان برم

شود. و در حیطه ی فلسفه تعلیم و تربیت و رشد گردد؛ که از خردسالی آغاز می

نیز موضوعیت دارد. سؤال اینکه شما تشخیص صحت گزاره ها را با توجه به 
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گیرید؟ یا نه؟ و نیز سن تقریبی برای تشخیص محتوای رشد زبانی در نظر می

توانید تعیین کنید یا  تحلیلی و تخیلی یک گزاره توسط کودک یا نوجوان را می

 خیر؟

کنم آن است شروین وکیلی: یکی از نتایج دیدگاهی که از آن دفاع می 

ای ندارد. یعنی فرو کاستن شناسایی و بنابراین که اصوال شناسایی ذاتی گزاره

صحت به زبان نادرست است. زبان شناسایی را صورتبندی و رمزگذاری و منتقل 

ی دروغ ین بحث را در پدیدهیی نیست. نمودی از اکند اما لزوما خود شناسامی

ی ی ذهن دیگری و نظریهبینیم. اگر کسی دروغ بگوید، حتما پیشتر نظریهمی

دانیم که کودکان پیش از آن که زبان باز کنند )در صحت را داشته است. و ما می

حدود شش ماهگی( نخستین نمودهای دروغگویی )پنهان کردن چیزها، اشاره به 

کنند و این پدیده را زهای ناموجود و خندیدن بابت جلب توجه( را آشکار میچی

 در جانوران فاقد زبان طبیعی مثل شامپانزه هم داریم.

  

 

 

 

 

 

به بوزاری: اما من در یک مقاله ی علمی خوانده بودم که طبق بررسی آماری 

یران، متوجه دقیق و مقایسه ی تحلیلی بین دانش آموزان مدرسه هایی از ژاپن و ا

شود که دروغ بگویند شده بودند که بچه های ژاپنی وقتی ازشان خواسته می

توانند درک کنند. برعکس بچه های ایران که درک درستی از دروغ داشته نمی

فرمایید کودک در شش ماهگی مضافاً، این که به نظر من، آن روشی که می اند.

تواند از می -کنم بته من تأیید نمیکه ال -دهد برای گول زدن از خود نشان می
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قوه ی تخیل و توان تحلیل کودک )مطابق همان سن( برخاسته باشد. به هر حال، 

رشد او به لحاظ عقلی ]اگر کودک نرمالی باشد[ اقتضا می کند که تا حدودی 

 تشخیص دهد که به چه نحوی جلب توجه کند.

بتوانیم داوری  نیم تاگویید را بخواشروین وکیلی: باید پژوهشی که می 

ی ی مردم در همهکنم مضمونی که گفتید را داشته باشد. همهکنیم. اما فکر نمی

گویند. در برخی )مثل ژاپن( توانند دروغ بگویند و هم میفرهنگها هم می

ها کمابیش در نهادها حل هنجارهای اجتماعی به شدت فشارآور است و من

ودخواهانه در اعضایشان کمتر خز رفتارهای اند، از این رو بسامد برخی اشده

ام که دروغ مشمول این موضوع است. اما باز در این موارد هم تحقیقی ندیده

 باشد.

به بوزاری: این مطلب بوده است. البته از لینک اصلی پاک شده بود.  

 مدتی طول کشید پیدایش کردم. 

ttp://www.iscanews.ir/news/569421h 

البته من خودم نسبت به این مطلب نقدی داشتم که بین تهران و شهرستان هم 

م چنین تفاوت هایی هست. و کودکان را می شود از لحاظ میزان آشنایی با مفهو

 دروغ از این لحاظ هم حتی مقایسه کرد.

شخصیت کامالً و صد در آقای وکیلی، من با استعداد یادگیری و هوش، و حتی 

صد، موافقم که ارتباط مستقیمی با بافت مغز دارند. و تا حدودی هم بنا به وظیفه، 

روان شناسی "، و "آسیب شناسی روانی"، "روان شناسی شخصیت"کتابهای 

را مطالعه داشته ام. حتی از کتاب ترجمه یحی سید محمدی )جلد  "نابهنجاری

( تصویری را دارم که نشان می دهد ۳۴۹ه دوم؛ از آسیب شناسی روانی، صفح

یک کارگر، طی یک حادثه میله ای در مغزش فرو می رود، که هیچ آسیبی به 

حرکات و تکلم و سایر قوای او نمی زند، و فقط شخصیت او را تغییر می دهد. 

و دچار اختالل شخصیت )ضد اجتماعی( می شود. همه ی اینها قبول. و کامالً 

http://www.iscanews.ir/news/569421
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ا باید بپذیریم که توانش زبانی از بدو تولد در ]ما[ انسان ها صحیح و علمی. امّ

 )ی نرمال( بوده که موفق شده ایم اینهمه مفهوم سازی کنیم. 

را هم  یعنی پایه ی اندیشه را اگر در توانایی زبان ببینیم و خود اندیشه و تفکر

، مجبور یلیالبته مستقل از زبان و همپای آن از بدو تولد، باز به نظر شما آقای وک

ا خواهیم بود که تأیید صحت و سقم یک گزاره را فقط به فقط در نسبت مسقیم ب

 فعالیت مغز بسنجیم؟

 

 

 

 

 

افزار بسیار مهم و تعیین کننده شروین وکیلی: بله، زبان طبیعی یک نرم 

در تحول شناخت و به خصوص تکامل نظامهای رمزگذاری و ارتباط انسانی بوده 

نیست. در این که نهادها و عناصر فرهنگی در اموری عام  است. در این شکی

 مثل دروغ یا خنده بتوانند اثرگذار باشند بنده شک دارم

 به بوزاری: البته دروغ با خنده خیلی فرق می کند. 

شروین وکیلی: نه چندان، هردویشان رفتارهای ارتباطی نمادین  

 غیرسرراست با قصد تغییر رفتار دیگری هستند.

وزاری: خنده در کودک یک ری اکشن است. یک واکنش طبیعی و به ب 

مطلق. یک رفتار بدون تحلیل. امّا دروغ را هر کودکی متوجه نمی شود. و این 

است که بچه ها به سادگی گول می خورند. چون پایه ی تحلیلی الزم دارند. به 

 ید.هر حال از طرح بحث شما استفاده کردم. و بسیار سپاسگزار. خسته نباش
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شروین وکیلی: قدری جای بحث دارد این سخنتان. یعنی فکر کنم خنده  

 چنین نیست. اما بگذاریمش برای بعد

سید احمدی: جناب وکیلی ، صحت گزاره های ترکیبی را چگونه  

 تشخیص می دهید ؟

ای هدر واقع از ترکیب گزاره هایی که مابه ازای خارجی دارند ،می توان گزاره 

 ما به ازای خارجی ندارند و کامال ذهنی اند .درستی ساخت که 

شروین وکیلی: اصوال صحت به معنا و معنا به ارجاع بند است و بخش  

داستانم پردازانی مثل لومان همزبانی است، یعنی با نظریهمهمی از ارجاعها درون

ماند که صحت و معنا را در داخل خود ترشح که زبان به حبابی فروبسته می

شی و کلیت این حباب است که در تماس با جهان خارج توانایی سازکند، می

دهد و بنابراین عقالنیتی کارساز یا ناموفق را دهد یا نمیرا افزایش می شناسنده

 کند.ایجاد می

سید احمدی: اما معنا می تواند در اذهان متفاوت ،به نحوی مختلف  

نه بین االذهانی است. چگو دریافت شود ، اما گزاره ی صحیح ،امری جهانشمول و

 این دو را با هم جمع می کنید ؟

االذهانی از بر هم افتادگی نقاط شروین وکیلی: در واقع به نظرم امر بین 

شود. هریک از ما در حبابی پردازشی محاط کامیاب نظامهای شناسایی ناشی می

ی از آن کند و نه بازنمایی سرراستهستیم که نه جهان خارج را مستقیم لمس می

سی را به رمزگانی حهایی دریافت شده از مدارهای دهد. بلکه دادهبه دست می

کند که ها و ساختهای ارجاعی معنادار تبدیل میشناختی و آن را به مفهومعصب

شوند و امکان تبادل پیدا ای پیدا کرده و زبانی میبخشی از آن ساخت گزاره

هیم شدن در این جزء است که به عقالنیتی سکنند و ما از راه ارتباط زبانی و می

کنیم، که قشری نازک از کل آن ماجرایی است که االذهانی دست پیدا میبین

 گفتیم
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سیاوش: جناب وکیلی، در هندوستان، و در بین شاخه ها گوناگون  

جنیسم نگاه دیگری به ذهن دارند که با نگاهی که بین ما هندوییسم و بودیسم و

د هست، متفاوت است؛ در ساده ترین بیان؛ آنها معتقدند که )حو غربیها رایج 

ه عدم ذهن دیگر، غیر از این ذهنی که ما با آن آشنا هستیم وجود دارد، ک ۳اقل( 

آگاهی از آنها باعث بی جواب ماندن سواالت بسیاری می شود، شما چیزی در 

 این مورد شنیده اید؟

اک این مکتبها هست. وجه اشترشروین وکیلی: بله، البته تمایزهایی بین  

ها آن است که اصوال مفهوم من را منکر هستند و به همین ها و بوداییمهم جین

 کنندها تعریف میخاطر آگاهی را فارغ از استمرار زمانی انباشت داده

یک امر اعتباری )سوبژکتیو( است یا غیر اعتباری « من»سیاوش:  

 )ابژکتیو(؟

 یز میان سوژه و ابژه است که آماج نقدم استشروین وکیلی: دقیقا تما 

سیاوش: به احتمال زیاد با موضوع مدیتیشن آشنا هستید. در یکی از  

دهند، می گویند که  یک ابر توضیحاتی که بعضی مکاتب هندی برای آن می

وجود دارد که در بیرون این ذهنی که  (super consciousnessآگاهی ای ) 

فعال  ، قرار دارد که وقتی بر اثر تمرینات یا حادثه ایناشی از فعالیت مغز هست

شود، می توان ادراکاتی داشت که ناشی از فکر و استفاده ی از زبان نیست. 

شی آنطور که میشود حدس زد، شما موافق این نگاه نباید باشید؟ و آن را هم نا

 از فعالیت خود مغز باید بدانید؟ 

ها هستم. به قد این نوع دیدگاهشروین وکیلی: راستش من به شدت منت 

نظرم مفاهیمی مثل ابرآگاهی، ذهن هوگرافیک، ناخودآگاه جمعی، ادراک 

کوانتومی و شبیه اینها به سادگی بی معنا و پوچ هستند، اگر که فریبکارانه نباشند. 

آن بپرسیم که منظورشان دقیقا از این راه نقدشان هم آن است که از معتقدان به
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 TMاگر عالقمند باشید در مورد همین ماجرای ابرآگاهی  مفاهیم چیست؟

 توانم چند پرسش بکنم که قضیه روشن شود.می

 سیاوش: بفرمایید 

 دشروین وکیلی: مثال منظور دقیق از همین مفهوم ابرآگاهی را بفرمایی 

سیاوش: ببینید قطعا کسانی هستند که از این موضوع سو استفاده می  

ن مایشگاهی در این مورد انجام شده که در حالت مدیتیشکنند. اما تحقیقات آز

ت فرکانس امواج مغزی تغییر میکنند )من در این مورد تخصص ندارم( اما مقاال

ی ندارم. متعددی از محافل علمی معتبر در این زمینه خوانده ام. تا اینجا را من شک

می و چون تجربه ی شخصی هم دارم. اما در مورد کلماتی مثل ذهن کوانتو

 هولوگرافیک و اینجور لغات من هم به شدت مخالف هستم.

