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  آنچه که تمدن دیرپای ایرانی را از تمدنهای نوپاتر و

کند، انباشتی فرهنگهای تازه به دوران رسیده متمایز می

های تاریخی است که به خردی جمعی و هوشی از تجربه

غریزی برای رویارویی با رخدادهای تهدید کننده ختم شده است. طی سالهای 

گذشته چه در شرایطی که بحرانی طبیعی مردم ایران زمین را تهدید کرده و چه 

ده است، رکدر موقعیتهایی که تصمیمی سیاسی یا کنشی جمعی ضرورت پیدا می

 ایم. بودن را و خردمندی را در جاهای گوناگون دیده نمودهای این باتجربه

ی هایی که قدمت این خرد جمعی و دقت این تجربهیکی از کهنترین برگه 

ایست نامدار که از داریوش بزرگ باقی مانده و دهد، کتیبهتاریخی را نشان می

امن سرزمین پارس که همان ایران در آن خداوند را به دور داشتنِ سه خطر از د

 خواند. این سه عبارتند از خشکسالی، دشمن و دروغ. زمین باشد، فرا می

درک این نکته دشوار است که چگونه بیست و شش قرن پیش مردمانِ  

د، و انساکن این سرزمین فهمی چنین عمیق از نظامهای اجتماعی پیدا کرده بوده

ی ساده و ماندگار را در قالب سه کلمهچگونه با این دقت و شیوایی آن 

اند. به هر روی، امروز که با هر سه خطر دست به گریبانیم، صورتبندی کرده

ای دقیق از تهدیدهای رویاروی آشکار است که این دریافتی درست و رمزبندی

ی مردمان رخنه کرده، تمدن ایرانی بوده است. امروز که دروغ در دل و دیده

ی اند، و خشکسالر درون و بیرون از مرزهای تمدن ایرانی فعال شدهستیزان دایران

ار کند. امروز شاید سزاومحیطی جان و بقای همگان را تهدید میو آشفتگی زیست

ایست بهای تاریخی بنگریم و آنچه را که میباشد که ما نیز به این انباشت داده

 آموخت و دانست، بیاموزیم و بدانیم...

 



 3      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

 ی گذشته:اخبار روزها

 

 و های زروان بر پا شداز ابتدای مهر ماه بار دیگر کالس 

هایی کوچک و خصوصی این مضمون این پس از چند سالی بود که جز در جمع

 تر از پیش است و پیوستن به آن برایکالس گشودهاین بار  کردم.را تدریس نمی

شرده و ماهانه و هایش هم به جای آن که از نشستهایی فهمگان آزاد است. دوره

ها تشکیل شده باشد، روندی پیوسته و پایدار دارد چند ماه درنگ در میان دوره

 بندیشود. در این دوره فارغ از الیهو هر ماه چهار نشست سه ساعته را شامل می

وا ی محتهای دستگاه نظری زروان قایل بودم، همهای که برای انتقال آموزهقدیمی

 قل خواهم کرد.را به دانشجویان منت

 

 

 

 

 

 

 های های نوشتاری به فایلاش تبدیل متنگروه خروش که خویشکاری

صوتی است کار خود را در انجمن زروان آغاز کرده است. اعضای این گروه 

 ی خورشید و انجمنمقاله، فصلهایی از کتاب یا شعرهای تولید شده در موسسه

ویرایش به رایگان در اختیار همگان  شان پس ازخوانند و فایل صوتیزروان را می

 گیرد. نخستین دستاوردهای این گروه از آبان ماه انتشار خواهد یافت.قرار می
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 ی علوم اجتماعی دانشگاه عصرگاه سه شنبه ششم مهرماه در دانشکده

برگزار شد. این نشست یکی از « شناسی و ایران باستانجامعه»تهران نشست 

شد. برگزار مایش کوروش بزرگ آبان ماه محسوب میهای مقدماتی هبرنامه

ه شناسی ایران بود کشناسی تاریخِ انجمن جامعهی این نشست گروه جامعهکننده

اش به من محول شده است. در این نشست به همراه چندی است افتخار مدیریت

گرایی ایرانی و نقش کوروش بزرگ در ی ملیاهلل میرزایی دربارهدکتر آیت

 بندی این هویت سخن گفتیم و با حاضران پرسش و پاسخی داشتیم.صورت

 

 

 

 

 ی ادبی سیمرغ شامگاه دوشنبه بیست و ششم مهرماه در نشست حلقه

ی رواشناسی سیاوشان برگزار شد. در این نشست من به همراه سالن موسسه

ب دیها )دو ای ادیبدوستانم دکتر حسین مجتهدی و دکتر مسعود انصاری درباره

نیشابوری و ادیب پیشاوری( سخن گفتیم و زندگی و آثار ایشان را از زوایای 

ها های صوتی این نشستگوناگون مورد بحث قرار دادیم. قرار بر این شد که فایل

 ی همگان انتشار یابد.از این به بعد به طور منظم برای استفاده

  اب این کت به انجام رسیده و« تاریخ خرد ایونی»کار چاپ متن کتاب

طی یکی دو ماه آینده توسط انتشارات علمی و فرهنگی انتشار خواهد یافت. این 

ی تاریخ خرد ایرانی است و ورود کتاب به نسبت حجیم جلد دوم از مجموعه

ی فلسفی از ایران زمین به قلمرو فرهنگ یونانی را از عصر تالس تا پایان اندیشه

ی املترین و روزآمدترین تاریخ فلسفهشود. این متن کدوران سقراط شامل می
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و  های تاریخیپیشاسقراطی به زبان پارسی است و با ارجاع به انبوهی از داده

انگاشته شده، خوانشی به کلی تازه و متفاوت از ظهور  شواهد متنیِ اغلب نادیده

اب کار تولید این کت دهد.ی فلسفی در بستر زبان یونانی به دست میاندیشه

ی به درازا کشیده است و امیدواریم این بار مثل بارهای گذشته کندی و دیرزمان

 درنگ گریبانگیر انتشار این کتاب نشود.

 

 

 

 

 

 

  عصرگاه سه شنبه چهارم مهرماه به همت انجمن زنان شهروند نشستی

ه ی فرهنگی بهاران برگزار بود، کبرای نقد فیلم مستند معصومه در تاالر موسسه

ه دوستان دیگر از جمله کارگردان فیلم بانو شیما مقدم سخنانی در آن به همرا

ایراد کردم. خودِ بانو معصومه و بانو زیور که قربانیان اسیدپاشی بودند و فیلم بر 

شان ساخته شده بود هم در نشست حضور داشتند و هم فیلم و اساس سرگذشت

 هم سخنان ایشان تکان دهنده و تاثیرگذار بود. 
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 ر روزهای آیندهاخبا

  نشستهای کالس زروان چهارشنبه عصرها در کانون معماران معاصر

برقرار خواهد بود و تا چندی محور کالسهایی خواهد بود که در آن تدریس 

 شود و بخشهایی ازخواهم کرد. محتوا تا حدودی به دست دانشجویان تعیین می

ت. برای حضور در کالس ام بر تلگرام انتشار خواهد یافشخصی آن بر کانال

( 09372320765ی خورشید )خانم امینی: توانید با روابط عمومی موسسهمی

 تماس بگیرید.

  گردآوری و ویراسته شده و طی « رخنامه»جلد نخست از کتاب

 ها وای از یادداشتها، نگارهماههای آینده انتشار خواهد یافت. این کتاب گزیده

ام را در بر بوک منتشر کردهدر فیس 1394تا  1390سالهای  طیشعرهایی که 

 گیرد. می

 میرزا آقا خان »ی ادبی سیمرغ ماه آینده با موضوع نشست حلقه

ی ماه برگزار خواهد شد. در این نشست من در شامگاه آخرین دوشنبه« کرمانی

ی به همراه دوستان گرامی دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر مسعود انصاری درباره

 ن شخصیت عصر مشروطه سخن خواهیم گفت.ای

 ی آبان ماه در ی اندیشه در عصرگاه آخرین آدینهنشست بعدیِ حلقه

ی بهاران برگزار خواهد شد. در این نشست من به همراه استادان تاالر موسسه

گرامی دکتر غالمرضا خاکی، دکتر امیرحسین ماحوزی و دکتر افشین وفایی با 

 اش سخنی روایتهای موجود از موالنا در بستر تاریخینگاهی انتقادی درباره

 خواهیم گفت و بحث خواهیم کرد.
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 یادی از یک مرد

 در نخستین نشانی دلیر بود که پور آتشمهدی حاجی

هنگام نجات جان کارگری افغان جان خود را از دست داد و دیروز ی مهرماه هفته

از دوستان و آشنایانش و برادران اش با حضور شمار زیادی مراسم خاکسپاری

سوزی میدان قیام بود که به گرفتار شدن آن افغان انجام شد. علت حادثه آتش

پور با وجود خطرناک بودن شرایط و کارگر در قعر چاهی انجامید. آقای حاجی

امکان اندکی که برای نجات جان کارگر وجود داشت، برای رهاندن او وارد چاه 

ای که ی چاه درگذشت. با هر معیار خبرنگارانهش دهانهشد و به خاطر ریز

بسنجید، این خبر هم به لحاظ ماهیت )مرگ انسان( و هم بزرگی )واکنشی که در 

آمیز مهاجران غیرقانونی در شیراز مردم ایجاد کرده( از ماجرای بازداشت توهین

همتر وده( مادبانه و غلط هم بیا انتشار کاریکاتور سوسک در فالن مجله )که بی

پنداران این پرسش پیش نیامده که چرا -نژادپرست-بوده است. احیانا برای خود

انعکاس نیافته  BBCهای نامداری مثل این خبر به قدر آن خبرها در خبرگزاری

 است؟
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 گزارش نشست: آیین گشایش نمایشگاه نقش مهر

 این بوده که هر مهرماه  طی هفده سال گذشته رسم بر

جشن مهرگان همزمان با سالگرد تاسیس کانون خورشید 

با حضور دوستان و همکاران و هموندان خورشید برگزار شود. امسال به مناسبت 

ای به نسبت متفاوت برنامهرسمیت یافتن انجمن زروان، این مراسم در قالب 

زاری این برنامه را بر عهده برگانجمن زروان به این شکل که این بار  .برگزار شد

نمایشگاهی بزرگ از آثار هنری  (ArtCenter)ی هنر با همکاری خانهگرفت و 

 را در بزرگداشت مهر و موالنا برگزار کرد. 

که آثار پنجاه و پنج هنرمند نامدار را با مضمون مهر و این نمایشگاه 

آثار و هنرمندان  گیرد و هم از نظر تمرکز معنایی و هم شمارموالنا در بر می

از واپسین روز مهرماه آغاز شد و به نماید. این نمایشگاه سابقه میکمابیش بی

و عالقمندان به تماشا یا خرید  ادامه خواهد داشتتا پنجم آبان مدت یک هفته 

توانند به آن مراجعه کنند. مینقاشی -آثار نقاشی، نگارگری، مجسمه، خط و خط

قرار و بزرگواریِ دوست گرامی آقای وحید ملک،  ی هنربا همت و یاری خانه

 نمایشگاه با سرپرستی انجمن زروان صرف امور فرهنگی شود.این است درآمد 
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ام مهرماه در آدینه سی نمایشگاه نقش مهر عصرگاه  آیین گشایش

ی خوشنویسان برگزار شد. مراسم در باغ ی هنر واقع در خانهخانهنمایشگاه 

سیصد تن از دوستان و یاران در آن حضور داشتند. اجرای  برگزار شد و بیش از

این برنامه را خانم فرین روحانی بر عهده داشتند. در آغاز آقای وحید ملک مدیر 

 ی آثار و نمایشگاه شرحیگالری آرت سنتر به حاضران خوشامد گفتند و درباره

مهر د کارکر یدکتر امیرحسین ماحوزی به کوتاهی دربارهبیان کردند. پس از آن 

ی بزرگانی مانند موالنا و شادمانی و استواریِ اراده در تمدن ایرانی سخن گفت

اند. آنگاه من از گیری از مهر واقف بودهرا از آن رو دانست که به مهارتِ بهره

ی چیزهای نو سخن گفتم ی زروان و پیوند میان زمان و آفرینش خالقانهاسطوره

 ی خوددر آن زاییده شده و به نوبه« من»دانستم که و زمان یا زروان را بستری 

ی امروز ی تمدن ایرانی در زمانهی موقعیت شکنندهآفریند. دربارهآن را باز می

هایی نو است، ایرانیان بازآفرینی من نیز شرحی دادم و گفتم که ضرورتِ کنونی

الق و و کلید آن مهر و دوستی است، و خویشکاری انجمن زروان بازسازی اخ

 هویت ایرانی بر محور همین مفهوم است. 
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های ی روزگارمان از سرودهپور شاعر برجستهآنگاه استاد علیرضا شجاع

خویش برای حاضران برخواندند. پس از آن نوبت به استاد سهراب پورناظری و 

ی موسیقی خویش حاضران را مهمان نغمهآقای آیین مشکاتیان رسید که با 

ایشان با اجرای سماع توسط آقای ئاسو نادری همراه بود که  خنیاگری .ندساخت

بسیار مورد توجه حاضران قرار گرفت. این آیین با بازدید حاضران از آثار هنری 

 و پذیرایی کوچکی در حدود ساعت نُه شب خاتمه یافت. 
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 ها: سفر به کلوت1383بهار 
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 اندر حدیث کیش و مات

  ی چند روز پیش طرح پرسشی کرده بودم درباره

جازات اعدام، یعنی یک نمونه را به عنوان گواهِ عینی مثال زده بودم، موضع م

خود را )و نه استداللم برای این موضع را( بیان کرده و از مخالفان دیدگاهم 

خواسته بودم تا دالیل خویش برای دیدگاه خویش را مستقل از نظر من بیان کنند. 