تان توانم خاطرجمعدانم و میشروین وکیلی: من اندکی در این مورد می 

ای در میان نیست. موج آلفا که در زمان کنم که هیچ امر جادویی و متافیزیکی

ازی شود همان است که موقع استراحت و گاهی خیالپردمراقبه در مغز ثبت می

ای با آن شیوه (EEGشود و اصوال ثبت امواج مغزی )هم هپروت هم ثبت می

انگارانه است. یعنی در این شود کاری زمخت و سادهکه به مراقبه منسوب می

های علمی یا فنی سر و کار داریم و به موارد با نوعی سوءاستفاده از کلیدواژه

ظری که یا مبهم است و یا شان برای اعتباربخشی به دیدگاهی یا نکار بستن

 نادرست

سیاوش: بله من هم موافق هستم که مساله اصال متافیزیکی نیست کسانی  

که مساله را متافیزیکی می کنند یا شیاد هستند یا بی اطالع. و بلکه نوعی جهش 

داروینیستی در شناخت انسان از کارکرد ذهن خودش هست. همانطور که استفاده 

ینیستی بود. این سوال خیلی تعیین کننده است؛ آن کیست از زبان یک جهش دارو

یا چیست که نسبت به فکری که داریم آگاهی دارد؟ و آن که نسبت به آگاهی 

ای که در مورد فکر وجود دارد آگاهی بی طرفانه ی غیر سلبی و غیر ایجابی 
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سطح مختلف ادراک روبرو هستیم که در اکثر  ۳دارد، کیست یا چیست؟ ما با 

می دانیم،  ۲و بعضی اوقات معادل سطح  ۱رد، خودمان را معادل سطح موا

که این توانایی نظری و خصوصا عملی را پیدا کنیم که خودمان ابرآگاهی زمانیست

 آگاهی بدانیم. ۳را معادل سطح 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشم )دیدگاه زروان، شروین وکیلی: در مدلی که من به این موضوع می 

ی مورد نظرتان به پرسش از انگاره و ام( مسئلههم نوشتهاش چیزکی که درباره

ی خودمختار و شود. یعنی من در مقام یک سیستم شناسندهخودانگاره ترجمه می

کنم خودآگاه تصویری از خویشتن  وتصویری از دیگری را در خود بازنمایی می

آن  )بی آن که بازنمایی سرراست و ارجاعی مستقیم در کار باشد( و بر اساس

کنم که ها، تشدیدها و تقابل ها را ایجاد میای از بازخوردها، تصحیحزنجیره

 سازدهویت شخصی من و هویت جمعی ما را در جامعه بر می

امیر: ببخشید ناخوانده وارد بحث می شوم. ولی یک سوال: آیا آنگونه که  

 گفته می شود مثال قلب هم دخالتی در این سیستم دارد یا اعضا دیگر؟

 ای عضالنی بیش نیست!شروین وکیلی: قلب در این بین تلمبه 

حامد درودیان: آیا اینجا بر اساس مبانی معرفت شناختی پوزیتیویستی  

تحلیل می کنید؟ یک مثال بزنم: بنده االن از شما می پرسم شروین وکیلی بودن 
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به به چه معناست؟ ایا شما می توانید تجربه شروین وکیلی بودن را با کسی 

اشتراک بگذارید یا تبیین و بگوئید مفهومش چیست؟ و اساسن کسی در این 

تجربه می تواند با شما شریک شود؟ آیا می توانیم تجربه شروین وکیلی بودن را 

 منکر شویم؟

ی اول قرن بیستم شروین وکیلی: نه، رویکرد پوزیتیویستی مربوط به نیمه 

اشد. رویکرد من سیستمی است. است و فکر نکنم االن مدافع خاصی داشته ب

بودن که مورد نظرتان است این است که ما  ی منی تجربهی اصلی دربارهنکته

ی سلسله مراتبی با یک امر بسیط و ساده سر و کار نداریم. یک سیستم الیه الیه

که یکپارچه هم هست داریم که در سطوح متفاوت از دریافتهای حسی، ادراکهای 

های زیسته و در نهایت معناها، صورتبندی خودآگاه تجربه ها وذهنی، مفهوم

توانم کل آن را به اندازها تشکیل یافته است. من نه تنها نمیها و چشمخاطره

اش اش آگاهی و تسلط ندارم. اما بخشیکسی منتقل کنم، که حتا خودم هم بر همه

 گیرم.میاش را به کار کنم و همهرا از راه نظامهای ارتباطی منتقل می

حامد درودیان: خب قبول ما فرض می کنیم همه اینها درست و پیشرفت  

ما در راستای تبیین مفهوم کانشس نس هیچکدام این هارا تغییر نمی دهد. ولی ش

یان. ببینید من با تمام این موارد فروانی که می شمارید یک من هستم حامد درود

ی م هم شروین وکیلی معرفی ام مهمین فردا اگر بگویم من هم حامد درویان هست

کنند به روان پزشک یعنی پیش فرض این است که بر ما یک وحدت جسمی و 

شخصیتی حاکم است و در غیر این حالت بیمار دچار مشکل روانی است. باز 

ح اینجا سوال پیش می آید که نسبت روان انسانی با مغز و این الیه ها و سطو

 چیست؟

ها باور دارم و در برابر نگرشهایی به یگانگی منشروین وکیلی: من کامال  

مثل پسامدرنیسم و پساساختارگرایی که خواهان حذف مفهوم من هستند، مدافع 
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این مفهوم هستم. اما تاکیدی دارم بر آن که مفهوم من را به امری مبهم و متافیزیکی 

ی نید دربارهناپذیر تبدیل نکنیم. شما که حامد درودیان هستید باید بتواو رسیدگی

حامد درودیان بودن خود پرسشهای دقیق طرح کنید و با روشی منسجم و عقالنی 

ای از ادراکها، و با نتایجی رسیدگی پذیر به آن پاسخ بدهید. شما در مقام شبکه

ای خاص از کاربست زبان و مهارتهای حرکتی، و انباشتی از خاطرات، شیوه

فرهنگی است که حامد درودیان هستید و حامل نقشها و هنجارهایی اجتماعیی و 

تواند تحلیل شود تا یگانگی و یکپارچگی شما را نشان دهد، که من اینها همه می

 به آن قایل هستم

 

 

 

حامد درودیان: بگذاریم یک مثال بزنم: بحث تصورات ما یا مفاهیم کلی  

هوم و جزئی در ذهن ما. یک شمای کلی از اسب یا یک اسب با جزئیات. یک مف

جزئی مانند وجود و یک گزاره کلی مانند کل از جزء بزرگتر است. اینها را شما 

چطور ثابت می کنید در مغز هست؟ تمام آنچه شما از مغز دارید یک سری گراف 

از حس گر های داخلی و خارجی متصل به مغز است که تفسیر می کنید و آنها 

م هیچ جا مفاهیم و تصورات را با شما سخن نمی گویند. و اگر ما مغز را بشکافی

پیدا نمی کنیم. فاصله آنها صورت ها  و مفاهیم را با شبکه عصبی در هم تنیده 

 چطور پر می کنید؟

ترین های مفهومی از شناختهشروین وکیلی: در واقع بحث تصورات و رده 

شناسی است. یعنی اگر مغز را درست بشکافید، آنچه که مورد بخشهای عصب

بینید. ت را در آن خواهید دید. اجازه بدهید مثالی بزنم. شما اسبی را مینظرتان اس

ی شما تا قشر پس پیام عصبی مربوط به نقاط رنگی تصویر اسب از شبکیه
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کند که از ی پردازش بینایی را طی میشود و در آنجا پنج الیهتان منتقل میسری

شما در نهایت در  یابد.تشخیص خط و جهت تا تشخیص رنگ و شکل ادامه می

ی اسب( ها )مثال خود کلمهای مراکزی دارید که کلیدواژهلب گیجگاهی و آهیانه

ی شاد اسب سواری( را به و احساسات و عواطف و تجربیات کلی )مثال خاطره

اند و گهگاه هم در کند. این مسیرها به خوبی تحلیل شدهاین تصویر منسوب می

شان عوارضی بسیار جالب و بینند  وقطع شدنیاثر سکته یا آسیب مغزی لطمه م

 آموزنده پدید میآورد.

حامد درودیان: ممنون از مثال شما. من نمی خواستم وارد بحث حیوانات  

شوم. مساله این است که اینجا بحث خوداگاهی مطرح می شود یعنی علم به علم 

مثلن  و علم به جهل. در بحث های معرفت شناسی این را برای یک دو وجود

دلفین یا خودکوال قائل هستند. ما جای اسب نیستیم که بدانم اسب چه چیزی را 

دارد تجربه می کند و اسب هم به ما نمی گوید. ما بر اساس یک سری پیش فرض 

آزمایش می کنیم و می دانیم که مغز اثری پذیری و اثر گذاری دارد. ولی شما 

ا اعتبار می کنیم و به تفسیر نتایج بهتر می دانید این همان بحث گراف است که م

می نشینیم اینها با ما حرف نمی زنند و همین حاال می توانیم هماهنگ کنیم. شما 

خواستید هر جا بنده می آیم چون مساله ام است و مدتها به آن فکر کرده ام. نمی 

توانیم کسی را آزمایش کنیم و بفهمیم در فکرش چه می گذرد با بررسی فعل و 

 التش و مثلن بفهمیم یک ثانیه بعد چه تصمیمی داردانفعا

ی دسترس»شروین وکیلی: دقیقا، و قرار هم نیست که چنین کنیم. آن بحث  

گوییم به جای خود می« شهود/ مشاهده»ی ایران به آن که ما در فلسفه« مستقیم

 دهد.ی شخصی را نشان میی زیستهباقی است و همان تجربه

نید باید به این سوال جواب بدهیم که حامد درویان حامد درودیان: ببی 

مفهوم است یا وجود. باالخره حامد درویان یک زمانی معدوم بوده است و االن 

حیات دارد یا وجود دارد. اینجا اصلن بحث متافیزیکی نیست. اتفاقن اگر وجودی 
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رم تا نگاه نکنیم و برویم در مفهوم می تواند متافیزیکی بشود. بنده از اول عم

آخرم عمرم هم ندانم در کاسه سرم چه می گذرد و چه شبکه عظیمی وجود دارد 

برایم چه مشکلی پیش می آید؟ ولی اگر همین فردا صبح بلند شوم از خودم 

بپرسم حاال من حامد درویان هستم یا کس دیگر؟ مالک صدق این گزاره چیست؟ 

من از شهود حرف نمی  مفهوم است یا وجود؟ و این چطور درک می شود؟ ببینید

زنم. بحث های فلسفی به کنار، اینجا بحث می رود به اینکه تجربه کننده و زیست 

کننده که ما با لفظ من به وجودش اشاره می کنیم. یعنی ما ادراکی از وجودمان 

داریم که با لفظ من از آن حکایت می کنیم. شاید بتوانیم بگوئیم اینجا ذهن مفهوم 

مفهومی در ذهن یک لفظ در زبان یک وجود که درک می  سازی می کند. یک

شود. درک کننده درک شوند و درک شده اینجا با هم تقاطع پیدا می کنند که ما 

می گوئیم من. درک این خویشتن پنهان مهم است که هیچ جا نیست همه جا 

 هست البته شاید شما بگوئید فقط در مغز هست مثلن ... ببینید این من در همه جا

هست حضور دارد و در اعضاء ظهور دارد دست من پای من چشم من. اگر مغز 

را بگیریم فعل و افعال شیمیائی و الکتریکی. باالخره یک زمانی این مغز نبود و 

 شد؟ <من>کی  <من>تکوین یافت. می توانیم بپرسیم این 

توانیم پرسشی که کردید را طرح کنیم و پاسخ شروین وکیلی: بله می

نقدم به اینجاست که گویی هنگام سخن گفتن از من از چیزی فراتر از  دهیم.

گویید. بحثم این است که تمام آن ها سخن میمدارهای عصبی و پردازشهای داده

آید و چیزی عناصری که برای من برشمردید از دل همین پردازشها بیرون می

ن از دل آن بیرونیست که از باال بر آن نازل شود. سیستمی است که از پایین 

 جوشدمی

مهدی: عرض ادب و احترام جناب دکتر وکیلی. خوشحالم که میتونیم  

در خدمتتون باشیم. سوالی که من داشتم امروز دیگه در حوزه عصب شناسی 

الهیات یا الهیات عصب قرار گرفته. در اکثر کارهایی که انجام گرفته لوب 
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ینی تشخیص دادند.اصوال با این گیجگاهی را منبع باالقوه تجارب عرفانی و د

فروکاهش روشی الهیات عصب موافقید؟ تحویل تجربه دینی به تجربه حسی. 