برای نظر خویش بیان کردند،  نتیجه آن شد که شماری اندک از دوستان دالیلی

 کردند من برای خود دارم به مخالفتشماری بسیار بیشتر با دالیلی که گمان می

برخاستند، و شمار باز بیشتر اعالم کردند که با من مخالف هستند، ولی ظاهرا 

ابل دیدند دلیلی بیاورند ودر مققضیه به قدری برایشان بدیهی بود که نیازی نمی

های مرا به چیزهای متفاوتی متهم کنند. در این میان چسبندگیترجیح دادند 

عجیب و غریبی هم رخ داد. مثال وقتی قواعدی را برای کنش مدنی پیشنهاد کردم 

ستان انگیز از دو)که هیچ ارتباطی به دالیل له و علیه اعدام ندارد(، شماری شگفت

ی اعدام را به نظرم درباره دانستند، یا نظرمی اعدام مربوط آن را به نظرم درباره

 کردند. بازان متصل میی ماجرای حجاب شترنجدرباره

چنان که قول داده بودم، دارم دالیل خود برای موافقت با مجازات اعدام 

ی سیمرغ منتشرش خواهم کرد. اما پیش ی بعدی مجلهنویسم و در شمارهرا می

بازان را هم به اطالع ب شترنجی حجااز آن الزم دیدم در اینجا دیدگاهم درباره

دوستان برسانم. شاید که برخی از آنهایی که در حال مخالفت هستند، احیانا 

 کنند!عالقمند باشند بدانند که دارند با چه چیزی مخالفت می
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ی ماجرای حجاب شترنج بازان هم به نظرم طبق معمول چند موضوع با هم درباره

انی اعتراضی را تولید کرده، که به خاطر مخلوط شده و آش شله قلمکارش گفتم

 تاثیر است.همین ناشفاف بودن و سستی استدالل، طبق معمول بی

شود. در میان قهرمانان شترنج یک ماجرا، به خود بازی شترنج مربوط می

های جدی وسواسی دارند و بر دانم که اغلب هنگام بازیدوستانی دارم و می

 هایی گاه نامعمولشان پافشاریا و راحتیرعایت نکاتی شخصی یا آرامش فض

دارند. این به نظرم حق یک قهرمان است که شرایط راحت برای خودش را تعیین 

کند و اگر برآورده نشد از مسابقه انصراف دهد. یعنی اگر خانم نازی پایکیدزه 

اش در پوشش گفت به خاطر ناراحت بودن)قهرمان شترنج زنان آمریکا( می

ین بود. البته ایشان چندهد، برایم کامال قابل درک و محترم مینمی حجاب مسابقه

 چیزی نگفته است.

تبار هم هست و از این زاویه از اهالی خانم پایکیدزه که در ضمن گرجی 

شود، اعالم کرده که به خاطر اعتراض به اجباری بودن ایران زمین محسوب می

قع به جریانی برای بایکوت بازی حجاب است که از مسابقه انصراف داده و در وا

در ایران پیوسته است. این حرکتی سیاسی و مدنی است که با تصمیمی شخصی 

تفاوت دارد. اگر قهرمانی بنا به تصمیمی شخصی و آزادیخواهانه در اعتراض به 

سیار پوشی کند، بای چشمستمی در کشوری دیگر از بخت برنده شدن در مسابقه

نماید. اما اگر ایشان در چشم من بسیار ستودنی می محترم و ارجمند است و

تصمیم یاد شده را فارغ از چنین نیت شریفی، احیانا زیر تاثیر حرف این و آن یا 

ای برای فشار وارد آوردن به فالن و بهمان نهاد و داد های سیاسیتبلیغاتی و البی

ناسنجیده و از و ستد قدرت در جاهایی دیگر انجام داده باشند، به نظرم کاری 

انم دای ندارد. راستش نمیاند، که محتوای اخالقی ستودنیکرده« جوگیری»سرِ 
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 ی تصمیمای دربارهبین این دو حالت کدام درست است و به همین دلیل داوری

 ایشان ندارم.

یک ماجرای دیگر، که به کلی متفاوت است و ارتباطی با شترنج و مسابقه  

گردد. فکر کنم بیشتر مردم ایران حجاب در ایران باز میندارد، به اجباری بودن 

در حال حاضر به این توافق رسیده باشند که هر شکلی از تحمیل آرا و عقاید و 

تعصبهای عقیدتی نادرست و نارواست. در این مورد بنابراین بحثی نیست، حجاب 

که همه  اجباری مثل هر چیز اجباری دیگری )از جمله اجبار به دادنِ شعارهایی

 دهند!( امری ستمگرانه و نادرست و نابخردانه است.می

ماجرای سوم که به نظرم ارتباط مستقیمی با شترنج و حجاب پیدا  

 شود و این موضوع نوشتارکند، به کنش مدنی فعاالن حقوق بشر مربوط مینمی

ای که آزادی دیگران را پیشین من بود. چنان که تاکید کردم، هر کنش مدنی

ای از شادمانی و توانمندی و تندرستی و معنای مردمان دود کند و با هر بهانهمح

مثل –را بکاهد، غیراخالقی و نادرست است. در مورد بایکوت مسابقات شترنج 

فعالی مدنی برای این که جریانی دلخواه را پیش ببرد،  -های فراوان دیگرنمونه

رانی تحمیل کرده که برای آن داوطلب باز ایای از این جنس را به زنان شترنجهزینه

 دانم. اند. از این رو این را امری نادرست و غیراخالقی مینبوده

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcx-n0xuTPAhWLORQKHRhqDhQQjRwIBw&url=http://ipna.ir/showheadline/1530/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8 %D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86 %D8%B2%D9%86 %D8%AF%D8%B1 %D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA %D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87 %D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA&psig=AFQjCNHVnjLRyj3ZxcPfOG3PT6ojtotqIg&ust=1476886983838225
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ای را خود راستش حتا در شرایطی که کسی داوطلبانه چنین هزینه

شمارم. یعنی برای راهبان پرداخت کند هم آن را غیرعقالنی و نادرست می

ی آمریکا در ویتنام دست به خودسوزی اخلهای که برای اعتراض به مدبودایی

دانم. چنان که اثر میزدند، بسیار احترام قایلم، اما کارشان را نامعقول و بی

یاد شده هم تاثیری در خروج آمریکا از ویتنام نداشت. )تغییر افکار  خودسوزی

ربط رخ نمود و عمومی آمریکاییان در این مورد چند سال بعد و به دالیلی بی

 شد.(ی جنبش شورش جوانان در اروپا محسوب میدامها

یعنی رفتار گروهی  ی این موضوع سوم،ام دربارهخالصه این که داوری 

ی ایران در سطح از کنشگران مدنی که خواهان تحریم ایران و تخریب وجهه

زده و نابخردانه است، و پیامدی جز جهانی هستند، به نظرم احساساتی و هیجان

لبم مردم ایران ندارد که زیانکارانه و غیراخالقی است. این را هم بگویم کاستن ق

دهم فرض کنم این کوششها با نیت که تا گواهی محکم پیدا نشده ترجیح می

 انه.گرشود، و نه با نیتی بدخواهانه و فکری دسیسهخوب و درک اندک انجام می

شناسی را درس های جامعهسالها پیش در کالسی دانشگاهی داشتم نظریه

دادم که بحث به عقالنیت جمعی کشید. یکی از دانشجویان که معتقد بود می

ی مردم )به خصوص مردم ایران!( همواره ابله و نادان و وحشی هستند، توده

خواست که مثالی نقض بیاورم و نشان دهم که منظورم از خرد جمعی )به ویژه 

خم به او این بود که نمود خرد جمعی چیست. پاساش بودم( نزد ایرانیان که مدعی

ای را به زور به ملتی تحمیل کنند، و طی توان دید که پوششی و جامهرا آنجا می

 متر آب برود! سی سال حد شرعی و قانونی این تحمیل سی سانتی

 

زنان جوان ناچار بودند شصت ی نشان به آن نشانی که ابتدای دهه

نود ی پوشاند، اما در ابتدای دههنویشان را میمانتوهایی بپوشند که تا پایین زا
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ی این مانتوها تا باالی ران نقل مکان کرده بود. یعنی خرد جمعی تشخیص لبه

متر متر در سال زیاد و خطرناک است و نیم سانتیداده بود که میانگین ده سانتی

شده  لدر سال کند و فرساینده، و به این ترتیب تابویی که زمانی به مردمی تحمی

بود، طی یک نسل به کلی شکسته شد، بی آن که سخنگوی پر سر و صدایی 

ای را بابت آن به کسی تحمیل کند. تردیدی نیست که هر از چندی هزینه

نماید و اجبارهایی از این دست خود به خود به باد هایی کالن رخ میدگرگونی

آمیز و با شعارهای اغراقام که این دگرگونیها روند. اما تا به حال ندیدهفنا می

تحمیل هزینه به دیگران تحقق یافته باشد. رهبران جنبش آزادی مدنی زنان و 

سیاهپوستان در آمریکا و اروپا همگی خود داوطلبانه کنشی سنجیده و غیرافراطی 

اند و از این راه خرد جمعی را برای رساندهی مرزِ سرکوب به انجام میرا در لبه

اند. در همان دوران فمینیستهایی که با برهنه شدن کردهبسیج میشان احقاق حقوق

زدند یا سیاهپوستانی که آشوب خیابانی ها را به هم میدر مجامع عمومی سخنرانی

اند، اما دستاوردی به بار نیاوردند، جز آن که انداختند هم وجود داشتهبه راه می

 فع شخصی مغشوش سازند.شاید روندی خردمندانه را با هیجان و احیانا منا

ایست که روشنفکرانش با قاطعیت از چیزی ی امروز ما، جامعهجامعه

ورزند، اما از آوردن دلیلی روشن و کنند و با چیزی دیگر مخالفت میدفاع می

یی ی انتقادی و شکیباعقالنی برای سخنشان عاجزند. این جامعه به خرد و اندیشه

نیاز  پسندمانی قانع کننده و روشن و عقلدر شنیدن سخن مخالف و تدوین گفت

آمیز که چه بسا مهمترین دستاوردش زیانی و دارد، نه حرکاتی ناسنجیده و اغراق

ای ناالزم برای مردمی پرشمار باشد، و شهرتی زودگذر برای اندکی هزینه

 شمار...انگشت
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 تواند برای دستیابی به هدفی واال و آیا کنش مدنی می

آور استفاده کند؟ آیا ز روشهای ناپسند و زیانمشروع، ا

امکان دست یازیدن به کنش مدنی بی آن که دستگاهی 

اخالقی پشتیبان آن باشد، وجود دارد؟ آیا چنین شرط و محدودیتی برای کنش 

توان گفت تمایز میان کنش مدنی و کنش سیاسی سیاسی نیز جاری است؟ آیا می

اخالقی است، اما دومی آن را اغلب زیر پا  آن است که اولی پایبند به اصولی

 گذارد؟می

توان برای یک کنش ای میاگر چنین باشد، چه حد و مرزهای اخالقی 

رفتاری که ارزشِ مورد نظر کنشگر مدنی را برآورده  مدنی ترسیم کرد؟

شود، چگونه باید ارزیابی شود؟ آیا ی آسیب به دیگران میکند، اما مایهمی

بخش لزوما باید خواست و یازیدن به کردارهای مدنی رهاییهنگام دست 

ترجیح کسانی که قرار است آزاد شوند را هم در نظر داشت؟ یا آن که 

توان به نیابت از ایشان، حتا در ضمنِ مخالفت ایشان از جانب ایشان می

رفتاری را برگزید؟ اگر توجه به خواستِ مردمی که قرار است رها و رستگار 

آور با تروریسم چه رورت نداشته باشد، مرزِ میان کنش مدنیِ زیانشوند، ض

 بخشخواهد بود؟ در تاریخ معاصرمان کدام کنشهای مدنی به راستی آزادی

بازی و کوشش برای قبضه ی سیاستاند؟ کدامها به ورطهو کارساز بوده

ز یتوان گفت معیار کالن و غایی برای تماند؟ آیا میکردن قدرت در غلتیده

 ی کنش مدنی است؟ی آزادِ سوژهاین دو از هم، توجه به خواست و اراده
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 ی ماهنگاره  

 ی کمونیستها و ویرانی سغد خوارزم.م: اهالی سمرقند پیش از سیطره1910سال 
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  طی سالهای اخیر موجی نو از توجه به تاریخ و تمدن

مصر باستان در فضای دانشگاهی برخاسته و این امر به 

نگارش کتابهایی مهم و خواندنی انجامیده است. بخشی از این اقبالِ نوظهور، به 

ایای ی نو و بقشود که چندین مقبرهشناسان مربوط میی باستانی تازههایافته

 اند. در میانجسد فرعونها و خویشاوندانشان را طی سالهای گذشته کشف کرده

 )یعنی مکانهای مقدس« نِجِر ایسوت مِنکاورع»توان به کشف های نو میاین یافته

فرعون  یی ساختهوچکاشاره کرد که هرمِ به نسبت ک 1387منکاورع( در سال 

 کاوِس سوممنکاورع بود و در سقره کشف شد. سال گذشته هم گور ملکه خِنت

در ابوسیر خاکبرداری شد و اینها تنها برخی از کشفهای مهم سالهای اخیر است. 

اعث شده شناسانه بزیستسنجی و کاربرد روشهای باستانپیشرفت فنون تاریخ

ند و تر از پیش مورد وارسی و تحلیل قرار گیرتردهها بسیار دقیقتر و گساین یافته

 دستاوردهای ناشی از آن نیز به همین ترتیب چشمگیرتر بوده است.

ی ظهور شناسانه، مسئلهی همین جریان باستانطی سالهای گذشته در میانه 

تمدن مصری نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و چندین مقاله و کتاب 

انتشار یافت. امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که عناصر تمدن مهم در این مورد 

ی پنجم و چهارم پیش از میالد از کشاورزانه و شهرنشینی آغازین در هزاره

ی سوریه و فلسطین به دلتای مصر وارد شده و خاستگاهش قلمرو ایران منطقه

ترین نزمین بوده است. با این همه این نکته به جای خود باقی است که مصر که

ی چهارم پ.م پدید ترین دولت متمرکز باستانی را در اواخر هزارهو پیچیده

اقی ی زمین بآورد و برای دیرزمانی یکی از بزرگترین قدرتهای سیاسی کرهمی

 ماند. می



 21      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیری تمدن مصری را مورد توجه قرار در میان کتابهایی که شکل 

مصرِ »( با نام Toby Wilkinsonدهئد، اثر مشهور توبی ویلکینسون )می

( جایگاهی ویژه دارد و Early Dynastic Egypt« )دودمانهای آغازین

ی یک متن درسی مهم برکشیده شده است. این کتاب دیرزمانی است که به مرتبه

انتشار یافت و از آن هنگام به بعد بارها تجدید چاپ شده  1378نخست در سال 

 گیرد.ی جدیدی را در بر میهااش دادهو ویراستهای تازه

طبِ انگلیسی است که قی ویلکینسون یک مصرشناس پنجاه و هفت ساله 

 -شود. کتاب دیگرِ او متخصصان این رشته در دانشگاه کمبریج محسوب می

ظهور و سقوط مصر باستان: تاریخ یک تمدن از سه هزار پیش از میالد تا »

 The Rise and Fall of Ancient Egypt: the History of a)« کلئوپاترا

Civilisation from 3000 BC to Cleopatra)-  انتشار یافت و چون متنی  1390در

 تر است، با استقبال زیادی روبرو شد و جوایزی را نیز از آن خود کرد.عمومی

مصرِ »اش همان در میان کارهای ویلکینسون به نظر من مهمترین 

صفحه که تنها سه دودمان  400با حجم حدود  است. کتابی« دودمانهای آغازین

برانگیزی  دهد و با خویشتنداری ستایشنخستین مصر را مورد توجه قرار می

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Toby_Wilkinson.jpg
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اند، از تحلیل دودمان مشهور و نامدار چهارم را که اهرام بزرگ در آن ساخته شده

گذارد. این کار درستی است، چرا که مصرِ دودمان چهارم در خویش کنار می

گیری ارکان تمدنی گذر کرده و به تمدنی مستقر ی تکوین و شکلمرحله عمل از

 و پایدار دگردیسی یافته است. 

کتاب سه بخش دارد. در بخش  

نخست ویلکینسون از تاریخ 

مصرشناسی مدرن آغاز کرده و روند 

مان دستیابی به دانشِ امروزین

ی مصر باستان را شرح درباره

صل که دهد. گفتاری به نسبت مفمی

اگر من قرار بود این کتاب را 

 گنجاندم و نه در پیشانی و آغازگاهبنویسم، آن را در پیوستی در پایان کتاب می

خش کند. بی اصلی متن برقرار نمیمتن، چرا که ارتباط انداموار چندانی با بدنه

مصر  گیری دولتنخست گذشته از این گفتار آغازین پیش درآمدی است بر شکل

رسد ی سوم پیش از میالد. آنگاه نوبت به بخشهای دوم و سوم میای هزارهدر ابتد

که جان کالم ویلکینسون را در خود گنجانده است و روند تکامل و تثبیت 

دهد. بخش دوم که ساز و کارهای نهادهای سیاسی را در مصر باستان شرح می

 یگر است وتر از دو بخش ددهد، مفصلنهادینه شدن قدرت سیاسی را شرح می

با دقت سزاواری صورتبندی مفهوم فرعون و ساماندهی دربار و آیینها و عناصر 

ای بر بخش دهد. بخش سوم همچون مؤخرهی وابسته بدان را شرح میمعمارانه

ی سیاسی مصریان را در سطحی محلی و در شهرهای کند و تجربهدوم عمل می

 کند. یت مینشینان رواتابع قدرت مرکزی یا از چشم حاشیه

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5zbL2yOjPAhVHQBQKHaJ7CWAQjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Early-Dynastic-Egypt-Toby-Wilkinson/dp/0415260116&psig=AFQjCNEZSGNqjKJhxiY_gnlH1YHxWh40pA&ust=1477024963185397
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از آنجا که به تازگی در میان نسل جوان دانشجویان ایرانی نیز گرایشی  

ضرورت دارد که متون جدی و روزآمد در این شود، به مصرشناسی دیده می

مورد معرفی و خوانده شوند تا برداشتهای نادقیق و گاه نادرستی که دامنگیر فهم 

ز ی تمدن باستانی مصر ابد. مطالعهادامه نیاتاریخی نسل جوان شده بیش از این 

ی این رو جذاب و ضروری است که در جهان باستان تنها واحد سیاسی پیشرفته

شود و هم از نظر تکامل برخی از ساختهای متمایز با ایران زمین محسوب می

توان پیکربندی اجتماعی بر ایران زمین تقدم تاریخی دارد و هم تا حدودی می

ی مقابل سیر تکامل دولت در ایران زمین دانست. برنهاد و نقطهقدرت در آن را برا

 اش بیشتر پژوهش صورت گیرد. است درباره و این موضوعی است که شایسته

 

 هرم منکاورع در گیزه
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  طی ماههای گذشته دو فیلم سینمایی به اکران درآمد

( را نمایش میAnimationکه اوج فناوری پویانمایی)

 «.ی دودمانهای ویرانافسانه»است و دیگری « ی شاهنیزه»داد. یکی از آنها 

پانزدهمین اثر از مجموعه فیلمهای ( در اصل Kingsglaive« )ی شاهنیزه» 

شود. خیال فرجامین در اصل نام ( محسوب میFinal Fantasy« )خیالِ فرجامین»

را  تخیلی-فضای علمی ای پرطرفدار است که ماجراهایی در یکیک بازی رایانه

نخستین فیلم سینمایی از این مجموعه اکران شد  1380کند. در سال روایت می

 کرد وی گایا و روحِ زمین، داستانی پرکشش را روایت میکه بر محور نظریه

اش در آن سالها جهشی خیره کننده در صنعت پویانمایی محسوب فناوری ساخت

از این مجموعه به نمایش در آمد که همچنان  شد. چهار سال بعد فیلم دیگریمی

ی پیشرفت این صنعت قرار داشت و با وجود آن که داستانی از هم گسیخته در لبه

های تصویری و موسیقی زیبایش آن را به لوحانه داشت، جلوهو تا حدودی ساده

 کرد. اثر هنری لذتبخشی تبدیل می

پانزدهمین اثر از این  

نام « اهی شنیزه»مجموعه که 

گرفته، داستانی به نسبت منسجم 

های تصویری زیبا و و جلوه

گیری را در خود گنجانده نفس

و داستان درگیری میان دو 

دولت جنگاور را در جهانی 

ند کند. فیلم چتخیلی بازگو می

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/93/Kingsglaive_Final_Fantasy_XV_main_key_visual.jpg
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ماه پیش به بازار فیلم ژاپن عرضه شد و کارگردانش تاِکشی نوزوئِه است. این 

ساخته شده، اما « 15خیال فرجامین »ای بر بازی فزودهفیلم در اصل همچون ا

 ای ندارند هم دیدنی است. برای کسانی که به بازی عالقه

ی دودمانهای افسانه»فیلم  

 L.O.R.D.: Legend of) «ویران

Ravaging Dynasties یک )

انگیز پویانمایی تخیلی و خیال

محصول سینمای چین است آدینه 

و در چین،  نهم مهرماه اکران شد

سترالیا، آمریکا، کانادا و نیوزلند ا

همزمان مخاطبانی پرشمار را به 

خود جلب کرد. داستان فیلم در جهانی تخیلی و انباشته از نیروهای جادویی 

 ای رانیرومند با قدرتهای افسانه« سروَرِ»یابد و درگیری میان چند جریان می

 کند. روایت می

د تماشاچیان روبرو شد و از نظر فروش وضعیتی هردو فیلم با استقبال زیا 

ی هنری هردو هم به های ویژه و سویهها، جلوهپردازیمطلوب داشت. شخصیت

راستی زیبا و چشمگیر است، و موسیقی متناسب و خوبی هم بر آنها کار شده 

است. با این همه آنچه که برای من جالب بود، غیابِ تقریبا کاملِ داستان و 

نایی در این فیلمها بود. یعنی بسیار شگفت است که حجم عظیم کارِ محتوای مع

انجام شده برای ساخت این فیلمها را ببینیم و بعد دریابیم که هر دو فیلم نه داستان 

 کنند. منسجم و معناداری دارند و نه معنایی را به تماشاگر منتقل می

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/53/L.O.R.D_Legend_of_Ravaging_Dynasties_poster.jpeg
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ه هم دوختنِ ماند که از بای میتکهداستان هردو فیلم به لحاف چهل

ری دو با درگی« ی شاهنیزه»های ملل گوناگون ساخته شده باشد. در ناموفقِ افسانه

( و دیگری نیفلهایم insomnia« )بی خوای»شان دولت سر و کار داریم که یکی

(Niflheim) ایست و شان بیماریربط که یکیمسما و بیاست. اسمهایی بی

 یافسانه»است. به همین ترتیب در دیگری از اساطیر نُردیک گرفته شده 

شویم که دقیقا روشن نیست با سرورانی جادوگر روبرو می« دودمانهای ویران

، شودجنگند و در نهایت هم وقتی این انگیزه روشن میبرای چه دارند با هم می

که  شان استبینیم که دعوا بر سر رهاندن یا گرفتار نگه داشتنِ استاد اعظممی

 دارد!گیلگمش نام 

 

 

 

 

 

 

نماید که سازندگان این آثار سینمایی چشمگیر خالصه آن که چنین می

ا منسجم را باند غیاب معنا و عجز از روایت یک داستان زیبا و و زیبا کوشیده

های از هم گسیخته از اسم و رسمِ اساطیرِ استخواندار باستانی پر کنند. وامگیری

ی نمادها و عالیم و عناصر داستانیِ این نهشناساقصد من در اینجا تحلیل اسطوره

که این کار به حجمی بسیار نیاز دارد و گفتنی در این مورد بسیار  دو فیلم نیست،

است. آنچه که اهمیت دارد آن است که در هر دو فیلم با همنشینی سرسری و 

یچ هربط روبرو هستیم که انگار بی روایتهایی واگرا و بیی نمادها و خردهناپخته
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ه موسیقایی زیبا، روی هم چپاند-ی تصویرینظم و ترتیبی در قالب یک منظومه

 اند. شده

دارد که اگر ما استعدادهای هنری گاه این خیال دست از سرمان بر نمی

گذاری بر ساخت سریالهایی بی سر داشتیم و به جای سرمایهمان را پاس میمردم

کردیم، به خت چنین فیلمهایی تمرکز میبیننده، بر پیشرفت فناوری ساو ته و بی

ها و روایتهای انگیز از اسطورهای غنی و شگفتخاطر برخورداری از خزانه

 ساختیم...دلکش، چه معناهای ناب و داستانهای چشمگیری را که بر نمی
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 ی اخالقی حاکم بر کنش مدنیپنج قاعده

 

شد که توجهم را به طی روزهای گذشته رخدادهایی ریز و درشت واقع 

ای اخالقی جلب کرد که کوشندگان فعالیتهای مدنی باید به آن توجه داشته زمینه

ی هرکدام کنم و چند پرسش در ادامهباشند. سه تا از این رخدادها را فهرست می

 کنم.ی مورد نظرم را پیشنهاد میآورم و بعد پنج قاعدهمی

رگزار فیلم مستند معصومه ب ی پیش در نشستی که برای نقدنخست: هفته

ر ی حقوقی حاکم بشده بود، سخنرانی داشتم. این فیلم به اسیدپاشی و زمینه

پرداخت. در میان سخنانم موضع خویش را روشن کردم مجازات اسیدپاشان می

که با قصاص اسیدپاشان و اعدام قاتالن موافق هستم و با آنها که بخشش 

ختالف نظری جدی دارم. در زمان استراحت خانمی کنند، اجنایتکاران را تبلیغ می

من،  ی دیدگاه فلسفی و اخالقیاز مهمانان آمد و شروع کرد به مخالفت درباره

دانست، و با شور و شدت از موضعی دیگر دفاع اش نمیکه البته چیزی درباره

دانست! در کل پاسخی که مدام به ی آن هم ظاهرا چیزی نمیکرد، که دربارهمی

کنید من چنین نظری روی چه حسابی فکر می»دادم این پرسشها بود که و میا

 «روی چه حسابی چنین نظری دارید؟»و « دارم؟

دوم: بار دیگر ماجرای حجاب اجباری خبرساز شد، و آن هنگامی بود 

ی جهانی شترنج بانوان شد و کوشندگان حجاب اجباری که ایران میزبانی مسابقه

ا بازان مسابقه دهنده را بکشور موفق شدند چند تن از شترنجمستقر در خارج از 

ها به خاطر اجباری بودن پوشش سر در ایران این فکر همراه کنند که این مسابقه

اش بحثی نیست( باید بایکوت شود. در نتیجه )که در تحمیلی و نابخردانه بودن
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 ش این عزیزان لغوها در کشورمان با کوشاحتمال دارد قرار برگزاری این مسابقه

باز شود. پرسشی که برایم ایجاد شد آن بود که این کوشندگان و بانوان شترنج

آورند( دقیقا کدام هدف خارجی )که احتماال از روابط قدرت در ایران سر در نمی

ر باز ایرانی نتوانند داند؟ این که بانوان شترنجکردهرا در این ماجرا پیگیری می

هند؟ این که کشورمان نتواند مثل باقی کشورها میزبان کشورشان مسابقه بد

ای شود که خاستگاهی ایرانی دارد؟ شاید هم ای جهانی در مورد بازیمسابقه

ی باز به کشورمان به بنیادگرایان مذهبباورشان این بوده که نیامدن بانوان شترنج

اند دولت کردهزند، یا شاید گمان میای عاطفی میتندروی هوادار حجاب لطمه

ایران به این خاطر حجاب اجباری را لغو خواهد کرد؟ در همگرایی کوششهای 

ایشان و هواداران متعصب حجاب در ایران همین بس که دولت فخیمه هم امروز 

فرصت را غنیمت شمرد و مانع سفر تیم فوتبال زنان ایرانی شد که قرار بود در 

گان مدنی خارجی ضد حجاب و سوئد مسابقه بدهند. نتیجه روشن است، کوشند

اند که گرا رفتارهایی همگرا و همسان داشتهکوشندگان دولتی داخلی حجاب

هانی های جاش محرومیت شرکت زنان ورزشکار ایرانی در مسابقهی یکساننتیجه

 است.

سوم: جوانکی که شش ماه پیش دختر خردسالی را ربوده و به او تجاوز 

قتلش رسانده بود و جسدش را هم متالشی کرده کرده و بعد به شکل فجیعی به 

بود، به اعدام محکوم شد. برخی از کوشندگان مدنی که مخالف اعدام بودند با 

این حکم مخالفت داشتند و برخی دیگر که پیشتر مخالف اعدام بودند با اجرای 

یک از دو ی این مورد خاص همدلی داشتند. راستش دلیل هیچحکم اعدام درباره

را در نیافتم. باالخره مجازات اعدام روا هست یا نیست؟ اگر در این مورد گروه 

خاص روا باشد چرا در سایر موارد روا نباشد؟ و اگر به شکلی مطلق روا نیست... 
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شود وقتی چنین جنایتکاری ی دادگری آزرده نمییعنی واقعا شهود کسی درباره

رد و بخوابد و با آسودگی با پول مالیات مردم پنجاه شصت سال در زندان بخو

در سنین سالخوردگی بمیرد؟ برای این که از معمای مخالفت ملت با اعدام سر 

ام و امیدوارم کسی ظهور کند و در بیاورم مسئله را به بحث عمومی گذاشته

استداللی محکم بیاورد که مبنای این مخالفت را دریابم. )این هم را هم بگویم 

گرای موافقت با اعدام را هم قبول ندارم و سنتکه چارچوب متافیزیکی و 

 استدالل خودم در پذیرفتن آن چیز دیگری است.(

 ام:ی پیشنهادیو اما پنج قاعده 

 ای نظری برایشنخست: کنش مدنی تنها زمانی ممکن است که پشتوانه 

ی از اندازوجود داشته باشد. یعنی کنشگر مدنی باید بداند بر مبنای چه چشم

برای برآورده شدنِ چه هدفی دارد چه  با تکیه به کدام دستگاه نظری، جهان،

هدف است زند عملی کور و بیدهد. وگرنه آنچه که از او سر میکاری انجام می

یا آلت دست  تواند فریبکارانه و زیانکارانه از آب در آید،که به سادگی می

ی فرسایش هویت دربارهفریبکاران و زیانکاران قرار گیرد. چنان که به نظرم 

مان یهای اجتماعمان، و کشمکش میان زیرسیستممان، اعتماد به نفس تاریخیملی

)حمله به پزشکان، دانشگاهیان، 

صنعتگران، نظامیان، و...( چنین 

 فریب و زیانی رخ داده است.