 شما به این آزمایشات که البته سابقه آن به جیمز می رسد چطور نگاه می کنید؟

ی سیستمهای پیچیده به ی نظریهشروین وکیلی: درود، من از زاویه 

کنم بتوان یک سطح از پیچیدگی )پردازش کر نمیکنم و بنابراین فموضوع نگاه می

روانشناختی مفاهیم و احساسات و عواطف از جمله ادراک مذهبی( را به سطحی 

شناختی در مدارهای عصبی( فرو کاست. اما این که دو دیگر )پردازش عصب

ی متمایز سیستمی از پردازش اطالعات را داریم به این معنا نیست که به الیه

شناختی هم شکافی میانشان برقرار است. ادراکهای روانشناختی از لحاظ هستی

جمله شهود مذهبی یک الیه از  پردازش اطالعات است که در زبان و خودآگاهی 

از جمله لب گیجگاهی و -های مغز انعکاس دارد و روندهای خُردتر زیرسیستم

حی دیگر سط  -ای راستمهمتر از آن برای بحث مذهب، بخش پیشین لب آهیانه

 دهند.از همان پدیدار را نشان می

شروین وکیلی: بسیار خوب دوستان، چون به پایان زمان مقررمان  

 ایم اگر بحثی باقی مانده بفرمایید که ختم کنیم مقال رارسیده

رها مژده: من هم یک سوال دارم جناب  وکیلی که اگر جواب بدید  

را  امون دارد ..واقعیت بیرونی اشممنون میشم...ایا درکی که ذهن از محیط پیر

 سازد یا واقعیت بیرونی به صورت مجزا از ذهن وجود دارد؟می

کنم. راستش من با فیلسوفانی مثل رورتی که شروین وکیلی: خواهش می 

کنم اش همدلی دارم که فکر میکنند در این سویهبه مفهوم حقیقت حمله می

ه و باید از آن کم شود. یعنی ما مفهومی به اسم قطعیت به حقیقت تحمیل شد

حقیقت را نه همچون تصویری موقت و کارآمد از جهان خارج، که مثل چیزی 
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گیریم، بی آن که مبنایی منطقی یا تجربی داشته مطلق و تغییرناپذیر در نظر می

 باشد. بنابراین من اصوال منکر مفهوم قطعیت هستم.

ز فلسفه ی قاره ای است؟ سیاوش: جناب وکیلی فلسفه ی تحلیلی جزیی ا 

 آنطور که در فیلمی که از شما دیدم گفته اید؟

تر است و مثال ای البته بسیار فربهی قارهشروین وکیلی: فلسفه

ی نوتوماسی هم بخشی از آن است. پدیدارگرایی و فلسفه حیات و اندیشه

کا و ی بزرگی هم در آمریی انگلستان است و البته شاخهی تحلیلی زادهفلسفه

 زبان داده است.باقی کشورهای انگلیسی

ه سیاوش: چون به دانش شما اعتقاد دارم سوال کردم، ولی همه جا خواند 

 ام که اینها در تقابل با هم هستند.

ی تحلیلی و پدیدارگرایی نظر شروین وکیلی: احتماال به تقابل فلسفه 

بندی است به جای رده اند و از این زاویه درست هم هست. به نظر من بهترداشته

ی ی تحلیلی انگلیسی و فلسفهبندی زبانی کنیم. عمال فلسفهجغرافیایی تقسیم

 فرانسوی است.-ای آلمانیقاره

سیاوش: می گویند؛ فلسفه ی قاره ای دیدی کل نگر دارد و فلسفه ی  

 تحلیلی به جزییات می پردازد!

ش زبانی مربوط شروین وکیلی: در واقع تمایز اصلی به ماجرای چرخ 

شناسی است و راهبردش ی تحلیلی بیشتر شناختی فلسفهشود. صورت مسئلهمی

 -که البته خیلی شاخه شاخه است-ای ی قارهمنطقی است، فلسفه-شناسانهزبان

ترکیب  -گاه روانشناختی-شناسانه را با روشهای متنوع تر تر هستیمسائل سنتی

  کندمی
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 ۱- پترزبورگی مسکو و سنسفرانمه

 

 درآمدپیش

داستان سفر ما به روسیه آغازگاهی بسیار مرموز دارد. در واقع اصال 

 معلوم نیست چه شد که تصمیم گرفتیم به روسیه برویم! 

قضیه از یک بامداد خنک پاییزی شروع شد که با دوستان عزیز و یاران غارم 

ان مقدم به کوه رفته بودیم. اواخر پاییز دکتر امیرحسین ماحوزی و مهندس پوی

رفتیم و ی دارآباد یکدست زرد شده بود. همچنان که میبود و دار و برگ دره

زدیم، حرفمان کشید به سفر رفتن و هر سه از این که مدتی است با هم گپ می

ایم ابراز ناخرسندی و شرمساری کردیم. سابقه نداشت برای مسافرت جدی نرفته

شد. ن طوالنی سفر نرویم. البته این قضیه به من و امیرحسین مربوط میمدتی چنی

کشید و تراکم سفرهایش به شکلی بود که گهگاهی مان را میچون پویان جور همه

کردیم. طی دو سال گذشته تصمیم افتاد و دیداری تازه میگذرش به تهران می

دش و بعد با به قدرت گرفته بودیم به یونان برویم، که اول با فروپاشی اقتصا

هایمان ها رشتهرسیدن احزاب دست چپی و ممنوعیت صدور روادید به خارجی

پنبه شد. بعد فکر کردیم برویم گشتی در قفقاز بزنیم که معلوم نیست به چه دلیلی 

ریزی نرفتیم. آخرین حرکت هم قرار بود در سمت افغانستان انجام بپذیرد با برنامه

آمدند و امید حاتمی، که چون پویان و امیرحسین نمیدوست جهانگرد عزیزم 

 شناختم، آن هم نافرجام باقی ماند. دوستان دیگر امید را درست نمی



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

آور از سفرهای انجام نشده را ی شرمآن روز که کوه بودیم، این کارنامه 

مرور کردیم و عزم خود را جزم کردیم که هرچه سریعتر طی زمستان یک سفر 

هایمان هم خیلی روشن بود: شمال مرزهای کشور داشته باشیم. گزینهبه خارج از 

الصه آفریقا و مغرب به ویژه مراکش، یا کنیا و تانزانیا و ماداگاسکار. یعنی خ

ی آفریقا چرخی بزنیم. حاال سرزمینهای شمالی یا برنامه این بود که در قاره

ار این تصمیم ت. بعد از کوهنوردی هم به افتخاش جای مناقشه داششرقی

 مان بود حلیم خوردیم! ه پاتوقپزی مشهوری کساز رفتیم در کلهتاریخ

ریزی دقیق بود که یک دفعه چشم باز به این ترتیب در پی این برنامه

کس دقیق خریم، که به مسکو برویم! در واقع هیچکردیم و دیدیم داریم روبل می

اوراسیا به چه شکلی رخ  به یاد نداشت که چرخش از جنوب آفریقا به شمال

داده است. این وسطها بحثی شد در این مورد که باید حتما سری هم به قطب 

ریزی. بعدش یک شمال بزنیم، اما این از بیشتر از جنس خیالپردازی بود تا برنامه

توانیم پترزبورگ، از آنجا میدفعه حرفش پیش آمد که اگر زمستان برویم به سن

یم و شفق قطبی را ببینیم، که خوب، کار بسیار شایسته و قدری به شمال سفر کن

شان اش را در زندگی روزمرهندیدگان حتما فقدانقطبیایست و شفقضروری

ی شکست خوردن ارتش اند. در این بین گپ و گفتی هم داشتیم دربارهحس کرده

اقعا ناپلئون و هیتلر در حوالی مسکو و برایمان جالب بود که برویم و ببینیم و

 زمستان مسکو چقدر سرد است؟

اه ترکیب این امور پیش پا افتاده و پراکنده باعث شد به شکلی ناخودآگ

ریز و رهبر اصلی طراحی از تانزانیا به روسیه بگراییم و پویان عزیزمان که برنامه

ای ی جدیت این حرفها توجهی بکند برنامهسفرهاست، بدون این که به درجه

، آمد ۱۳۹۶دی سال  ۲۸ل بود که در بامداد روز پنجشنبه ریخت و به این شک

 دنبالم تا با هم به فرودگاه برویم و رهسپار مسکو شویم...
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 در کوه، پس از 

 تصمیم کبری!

 

 

 

 

 ۲۸/۱۰/۱۳۹۶پنجشنبه 

پنجشنبه صبح که راه افتادیم، هوا به شکل محسوسی سرد شده بود.  

شد. تا پیش از این هنگام هوا ودار میطوری که تازه داشت نمایی از زمستان نم

چندان سرد نبود و از بارش باران و برف هم که خبری نبود. در حدی که 

شد مبنی بر این که شمار فصلها ای در فضای مجازی دست به دست میشوخی

در ایران از چهار به پنج ارتقا یافته است. به شکلی که فصلی بین پاییز و زمستان 

آید و آن از باران و برف خبری نیست و به جایش زلزله می احداث شده که در

 اسمش هم زلستون است!

با این زمینه وقتی ساعت پنج صبح پویان آمد دنبالم و با هم به فرودگاه  

ی من روی تا سالن اصلی از سرمای هوا جا خوردیم. کولهامام رفتیم، موقع پیاده

واقع فقط حامل لباس گرم بود. پویان که به رسم همیشگی فقط تا نیمه پر بود، در 

ام پیام، برادر هم قدری مجهزتر چنین وضعیتی داشت. در فرودگاه دوست قدیمی

همکالس قدیمی و یار غار عزیزم محمد توکلی را در سالن دیدیم که با همسر 

دار خوشرو و دختر کوچک و زیبایش عازم سفر بود و چون از ازدواج و بچه

ها کردیم. اندک ، کلی از دیدارش خوشحال شدم و یاد قدیمخبر بودماش بیشدن

زمانی بعد همسفران دیگرمان هم سر رسیدند، که همانا امیرحسین و همسر 
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ی اش مینا بودند. همین سه سال پیشتر بود که با همین ترکیب )به عالوهگرامی

جای  مادر من و پویان و فرزند امیرحسین و مینا( به سفر ترکیه رفته بودیم و

 غایبان را از نسل پیشین و پسین خالی کردیم.

ای دور هم بخوریم. در این بین احتماال در سالن فرودگاه نشستیم که قهوه 

ی بهجت خاطر مسافران دیگر شده بود. چون عادتمان بود که مدام مان مایهمنظره

کردیم و بعد بلند بلند هایی میگفتیم و شوخیچیزهایی بین خودمان می

خندیدیم. آب که از سر من گذشته بود، اما همسفرانم آدمهای محترمی بودند می

زدند. شان را حدس نمیکه احتماال ناظران شدت محترم بودن و تشخص

امیرحسین هم پزشک بود و هم استاد ادبیات پارسی، و به احتمال زیاد داناترین 

دانی مینا هم موسیقی الدین محمد بلخی، و همسرشی موالنا جاللفرد زنده درباره

ها ممتاز بود با صدایی جادویی که به تازگی به خاطر ساخت موسیقی برای فیلم

ی گردشگری شهرتی و درخششی هم یافته بود، سزاوار. پویان هم از زعمای طایفه

کشور بود و از آن آدمها بود که حتا اگر مسافری هم نداشت، خودش برای 

رف حضور هستم. خالصه این که نمای رفت. من هم که معخودش سفر می

مان با آن سر و صدا و بگو و بخند احتماال بیشتر به یک دسته از جوانان بیرونی

 شان!الابالی و سرخوش شباهت داشت، حین انکار میانسالی

ی بیرونی قاعدتا زمانی بود که برای خوردن قهوه در اوج این منظره 

مان برای دقایقی کافه را پر کرد، تا ندهی فرودگاه نشستیم. سر و صدای خکافه

گویی و پنهانکاری آغاز شد. ی تفاوت دروغاین که ناگهان بحثی جدی درباره

یک دفعه همان چهار سرمست قلندر به چهار آکادمیسین متخصص تبدیل شدند 

ی تمایز اخالقی دروغ و و نیم ساعتی را صرف بحثی بسیار دقیق و بارآور درباره

کردیم. دو خانم مسنی که در میز پهلویی نشسته بودند و در ابتدای پنهانکاری 

رفتند، پس از شروع بحث غره میهایمان مدام چشمها و شوخیکار به خاطر خنده

کردند و انگار انتظار داشتند این بحث جدی هم نوعی اول با ناباوری نگاهمان می
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ان گرم شده و یک طرف بازی روشنفکرانه باشد، اما بعد که دیدند بحثممسخره

کند و طرف دیگر از موالنا و سهروردی، مدام از کانت و ویتگنشتاین نقل قول می

 شان بازگشت!های اولیهغرهبار دیگر همان چشم

ان خالصه مدیران فرودگاه عقل به خرج دادند و پیش از آن که گفتگوهایم 

شویم. سوار هواپیما ب به روانپریشی مسافران منتهی شود اعالم کردند که برویم و

ی مفصل در هواپیما هم اتفاق مهمی نیفتاد جز این که هواپیمایی ماهان صبحانه

 و خوبی برایمان آورد و من که به رسم همیشگی موقع سفر به سرزمینهای دیگر

ی زبان کردم، با فایلهای صوتی آموزشی قدری دربارهشان میانگولکی در زبان

 روسی مطلب یاد گرفتم.

قتی در مسکو از هواپیما پیاده شدیم محیط چندان به نظرمان غریبه و 

زدایانه نرسید. به خصوص که اولین برخوردمان با شهروندان روسیه بسیار غربت

از آب در آمد. شرحش هم چنین بود که تصمیم گرفتیم در همان فرودگاه سیم 

مسئول فروش مان بخریم و دیدیم خانمی که های همراهکارت روسی برای گوشی

مان البته به تدریج از بین رفت. سیم کارت است، فارسی بلد است! این تعجب

خواهد باورتان بشود یا نشود، دومین زبان رایج در روسیه بعد از روسی، چون می

افتد! آن بانوی فارسی است و تقریبا در همه جا با دانستن فارسی کارتان راه می

 دانست.ای میانه بود و به این خاطر فارسی میکارت فروش هم از اهالی آسیسیم

های سرمای مسکو را لمس کردیم. مسکو بعد از خروج از فرودگاه نشانه 

شهری بود به نسبت خلوت، پهناور، پر از درختزار و جنگل مصنوعی، و 

سفیدپوش از برف. شهری پهناور با بیش از دو هزار و پانصد کیلومتر مربع 

پنج برابر تهران است. با این همه جمعیت این شهر  مساحت دارد که تقریبا

توان تراکم جمعیت باالی ی تهران خودمان است و از اینجا میکمابیش اندازه

ی مسکو را نتیجه گرفت. مسکو چهاردهمین اش دربارهمردم در تهران یا واژگونه

ترین و ی اروپاست و در ضمن شمالیشهر بزرگ جهان و بزرگترین شهر قاره
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ترین برج )برج شود. مرتفعی زمین هم محسوب میردترین شهر بزرگ کرهس

اوستانکینو( و بلندترین آسمانخراش اروپا )برج فدراسیون( هم در آن قرار 

اند. مسکو در ضمن نهمین شهر گران دنیاست و به خصوص طی سالهای گرفته

 گذشته بیش از پیش به مرکزی برای بازدید گردشگران بدل شده است.

اش اسم مسکو از نام رود مسکوا مشتق شده که شهر را در کرانه 

ی تبار نام مسکوا چندین نظریه وجود دارد. توافقی وجود دارد اند. دربارهساخته

اند، جمعیتی هند و که قومی که بومی این منطقه بوده و این نام را به رود داده

های ولگا ند و احتماال امروز فینارا تعلق داشتهاند که به فرهنگ سامااروپایی بوده

ی پنجم پیش از میالد در شوند. فرهنگ سامارا در هزارهشان محسوب میبازمانده

اها جایی به همین نام در پیچ رود ولگا شکل گرفت و بعدتر زیر تاثیر فرهنگ سک

 قرار گرفت که در بخشهای شمالی دریای خزر و دریای سیاه گسترده شده بود.

 (-meu)* «-مو» ییهند و اروپا یشهیاز ر ادیه احتمال زاسم مسکو ب 

ف اطرا یو مردابها زارهایو قاعدتا به ن دهدیم یمعن« تر س،یخ»مشتق شده که 

هند و  گرید یدر زبانها شاوندشیاست. کلمات خو کردهیرود مسکوا اشاره م

و  ریآبگ واستخر  یبه معنا یموزگا( در روس) музгаعبارتند از  ییاروپا

mazgoti و  ییایتوانیدر لmazgāt شستن و  یبه معنا یانیدر التوmajjati 

ور کردن. اسم غوطه یبه معنا نیالت mergōغرق کردن و  یبه معن تیسانسکر

 برآمده است. شهیر نیموزگاوا در لهستان هم از هم یاچهیدر

 شاوندی)خو یاوگر-نویاز تبار ف یمسکن مردم یالدیمسکو تا قرن نهم م 

 نیامروز یروسها یعنی یشرق ی( بود و تازه پس از آن بود که اسالوهاهایندفنال

هم به سال  یخیاشاره به اسم مسکو در متون تار نی. نخستدندیبه آن سو کوچ

 تیاهمیو ب ککوچ یسال مسکو هنوز شهرک نی. در اشودی.م مربوط م۱۱۴۷

و  یدالگوروک یوریبه نام  یمحل ریشده که دو ام دیبود که نامش به آن خاطر ق
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 یکردند و پس از آن دالگوروک داریدر آنجا با هم د چیاولگوو اتوسالویسو

شهر  انگذاریخاطر او را بن نیمنطقه انجام داد و به هم نیدر ا ییساخت و سازها

 یمغول به رهبر انی.م( لشکر۱۱۵۶)در  عد. کمتر از ده سال بشناسندیمسکو م

کردند و  کسانیند و شهرک نوساز را با خاک برد ورشیمنطقه  نیباتو خان به ا

 یباق رانهیقرن بعد و کیمنطقه همچنان تا  نیکل ساکنانش را به قتل رساندند. ا

پدرش الکساندر  نینوجوان جانش الی.م دان۱۲۶۰ یدر دهه یکه وقت یماند. طور

بخش از  نیبهاترها( شد، مسکو کماسالوها و ژرمن ی)قهرمان جنگها ینِوْسک

 سیرا در مسکو تاس یحیمس یصومعه نیبود که اول الیدان نیوش بود. همقلمر

 اشیمنطقه وارد کرد و در دوران پختگ نیبه ا بیترت نیرا به ا ییسایکرد و نو

 گراندوک مسکو شد. 

 کی.م همچنان به صورت ۱۵۴۷.م تا ۱۲۸۳ یسالها یدر فاصله مسکو

مسکو در اثر  یبخش عمده.م ۱۵۴۷که در سال  نیماند. تا ا یباق نینشدوک

شهر  نیبه ا مهیکر ی.م تاتارها۱۵۷۱بعد در  یرفت و کم نیاز ب یسوزآتش

 شانیا یملهمانده از ح یباق یاش را نابود کردند. تنها بنابردند و کل پهنه ورشی

هزار  یتنها س یتیشهر هم به روا یهزار نفره ستیدو تیبود و از جمع نیکرمل

حد ختم نشد و در  نینازل شده بر مسکو به ا یدند. بالهاتن جان سالم به در بر

شهر تلف  نیدر ا گری.م هم صد هزار نفر د۱۶۰۳-۱۶۰۱ یسالها یقحط انیجر

آن  تختیه مستقر شده بود و مسکو پایدر روس یهنگام دولت تزار نیشدند. در ا

در  نیزم رانیبا حمله به قلمرو ا هیروس ری.م پتر کب۱۷۲۱. اما در شدیمحسوب م

 یرا به امپراتور هیدر غرب روس هایو غلبه بر سوئد یبریدر س یشرویخاور و پ

 تیجمع جهیرا به سن پترزبورگ منتقل کرد. در نت تختیکرد و پا لیتبد یمقتدر

 . افتیهزار تن کاهش  ۱۳۰هزار تن به  ستی.م از حدود دو۱۷۵۰مسکو تا 

دوباره به  یدولت شورو سیو تاس هاکیبلشو یپس از غلبه مسکو

و  یخیکردن آثار تار رانیهمزمان با و ستهای. کمونافتیدست  تختیپا تیموقع
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شهر  یمدرن و نوساز به بدنه ییشهر، بناها ییسایکل ینابود کردن آثار هنر

 کیبلشو ونیبهمان بود که انقال شیکماب میکه ما به آن وارد شد یافزودند و شهر

 دیگذاشته بودند. البته نبا ادگاریبه  بر مسکو از خود شانطرهیهفت دهه س یط

 یگرفت که رو دهیرا ناد دارانههیاز اقتصاد سرما یرویو پ سمیکمون یفروپاش ریتاث

پر زرق و برق را  یستیتالیاز لعاب کاپ ینازک یهیال یکیآن اسکلت زمخت بلشو

 بود. دهیمال

 میترو رفتم ستگاهیما پس از خروج از فرودگاه با اتوبوس از فرودگاه به ا  

مسکو  یمترو ی. شبکهمیبود که از شهر به دست آورد یاندازچشم نینخست نیو ا

از آب  ریچندان چشمگ -خوانده بودم اشتیشکوه و اهم یدرباره اریکه بس -اما

 شدهیافتتاح م نیاستال دورانخطوط مترو در  نیکه ا ی. احتماال زمانامدیدر ن

و به  دیرسیفرسوده به نظر م شیکماب داشته است، اما حاال یشکوه و عظمت

 یبود و در فضا انینما واریکه از در و د اشیستیالیسوس سمیخصوص هنر رئال

 کرد،یرا در چشم رهگذران فرو م یپرولتر یشعارها سمیکمون یپسافروپاش

 غاتیتبل کردیم دیرا تشد هیقض نیکه ا یزیچ. دیرسیمنسوخ به نظر م یقدر

را پوشانده  هاستگاهیاز ا یمهم یبود که بخشها یو لعاب خوش رنگ یستیتالیکاپ

روزمره مثل شامپو  ییزهایکه چ دیرا د بارویز یعکس دختران شدیبود و در آن م

از انسان طراز  ینیاستال یهاو دوش به دوش مجسمه کردند،یم غیو آبجو را تبل

 .کردندیم نیچن یستیالیاول سوس

ان در نظر گرفته بودیم، هتلی بود در ممحلی که در مسکو برای اقامت 

بخشهای نوساز شهر به اسم اسماعیلوف. انتظار داشتم با توجه به اسمش نشانی 

ی اسماعیل که صاحب هتل بود مثل از فرهنگ ایرانی در هتل ببینم، اما این بچه

زده شده بود و یک هتل کامال روسی در برابرمان پسوند اسمش به کلی روس

ندان و ریخت و قالبی یکسره اسالو. مسئول پذیرش هتل جوان دیدیم با کارم

مان کرد که ای حالیروس تپل و سرخ و سفیدی بود که بسیار با ادب و حرفه
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ایم و تراکنش بانکی مورد ایم، در واقع ندادهکردیم دادهپول هتل را که فکر می

دیم راست نظر ناموفق بوده است. ما هم حساب و کتابها را مرور کردیم و دی

 مان حرکت کردیم. گوید و مبالغی روبل سرفیدیم و به جانب اتاقهای بورژواییمی

مان را در هتل گذاشتیم، به رستوران شیکی که همان وقتی بار و بندیل 

ها اولش نزدیکی بود رفتیم و دلی از عزا در آوردیم. صاحب رستوران و گارسون

ی ربهکنند و چون نشد، با الهام از تج سعی کردند با روسی با ما ارتباط برقرار

آغاز فرودگاهمان فارسی با آنها حرف زدیم و آنها هم فارسی جواب دادند! این سر

ها زبان فارسی ی مستمرمان حین سفر شد که به خصوص در رستوراناین تجربه

های روسیه به کلی دست به کلی کارگشاست، چون صنعت خوراک و غذاخوری

آن که موجی  تاجیک و ازبک و ارمنی و گرجی است و بیشترشان باتبارهای ایرانی

ستیزی را در دوران کمونیستها از سر زدایی و پارسیسهمگین از ایرانی

 سوادی در زبان فارسی دارند.اند، همچنان کورهگذرانده

وقتی ناهارمان را خوردیم، ساعت چهار عصر شده بود. توافقی کامل  

رملین کلین بازدیدمان از مسکو باید برویم و میدان سرخ و داشتیم که به عنوان او

روی در را ببینیم. همین کار را هم کردیم و تا دیرهنگامِ شبانگاه را صرف پیاده

و حتا یک –مان مینا بیشترین دلبستگی بخشهای مرکزی مسکو کردیم. در میان

و نگاه  اشدوران کودکی ی کرملین داشت که بهربارهد -جورهایی نوستالژی

اش باعث تشدید گشت. در حالی که شادمانیاش به هنر روسیه باز میستایشگرانه

ی مسکو را زیر پا گذاشتیم و مسافتی به مان شده بود، خیابانها یخزدهشادمانی

ا نسبت چشمگیر را پیمودیم. من هم که کاله پوستی داشتم، نقابی گرم و سبک ر

 فرمان با آن همه لباسی که تنم بود بهاز امیرحسین قرض گرفتم و در باقی س

 چیزی بین نینجا و خرس قطبی تبدیل شدم!
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 یگردش آن شبمان بود، در اصل ارگ شهر مسکو ییایکه لنگرگاه جغراف نیکرمل

نقطه از  نی. انامندیم (Кремль) یبوده است. خوِد روسها آن را کْرِمْل میقد

 لیمنطقه به شهر تبد نیاز آن که ا شیا پمسکو بوده و حت یمرکز یهسته میقد

شهر  یعنیکه  اند،دهینامیم «گراد»محکم در آن وجود داشته که آن را  ییشود بنا

است و همان  یرانیا یاز زبانها ایواژهوام -گورود– شگریو به همراه خوانش د

مانده است.  یمثل بروجرد و بشاگرد و السگرد باق ییاست که در اسمها« گِرد»