در نتیجه تنها زمانی  

کنش مدنی درست و اخالقی 

است که اتصالی میان سه 

ی در ذهن کنشگر ی نظرپیکره
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ی حقی که تصویری روشن و شفاف از مرزبندی وجود داشته باشد. نخست فلسفه

درست/ نادرست و حق/ ناحق را به دست دهد، دوم چارچوبی اخالقی که مرز 

ای اجرایی کارهای خوب و بد را ترسیم کند و سوم راهبردی عملیاتی و برنامه

ا چه ابزارهایی چگونه چه هدفی که سر و تهش معلوم باشد و روشن باشد که ب

کند و چه وضعیت موجودی را به کدام وضعیت مطلوب دگرگون را برآورده می

نگری و تسلط نظری بر سازد. شاید بگویید انتظارِ چنین سطحی از روشنمی

بینانه است. اما به نظرم این شرایط به سادگی با قدری موضوع کنش مدنی غیرواقع

آید و امری پیچیده و دور از دسترس نیست، و دست می مطالعه و اندیشیدن به

اش و اصالح اموری باشد و شود کسی خواهان تغییر دادن جامعهاصوال مگر می

 کند؟درست نداند که چرا و چگونه دارد چه می

ای پذیر بردوم: کنش مدنی تنها زمانی مجاز است که معیارهایی رسیدگی 

دفاع ابلاند قو هدفهایی که نشانه گرفته شده رفتار عمومی فرد وجود داشته باشد

دانم و چنان که همگان دانند چهار متغیرِ باشند. من خود را کنشگری مدنی می

ی سیستمهای تکاملی معنا )قلبم( را مبنای هدفمندی همه-بقا-لذت-قدرت

ها را هدف غایی و عینیِ کل کوششهای عقالنی و اخالقی به دانم و همانمی

کنم ورم. انتظار ندارم همگان همین متغیرها را بپذیرند، اما فکر میآشمار می

هرکس باید حتما بتواند هدف خود را با تکیه به شاخصهایی روشن و شفاف از 

این دست روشن سازد، به شکلی فهم و دفاع از آن ممکن باشد. یعنی دومین 

ر قرار نشگشرط دستیازی به کنشی مدنی آن که معلوم باشد بر اساس انتظار ک

که  شوند. طوریاست به ازای فالن کنش چه متغیرهایی چگونه افزوده یا کاسته 
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کنش مدنی از رفتارهایی شخصی و احساساتی مثل شعار دادن و خودنمایی و 

 تکثیر روایتهایی مبتنی بر حدیث نفس متمایز گردد.

سوم: هر کنشی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیبی غیرضروری به  

ی آزادی مردمان را فرو بکاهد، غیراخالقی است. این سی وارد آورد و یا دامنهک

مثل  ی جریانهاییی بدیهی گویا چندان هم بدیهی نباشد، چون مثال در زمینهنکته

بازان نادیده انگاشته شده است. چون این حرکت تاثیری ماجرای حجاب شترنج

رانی باز ایی آزادی بانوان شترنجهدر قوانین حاکم بر کشورمان ندارد و فقط دایر

ی آزادی هایی در دراز مدت مایهدهد. این استدالل که چنین هزینهرا کاهش می

شود هم به نظرم تنها در شرایطی پذیرفتنی است که کنشگران بیشتر همان زنان می

زیان و خدشه بر آزادی یاد شده را به شکلی داوطلبانه خود تحمل کنند، نه آن 

تحمیل  اند،زیان و محدودیت را به دیگرانی که انتخابی در این مورد نکرده که این

 نمایند که در این حالت آشکارا عملی غیراخالقی رخ داده است. 

هرکنشی که مهر را بکاهد و نفرت بیفزاید، غیراخالقی است.  چهارم:  

-و برنده رندهب-های برندههیجانی، بسامد بازی-نمود بیرونی این دو متغیرِ عاطلفی

برنده -پذیر و عینی و شفاف هستند. آنچه بازیهای برندهبازنده است که رسیدگی

-کند، مهر است و افزودن بر آن اخالقی است. هرچه بازیهای برندهرا افزون می

بازنده را افزون سازد با کین و نفرت و ترس و خشم و عواطف و هیجانهای 

ت. از این رو تمام گفتمانهایی که به اس« بد»ای از دست گره خورده و منفی

ویی جهای رنگارنگ در پی دامن زدن به نفرت قومی، کشمکش مذهبی، کینهبهانه

طبقاتی یا هر شکل دیگری از بدخواهی هستند، غیراخالقی و نکوهیده به شمار 

 آیند. می
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پنجم: از آنجا که کنش مدنی همواره در فضایی مدنی و در ظرف یک  

پذیرد، هرآنچه که با منافع ملی در تضاد باشد، غیراخالقی است. انجام میملت 

توان به شکلی تحلیل به چهار متغیر قلبم )توانمندی/ تندرستی/ منافع ملی را می

 شادمانی/ معنا( ترجمه کرد. یعنی برآورده کردن منافع ملی در اصل همان افزودن 

 الملل و همم در زبان حقوق بینی اعضای یک ملت است. ملت هبر قلبمِ سرانه

شناسانه واحد سیستم اجتماعی است و کنش مدنی لزوما اندازی جامعهاز چشم

یابد و مهمترین اثر خود را در آن در درون مرزهای یک چنین سیستمی تحقق می

ای که منافع ملی را نقض کند، در واقع گذارد. از این رو هر کنش مدنیبه جا می

 کند و از این رو غیراخالقی است. دار میها را خدشهیگریوضعیت مطلوبِ د

کنیم، با آشوبی اجتماعی نوشت: روزگاری که ما در آن زندگی میپی 

درهم  هایمصادف است که از توالی پیاپی انقالبهای سیاسی و فناورانه و فاجعه

 هشناختی پدید آمده است. بسنده کردن بی انسانی و فرهنگی و بومفرو رفته

های عاطفی و اکتفا به همنوایی با خشم و خروشِ دیگرانی که از این تکانش

ترین و زیانبارترین رفتار در این شرایط ترین، نابخردانهاند، سادهوضعیت آزرده

شان را در فضایی انباشته از ابهام و نادانی و است. کسانی که کنش مدنی
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هایی که به دیگران تحمیل نهبرند و نسبت به هزیمی داشتهای غلط پیشپیش

ردشان یابند و دستاوهای متنوع این فضا را در نمیاند، فریبکاریتوجهکنند بیمی

ا به توزی است. موقعیت امروزین مبر باد رفتن منافع ملی و تکثیر نفرت و کینه

کنشگرانی مدنی نیاز دارد که پیش از گشودن دهان چشمها را بگشایند و پیش از 

ردارهایشان ساز کبه دقت بشنوند و اندیشیدنی نقادانه و تحلیلی زمینه سخن گفتن

ی از اباشد. وگرنه دور نیست که پس از نسلی به امروزِ خودمان بنگریم و الیه

لوح، فعال و پرشور اما چشم و گوش بسته، و اثرگذار انسانهای نیکخواه اما ساده

دنیای کوچک ما را بر باد دادند.  هایاما زیانکار را ببینیم که بازمانده زیبایی

درست همچنان که نسل پیشین ما نیز با همین نیکخواهی و سادگی و زیانکاری، 

 چنین کردند...
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 الممالک فراهانیشعری طنز  از ادیب

 

  هنگام بهار آمد هان ای حشرات االرض

 از النه برون آیید افزوده به طول و عرض    

 دندان قرض سازید به یکدیگر نیش و دم و

 وآزار خالیق را دانید همیدون فرض    

 وقت است که هر موری سیمرغ نشان گردد

 وز باد بهاری مست چون باده کشان گردد

 

  وقت است که بندد زین دجال بجاسه

 کژدم به کشیک آید در خانه چلپاسه    

 مسکین کفشان را سر بیرون شود از کاسه

 اسهزنبور نر و ماده چون جعفر و عب    

 باشند به صحرا یار گردند به خلوت جفت

 بازند به یکدیگر عشقی که نشاید گفت
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  ای رشک بزن خیمه در زیر سبیل و ریش

 ی کدبانو زیر بغل درویشدر طره    

 ی الغر بین چشم به راه خویشهان ای کنه

 موی سگ و بال مرغ کرک بز و پشم میش    

 از کارتنه بر تن تاری دو چو جوالنه

 وز طاق به گنبدکش صد پرده ز بیراهه

 

 

 ای عمه رتیال خیز با چستی و چاالکی

 کن پنجه خود را تیز چون قیچی دالکی    

 در زیر نمد تا چند ای جوجه خرخاکی

 لکی با خویش چون مردم تریاکیور می    

 جنس خراطین شوگرنه صدفی باری هم

 ورنه ملکی آخر در جرگ شیاطین شو
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 ه زعم خویش تو دلبر طنازیای آن که ب

 آوازیراز و همبا بلبل و با طوطی هم    

 بی آلت طیاره در چرخ به پروازی

 باهلل تو نه طاووسی واهلل نه تو شهبازی    

 زودا که از آن باال وارونه فرو افتی

 بیدار شود زاهد هشیار شود مفتی

  تازد اندر طلب توشهتا چند همی

 اغه به تنبوشهخرچنگ به فواره قورب    

 رشمیز به تیر سقف سن در شکم خوشه

 موشان ز پی دزدی زآن گوشه بدین گوشه  

 این آب نخواهد بود پیوسته روان در جو

 این سرو نخواهد ماند همواره جوان در کو
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 بغِ ساعتاز شعرهایم: 

   بغ ساعت، بغ ساعت شده جادوگر بدخو

 ادوز طلسمش بشکستى که تو را نموده ج

 اى شکار، اى تن، چو زمان گرفت پیکانشده 

 سپر افکن، سپر افکن، تو از آن فرار نى جو   

 دل آیینه مسوزان که غبار شامگاهى 

 سوچو نشیند به نگاهت شکنی چو شمع سو    

 مشو غره بر کنونت که جوانى که رمانى 

 گیر تو هم شتابِ آهوبشوى پیر و زمین   

  که هزار نکته دارد ،اى دل ،بشنو ز تندر 

 زوز کاووس و جم و ز گیوِ بُرز فریدون و    

 ها، همه قوم جنگجویانها، همه جانهمه جان 

 همه قلعه، همه قلعه، همه برج و همه بارو   

 خبر آرد، خبر آرد، سحر از نسیم تابان 

 که زمان رفت و دلت سخت شده از این هیاهو   
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 دستگاه شناسنده

   فهمحس ـ  

  :های های خود را از مجرای گیرندهدستگاه شناسنده ورودی اصل ادراک

یری ها تصوبندی، و پردازش این دادهکند و با سازماندهی، طبقهحسی دریافت می

هایی مانند های خامی که از مجرای گیرندهکند. دادهاز هستی را بازآفرینی می

های سازند. دادهممکن میشوند، شناخت حسی را چشم و گوش دریافت می

های سازند و خوشههای حسی، مفاهیم را بر میبرخاسته از پردازش این ادراک

دستگاه شناسنده  دادِسازند. درونهای حسی را به مفاهیم بدل میبسته از محرکهم

 ها تشکیل یافته است. ها و مفهوماز این حس

  ز این دو قطبِ افراطی: دستگاه باور به یکی اگرایی خام: گرایی/ ذهنواقع

ه اصیل آورد، بما تصویری واقعی و منطبق با هستیِ بیرونی را پدید می یشناسنده

 شود، یا آن که اینهای حسی یا محتوای مفاهیم منتهی میو واقعی پنداشتنِ داده

آمیز و کامالً برکنده شده از واقعیت بیرونی را دستگاه تصویری ساختگی و توهم

 کند. د میتولی

  این فرض که ارزش و اهمیتِ شناسایی آن است که با واقعیت  ی اَکومن:تله

بیرونی تطابقی کامل دارد و انعکاسی درست و دقیق از ذات هستی محسوب 

 انجامد. دستگاهشود، به ستایش حسِ خام و خوار شمردنِ دستاوردهای فهم میمی

هی به فهم نوعی تحریف و انحراف شناسنده با این فرض که پردازش درونیِ منت

توجهی قرار داده و از حسِ خالص و اصیل است، کارکردِ آن را مورد بی

 سازد. سازوکارهایش را فلج می
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  :تأکید بر ارزش و اهمیت فهم در روند شناسایی، بدون نادیده  راهبرد بهمن

آورند. یی خام این پردازش را فراهم مهای حسی که مادهانگاشتن اهمیت داده

های حسی و مفاهیم در یک پایه توسط دستگاه شناسنده پدید پذیرش این که داده

ای انتخاب شده، کوچک و محدود از کلیت آیند، و درک این که ما دامنهمی

کنیم و برای استخراج مفاهیم، پردازشی خاص، های حسی را دریافت میمحرک

ناخت و ی شم، به فروتنی در حوزهکنیساده سازنده و تقریبی را بر آن تحمیل می

 شود. شده منتهی میقبولِ ناهمگونیِ شناسایی و امر شناخته

  شود حس امری ارج نهادن بیش از حد بر فهم، باعث می ی دروغ:تله

مدارانه مایه پنداشته شود. بنابراین در مواردی که نتایج فهمموهوم و سبک و بی

های ملموس نادیده انگاشته گیرند، دادهار میبا شواهد آشکارِ حسی در تعارض قر

 شود. شوند و تصورات ذهنی فرد جایگزین آنها میمی

  :ی اتصال های حسی، که تنها دروازهتأکید بر اهمیت داده راهبرد اَشَه

رای های خام حسی بدستگاه شناسنده به هستیِ بیرونی است. توجه به ارزش داده

ی ناشی از فهم، بدون نادیده انگاشتنِ احتمال خطا تصحیح و بازبینی دستاوردها

 های ذاتیِ حاکم بر آن.در حس، و محدودیت
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Z  ادراک حسی در مورد حواس اصلی کدام است؟ چرا هریک از  یدامنه

اند؟ آیا سپهر حس در آدمی ی خاص تنظیم و متمرکز شدهحواس بر این محدوده

محتوای فهم و الگوی پردازش است که  و سایر جانوران قابل مقایسه است؟

های توان هر دو این برداشتکند یا برعکس؟ آیا میهای حسی را تعیین میداده

ی حس به فهم یا برعکس را مردود دانست؟ چه پیشنهادی قدرت فروکاهنده

 رقابت با این دو حالت را دارد؟

O  شناسید در نظر ترین چیزی را که بیرون از خودتان میترین و بدیهیساده

شده در آن را از هم تفکیک کنید. در های حسی و محتوای فهمِ تنیدهبگیرید، داده

 خورند؟مورد شناخت خودتان حس و فهم چگونه با هم پیوند می

 

 

 

 

 

 

 

  

 حس

 فهم

 شناسنده

 

گرکنشانتخابگر     

 آشکارگی

 بازنمایی
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 بوکی: اندر احوال هیالری و ترامپیادداشت فیس

حاال که بازار بحث و کشمکش بین دو نامزد ریاست 

کا داغ است، در پاسخ به پرسشهای دوستان چند نکته را بگویم، جمهوری آمری

 ی شگفتی آشنایان شود.ام در این مورد کمتر مایهبلکه شاید موضع

نخستین نکته که در ضمن مهمترین هم هست، این که این انتخابات 

ایرادهای عملیاتیِ نظام سیاسی دموکراتیک را نشان داد. آمریکا یکی از سامان 

شک مقتدرترین دولت ین و کارآمدترین نظامهای دموکراتیک و بیتریافته

دموکرات دنیاست و این که دو گل سرسبدِ جمعیتش این دو تن هستند و قرار 

ی تاسف است. ی زمین شود، مایهشان مقتدرترین انسان روی کرهاست یکی

ساالری ناگفته نماند که در همین انتخابات پیش رویمان هم همچنان به نظرم مردم

خطرترین نظام سیاسی شناخته شده است. اما باید به انتخابات آمریکا نگریست کم

 و دریافت که در کل نظام سیاسی چیز خطرناکی است!