 کیحدود  نیمنطقه داده شد و ا نی.م به ا۱۳۳۱بار در  نیاول یبرا نیاسم کرمل

 نی. کرملدندی.م( بود که مغولها خاکش را به توبره کش۱۲۳۷) یقرن پس از سال

 .دهدیارگ را م یاست که همان معنا یبا تبار مغول یااحتماال کلمه

 یود مسکومحصور در مرکز مسکو است که ر یامنطقه نیامروز نیکرمل 

در  لیسنت باز یسایسرخ و کل دانیاست و م یجار اشیجنوب یهیدر حاش

به نام باغ الکساندر بر آن مشرف است.  یاش قرار دارد. در غرب هم بوستانشرق

از  یکیداده است.  یرا در خود جا سایپنج کاخ و چهار کل نیکرمل یمحوطه

 هیجمهور روس سیرئ یر کار رسمتزارها بوده است. دفت یمیکاخها اقامتگاه قد نیا

 یعنی. نامندیم دیمنطقه قرار دارد و جالب آن که روسها آن را کاخ سف نیهم در ا
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 یبرا دیکاخ سف کیشان اش آن که دو ابرقدرت دوران جنگ سرد هرکدامخالصه

 !میندار هنوزما چرا  ستیخودشان دارند و معلوم ن

 دارند. یجهان یکه شهرت کنندیم جلب نظر بایز یمذهب یسرخ دو بنا دانیم در

 یدودرنگ وارنگ تا ح یو گنبدها دیسف یهاهیسرخ و آرا یوارهایبا د شانیهردو

تظار ان یکه از پرستشگاه یو آن ابهت و وقار رسندیو کودکانه به نظر م یکارتون

 یالمه منظرهک قیدق یو به معنا ستنواز اچشم شاندنیرا ندارند. اما د رودیم

 ! آورندیم دیپدبامزه 

 (Казанский соборسوبور:  ییقازان )کازانْسْک یسایکل شانیکی 

است که  نیدر ا اشیخیتار تیکه در قرن هفدهم ساخته شده و اهم ییاست. بنا

سراسقف  کونیشروع شد و ن هی.م( در روس۱۶۶۶-۱۶۵۲) ینیاصالحات د یوقت

ونان یو  هیرتدوکس روسرا با هدف ادغام مذهب ا ییسایو مناسک کل نییمسکو آ

را مرکز  سایکل نیوفادار مانده بودند ا یمیکرد، آنان که به سنت قد فیبازتعر

بود به نام آوّاکوم پتروف که  یشیشان هم کشتجمع خود قرار دادند. سردسته

باوران بود. هوادارانش خود را کهن مزاجنیآتش ینامدار و سخنران یبیاد

کارشان چندان باال گرفت  یدو به زو دندینامیم (старове́ры: ی)سْتارووِر

گرفت با خشونت سرکوبشان کند. حرف حساب  میتصم کونیکه سراسقف ن

اجرا  هیدر قسطنتن جیرا یوهیبا ش ییسایمناسک کل دیبا گفتیبود که م نیا کونین

 نیبود، با ا یاسالو تیحیمس یمیسنت قد یندهیشود، اما آواکوم که نما

 یاسالوها به قدر کاف دارشهیر یحیمس ذهبم گفتیف بود و ممخال یزدگونانی

و  دیجد یمذهب دولت انیکشمکش م یجهیترک شود. نت دیاعتبار دارد و نبا

بود که به اصطالح گسست  هیروس انیحیمس انیدر م یشکاف میقد یمذهب مردم

 . شودیم دهینام (раскол)راسکول: 

رنده شد و صد البته که مالحظات دعوا ب نیبود که در ا کونین تیدر نها 

 کی.م ۱۶۶۶کننده بود. در  نییمسکو هم از او تع یدربار نوپا یبانیو پشت یاسیس
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( سراسقف میسوم )زع وسیدر مسکو برگزار شد که ماکار یمذهب ییگردهما

در آن  نید یایفقط و فقط به خاطر اح هیسراسقف اسکندر وسیسیو پا هیانطاک

هزار روبل و چند  ستیب یو در مقابل نفر دند،یبار بخششرکت کردند، و بدان اعت

ی سیاسی این بحثها آن بود که زمینه گرفتند!   هیپالتو پوست از تزار هد

ی .م( اتحادیه۱۶۶۷-۱۶۵۴تزار آلکسیس که در همین حین پس از نبردی طوالنی )

لیتوانی را شکست داده بود، سودای آن را داشت که به سمت جنوب و -لهستانی

نشین خاک عثمانی را که اغلب غرب پیشروی کند و اوکراین و قلمرو ارتدوکس

ای دینی زبان بودند به سرزمینهای زیر فرمانش بیفزاید. چنین کاری پشتوانهیونانی

بایست تزاری که ادعای رهاندن مسیحیان ارتدوکس را داشت، الزم داشت و می

کار در این بود که مسیحیت روسی مذهبی همسان با ایشان داشته باشد. اما ایراد 

در این هنگام مسیر تکاملی خاص و مستقلی را طی کرده بود و با ارتدوکس 

کرد طلب در واقع شعار فتح قسطنتنیه را مطرح مییونانی متفاوت بود. تزار جاه

و بر همین مبنا بود که در شورای مورد نظرمان پیشنهاد شد که نیکون سراسقف 

ی البته در آن لحظه امکان تحقق نداشت چون قسطنتنیهقسطنتنیه شود! که 

ارتدوکس بر باد رفته بود و به جایش استانبول پایتخت امپراتوری عثمانی قد 

 برافراشته بود. 

اصالحاتی که نیکون پیشنهاد کرده بود البته جزئی و فرعی بود و  

می تزار اعتراض مخالفانش بیشتر به پیوند کلیسا و دربار و پیروی او از سیاست نظا

ی داشتند. تنها چند کلمه در اینجا و آنجا به دعاها افزوده و کاسته شد و شیوه

نوشتن اسم عیسی تغییری کرد. مهمترین تغییرات آن بود که مسیر اجرای مراسم 

های ساعت بود که برعکس شد و مثل در کلیسای قدیم اسالو در جهت عقربه

رفت. دیگری آن که عالمت صلیب که کلیسای یونانی بر خالف جهت قرار گ

ها شد، مثل یونانیپیشتر با گشودن دو انگشت اشاره و انگشتری نمایش داده می

به سه انگشت گسترش یافت و شست را هم در ایجاد شکل نمادین صلیب درگیر 
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از رهبران –کرد. در نقاشی مشهور سوریکوف از بویارینا فئودوسیا موروزووا 

یم که چگونه دو انگشتش را به عالمت اعتقاد قدیمی گشوده بینمی -باورانکهن

 است. 

 

 

 

 

 

مسکو مورد مشورت قرار نگرفته  یشورا یهامیباوران که در تصمکهن 

را فرا  هیسراسر روس یتیاز نارضا یاعتراض کردند و موج میتصم نیبودند، به ا

 یهایبا سخنران -بود شانیکیموروزووا  افئودوسی که– روانشیگرفت. آواکوم و پ

دجال قرار گرفته است.  مانفر ریز سایکل گفتندیو م ختندیانگیموثر مردم را بر م

باوران را طرد کرد و از حقوق کهن ی.م همه۱۶۶۶در  یرسم یسایتزار و کل

اعتراضها همچنان ادامه دارد، چند سال بعد  دندیخلع کرد. بعد هم چون د یقانون

موروزووا  فنایِپروکوو ایکردند. فئودوس رهبرانش را گرفتند و اعدام

(Феодо́сия Проко́пьевна Моро́зова) یاز طبقه یاشراف یکه زن 

محبوب  یدیدرگذشت و به شه ی.م در زندان در اثر بدرفتار۱۶۷۵بود، در  ارهایبو

 یمحل زندان ی.م( رو۲۰۰۲) ۱۳۸۱چندان است که در سال  تشیشد و اهم لیتبد

مثل فاضل اسکندر  یبانیدرست کردند و شاعران و اد یاشدن و مرگش نمازخانه

 اند. نوشته یمطالب اشهیو آنا آخماتووا در مرث

هم در  (Авва́кум Петро́вآواکوم پتروف ) یعنیباوران رهبر کهن 

شدن در  یپس از چهارده سال زندان ری.م همزمان با گذار قدرت به پتر کب۱۶۸۲

سوزانده  رکیشد و زنده زنده بر ت دهیکش رونیب دخمه نیاز ا یبریدر س یاهچالیس
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بسنده کرد  نیو به ا دباوران نرمخو بودر کل نسبت به کهن ریشد. هرچند پتر کب

 را دوبرابر حساب کند! اتشانیکه مال

باوران هنوز هم در متن جالب باشد که کهن نیخوانندگان ا یبرا دیشا 

در  یستیاز انقالب کمون شیکه درست پ یآمار نیهستند و طبق آخر هیروس

اند، و حتا باور بودهکهن هیروس انیحیدهم کل مس کیگرفته شد،  یتزار یهیروس

 ریچشمگ هیسو شرق رو یبریمثل کورسک و س ییدر جاها شانتیامروز هم جمع

 است. 

 

 

 

 

 

 .م۱۸۹۷ -مرگ آواکوم، نقاشی پیوتر میاسویِدوف

  شمایل عیسی از قرن ششم با نمایش دو انگشت

 

حاال تمام این بحثها از آنجا آغاز شد  

ی کلیسای قازان در میدان که داشتیم درباره

زدیم. این کلیسا چنان که سرخ حرف می

باوران بود گفتیم مرکز فعالیت آواکوم و کهن

و به همین خاطر بارها توسط هواداران نیکون 

مورد حمله قرار گرفت. جالب آن که در 

ی نیکون را تکمیل کرد و او کسی بود که پروژهنهایت یک کمونیست گرجی 

.م( وقتی قرار شد ارتش ۱۹۳۶) ۱۳۱۵نبود جز ژوزف استالین. استالین در سال 

سرخ در میدان سرخ رژه بروند، دستور داد کلیساهای این منطقه تخریب شود. 

برخی از اطرافیانش که درکی از تاریخ و فرهنگ داشتند کوشیدند در این مورد 
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ی کلیسای اصلی میدان سرخ یعنی سنت بازیل موفق را بزنند و درباره رای او

الملل شدند. اما کلیسای قازان با خاک یکسان شد و بعدتر جایش دفتر امور بین

حزب کمونیست را ساختند که به شکل طنزآمیزی پس از فروپاشی کمونیسم به 

 ۱۳۷۲-۱۳۷۰ی سطح پایین دگردیسی یافت. آخرش هم در سالهای یک کافه

.م( روسها بار دیگر کلیسا را بازسازی کردند و این بنایی است که ۱۹۹۰-۱۹۹۳)

 ما در دیدارمان از میدان سرخ آن را وارسی کردیم. 

 

 

 

 

 

 .م و امروز۱۸۰۲کلیسای قازان در 

و صداتر  سریب یاخچهیو تار شتریب یسرخ، شهرت دانیم یسایکل نیدوم 

نوگو : بالژِن ایلی)سوبور واس سیقد لیمع بازجا یسایبنا همان کل نیدارد. ا

Собор Василия Блаженного) یسایاست که اغلب کل 

 وانیرا ا سایکل نی. اشودیخوانده م (Покровский собор) یپوکروفسک

اش هم آن ساخت لی.م ساخت و دل۱۵۶۱تا  ۱۵۵۵ یسالها یمخوف در فاصله

ملحق  هیبرکنده و به روس یرانیا بود که آستاراخان و قازان را از قلمرو تمدن

جا مربوط باشد و کارکرد  نیبه هم دیشوخ و شنگ آن هم شا یافهیساخته بود. ق

 سایکل نیا یرعادیغ یافهیتزارها گوشزد کند. ق ینظام استیرا در س اشیغاتیتبل

 وانیاز دوران ا شیتا پ ییبنا چیندارد و ه هیروس یدر معمار یرینظ ای نهیشیپ چیه

داشته باشد. جالب آن که  یشکل نیساخته نشده بود که چن هیدر روس مخوف

 نیاند و اآتش ساخته یهاشعله هیاش را شبهم آن است که شکل یرسم ریتفس

 گریی دنکته کیتناقض دارد.  یمروج صلح و آشت یسایبا کارکرد کل یالبته قدر
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 مانیرا با معبد سلآن  یرزمانید یبرا هیکه مردم روس نیپرستشگاه ا نیدر مورد ا

 !میو اسمش را گذاشته بودند اورشل انگاشتندیم یکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدیس روبروی کلیسای بازیل قدیس!سه شبه

 

 گنبد سبز کوچک خاردار دست 

 ی بازیل مقدس چپی روی مقبره

 ساخته شده و اسم این بنا از 

 آنجا آمده، هرچند اسم اصلی 

 این کلیسا تا دیر زمانی کلیسای 

 تثلیث بوده است.

 

 

.م( این ۱۹۲۸) ۱۳۰۷بعدتر که کمونیستها در روسیه بر سر کار آمدند، در  

اش کردند. در غرب این بنا را نماد روسیه بنا را مصادره کردند و به موزه تبدیل

انگارند. در حالی که در واقع این مهمترین بنای دانند و آن را کرملین همتا میمی

 ین نماد کرملین است که داخل کرملین قرار ندارد!میدان سرخ و مشهورتر
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ی کرملین شویم و کاخها و کلیساها را ببینیم آن شب برای این که وارد محوطه

قدری دیر بود. به همین خاطر به گردش در خیابانهای اطراف پرداختیم و قدری 

ی جالب آن بود که روسها تزئینات شب ی شهر آشنا شدیم. یک نکتهبا نقشه

شد در یسمس را هنوز از خیابانهایشان جمع نکرده بودند و به همین خاطر میکر

های مربوط به شب سال نو را همه جا درختهای کریسمس تزئین شده و چراغانی

دید. ما از خیابان نیکوالوسکایا گذشتیم که تعداد زیادی تئاتر در آن قرار داشت 

هایی بزرگتر و ود، با تماشاخانهزار قدیم خودمان بو چیزی شبیه به خیابان الله

تر. چند کلیسا و بنای تاریخی را هم دیدیم شمارتر و پراکندهتر و البته کممدرن

ی صفر مسکو قرار داشت و آن جایی بود بر سنگفرش خیابان اش در نقطهکه یکی

اند. ادعایی که البته به نظرم ی ساخت شهر را آنجا زدهگفتند کلنگ اولیهکه می

ترین الیه از شهر زمانی ساخته شده بود که هنوز فتنی نبود، چون قدیمیپذیر

فناوری آهن به این منطقه وارد نشده بود و بنابراین کلنگی در کار نبوده است. 

اما به هر صورت معلوم بود زمانی یک آدم مهمی در این نقطه کلنگی زده بوده 

زمین عکس یادگاری بگیرند و همین برای این که مردم بروند و با آن نقطه روی 

 بسنده بود. 

شد که چند خیابان سرزنده و شاد و شنگول به میدان سرخ باز می 

هایی از چراغهای کوچک رنگی تزئین کرده بودند و انبوهی سراسرش را با رشته

از جمعیت در آن به رفت و آمد و گردش مشغول بودند. یکی از نکات دیدنی 

ن عداد چشمگیری از مشاهیر مهم تاریخ روسیه در آاین خیابانها این بود که ت

ول پالس بودند و دنبال شکار گردشگرانی بودند که حاضر باشند در برابر چند پ

هایی بودند با شباهتی به این سیاه با آنها عکس بیندازند. اینها البته هنرپیشه

 سه عکشخصیتهای تاریخی که لباس آنها را پوشیده بودند و اموراتشان را از را

 گذراندند. ها میانداختن با توریست
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ترین این گروههای بیرون جسته از تاریخ به تور ما خورد اییکی از حرفه

از لنین  تیپای خوشو اینها عبارت بودند از یک فقره استالین که در کنار نسخه

 و بدلی مهیب از ایوان مخوف راه را بر ما بستند و خواستند که عکسی با هم

اندازیم، خواهند، گفتیم عیبی ندارد و عکس میدانستیم پول میدازیم. چون میبین

دهیم و ها مهمتر از آن شخصیتهای روسی هستیم، پولی نمیولی چون ما پارسی

گیریم! جالب آن که آخرش به توافق رسیدیم که هیچکس در عوض پولی هم نمی

سه  تصادی کاپیتالیستی باپولی ندهد و نگیرد و به این ترتیب بدون تبادالت اق

ه زمامدار مشهور روس عکسی انداختیم که حتما در تاریخ جاودانه خواهد شد. ب

 خصوص که آن سه تا بدلی بودند و ما چهارتا اصلی!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زده بود به نام پل عشاق. مان پلی برفهای آن شبیکی دیگر از دیدنی 

رفتند و روی شدند میشق هم میگویی رسم بود که دختران و پسران روس که عا

زدند و از این نظر کارکردش چیزی بین درکه و خیابان ولیعصر این پل چرخی می

ما بود! زمانی که ما رفتیم شاید به خاطر سرمای هوای شبانه عشقها در قلبها 

شان دختر شدند، که آنها هم همهخشکیده بود و جز یکی دو زوج بر پل دیده نمی
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با دیدن این زوجهای مادینه فکر کردیم کشور دوست و برادر روسیه بودند. ابتدا 

ی عشق مبتال شده، و کمی بعدتر که پل را کامل پیمودیم این به بحرانی در زمینه

مان به یقین بدل شد. چون روی پل چندین درخت کاشته بودند که عشاق نگرانی

ای که اهل خرافه در زهآویختند، کمابیش با همان انگیآمدند و به آن قفلی میمی

ی این ی جالب دربارهآویزند. اما نکتهها قفل و سنجاق میها و به ضریحامامزاده

درختان روییده بر پل عشاق آن بود 

که مصنوعی بودند و یکسره با 

ظرافت از قطعات بیزمختی و 

فوالدی ساخته شده بودند. بنابراین 

هیچ تعجبی نداشت که قفلهای 

ختی ساخته شده از آویخته به در

ی آهن، چندان اثر نکند و قطعات نخاله

 وضعیت چنان بشود که شده بود!

جای دیگری که آن شب دیدیم،  

جایی بود به نام یادبود رپین که من به 

هوای ارادتی که به ایلیا رپین داشتم فکر 

کردم باید حتما جای چشمگیری باشد. می

که اما آنجا بوستانی عادی از آب در آمد 

ی مفرغی عجیب و غریب گذاشته بودند. منظور از وسطش سیزده مجسمه

ای بر ضد رسید بیانیهها درست دستگیرمان نشد، چون از طرفی به نظر میمجسمه

کاپیتالیسم و گلوبالیسم و فاشیسم و این جور چیزها باشند، و از سوی دیگر 

شت. مثال اسم های حقوقی سازمان ملل شباهت دااسمهایشان به نام کمیته

 «!های بزرگساالنکودکان قربانی تبهکاری»شان این بود: یکی
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ها، به مان در شهر البته جدای از برخورد با این دیدنینخستین گردش

ی مان با روسها هم منتهی شد. شهر چنان که گفتم زندگی شبانهآشنایی مقدماتی

کردند. موقع خیابانها گردش میای داشت و مردم زیادی در خوشایند و سرزنده

های رود مسکوی شد از روی پلهای فراوانی رد شد که بر شاخابقدم زدن می

شد دید که کل سطح رود یخ بسته و هاورکرافتها و زده بودند، و آن زیر می

 زنند. ها مدام در آن گشت میشکنیخ
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 «جم»چند ربگ از داستان 

های بلند و زیبای راگا در برابرش نمایان زهوقتی مه از میان رفت، دروا... 

وزید سوزی داشت. شد. زمین هنوز منجمد و افسرده بود و بادی که از شمال می

ها سپیده دمان بود و هنوز تیغ خورشید از فراز کوهها نمایان نشده بود. جم پاشنه

های گشوده رفت، بی آن شتاب به سوی دروازهرا بر شکم اسبش نواخت و بی

اش به هیجان به نگهبانان شهر بنگرد. نگهبانانی که با دیدن پشوپان و شناختن که

آمده و در برابرش کنار دروازه صف کشیده بودند. نگهبانانی که نخستین آدمیانی 

 داشت.  دید و دوست میبودند که بعد از سالهای دراز می

ه بر بازگشت جم به راگا غوغا و هیاهوی بسیار برانگیخت. در حالی ک

اسبش خمیده بود و پیکر بیجان تهمورث را در آغوش داشت، بی آن که به 

خوشامدگویی مردمان توجهی کند، خیابان اصلی راگا را به سوی کاخ بزرگ 

کرد، گویی که داشت و صدایی نمیخویش پیمود. پشوپان نیز کنارش قدم بر می

اگا خبردار شدند در خاموشی و اندیشمندی اربابش شریک باشد. کم کم اهالی ر

ها بیرون آمدند و در راه گرداگردش جمع شدند. گرد و غبار و آلودگی و از خانه

انداز پاکیزه و زیبای ی جم نشسته بود و در چشمدنیای دیوان هنوز بر جامه

انگیز شبیه بود. سکوت و حال و هوای ای ناجور و وهمپایتخت آدمیان به منظره

بود که هیاهوی آغازین مردم فرو مرد و همه با  جم چندان نافذ و تاثیرگذار

اش را بر چشمانی منتظر در سکوت بر او خیره ماندند. جم همچنان کاله خرقه

ی برادرش فرو افتاده بود، آشکار اش که بر روی کالبد پوسیدهسر داشت و چهره

نبود. جم چندان در خویشتن فرو رفته بود که انگار از حضور هزاران مرد و زن 

خبر بود. قصد داشت کاری بزرگ انجام دهد و هنوز دودل در اطراف خویش بی

 بود که هنگام اجرای این تصمیم فرا رسیده یا نه.
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راند، وقتی شنید که جمیک که به نمایندگی از سوی او بر شهر فرمان می

های شهر نمایان شده، سراسیمه شوهرش در هیبتی شوریده و ژنده در برابر دروازه

ه او خ بیرون دوید و به پیشواز او رفت. دمی بعد فرزندان دو برادر نیز باز کا

ا به پیوستند. ورن و اشناویز و رستم و اسپندیار پای پیاده و دوان دوان خود ر

ه میدانگاهِ رویاروی کاخ رساندند و در سکوت کنار جمیک ایستادند. تا این ک

کی ژنده و دیگری بیجان، پدر و عموی خویش را دیدند که خاموش و افسرده، ی

ای ژنده و آلوده و دیگری آمدند، یکی پوشیده در جامهبر اسبی خسته پیش می

گشتند. پوسیده در کفنی زربفت. پنج شش کالغ در آسمان گرداگرد سرشان می

انگار برای نشستن بر جسد تهمورث شتاب داشته باشند یا این که بخواهند 

 ران بدهند.ه دیگاش هشداری بی پلیدی نعشدرباره

ی اش روبرو شد، در چشم بر هم زدنی همهوقتی جم با اعضای خانواده

فرو شست. اسبش با آخرین جانی که در تن داشت پیش رفت  تردیدها را از سینه

داد، های پهن و مرمرینی که میدانگاه را به درگاه کاخ پیوند میو در برابر پله

ها ایستاده بودند و دلواپس برادر بر فراز پلهایستاد. جمیک و مغان و فرزندان دو 

اش را کردند. با یک خیز از اسب بر زمین پرید. نه کاله خرقهاو را نگاه می

برداشت و نه سکوتش را شکست. با گامهایی سنگین به سویشان رفت، بی آن 

های آستین پیراهنش تا خورد و که پیکر تهمورث را از دست فرو بنهد. ژنده

ی زربفت بیرون افتاد. جمیک و خویشانش با دست تهمورث از پارچههمزمان 

دیدن نشان سپید بر بازوی جم و نشان سیاه بر بازوی تهمورث ندایی از دل 

ی هویت این دو، پشوپان بود، اما حاال شان دربارهبرآوردند. تا آن لحظه تنها نشانه

بینند. ندایشان با غم و می دیگر یقین کرده بودند که بار دیگر دو برادر را نزد هم

اندوه نیز آمیخته بود، چرا که پوست جم به خاطر تماس با اندرون پلیدِ تهیگاه 

 نمود.ی تهمورث همانند میانگره تباه شده و با بازوی پوسیده
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ی زربفت به تدریج از روی ها باال رفت. پارچهجم با گامهایی بلند از پله

ای که زمانی ها رسید، پارچهتاد. به شکلی که وقتی به باالی پلهتن تهمورث فرو اف

جان تهمورث ی دیو بود، پیش پایش بر زمین افتاد و پیکر بیی انگرهی خیمهآرایه

رنگ خورشید نمایان شد. پوست تهمورث همچنان لزج و بویناک زیر نور پریده

ر اعماقش به نمود، و چندان سپید که کبودی رگهای ریشه دوانده دمی

ای در دل مرمر شباهت داشت. تهمورث هنوز همان جامه و زرهی را کاریکنده

در بر داشت که هنگام رویارویی با انگره پوشیده بود. چهره و کالبدش همچون 

ی بلند و دیوزادان مسخ نشده بود. تنها دگردیسی در پیکرش آن بود که دو زایده

ن بند نافهایی مارسان که زمانی به گوشتی بر دوشهایش روییده بود. همچو

 پیوست.شان به اندرون انگره در میواسطه

ی زربفت نهاد. جم زانوانش را خم کرد و تهمورث را با احترام بر پارچه

ای از ابرهای رخسار مهتابیِ برادرش گویی به خواب رفته بود. خورشید پشت الیه

 فردنقاشی جلد کتاب جم، اثر کامران نصیری
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بازو بر جسد پهلوان سیاهرمق از آن ای کمخاکستری پنهان بود و جز بارقه