 

 

 

 

 

 

 

ترین ترین و زشتدوم: انتخابات کنونی ریاست جمهوری یکی از کثیف

توانم رخدادهای عمومی در تاریخ معاصر آمریکا بوده است. شاید به جرأت ب

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6s8-_sOnPAhVEXRQKHa7JBrYQjRwIBw&url=http://thefederalist.com/2015/08/11/who-said-it-donald-trump-or-hillary-clinton/&psig=AFQjCNHFfvJO0X0hnhsGUBeJAiwZRx06rA&ust=1477052767458140
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که به قدرت رسیدن جفرسن را به ابتدای قرن نوزدهم بگویم بعد از انتخابات 

ایم که تا این اندازه با توهین، دنبال داشت، رقابت سیاسی دیگری را نداشته

ی نامزدها نسبت به هم همراه بوده باشد. ادبانهافشاگری، رسوایی، و رفتارهای بی

م در این زمینه دست کمی از ترامپ ندارد بر خالف تصور عوام، خانم کلینتون ه

های ریاست و در بحث اخیرشان گمان کنم برای اولین بار در تاریخ مناظره

جمهوری بود که یکی از طرفهای بحث )کلینتون( از دست دادن به دیگری 

ی فشا شدههای اخودداری کرد. دلیلش البته اعتراضی فمینیستی نسبت به گفته

است و چنین جانماز آب  ت که نداند اینها همه ریاکاریترامپ بود. اما کیس

 فعالی قدری دور از ذهن است.هایی از همسرِ چنان شوهر بیشکشیدن

سوم: هریک از دو نامزد اصلی که پیروز شود، صاحب رکورد خواهد  

جمهور آمریکا باشد و کلینتون نخستین تواند پیرترین رئیسبود. ترامپ می

به شکل قاطعی هوادار پیروزی ترامپ در بین این دو  جمهور زن. دررئیس

انتخابات هستم. به نظرم ایرانیانی که هوادار پیروزی کلینتون هستند و در این 

کنند به سادگی نادان هستند و اطالع کافی از رفتار سیاسی و مورد تبلیغ می

 زیرک و ورزیده در ی دو نامزد و شعارهایشان ندارند. خانم کلینتون زنیپیشینه

د، المللی را بر ضد ایران دارسیاست خارجی است که توانایی تولید اتحادی بین

اش را هم عربستان پرداخت کرده است. او آشکارا و پول اردوی انتخاباتی
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ستیز است و از پشتیبانان اصلی البی عربستان و ترکیه در آمریکا محسوب ایران

وضع است که احتماال توانایی کمابیش خلشود. در مقابل ترامپ مردی می

م ها های را نخواهد داشت و مخالفتش با مسلمانان و بیگانهسازماندهی اتحادیه

دهد. در چند نوبت هم تکرار کرده که ایران تنها قدرت ستیزی میکامال بوی عرب

ضدتروریست خاور میانه است. بیان این حقیقت البته به خاطر شرافتمندی یا 

یازی اش است و این که ناش نیست، بلکه برای ثروتمند بودناستثنایی دیهوشمن

 به وام گرفتن از عربستان ندارد.

 

 

 

 

خواهند دلیل ترجیح یکی از این نظران وقتی میچهارم: برخی از صاحب 

اره شان اشهای رفتاریدو بر دیگری را برشمرند، به ایرادهای اخالقی یا ناهنجاری

جمهورهای آمریکا اگر ی کوچک را خاطرنشان کنم که رئیسنکتهکنند. این می

ای اخالقی ارزیابی شوند، به هیچ عنوان شخصیتهای دلچسب و از زاویه

های ریز و درشت شان رسواییخوشایندی از آب در نخواهند آمد. بخش عمده

ان شان چندشان و ارتباطهای انسانیشخصی شان دارند و در زندگیرا در کارنامه

ترین اند. )دست بر قضا کلینتون یکی از محجوبانسانهای خوشنام و موفقی نبوده

ای رکیک هترین شخصیتها در این بین است!( فقط کافی است از شوخیو محبوب

وودرو ویلسون و اسم مستعاری که در سخنهای رسمی روی یکی از اندامهای 

انسون ی لیندون جو وقیحانهستیزانه خودش گذاشته بود یاد کنیم، یا گفتمان زن

ق جمهوری بود که بعد از تصویب حشان نخستین رئیسرا به یاد بیاوریم که اولی

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6hsGOsenPAhUB1RQKHRZpBLcQjRwIBw&url=http://www.pri.org/stories/2016-09-15/when-it-comes-transparency-neither-donald-trump-nor-hillary-clinton-excel-there&psig=AFQjCNHqgPsIfbYX8Lr_E-y0LU7MO6GL6A&ust=1477052936228015


 45      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

رای زنان برگزیده شد و دومی در دادن حق رای به سیاهپوستان نقشی چشمگیر 

داشت. باید توجه داشت که در فضای معادالت سیاسی تنها کارکرد یک بازیگر 

رت است که اهمیت دارد. متغیرهای سطح روانشناختی در تغییر جریان بازی قد

و ویژگیهای شخصی تا جایی که به این ماجرا ارتباط نیابند، به این ماجرا ارتباط 

 اش یعنی انتخابات با مراسم انتخاب دختر شایسته تفاوت دارد.ندارند. خالصه

شک بهتر است که ترامپ رئیس جمهور شود نتیجه: برای مردم ایران بی

یدان ناپذیر از مبانو کلینتون هرچه زودتر در اثر بیماری به شکلی بازگشتو 

سیاست خارج شود )هرچند که در حال حاضر این سناریو بعید است(. معتقدم 

که حتا برای مردم آمریکا هم چنین وضعیتی بهتر است. به عنوان یک قاعده هر 

ا از هر نوع نوع فساد جنسی )که در نهایت امری شخصی و خصوصی است( ر

 خطرترتر و بیاست( پذیرفتنی فساد مالی و سیاسی )که امری نهادی و اجتماعی

توان از این زاویه با کلینتون که دانم. ترامپ که گفتاری وقیح دارد را میمی

کرداری فاسد دارد مقایسه کرد. مردم آمریکا هم بهتر است یک دوره رئیس 

کنند، تا این که سیاستمدار زیرکی  جمهوری خودشیفته و خل و چل را تحمل

مرغهایشان را با زد و بندهای مخفیانه در سبدِ کشورهای تروریست عربستان تخم

 ی داعش. ی القاعده است و دومی دایهو ترکیه بگذارد که اولی خانه

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid_-POsOnPAhVHvRQKHS4vAf4QjRwIBw&url=http://www.ydop.com/email-showdown-trump-vs-clinton/&psig=AFQjCNENy07zBgqogT_pHHJGnxQJ2neQJA&ust=1477052800971279
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 آسیبهای اجتماعی در ایران: نگاهی سیستمی

 

 درآمد پیش

ی ایرانِ امروز با اختاللها و آسیبهای که جامعهتردیدی در این نکته نیست  

فراوان دست به گریبان است. این اختالل و انحطاط هم در سطح فردی و هم در 

مقیاس اجتماعی نمودهایی نمایان و روشن دارد و هم کشورِ کنونی ایران را 

 ترِ ایران زمین را که از یک و نیم قرنی گستردهگرفتارِ خود ساخته و هم پهنه

پیش زیر فشار نیروهای استعمارگر به کشورهایی نوپا و اغلب بی هویت و وابسته 

 است.  تجزیه شده

هرچند این انحطاط و آسیبهای برخاسته از آن نمایان و آشکار است، 

ی تمدنی طی قرن گذشته چندان پردازان این حوزهکوششهای فکری نظریه

ریزی یک دستگاه نظری منسجم و نماید که حتا از پیکارساز نبوده و چنین می

پذیر علمی نیز عاجز مانده باشد. بدیهی است که در غیاب چنین رسیدگی

چارچوبی برای اندیشیدن، دستیابی به راهبردی درست و کارساز نیز ناممکن 

های نظری نادرست یا نامنسجم خواهد شد و تصمیمهای کالنِ برخاسته از دستگاه

های اخیر آسیبهای یاد شده را تشدید که طی دهه و تخیلی یکی از عواملی بوده

ی فروپاشی بسیاری از کشورهای این کرده و آشوب و هرج و مرج را تا مرتبه

 قلمرو ارتقا داده است. 
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 چارچوب نظری

سیبهای ی آی سیستمهای پیچیده به مسئلهی نظریهدر این نوشتار از زاویه

ژه از نگاه سیستمی مورد نظرمان است نگریم. خوانشی ویاجتماعی ایران زمین می

ای که توسط نگارنده صورتبندی و تدوین شده و در قالب هفت کتاب و مجموعه

ها طی پانزده سال گذشته انتشار یافته است. این دیدگاه به خاطر مرکزی از مقاله

« زروان»بودن مفهوم زمان در صورتبندی سوژه و ساماندهی نهادهای اجتماعی، 

 شود که نام باستانی زمان در اساطیر کهن ایرانی است. نامیده می

شناسی امروز، یعنی ماهیت ی مرکزی علم جامعهدر دیدگاه زروان مسئله

ی عاملیت/ ساختار( تنها در صورتی فهمیدنی و )مسئله« نهاد»و « من»پیوند 

–گردد که انسان و نظامهای برخاسته از آن در چهار سطح توصیفی پذیر میحل

صورتبندی و توصیف شود. در هریک از  -تی، روانی، اجتماعی و فرهنگیزیس

بدن جاندار، نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی، منش –این سطوح یک سیستم پایه 

ای توان کل پدیدارهرا داریم که با فهم الگوهای رفتاری آن می -یا عنصر فرهنگی

ی صیفی را با سرواژهسازی کرد. آن چهار سطح توبندی و مدلآن الیه را معادله

شناسیم و این چهار سیستم پایه را )فرهنگی/روانی/اجتماعی/زیستی( می« فراز»

نامیم. در هریک از این )شخصیت/ بدن/ نهاد/ منش( می« شبنم»ی با سرواژه

سیستمهای پایه یک متغیر مرکزی وجود دارد که کل رفتار سیستمها در آن سطح 

یشینه شود. یعنی بدنهای جاندار برای بساماندهی میتوصیفی برای بیشینه کردنِ آن 

کنند. به همین ترتیب نظامهای کردن بقای خویش رفتار خود را سازماندهی می

جویند و نهادهای اجتماعی برای بیشینه کردن تراکم قدرت روانی لذت را می

ست هاسازند. در سطح فرهنگی هم محتوای معنایی منشرفتار خود را متمرکز می

بیعی رقم ی انتخاب طکند و بقا یا فنایشان را در مسابقهه رفتارشان را تعیین میک
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( )قدرت/ لذت/ بقا/ معنا« قلبم»ی زند. این چهار متغیر مرکزی را نیز با سرواژهمی

 نامیم.می

گوییم و در پی فهم به این ترتیب وقتی از سوژه یا من سخن می

 مان چهار سیستمِدر واقع موضوع سخن پیوندهایش با نهادهای اجتماعی هستیم،

درهم تنیده و به هم پیوسته است که در چهار سطح توصیفی متفاوت باید 

اند ای را در خود جای دادهصورتبندی شوند. هریک از این سطوح سیستمهای پایه

کوشد. یعنی در هر سطح سیستمی که برای بیشینه کردن متغیری درونزاد می

و خودارجاع را داریم که در پیوند با سیستمهای مشابه  پیچیده، خودسازمانده

ازی چهار سطح مو« شبنم»سازد. یعنی سیستمهای خود یک بومِ تکاملی را بر می

یچیدگی پ« قلبم»سازند که در راستای بیشینه کردنِ از روندهای تکاملی را بر می

گوناگونی به  دهد. این چهار سطح با مدارهایافزایش می« فراز»های را در الیه

توانند در هماهنگی با هم تحول یابند. از سوی شوند و میهم چفت و بست می

دیگر انباشت پیچیدگی در سیستمهای شبنم و درونزاد شدنِ متغیرهای تعیین 

ی رفتارشان باعث شده نوعی استقالل رفتاری و واگرایی در پویایی سطوح کننده

های د دارد که روندهای جاری در الیهفراز داشته باشیم. یعنی این امکان وجو
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های هماهنگ و منطقی همدیگر باشند، در متفاوت فراز، به جای این که دنباله

 عینِ پیوستگی با هم، یکدیگر را نقض کنند و مهار کنند و بفرسایند.

در دیدگاه زروان یک مفهوم دیگر هم هست که برای فهم آسیبهای 

است. تنش عبارت است از شکاف « تنش»اجتماعی ضرورت دارد. این مفهوم 

میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، بدان شکلی که در داخل سیستم 

ه ی مستقر بر فراز بشود. تمام سیستمهای چهارگانهبازنمایی و صورتبندی می

کنند. اند که تصویری از محیط را در اندرون خود بازنمایی میقدری پیچیده

ن )که منش فرهنگی باشد( این بازنمایی را به شکلی ترین سیستم در این میاساده

ترین سیستم که رساند و پیچیدهساده و در حد ارجاعهای معنایی به انجام می

است، این منعکس ساختنِ تصویر بیرون بر درون را به « من»شخصیتِ روانی 

دهد که ظهور خودآگاهی و خوداندیشی و قدری ماهرانه و بغرنج انجام می

 سازد. ی سنجیده را ممکن میخودمختار
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ویش جویند و رفتار خبنابراین سیستمهای مورد نظرمان نه تنها قلبم را می

ویش را کنند، که دستاورد خی آن بسیج میرا برای دستیابی به منافع تامین کننده

کنند. یعنی دست کم در سه سطح زیستی و روانی و فرهنگی نیز پردازش می

ی گذشته و و ای از حافظهبدنها و شخصیتها و نهادها خزانه دانیم کهمی

اندازی از امکانهای آینده را در اندرون خود صورتبندی و رمزگذاری چشم

کنند. بر مبنای این تصویرهای برساخته شده بر محور زمان است که سیستم می

 ایابد تا محتوای قلبم کنونی خویش )وضعیت موجود( را باین امکان را می

ای مقایسه کند که محتوای قلبم بیشتری دارند )وضعیت وضعیتهای ممکنِ آینده

 شود. ی میان این دو همان است که به صورت تنش درک میمطلوب(. فاصله

تنش بر این مبنا پویایی عادی و بدیهی و همیشگیِ سیستمهای پیچیده 

وجود دارد و  ی ممکنای میان وضعیت موجود و بهینهاست. یعنی همواره فاصله

شود. در نتیجه آن عاملی که همواره هم این شکاف در درون سیستم بازنمایی می

مین فشار زند، هسوگیری رفتار سیستم در راستای بیشینه کردن قلبم را رقم می

هاست و کوشش برای غلبه بر آنها. غلبه بر تنش یا با دل کندن از وضعیت تنش

همراه است، و یا نوعی چسبیدگی به موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب 

وضعیت موجود و انکار وضعیت مطلوب را به دنبال دارد. در حالت اول سیستم 

یشتر دهد تا به قلبم بهایی که شاید به شکست بینجامد تن در میبه ماجراجویی

دست یابد و به وضعیت مطلوب دست یابد. در حالت دوم سیستم از ترسِ از 

کوشد تا از تغییر بمی که در گذشته گردآورده، میدست دادنِ محتوای قل

کند که وضعیت موجود بهینه جلوگیری کند و تصویر آینده را طوری مخدوش می

 و آرمانی به نظر برسد. 
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ام برای ای عبه این ترتیب تنش که حالتی فراگیر و همیشگی است و رانه

گذارِ  یعنی شود، ممکن است به سازگاری با تنش،جنبش سیستمها محسوب می

احتمالی به وضعیت مطلوب منتهی شود، و یا شکلی از ماندگاری و ایستایی را 

نامیم. سازگاری با تنش در هر مورد به مان گریز میبرگزیند که این را در مدل

مان روندی کند، اما هشکلی تضمین شده دستیابی به قلبم بیشتر را تضمین نمی

شان به شدن سیستمها و گذارِ آماریتر است که در دراز مدت به پیچیده

وضعیت  شود. سیستم در گذار بهوضعیتهای دارای قلبم بیشتر و بیشتر منتهی می

ای که کند و با دستیابی به وضعیت موجودِ تازهمطلوب تنش پیشین را منحل می

محتوای قلبم بیشتری هم دارد، با افقی از امکانهای نو و بنابراین وضعیت مطلوبی 

تواند یکند که خود مشود و به این ترتیب تنشی نوظهور را تجربه میرو مینو روب

 به ارتقای بیشتر پیچیدگی و قلبم در آن بینجامد.

در مقابل گریز از تنش به معنای پرهیز از رویارویی با آن است. از آنجا 

که ایستایی در سیستمهای پیچیده وضعیتی ناممکن و گذراست، سیستمی که از 

کند و پرهیزد در نهایت ساز و کارهایی ناکارآمد را در خود انباشته میتنش می

تر طلوبتر و مکاهد. چنین سیستمی چون به موقعیتهای پیچیدهقلبم خویش را می

دست نیافته، همچنان با همان تنش اولیه رویاروست و آن را همچون حدی یا 

 کند.عاملی فرساینده برای قلبم خویش تجربه می

توان مفاهیمی که به شکلی بسیار فشرده شرحشان گذشت، میبه کمک 

ی آسیبهای اجتماعی برساخت. این کاری است که قصد داریم انجام مدلی درباره

دهیم تا به طور خاص به تحلیلی از آسیبهای یاد شده در ایران دست یابیم. تا 

یی شود، به تنهااینجای کار معلوم شد که آنچه آسیب اجتماعی خوانده می

یف های توصپذیر نیست. آسیب یا اختالل اجتماعی یکی از الیهفهمیدنی و حل
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پدیداری کالن و بغرنج است که باید در چهار سطح فراز نگریسته و تحلیل شود. 

ها و یا امور توان تنها با اشاره به نابسامانیاز سوی دیگر این اختالل را نمی

ه درکی درست و عمیق از این موضوع ناخوشایند مبهم فهم کرد. برای دستیابی ب

ی شبنم بنگریم و ساز و کارهایشان برای نیاز داریم به سیستمهای چهارگانه

ها را بررسی کنیم. یعنی آنچه که آسیب اجتماعی خوانده رویارویی با تنش

شود، در نهایت پیامد نوعی گریز است و از ناکامی و ناکارآیی سیستمها برای می

ی برخاسته از این وضعیت هم کند. عارضهطلوب حکایت میگذار به وضعیت م

ای کاهش قلبم یا مهار افزایش قلبم است که باید به شکلی سیستمی و شبکه

 سازی شود. نگریسته و مدل

پذیر و های دقیق و رسیدگیای از مفهومبدون مسلح بودن به زرادخانه

دقیق و شفاف، برخورد ما ای کالن و منسجم و در عین حال ی نظریهبی پشتوانه

مانَد که تا به حال بوده است. یعنی در سطح تولید با آسیبهای اجتماعی همان می

زند. در حالی که نه آمیز از وضعیتهایی نامطلوب در جا میروایتهایی شکایت

مسیرها و مدارهای بازتولید و تثبیت این وضعیت مطلوب درست تحلیل شده و 

دهد در دست است. در این نوشتار ه که به واقع رخ مینه راهی برای حالجی آنچ

خواهیم کوشید تا از این زرادخانه از مفاهیم شفاف بهره جوییم و مدلی دقیق و 

 روشن از آسیبهای یاد شده به دست دهیم.
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 فضای امکان آسیبهای اجتماعی

یی گوای معیوب یا الکند، چرخهآسیبی که به دنبال گریز از تنش بروز می 

یب در انجامد. آستکرار شونده از رفتارهاست که به کاسته شدن پیاپی قلبم می

تواند سه سطح متفاوت از پیچیدگی داشته باشد. یعنی ممکن است این معنا می

ها بروز ی فراز، یا بینابین الیههای مستقر در یک الیهبین سیستم در درون سیستم،

گردد، یا اعتبار و نامحبوب میکه بیشود، حزبی کند. شرکتی که ورشکست می

هایی از نهادهای اجتماعی هستند که پاشد، نمونهای که با طالق از هم میخانواده

مانند. شوند و در حل آن ناکام میبا تنشی )اقتصادی، سیاسی، عاطفی( روبرو می

ی این سیستمهای اجتماعی وضعیت موجودی نابسامان وجود دارد که از در همه

ت مطلوبی با محتوای قدرت بیشتر فاصله دارد و سیستم در صورتبندی این وضعی

ماند. اینها همه دو و دستیابی به راهبردی برای عبور از اولی به دومی ناکام می

وان تای از تنش در درون یک سیستم است. در سطوح دیگر فراز نیز مینمونه

 اش به خاطرفردی که در زندگی هایی از این اختالل را نشان داد. از این نظرنمونه

ه گیرد، با بدنی که بهای نادرست مینداشتن بینش و دانش کافی مدام تصمیم

 بیمار شده شباهت دارد.خاطر عادت کردن به رژیم غذایی ناسالم، 

از سوی دیگر آسیب ممکن است بین سیستمهای یک سطح پیچیدگی  

ر یا کشمکشی قومی یا مذهبی بگیرد، بروز کند. وقتی بین دو کشور جنگ در می

یابی شوند و از دستخیزد، دو سیستم مستقل در سطح اجتماعی با هم رویارو میمی

مانند و در نتیجه به شکلی فرساینده قدرت طرف برنده باز می-ای برندهبه بازی

دهند. به همین شکل مقابل را به قیمت بر باد رفتن قدرت خودشان، کاهش می

هیجانی میان دو تن )خواه زن و مردی باشند و خواه والد و ارتباط عاطفی و 

است پدیداری اجتماعی نیست و به سطح نهادها  فرزندی( تا جایی که دو نفره
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ِ روانشناختی ممکن است خلق و خوی متفاوت شود. در همین سطحبرکشیده نمی

امن بزند د بازنده در میانشان-دو تن به پیدایش مدارهایی معیوب و بازیهایی برنده

و لذت هردو را در اندرکنش با هم کاهش دهد. مشابه این ماجرا را در سطح 

 لیبینیم، یا همتای تکامخوی بدنهای جنگاوران با هم میزیستی در ارتباط دشمن

ی جانوریِ رقیب در یک بوم جستجو توان در ارتباط دو گونهترش را میو عام

 کرد.

شود که کشمکش و ربوط میسومین سطح از آسیب به زمانی م 

ی این آسیبها ای در بینابین سطوح فراز رخ دهد. مشهورترین نمونهواگرایی

تعارض و ناسازگاری خودِ متغیرهای مرکزی است. یعنی گاه متغیرهای 

ی قلبم که در اصل یک محور یکتای تعیین رفتار هستند، به مخالفت با برسازنده

د در ازای به دست آوردن نماد قدرت )پول( خیزند. این که یک کارمنهم بر می

اش را کاهش دهد، پردازد که برایش معنا ندارد و چه بسا لذتبه کاری می

ی مشهورتر آن اعتیاد است. شناختی از این پدیدار است. نمونهای جامعهنمونه

کند و ای که مرکز لذت در مغز را تحریک میی شیمیاییی مادهیعنی مداخله

 ود دریافت لذت با کاهش تندرستی و معنا و قدرت همراه شود. شباعث می

 توان تشخیص داد:در تمام آسیبها سه الگوی در هم تنیده را می 

توان تشخیص داد که علت ترین سطح از پیچیدگی مینخست: در ساده 

تا جایی که  بروز آسیب، گریز از تنش است. ناکام ماندن در سازگاری با تنش،

شود. به آسیب منتهی نمی ان و کوشش برای سازگاری پا برجاست،همچنان امک

و ا«. سازدنیرومندترمان میآنچه ما را نکشد، »ی نیچه راست است که این جمله

 کرده است. در مقابلبا این جمله در واقع به ضرورت سازگاری با تنش اشاره می
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شود. فراهم میهرجایی که گریزی از تنشی رخ دهد، زمینه برای بروز آسیب 

 آورد.گریزِ پیوسته از تنش است که مدارهای آسیب را پدید می

شود که آسیب از نوعی دوم: در دومین سطح از پیچیدگی، نمایان می 

شود. یعنی در شرایطی که یک سیستم بخواهد به بازنده ناشی می-بازی برنده

یب رای بروز آسقیمت کاستن از قلبم دیگری قلبم خود را افزایش دهد، زمینه ب

ر ی رقیب دبازنده ممکن است مانند ارتباط دو گونه-آورد. بازی برندهفراهم می

یک بومِ طبیعی بر محور بقا گردش کند، یا همچون ارتباط ناسالم عاطفی میان زن 

 ترین الگوهای این نوعو مردی لذت را نشانه بگیرد. در سطح اجتماعی که متنوع

ه قدرت یا نمادهای آن )پول، رأی، مدرک، و...( است که همواربینیم، بازی را می

 های مدل ماترین سامانهگیرد. سیستمهای سطح فرهنگی که سادهآماج قرار می

کنند و بر اساس رفتار ترین شکل بازنمایی میهستند، تنش را به ابتدایی

 اگزینند و ممکن است بشان گریز یا سازگاری را بر میسیستمهای سطح زیرین

 ی معناست.ای شوند که فرسایندهبازنده-هم درگیر بازیهای برنده

ه شود کی سومین سطح از پیچیدگیِ آسیب روشن میسوم: با مطالعه 

ان بینیم. به بیپراکندگی، و اغتشاش را در آسیبها می همواره شکلی از واگرایی،

تمها سدیگر آسیب نمودی از آشوب است و در غیاب انضباط و سامان مرتب سی

 زند. انضباطی و نابسامانی دامن میکند و به این بیبروز می

یزند، باید خبه این ترتیب برای فهم آسیبهایی که از گریز از تنشها بر می 

حتما به سه جفت متضاد معنایی توجه داشت. یکی گریز در برابر سازگاری است، 

انسجام  راکندگی در برابربرنده است، و سومی پ-بازنده در برابر برنده-دومی برنده

 )یا نظم در برابر آشوب(.
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 پویایی آسیبهای اجتماعی در ایران زمین

ایران زمین کهنترین تمدن روی زمین است. یعنی دیرپاترین تاریخ  

سال  اش به پنج هزارمعناها را دارد که پیشینه-نهادها-هاشخصیت-ی بدنهاپیوسته

سوم  یو فرهنگ ایران زمین از ابتدای هزاره رسد. سبک زندگی و تاریخپیش می

ی ی جامعهشود و دولت ایرانی و نهادمند شدنِ یکپارچهپیش از میالد آغاز می

ایرانی بیست و شش قرن پیشینه دارد. این در حالی است که مهمترین رقیبان ایران 

 نرومی هستند، هزار سال دیرتر از ایرا-ی تمدن چینی و یونانیزمین که حوزه

شوند و پیوستگی و انسجام دولتی یاد شده را نیز تا پنج زمین به میدان وارد می

 آورند.قرن پس از ایران به دست نمی

انگیز تمدن ایرانی بدان معناست که در این جا با تداوم تاریخی شگفت 

های ی کامیاب و نیرومند سر و کار داریم که توانسته با تنشیک سیستم پیچیده

شناختی و فرهنگی دست و پنجه نرم شناختی، روانشناختی، جامعهومگوناگون ب

کند و با آنها سازگار شود. اگر ایران زمین مانند چین به لحاظ جغرافیایی سرزمینی 

شناختی کوچک یا مثل فرهنگهای آمریکای مرکزی قلمرو بوم بود،جدا افتاده می

 بود. اما حقیقتن عجیب نمیداشت، این پایداری چنداو باروری را در اختیار می

ای تکان دهنده از آن است که تمدن ایرانی در تاریخ دیرپای خود با مجموعه

تنشهای مهیب و ویرانگر روبرو بوده است و از این رو باید به آن همچون 



 57      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

شاهکاری تکاملی نگریست که در سازگار شدن با تنشهای گوناگون تخصص 

 یافته است.