تابید. اما با تابش همین نورِ اندک بخاری خفیف و بدبو از جسد برخاست. نمی

جم به دستانش نگریست که مثل جسد برادرش سپید شده و رگهایش از آن زیرها 

در  زد. همچون پوستی مبتال به برص که خونی تیرهتر از همیشه به چشم میتیره

 شد. ژرفای رگهایش جاری با

ای از نگهبانان دورادور جمیک و سیمرغ مغ و یارانش مانند حلقه

خویشاوندانش ایستادند. گویی در جم چیزی خطرناک دیده باشند و بخواهند 

ایشان را از گزند پلشتیِ بازمانده از انگره ایمن سازند. کالغها نیز بی سر و صدا 

. جم بی توجه به همگان ی کاخ نشستند و به زیر پای خود سرک کشیدندبر کنگره

همان جا باالی سر پیکر برادرش نشست. حالتش طوری بود که نه زن و فرزندانش 

به او نزدیک شدند و نه فرزندان تهمورث جسارت یافتند تا باالی سر پدرشان 

اش با بانگی ی نقاب خرقهای پنهان در سایهبروند. جم با سری فرو افتاده و چهره

اش کنیم، که بی یاری ورید تا برای مهر و وای و هوم قربانیگاوی بیا»بلند گفت: 

 «بودم.مهر و وای امروز در میان شما نمی

ی شگفتی همگان شد. مراسم بزرگداشت اهوراها مقدماتی این سخن مایه

کردند و آنان نیز تنها الزم داشت و وقت و جایگاهش را پیشاپیش مغان اعالم می

ی فراوان زمان و مکان سزاوار را تشخیص محاسبهپس از نگریستن به اختران و 

ی قربانی اهوراها باشد کاری دشوار دادند. همچنین برگزیدن گاوی که شایستهمی

های گاوی که سزاوار قربانی برای ایزدی خاص گیر بود. تنها سی مغ نشانهو زمان

د، این بایست برای مهر گزارده شوای که میدانستند. برای قربانیباشد را می

مغ بود که دانش و تخصصِ تشخیص گاو را داشت. همچنین هر چاقویی را زاغ

شد با گلوی گاو قربانی آشنا کرد و تنها تیغی برای این کار سزاوار بود که نمی

 مغان سی روزِ پیاپی شعرهایی را بر آن فرو خوانده باشند.
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ی نگرهوقتی جم این سخن را بر زبان راند، بزرگترین کالغی که بر ک

کاخ نشسته بود به هوا خاست و چرخی روی سر جم زد. جم بی آن که به باال 

کرد، به باال اشاره ی کالهش صورتش را پنهان میبنگرد، در همان حال که سایه

تان خواهد داد. این پرنده را دنبال کنید. او گاوِ سزاوار را نشان»کرد و گفت: 

 «شکن باشد.مهرِ کمانگیرِ دروغی پیمانِ گاوی یکتاداد که نشان کرده

سیمرغ مغ با شگفتی به کالغ نگریست و بعد به یارانش نگاه کرد. پشت 

ای با چشمانی که زیر اخمی پنهان شده بود، جم را مغ برای دقیقهسرش زاغ

مغ با بستن چشمانش اشاره شان به هم برخورد کرد، زاغنگریست. وقتی نگاهمی

کرد و سه تن از مغان ای بیند. سیمرغ مغ اشارهنمی کرد که ایرادی در این کار

ای بعد، هر سه بازگشتند، در در تعقیب کالغ به سوی آخور کاخ دویدند. دقیقه

راندند و کالغ هم پیشاپیشِ حالی که میرآخوران گاوی فربه و سپید را پیش می

م زد. در همین هنگام چند تن دیگر هیزمهایی را پشت سر جگروهشان بال می

کردند. چند تن دیگر میزی مقابل آن نهادند و چاقویی که در روی هم کومه می

 بود را به همراه عود و بخور و نفت بر آن چیدند.   مراسم پیشین تقدیس شده

و گاو را پیش آوردند. سیمرغ مغ پیش رفت و نماد مقدس مهر را که از د

نقش کرد و به این  ی گاوهشد، بر پیشانی و سینخط عمود بر هم تشکیل می

گذاری کرد. طاووس ی مهر نشانهترتیب مغز و دل او را به عنوان پیشکش ویژه

مغ نیز مارپیچی که نماد وای بود را بر دو کتف گاو و شکمش رسم کرد و به 

این شکل شش و جگر او را پیشکش به وای دانست. جم همچنان پشت به ایشان 

اش خیره شده بود. حتا وقتی مردان و آلودهبر زمین نشسته بود و به دستان سپید 

پشت سرش هیزمها را آتش زدند و موجی از باد داغ از کومه برخاست، باز از 

جای خود تکان نخورد. سیمرغ مغ پس از آن که همه چیز آماده شد، به سوی 

ی ای جم سپیدبازو پسر ویونگان، برخیز که قربان»جم رفت و خطاب به او گفت: 

 «ی از اهوراها آماده شده است.برای شکرگذار
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اش را جم از جای خود برخاست و با حرکتی آرام نقاب و شنل خرقه

اش کنار زد و آن را از روی سر و دوشش برداشت و کنار جسد برادر بر زمین

ی سالمتش اش دربارهپریدهاش که با دیدن دستان رنگافکند. مردم و خانواده

ی مردانه و زیبای جم روبرو یافتند. ا با چهرهنگران شده بودند، ناگهان خود ر

 اش طی این سالهای دراز روییده و دراز شده بود و با پلیدیموهای سر و ریش

خون دیوان و اشموغان آلوده بود. با این وجود وقتی نقاب از رخ برگرفت، 

گیر و رخسارش چنان درخشان بود که ناگهان صدای اش چندان نفسزیبایی

ا کاسته یاد شادمانی مردم برخاست. در همان هنگام، از سنگینی بار ابرههلهله و فر

شد و خورشید درخششی بیشتر یافت. اشکهای جمیک سرازیر شد و نگذاشت 

شوهرش را درست ببیند، که چگونه با همان حالت جدی و خاموش پیش رفت 

ی و نگاهی به چاقوی روی میز انداخت. اما آن را برنداشت و به جایش خنجر

 که با آن سر انگره را بریده بود را به دست گرفت. 

 ای جمِ بزرگ، به یاد داری که»شهباز مغ با لحنی هشدار دهنده گفت: 

 «تنها چاقویی پاکیزه و ویژه باید خونِ قربانی را بر خاک بریزد...

این سالحی است که انگره »جم خنجرش را به آسمان برافراشت و گفت: 

ام. آسوده باشید که پاکتر و اندرون مهیبش را با آن دریدهام و را با آن کشته

 «نیرومندتر از این تیغی در گیتی نخواهید یافت.

جم پشت سر گاو ایستاد و با دستی سوراخهای بینی گاو را گرفت و 

سرش را به عقب کشید و خنجر را بر گلویش آشنا کرد. گاو ماغ کشید و دست 

اش بر زمین میخکوب کرده بود. جم دست به جامه و پایی زد، اما جم زورمند او را

های پیراهنش بیرون کشید و آن را زیر برد و جام زرین مهر را از ال به الی ژنده

ی گاو گرفت و آن را از خون قربانی لبریز ساخت. بعد رو به آتش شاهرگ بریده

که  این خون نثار مهر و وای بزرگ باد،»کرد و خون را بر آتش پاشید و گفت: 
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مرا در دنیای دیوان یاری دادند و چشمانم را بر حقیقتِ سرشت خویشتن 

 «گشودند.

ای جسد سنگین گاو را بر دوش کنندهآنگاه جم دست برد و با زورمندی خیره

 ی سوزان نهاد. گرفت و آن را بر کومه

ای میان مردم درگرفت. جم از با برخاستن بوی سوختن قربانی، همهمه 

به انبوه مردمان نگریست و دید که جنبشی در میانشان پدیدار شده  هاباالی پله

دادند تا کسی از میانشان بگذرد و از سوی دیگر کرنش است. از سویی کوچه می

گشودند. وقتی صف مردم شکافته شد، کردند و به زمزمه زبان به ستایش میمی

آید. مهر پیش میجم مهر را دید که پای پیاده و چست و چاالک در میان مردمان 

ها باال رفت و کنار مغان و خویشاوندان جم ایستاد. سی مغ برابرش کرنش از پله

ی احترام بر قلب نهادند. سپس بادی مالیم برخاست کردند و دستان را به نشانه

ی مردمان بلندتر شد، چرا که دیدند وای نیز کنار مهر پدیدار شده و و همهمه

نگرد. مغان بار دیگر کرنش کردند و این بار با میلبخندزنان به آتش قربانی 

ای که به هوا بلند کرده بودند به وای درود فرستادند. پس از انگشتان گره خورده

ی شکاف سنگفرشها برخاست و آن نوبت به هوم رسید که مانند نوری از میانه

کننده کنار دو دوست دیگرش ایستاد، انگار که بذری سبز ناگهان با سرعتی خیره 

 بر میدانگاه روییده و به انسانی دگردیسی یافته باشد.

ها را نمایش داد و به اهوراها درود فرستاد. اما از جای خود جم هم نشانه

ی برافروخته تکان نخورد و نزد ایشان نرفت. دقایقی گذشت و همه به کنار کومه

شد و بوی ن میپیکر گاو خیره شده بودند که به تدریج روی هیزمهای سوزان بریا

انگیز خاست. آتش هیزم با سرعتی حیرتکباب شدن گوشتش به آسمان بر می

ذاشته سوخت و به خاکستر بدل شد، در حالی که بر فراز خود گاوِ بریان را باقی گ

 بود. 
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ی جم خنجر دیوکُش را بر کمر آویخت و با همان چاقوی تقدیس شده

اش را بیرون ت و دل و جگر بریان شدهی گاو را شکافی قربانی شکم و سینهویژه

چکان را در دست کشید. بعد دل سرخ جانور را در دست راست و جگرِ خون

چپ گرفت و هردو را به آسمان باال گرفت و زیر لب وردِ مخصوص نیاز کردن 

 قربانی به مهر و وای را خواند. آنگاه حرکتی بسیار شگفت انجام داد. نخست

 و دل را به دهان برد و گوشت آن را به نیش کشید و دست راست را پایین برد

ی گاو ای از آن خورد. بعد با جگر هم همین کار را کرد و هردو را بر الشهلقمه

 نهاد. این کارش چندان نامنتظره بود که حتا سیمرغ مغ و یارانش نیز مبهوت

 ماندند و نفس را در سینه حبس کردند.

ر گرفته باشند، بر جای خود خشک مردم گویی مورد اصابت صاعقه قرا

طلبید و مریدانش گیاهی زرین و شدند. هوم از مردمان گوشت قربانی نمی

های جانوری ساییدند. اما مهر و وای از قربانیکوهستانی را در مراسمش می

ی مهر بود و جگر به وای تعلق داشت. همگان خوردند. دل قربانی ویژهخوراک می

اشتند که هرکس به خوراک تقدیس شده با نام اهورایی از جمله سی مغ یقین د

درنگ مسموم و نابود خواهد شد. اما جم نه تنها از هردو گوشت لب بزند، بی

خورد، که هیچ نشانی از سستی نیز در خود نمایان نساخت. برعکس گویی از 

 چشیدن از خوراک اهوراها جان گرفته و نیرومندتر شده باشد. 

سردرگم مانده بودند که چه کنند. مهر با اخم و هوم برای دم زدنی همه 

با سیمایی اندیشمند و وای با لبخندی به جم نگریستند، وقتی که روی به مردم 

ای مردم راگا و ای ساکنان خونیراس. بدانید و آگاه باشد که من »کرد و گفت: 

شود آغاز می ام. از امروز نوروزجام و پیمانه را از دنیای دیوان برایتان بازآورده

و بهار بار دیگر بر زمین گام خواهد نهاد و خاک بیمار خونیراس باز سرسبز و 

ام. ای نو و پیمانی نو برایتان آوردهسرزنده خواهد شد. عالوه بر جام و پیمانه، جامه

ها از ایزدان خالی است و اهوراها نیز موجوداتی ای مردمان بدانید که آسمان
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ایم. مان خواستها و تنگناها و خطاهایی که در مردمان دیدههمچون ما هستند، با ه

ای امن مان نیامدند، بدان دلیل بود که گوشهی دیوها به یاریاگر به هنگام حمله

زده بودند. از امروز، آدمیان خداوند خویشتن خواهند بود. همچنان جستند و بیممی

نیز از این به بعد آسوده  که من به خوراک خدایان دهان زدم و زنده ماندم، شما

خاطر باشید و جانوران قربانی را خوراک خود سازید و از هیچ اهورایی و هیچ 

گزند و آسیب ام و بیدیوی بیم به دل راه ندهید. من خوراک ایزدان را خورده

ام و دیو استخوان شکنِ استویهاد هرگز مرا در نخواهد یافت. شما نیز از بند زنده

و گوشت بخورید. شما از دیوان و اهوراها برتر هستید، چون که و قیدها برهید 

 «انسان هستید...