کم سه هجوم ویرانگر و خونین از بیرون تاریخ ایران زمین دست  

ها( و سه هجوم ویرانگر از درون )اعراب، ترکان، ها و روسها، مغول)مقدونی

ها( را پشت سر گذاشته است. یورشهای خارجی تنشی بیرونی بوده که از افغان

ی مردمی با تبار و فرهنگ و بافت تمدنی متفاوت به درون ایران زمین ناشی حمله

است. مقدونیان در زمان حمله به قلمرو ایران خود یکی از استانهای شده می

نشین بودند که دست کم چند قرن شدند، اما استانی حاشیههخامنشی محسوب می

پس از فروپاشی دولت هخامنشی دعویِ تاسیس نظمی نو و مستقل را داشتند. 

ونی به ایران ی بیرها هم به همان ترتیب از سرزمینهای همسایهها و روسمغول

زمین حمله آوردند و درست طبق همان الگوی مقدونی با کشتار و غارت مهیبی 

 شان را ویران ساختند. قلمرو تسخیر شده

ها بر خالف سه مورد نخست زیرسیستمهایی از اعراب، ترکان و افغان 

شان به لحاظ شوند، گو این که در زمان خیزشتمدن ایرانی محسوب می

تر از ی این قلمرو قرار داشته و از نظر فرهنگی بدویحاشیهجغرافیایی در 

ها را جدای از اند. یعنی تاریخ اعراب و ترکان و افغانسرزمینهای مرکزی بوده

توان روایت کرد و مرزبندی جغرافیایی این سه قوم جدای تاریخ ایران زمین نمی

ر و دین ن و اساطیاز بستر ایران زمین ممکن نیست. به همین ترتیب فرهنگ و زبا

ای از فرهنگ ایرانی است و جدای از و هنر و سبک زندگی این مردم زیرشاخه

الل بالکان استق-آن معنا ندارد. در حالی که تاریخ مغولستان و روسیه و مقدونیه

دارد و این سیستمهای انسانی قلمروهای مکانی متمایزی را در بیرون از ایران 
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ه این اند. باز نظام فرهنگی متمایزی هم برخوردار بوده اند وزمین در اختیار داشته

ی بویه و صفوی از تنشهای درونی ناش-ترتیب فروپاشی دولت ساسانی و سامانی

شده بود و بیشتر نوعی پویایی جمعیتی و فرهنگی در دل ایرانشهر بود و به همین 

اوت خاطر به کلی با ویرانی دولتهای هخامنشی و خوارزمشاهی و قاجاری تف

 داشته است. 

های نظامی، ی عمومی سازگاری تمدن ایرانی در رویارویی با حملهشیوه 

ده ی بعدی بوجویانه و جذب کنندهی آغازین، و رفتار آشتیمقاومت سرسختانه

ی شش هجوم یاد شده سیستم اجتماعی ایران عناصر فرهنگی و است. در همه

جمعیت مهاجم بیرونی را در معنایی مهاجمان را جذب کرد و درونی ساخت، 

درون خود حل کرد، و جایگیری زیرسیستم مهاجم درونی را در اندرون خود 

اری ای دیرپا و مرگببازتعریف کرد. به این ترتیب مهاجمان به جای این که لطمه

اند و وردهآبه بار بیاورند، اغلب ویرانی و آسیبی جمعیتی و اقتصادی به بار می

اند و آشوبی که ساختهه سیستم تمدنی ایرانی وارد میعناصری سودمند را ب

 شده است. اند پس از حدود یک قرن ترمیم میآفریدهمی

ی تمدن ایرانی برای رویارویی با مهاجمان داخلی این توانایی خیره کننده

شود که آن را با تمدنهای دیگر مقایسه کنیم. یا خارجی هنگامی بهتر نمایان می

نیان تمدن کهنسال مصر را که از نظر قدمت و پیچیدگی با ایران مثال هجوم مقدو

زمین همتا بود از میان برد، در حالی که در ایران زمین آشوبی پدید آورد که کمتر 

توان با مغوالن در ایران را نیز می« کردن رام»از یک قرن به درازا کشید. الگوی 

یته و دگردیسی نهادهای آنچه که در چین تجربه شد مقایسه کرد. ورود مدرن

سیاسی زیر تاثیر این پیکربندی نیرومند فرهنگی نیز در ایران به شکلی چشمگیر 

تلفات و آرام و سنجیده انجام پذیرفته است. ورود و نهادینه شدن نظامهای بی
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سیاسی مدرن در کشورهای غیرغربی مانند روسیه و چین با استقرار یک دولت 

د که بیش از ده درصد از جمعیت کشور خود را ی کشتارگر ممکن شخودکامه

به شکلی وحشیانه به قتل رساند و نزدیک به ده درصد دیگر را در جریان جنگ 

با کشورهای دیگر از دست داد. در ایران زمین ورود مدرنیته به بازسازی ساخت 

سیاسی کشور، دو انقالب و گذار در دودمان سلطنتی و گذار سیاسی از پادشاهی 

هوری همراه شد، بی آن که تلفات و ویرانیهایی از این دست تجربه شود. به جم

در این میان البته جنگ ایران و عراق جایگاهی ویژه دارد و آن را بیشتر باید از 

ی خارجی در درون ایران زمین دانست، تا کشمکش درونزاد و جنس مداخله

 باستانی. خودمدارِ میان دو زیرسیستم سیاسی در بستر ایران زمینِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت موجودِ امروزین

ترین دورانهای ی تمدن ایرانی با یکی از وخیمدر حال حاضر حوزه 

 –ی تمدن ایرانی آشوب در سراسر تاریخ خود روبروست. دلیل تاکید بر حوزه

آن است که تحلیل سیستم اجتماعیِ کشورِ ایران بی ارجاع به  -و نه کشور ایران

ه استقالل یافته از آن ممکن نیست. یعنی وقتی از آسیبهای باقی بخشهای تاز
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ها، خاور میانه( سخن اجتماعی و تنشهای جاری در ایران زمین )یا به قول فرنگی

گوییم، با سیستمی یکپارچه و در هم تنیده سر و کار داریم که بررسی موضعی می

 حال حاضراش ناممکن و گمراه کننده است. حدود سی کشور در و تفکیک شده

و  هایشان )ترکیهتریناند که قدیمیاز فروپاشی سیاسی ایران زمین پدید آمده

 شان هفت هشت دهه قدمت دارند. عربستان( حدود یک قرن و باقی

ی تمدن ایرانی در حال حاضر با تمام تنشهای درونزاد و برونزادِ حوزه 

ش از موجهایی شناخته شده دست به گریبان است و از این رو تاریخ معاصر

پیاپی از آشوب و واگرایی تشکیل یافته است. این آشوب و افت سطح پیچیدگی 

زدایی تاریخی و ی زبانی، و هویتزدایی و تجزیهی سیاسی، پارسیدر تجزیه

ی فرهنگی این قلمرو نمود یافته است، که بازتاب مستقیم عصر استعمار و تجزیه

رتها در دوران پسااستعماری و جنگ سرد ی سیاسی و نظامی ابرقدپیامد مداخله

های ی این فروپاشی نهادی و آشفتگی سیستمی، تثبیت ردهبوده است. نتیجه

های قومی و مذهبی گرفته تا بحرانهای هاست که از کشمکشگوناگونی از تنش

های نظامی ی کشورهای خارجی و حملهشود. مداخلهمحیطی را شامل میزیست

ی این سیستم اجتماعی را به در جنگ سرد، در عمل بدنهپیروزمند  ابرقدرت

ی نظامهای سیاسی صورت سرزمینی در آورده که یا اشغال شده و یا زیر سیطره

نشانده است. در واقع تنها در دل ایرانشهر که کشور کنونی ایران باشد دست

 ای از استقاللدولت در قرن نوزدهم و بیستم تداوم خود را حفظ کرد و درجه

 همچنان در آن باقی مانده است.

ی تمدن ایرانی طی صد سال گذشته همزمان با درگیری با این حوزه

قی برای ی موفتنشهای گوناگون مسیر گریز را در پیش گرفته و به ندرت تجربه

 ای که نمود گریز از تنشبازنده-سازگاری با تنشها داشته است. بازیهای برنده
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ها، جنگها و افول اخالق مدنی و از میان شمنیهستند در قالب کشمکشها و د

ی تمدن ایرانی انداز، حوزهرفتن اعتماد اجتماعی نمود یافته است. در این چشم

دیده است که نظمهای سیستمی آن در هر چهار سطح فراز سرزمینی سخت آسیب

 بندیی ما برای صورتاند. ناتوانی جامعهبه شکلی خطرناک شکننده و ناپایدار شده

ای کارآمد و دقیق و و فهم چالشی که پیشارویمان قرار دارد، در غیاب نظریه

، مان باشد بازتاب یافته استی تمدنیی وضعیت حوزهعلمی که توصیف کننده

توان از غیاب روشهای و ناکامی در تدوین راهبردهای سازگاری با تنش را می

 مان دریافت. ستمدارانمند در کردار دولتمردان و سیای سامانبرنده-برنده

ی تمدن ایرانی امروز در موقعیتی خطرناک و ناپایدار نتیجه آن که حوزه

قرار دارد. موقعیتی که نخستین گام برای عبورِ سالمت از آن، درک درست 

وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و راهبردهای گذار از اولی به دومی است. 

و دقیقی نیازمندیم که به شکلی  این بدان معناست که به دستگاه نظری روشن

های دانش رسمی در سطحی جهانی بتواند تنشهای روزآمد و با رعایت استانده

ازگار سمان را فهم و صورتبندی کند و راهبردهایی منسجم و همگریبانگیر جامعه

را برای سازگاری با آنها تدوین و اجرا نماید. پیشنهاد نگارنده برای این منظور 

ده، ی آن تدوین شتمی است و دیدگاه زروان که این نوشتار بر پایهرویکرد سیس

دهد. هرچند برای ای برای برآورده کردنِ این ضرورت را به دست میشیوه

ا ی رقیب بدستیابی به درکی همه جانبه در این زمینه به چندین و چند نظریه

ویری به تص ی دقت پذیرفتی نیاز داریم تا از اندرکنش و نقد متقابلشاندرجه

جانبه از آسیبها، تنشها و راهبردهای رفع آن و سازگاری با این چندسویه و همه

 دست یابیم. 
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 ی هنجار و ارزشدرباره 

 

سازند. هنجارها الگوهایی بندی نظم اجتماعی را بر میهنجارها، استخوان

تری وانیِ بیشاند که هم در فرد و هم در جامعه فرااز رفتار تکرار شونده و جا افتاده

ید، در آشان دارند. چنان که از نام هنجار بر میهای رفتاری رقیبنسبت به گزینه

اینجا با مفهومی آماری روبرو هستیم. یعنی هنجارِ اجتماعی رفتاری است که در 

و شود. کردار هنجارین از این رسطح اجتماعی با بسامدی بیشتر از بقیه دیده می

ها «من»شود. واگیردار از کسی به دیگری منتقل میاهمیت دارد که به شکلی 

دهند به جای خطر کردن در افقی از هنگام رویارویی با شرایط نو ترجیح می

ی رفتاری پناه ببرند و این همان است که ترین گزینهامکانهای ناشناخته، به امن

ارت بدهند. به این ترتیب هنجار عها در شرایط مشابه انجام می«دیگری»بیشترِ 

ریخت که در شرایطی مشابه توسط بیشترِ است از رفتاری کمابیش همسان و هم

 اش آموختن و تقلید کردنِ من از دیگری است. شود، و شالودهافراد جامه اجرا می
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ی شوند، بلکه همچون همههنجارها به شکلی خام و خالص اجرا نمی

ری کنند. رفتار من و دیگپیدا می الگوهای رفتاری دیگر، در بستر اجتماعی معنا

و از رگیرد و از این شناسانه و در بافتی فرهنگی قرار میهمواره در بستری جامعه

هایی مفهومی در یک دل یک نظام معنایی کالن همان ابتدای کار همانند خشت

کند. این بدان معناست که آن کردارهای هنجارین دیگری که توسط نقش ایفا می

شود، تنها یک الگوی حرکتی خام و ساده نیست، که معنایی نیز فته میمن وام گر

کند. کردارهای هنجارین از سویی انتظارها و همراه خود حمل می

ر کنند و از سوی دیگهای کنشگران اجتماعی از یکدیگر را تنظیم میچشمداشت

رای ترین راهی که بسازند. یعنی سادههماهنگی و نظم را در نهادها ممکن می

عبور از نظم در سطح اجتماعی به نظم و انضباط در سطح اجتماعی داریم، 

ساماندهی کردارهای هنجارین است. از این رو صورتبندیِ معنای هنجارها اهمیتی 

کند و برای سیستمهای چشمگیر پیدا می

ای که بقا و دوامشان در گروی اجتماعی

 شود. آن است، به ضرورتی حیاتی بدل می

فرهنگی از راه تولید  نظامهای

ارزش کردارهای هنجارین را معنادار 

سازند. رفتارهای هنجارین مانند سایر می

شود های فرهنگی رمزگذاری و تفسیر میرفتارها در چشم دیگری و در قالب منش

ای از قواعد و ها، و شبکهها و تاریخچهای از دادهای از ارجاعها، پشتوانهو شبکه

شود. به این ترتیب کردار و عقالنی بدان چفت و بست می فرمانهای اخالقی

شود، و به کرداری نماید خارج میهنجارین از حالت رفتاری آماری که امن می
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هاست، برکشیده ی اخالقی مناش وظیفهضروری و بایسته که برآورده کردن