وقتی این سخنان بر زبان جم جاری شد، ناگهان تالطمی در میان مردم 

شان شکسته شده باشد، همه سر در هم بردند در افتاد. گویی ناگهان طلسم بهت

مهر و وای به هم  شان برخاست.و به گفتگو با هم پرداختند و غوغای همهمه

کشید، و وای ی خشم در آن زبانه مینگریستند. مهر با اخم و چشمانی که شعله

 کرد.با لبخندی پدرانه در حالی که با ریشهای بلندش بازی می

ی مردم وقتی مهر لب به سخن گشود صدایش چندان نافذ بود که همهمه

زو، کاری جسورانه ای جمِ سپیدبا»در چشم بر هم زدنی فرو خفت. مهر گفت: 

ات پاسخی نیاز دارد و من کردی و پا را از گلیم آدمیان بیرون نهادی. درشتی

 «کسی هستم که پاسخت را خواهم داد.

 «سزاوار است که پاسخ مهرِ نیرومند را بشنویم.»جم گفت: 

پاسخ من شنیدنی نیست، »مهر ردای بلندش را بر تن صاف کرد و گفت: 

که مرز میان نژادهای چهارگانه را مخدوش سازد،  آن را خواهی دید. هرکس

، و سر و کار عهدی که گیومردِ زرین در نخستین روز با ما بست را شکسته

 «عهدشکنان با من است.
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عهدی که گیومرد با اهوراها و دیوان و اشموغان بست را »جم گفت: 

ا گنجد عهدی با اهوراهخود داند. من جز آنچه هستم و آنچه در همتم می

 «ام.نداشته

مهر دو دست را به سوی آسمان بلند کرد و چیزی زیر لب زمزمه کرد. 

ای درخشان از نور خورشید بر دستانش تابیدن گرفت و وقتی درخشش کور تیغه

اش برطرف شد، همه دیدند که در هر دست تبرزینی بزرگ و سنگین را کننده

ی ن بدل شده بود مایهگرفته است. این که نور در دستانش به سالحی پوالدی

حیرت تماشاچیان شد و بانگ شگفتی مردمان برخاست. مهر قدمی پیش نهاد و 

ها را به جم داد. دیگری را نیز خود در دست گرفت و گفت: یکی از تبرزین

رج ازمانی به پاسِ پدرت جانت را در دنیای دیوان نجات دادم و حاال به پاسِ »

ی لب زدن به خوراک تانم تا دیگر کسی اندیشهسو اعتبار اهورایان جانت را می

 «خدایان را به سر راه ندهد.

ن جم بی آن که چیزی بگوید تبرزین را گرفت. مهر با ظاهرِ پسری نوجوا

ی مقابل جمِ میانسال و تنومند ی پاکیزه و درخشان، نقطهو پانزده ساله، با آن جامه

اش آویخته و ریش و گیسوی ناش بر تهای لباس ژندهپاره نمود، که پارهمی

 بلندش هنوز به خاک و خاشاک قلمرو دیوان آلوده بود.

شان را دست به دست ی گاو چند بار تبرزیندو هماورد در برابر الشه

 کردند و آن را به چرخش در آوردند. جمیک قدمی پیش نهاد تا از نبرد شوهرش

ع دستش را گرفت و مان با نیرومندترینِ اهوراها جلوگیری کند. اما سیمرغ مغ

درخشید که جمیک را متوقف دخالتش شد. در چشمان سیمرغ مغ نوری می

بانوی من، هراس به دل راه ندهید. »ساخت. او به زمزمه در گوش جمیک گفت: 

کردند و چه شادمانم بینی میانداز را دیرزمانی پیش از این دانایان پیشاین چشم

 .«یی آدمیان چنین رقم خورد..ام سرنوشت نهاکه در زمان زندگی
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آگین برآورد و به سوی جم هجوم مهر این سخن را شنید و بانگی خشم

ها با ی تبرزینی برخورد تیغهبرد. دو حریف با هم در آویختند و صدای کوبنده

های راگا طنین افکند. مهر و جم برای چند دقیقه با هم هم در دورترین کوچه

زدند و سرعت به حرکت ر و قدرتشان ضربه میجنگیدند. هردو با تمام زو

درآوردن تبرزین در دستانشان چنان بود که جز برقی رخشان از آن به چشمها 

های سرخی از آن بیرون آمد. برقی که گاه همچون ابری بارور و تیره جرقهنمی

گرفت. نبرد جهید و این به هنگامی بود که پوالد با پوالد رخ به رخ قرار میمی

و مهر ناگهان با ضربتی غافلگیرانه پایان یافت. جم به دور خود چرخید و جم 

ی همین حرکت از تبرزین را پرتاب کرد و با دست چپ آن را گرفت و در ادامه

ای کاری وارد آورد. به طوری که تبرزین از دست مهر لغزید و زیر به مهر ضربه

افتاد، کوشید با گرفتن خودش چند قدم آنسوتر به زمین افتاد. هنگامی که می

از هم گسست  ی جم او را نیز همراه خود زمین بزند، اما آن لباسهای پوسیدهجامه

 هایش در دستان مهر باقی ماند. و پاره

اش برهنه بود و کمربند کشتی بر شلوار کوتاه و جم که حاال باالتنه

گه داشت. رزین را زیر گلوی مهر نکرد، پیش رفت و تباش خودنمایی میکهنه

هایشان یکسره فراتر از حد و اهوراها عمری بسیار طوالنی داشتند و توانمندی

فرسود و مرگ حدود آدمیان بود. اما همچنان میرا بودند و زخم کالبدشان را می

اش چندان دور از یافت. حرکت جم چنان نامنتظره و پیروزیجانشان را در می

ی میدانگاه برخاست. حتا هارگوشهتصور بود که غوغای تشویق مردمان از چ

کردند. مهر بی آن که به این رستم و اسپندیار و ورن و اشناویز نیز شادمانه هلهله 

ی خشم در شورِ مردمان بنگرد، راست و خیره به چشم جم نگریست. زبانه

ماند. جم مکث کرد. سیمرغ مغ از آنسوی میدانگاه چشمانش به دو آتش مهیب می

 «کنی؟دانی چه میجمِ ویونگان. هیچ میای »نهیب زد: 
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 «کنم.آری، مهربانیِ اهورایی بلندمرتبه را جبران می»جم گفت: 

 بعد تبرزین را از کنار گردن مهر کنار گرفت و دست راستش را به سوی

ای تردید کرد. بعد دست او را گرفت و از جایش بلند مهر دراز کرد. مهر لحظه

ی مهرِ کمانگیر روز»داد و خطاب به مردم گفت:  شد. جم تبرزین را به مهر پس

یگر ددر قلمرو دیوان اشموغان را به تیرِ قهر دوخت و جان مرا نجات داد. حاال 

 «ام.زیر بار دین او نیستم و وام خویش را به او پرداخت کرده

های چشمان مهر آرامتر شده بود، اما هنوز چشمگیر بود. درخشش شعله

زین را به سوی آسمان بلند کرد. باز درخششی نمایان شد مهر لبخندی زد و تبر

و تبرزین در دستانش محو گشت. بعد با یک حرکت سریع جامه از تن بیرون کرد 

اش برابر چشمان مردمان نمایان شد. او نیز و تن سپید و عضالت درهم پیچیده

ی یزهانگ»کمربندی همسان با جم را بر کمر بسته بود. مهر با صدایی رسا گفت: 

جنگیدم. حاال مان خشم بود و برای کشتن جم بود که میمن برای نبرد آغازین

ای واالتر و فارغ از خشم با هم رویارو شویم. بگذارید یک بار دیگر با انگیزه

خواهم قدرت برتر اهوراها قصدم این بار آسیب رساندن به او نیست، بلکه تنها می

اگر من برنده شدم، آیین قربانی همچنان  را نشان دهم. قرارمان چنین باشد که

ی من باشد و اگر جم پیروز شد، ادعای او بر همسانیِ مردمان و اهورایان ویژه

 «پذیرفته گردد.

ای کرد و زانو زد و خاک را از روی زمین برداشت و بوسید و جم خنده

ت. به این ترتیب از سویی فروتنی نشان داد و از سوی دیگر دعوت مهر را پذیرف

ی اهالی راگا حبس شد. مهر به دستان سپید و بیمار جم اشاره کرد نفس در سینه

دانم از اند و بعید میای پسر ویونگان، دستانت با زهرِ انگره بیمار شده»و گفت: 

 «شان چیزی باقی مانده باشد.زور و توان گذشته

نی ای مهرِ نیرومند، بگذار دستم به کمربندت برسد تا ببی» جم گفت:

 «چگونه از زمین بلندت خواهم کرد.



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

مهر لبخندی زد و پیش رفت. جم نیز یورش برد و در چشم بر هم زدنی 

هردو به هم پیچیدند و کشتی گرفتن آغاز کردند. وقتی که با تبرزین با هم ستیزه 

ساخت. حاال شان را دشوار میآسایشان دیدن مبارزهکردند سرعت برقمی

شد دیر به دیر و به دشواری جنبش کنند. به ن باعث میشازور بودنبرعکس، هم

ی میدانگاه تراشیده شده تندیسی یکپارچه از مرمر سپید شبیه بودند که در میانه

باشد. زور بازوی هردو کمابیش یکسان بود و کوچکترین حرکتی در یکی با 

دند شد. دو پهلوان برای دقایقی درهم گره خورمقاومتی از سوی دیگری مهار می

و زورورزی کردند، تا آن که ناگهان جم از یک لحظه غفلت حریف استفاده کرد 

و چرخی خورد و با دست نیرومندش کمربند مهر را گرفت. دست دیگرش را 

ی مهر گذاشت و او را از زمین کند و به هوا برد. بانگ شگفتی و روی سینه

مهر با چاالکی  تشویق از تماشاچیان برخاست، اما دیری دوام نیاورد. چون

ی زمین و هوا چرخید و با پاهایی خمیده روی زمین فرود انگیز در میانهشگفت

آمد و جم را زیر فشار وزنش به زمین افکند. جم خیز برداشت که بلند شود، اما 

اش نشست و پشتش را به خاک رساند. مردم در سکوت شکست مهر بر سینه

 خوردن فرمانروایشان را نگریستند.

برخاست و دست راستش را به سوی جم دراز کرد. این بار دیگر در مهر 

شد و تنها مهربانی نمایان بود. جم دم زدنی چشمانش نشانی از خشم دیده نمی

مکث کرد و بعد دست مهر را گرفت و از زمین بلند شد. مهر دست راست خودش 

گاه باشید که ای مردم، بدانید و آ»را و جم را باال گرفت و خطاب به مردم گفت: 

پایه است. خطری که او در سفرش به جهان به راستی جم با من همسان و هم

دیوان از سر گذراند و خدمتی که با باز آوردن جام به انجام رساند، فراتر از 

قدرت و خواستِ اهوراهاست. از این روست که دیدید خوراک مرا به جایم 

ارجِ پایه و همتوانند همن میخورد و هیچ آسیبی ندید. حق با اوست و آدمیا



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

ایزدان باشند، اگر که مانند جم بر گیتیِ خویش و اقلیم ظلمت چیره شوند و جام 

 «جم را در اختیار بگیرند.

ای مردم، بدانید »جم نیز همچنان که دست مهر را در دست داشت گفت: 

. پیمانی که امروز با دوستی ما پیوندی نو میان آدمیان  اهوراها برقرار شده است

نو میان دو نژاد بسته شده که اساس آن برابری انسانها و اهوراهاست. آنچه تفاوت 

مندی از میان ما را رقم زده است، خوردن از درخت جاودانگی نیست، که بهره

ی این درخت بخورید و همچون خدایان ی خرد و فرزانگی است. از میوهمیوه

 «خواهید شد.

  



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارمذسپندایزدبانوی هایم: از نقاشی

 

 

 

 

 

 

 

  



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

 

 

 (پ.م ۳۰۰۰-۴۰۰۰) مصر در دوران پیشادودمانیهنر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صد و نود وهزار و سیسال  تابستانم/ شششصت و  یشماره/سیمرغ

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانو شادمان میکنم، می

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی بر تلگرام به شناسه یا  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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