 شود.می

ان شاین روندِ معنادار کردنِ کردارهای هنجارین که با ارزشمند شدن

سازند. عنان است، نظامهای اخالقی و چارچوبهای ارزشی جامعه را بر میهم

ی آدمیان ی عناصر اجتماعی دیگر برساختهنظامها و چارچوبهایی که مانند همه

 هستند و اصالتی عینی و بیرونی ندارند، اما برای آن که قاطعانه به کار بسته شوند،

یرونی و هایی عینی و بذر تاریخ به شاکلهکنند و به تدریج در گقطعیتی پیدا می

 یابند. اجبارآمیز دگردیسی می

معنا فروپاشی نظمهای اجتماعی نخست از مخدوش شدن هنجارها و بی

شود. در شرایط فروپاشی نهادی شدن قواعد حاکم بر کردار هنجارین آغاز می

ب و یک جامعه، قواعد و اجبارها و ارزشهایی که کردار هنجارین را مطلو

شوند و توانِ سازماندهی سازند، دستخوش شک و تردید میگر میضروری جلوه

دهند. آشوب پیامد چنین شرایطی رفتارها در نهادهای اجتماعی را از دست می

 شود. ای بارز و نمایان از آن محسوب میی امروز ایرانی نمونهاست و جامعه

بروست. یعنی ی امروز ایرانی با فرسایش مهیبِ معنا روجامعه

جهان -ِ زیستچارچوبهای فرهنگی کالن و سرمشقهای معنایی بزرگی که تفسیر

کند، پیش چشم مردمان دچار زوال و فرسودگی شده و ناسازگاری را ممکن می

شان انجامیده است. زدایی از همهتفسیرها و تداخل فرمانهای هنجارین به معنی

کند که نمودهایش را در ز میدر چنین شرایطی آشفتگی و هرج و مرجی برو

بینیم. از رخ بر بستنِ خرد و عقالنیت از ی امروز میهای گوناگون جامعهالیه

 های عمومی گرفته تا فروپاشی نهادهایی پایدار و بسیار کهن مانند خانواده.عرصه
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بازسازی نظام ارزشی و بازآفرینی نظمهای هنجارین همواره ممکن است 

ا کارآیی کم یا زیاد در نهایت به انجام خواهد رسید. یعنی نظامهای و همیشه هم ب

 ای تعادلی قرارکنند و در آخر بر نقطهاجتماعی همواره از شرایط آشوب عبور می

گیرند. هرچه در شرایط آشوب اندیشه و خرد و عقالنیت بیشتری برای ارزیابی می

لذت و معنا و بقای این  و انتخاب کردارها به کار بسته شود، محتوای قدرت و

 تر جلوه خواهد کرد. ی تعادلی بیشتر خواهد بود و نتیجه مطلوبنقطه

 کند و به راستیبر و خطرناک جلوه میشرایط آشوب پرتلفات و هزینه

چنین هم هست. اما هر آشفتگی بختی است برای آفریدن نظمهای نو. شرایط 

ای هنجارین با وجود تنش و فروپاشی ارزشها و موقعیتِ مشکوک نمودنِ نظمه

کند، سپهری گسترده و افقی فراخ برای بازنگری فشاری که بر همگان وارد می

گذارد تا به شکلی مان میآورد و امکانی در دسترسچیز فراهم میی همهدرباره

های قدیمی فراتر های قدیمی را دوباره از نو حل کنیم و از راه حلخالقانه مسئله

گریبان شدن با آشوب و تاب آوردن ابهام و تردید کاری دشوار  برویم. دست به

آید، و نظام ی جنگجویان و نیرومندان بر میو سترگ است که تنها از عهده

اجتماعی ما بسته به آنکه نسلی از این آفرینندگان را داشته یا نداشته باشد، 

 نظمهایی نو را از دل این آشوب بیرون خواهد کشید.
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 «ی قدرتنظریه»تاب: فصلی از ک

 

 گفتار نخست: تنش

ست که بی    1 ستمی ا سی سطه لذت و رنج را درک می . من  کند. از این رو، وا

ستیابی به لذت و تداوم هجوم رنج بی  سطه وقفه در د ستند  ترین ادراکوا هایی ه

سوگیری انتخاب   که جهت ستی و   های رفتاری وی را تعیینگیری من در برابر ه

سوژه ن می ست که حلقه کنند.  سیرهای  ظامی چنان پیچیده ا های بازخوردی و م

ــکل ــت. این خودارجاع در آن به ش گیری چیزی به نام خودآگاهی انجامیده اس

بدان معناســت که من عالوه بر بازنمایی وضــعیت موجود و موقعیتی که در آن 

ــعیت  ــت وض ــور و موقعیتقرار گرفته اس های نامطلوب های مطلوب قابل تص

چون تمام جانداران دیگری که دســتگاه       کند. من، هم نیز بازنمایی می  خیالی را  

صی موقعیت خویش را در جهان           ص شکلی تخ سعه یافته دارند، به  صبی تو ع

ــد می گان         پیرامونش رصـ گان و رمز ــان ظامی از نشـ لب ن قا ند و آن را در  ک

ندی می صــورت ما روند پردازش داده    ب ید. ا ما ندن هســتی در        ن یا ما بازن ها و 

ماند. ســوژه، عالوه بر اتی به پیچیدگی انســان تا این مرتبه محدود نمیموجود

ست، به وضعیت    های ممکن دیگری که ممکن بود در درک وضعیتی که در آن ا

شد نیز می  شیدن به امکان  آن با شد. امکانِ اندی های دیگری که برای بودنِ من اندی

 نسان است.ی تنش در سیستم روانی اوجود دارد زیربنای جایگاه ویژه

شرفته دارند، و حتی آنان که به چنین       صبی پی ستگاه ع تمام جاندارانی که د

شکلی درجه   ستند، به  ساعد بودن موقعیت   ابزاری مجهز نی شایند بودن و م ی خو
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سیع از      خویش در محیط را بازنمایی و ادراک می ستم زنده با طیفی و سی کنند. 

شرایطی را که در آن قرار د  ا کند، و بر این مبنارد ارزیابی میراهبردها مطلوبیت 

هایی که یاختهی تککند. مسیرهای بیوشیمیایی و ساده   رفتار خویش را تنظیم می

شیره  سلولی فعال می در هنگام کمبود مواد غذایی در  سر این   ی  شوند، در یک 

سعه یافته      طیف جای می صبی پیچیده و تو سیرهای ع شان م ای گیرند و در برابر

شانه  قرار دارد که شدن غلظت قند در خون را به نمادهایی زبانی  ن ای مانند کم 

سنگی »مانند  ضاع،  ترجمه می« گر کنند. به این ترتیب، خوب بودن یا بد بودن او

مساعد یا نامساعد بودنِ شرایط، و خوشایند یا ناخوشایند بودنِ موقعیت در تمام  

جاندارانِ دارای    شــوند. در  های زنده به شــکلی بازنمایی و مدیریت می        نظام 

شایند، و بد تلقی          ساعد، ناخو شرایطی که نام شرفته، مدیریت  صبی پی ستگاه ع د

شانه   می ستگاه لذت/ رنج      شوند از راه ن ستم به کمک د سی گذاری نظم درونی 

 ترین شکلِ تنش همین چیرگی رنج بر لذت است. گردد. سادهممکن می

به موقعیت          ندیشــیدن  که امکان ا یانی  مکن را در کنار درک  های م در آدم

وضعیت موجود دارند، تراکم لذت و رنجِ نهفته در وضعیت موجود، در قیاس با   

شود. سوژه هنگامی دچار   های مطلوبِ قابل تصور است که سنجیده می   وضعیت 

شود که رنج یا احتمال رنجی وجود داشته باشد و محرومیت از لذتی یا تنش می

 شود. احتمال چنین محرومیتی تشخیص داده 

کند، اش درک میهای حسی سوژه در کنار وضعیت موجودی که توسط نظام   

سط نظام   ضعیتی مطلوب را نیز تو سم می و  کند که هنوز تحققهای نمادینش مج

ــعیت موجود و قرار « میل»اند. نیافته ــوژه برای حرکت از وض گرایش درونی س

ضعیت د        شکاف میان این و ست. چرا که  ضعیت مطلوب ا ر قالب گرفتن در و

ستم حاکم می       تنش تجربه می سی شکلی از عدم قطعیت را بر  ه کند کشود، و 
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سویی مهار می       ست زدن به انتخاب را از  ستن تقارن رفتاری و د  کند، و ازشک

 انگیزد. سوی دیگر آن را بر می

 

 

 

 

ای از تواند هر رده ی میان وضــعیت موجود و مطلوب می   . درک فاصــله   2

ت که شناختی اسج را در بر بگیرد. گرسنگی تنشی زیست  عوامل مولد لذت و رن

ضعیتی مطلوب اما تحقق نایافته    ضور و بر کم بودن مقدار مواد غذایی بدن، و ح

اند. ترس از جانوری   داللت دارد که در آن مقدار این مواد در بدن افزایش یافته      

 صدرنده که در برابر من قرار دارد تنشـی در سـطح روانی اسـت که با تشـخی    

ضعیت مطلوبی که در آن این عامل تهدید  نده کناحتمال بروز رنج، و بازنمایی و

ست با           ست اجتماعی که مترادف ا شی ا ست. فقر، تن ست درآمیخته ا غایب ا

ظام             یک ن که در  مادینی  نابع ن یه و مصــرف م کان ته ندک از ام برخورداری ا

شته می   شأن برتر پندا ارز تنش هم هم شوند. بروز این احتماعی عالمت احترام و 

اســت با درک این نکته که امکان برخورداری از این منابع وجود دارد. به همین 

ترتیب شک، بروز تنشی در سطح فرهنگی و معنایی است که با عدم قطعیت در     

شود. پرسشی که در وضعیت مطلوب، با پاسخی      مورد پاسخ پرسشی فهمیده می   

 .قطعی و فارغ از شک، تنشی برنخواهد انگیخت

اید چه بچه هست، و آنتنش ادراک سیستم شناسنده است، از تفاوت میان آن  

انجامد. باشد. این ادراک به نوعی عدم تعادل و حرکت در سیستم روانی من می   

ی میان منِ مطلوب و منِ موجود را از این روســت که به قول هیگینس، فاصــله
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ــت. تنش محرو 1ترازیتوان علتِ ناهممی ــوژه دانس میت از لذت یا درگیر در س

گیرد. ذهن سوژه شدن با رنجی است که از غیابِ وضعیت مطلوب سرچشمه می   

رو ی مهم فگرایانه، به یک یا چند عامل برجســتهاین غیاب را به شــکلی تحویل

 شــود که برای  کاهد، و به این ترتیب زمینه برای بروز رفتارهایی فراهم می       می

 اند. مقابله با تنش تخصص یافته

 

شانِ بیرونی، پیش از آن که       3 ست. هستی بی نام و ن سوژه ا . غیاب محصولِ 

توســط ســوژه اندیشــیده و رمزگذاری شــود، تهی از غیاب اســت. ســوژه، با  

بندی کردن وضعیت درونی خویش در محیطی مساعد یا نامساعد، وجود صورت

                                                 

 

1. Self- descrepancy 

شخیص می  ابی را از یکند، و غدهد، و به بیان بهتر، غیابی را فرض میغیابی را ت

های آفریند، تا دلیلِ تهدید رنج و شکننده بودن لذت را دریابد و گزینش هیچ می

سازماندهی کند. در این    رفتاری خود برای پرهیز از اولی و دستیابی به دومی را 

کند. غیاب، فرضی است که   معنا، سوژه غیاب را برای رمزگذاری تنش خلق می 

 پذیرد.یمن برای فهمیدنِ دلیل تنش خویش م

ــت، که   ــعیتی مطلوب و موقعیتی موجود اس ــول ناهمخوانی وض تنش محص

هردو جز در ذهن سوژه وجود ندارند. تنش واقعیتی بیرونی نیست که مستقل از    

ستنده   ست که ناهمخوانی     سوژه در میان ه شد. تنش ادراکی ا شته با ها وجود دا

سته  ست یافته میان خوا شان می ها و د ست که با فرضِ  دهد، و معمایها را ن ی ا
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 شود. غیاب حل می

ست که تنش را درک می    شه در من دارد. من ا کند، و آن از این رو، تنش ری

ــنده ــناس آورد. تنش، با وجود زاییده ی خویش پدید میرا در تار و پود نظام ش

 شود، و به خاستگاهی  شدنش از دلِ من، به کمک غیابی فرضی، توضیح داده می   

 ود. خاستگاهی که در دیگری یا من جای دارد. شبیرونی منسوب می

 

 

 

 

 

 

به بیرون از        با این ترفند تنشــی را که در اندرون خود خلق کرده بود،  من 

تاب می  هان       خویش پر یا ج یابِ چیزی در دیگری  ند و آن را محصــول غ ک

نه       می کاِن برگزیدِن گزی له، ام با این حی ندارد.  به بر تنش    پ تاری برای غل هایی رف

شــود. من تا زمانی که تنش را با غیابی برچســب نزده و آن را به این یممکن م

ساختگی جای نداده، در برابر آن فلج  ای از علت و معلولترتیب در زنجیره های 

اســت. تنشِ خام و خالص حالتی اســت در من که نه قابل مدیریت اســت و نه 

گاه ا از این جایقابل رفع. من با منســوب کردن این تنش به غیابی بیرونی، آن ر

ــت نیافتنی بیرون می ــناختنی، ملموس، و قابل  دس ــد و تنش را به امری ش کش

 نماید.دستکاری بدل می
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ــمندان برای مدت4 ــیار طوالنی تنش را امری منفی و زیانمند . دانش های بس

دانســتند. تنش، به خاطر ماهیت مبهم خویش، و به خاطر پیوند معمولش با           می

شد.  کننده و خطرناک تلقی میی و فاقد قطعیت، امری تهدیدهایی بحرانموقعیت

ست  سان، جامعه  در حدی که تمام زی سان، و روان  شنا سانی که تا نیمه  شنا  یشنا

ــتم میالدی در این زمینه قلم می ــر و خطرناک قرن بیس زدند، تنش را امری مض

ستند که هدف سازواره  می شان  های روانی و اجتماعی حذف، و نابود ساختن دان

 است. 

ستعاره  شد. فروید که در   این تلقی در آثار فروید به ا سته  ای مکانیکی فرو کا

سیاالتِ اواخر قرن        ستاوردهای دانش مکانیک  سخت زیر تأثیر د سر آثارش  سرا

شار »چون نوزدهم بود، تنش را هم های انرژی «جریان»کرد که در ی درک می«ف

شرایط خا روانی اختالل ایجاد می ضافه بار »و « شود آزاد می»صی  کند و در  « ا

شته می  شمندان مکتب روانکاوی، رفتارگرایی، و   آن از روی ذهن بردا شود. اندی

صویری موافق بودند و تنش را تقریباً مترادف با     شتالت هم کمابیش با چنین ت گ

 کردند. احتمال رنج یا حتی خودِ رنج تعبیر می

داشت، از رویکرد شناختی در   نخستین شواهدی که در برابر این تصور قرار    

شان داد که فقدان کامل محرک       روان شگاهی ن شواهد آزمای سی بر آمد.  های شنا

شدن افراد می  تنش سردگی و کم انگیزه  سانه و  های مردمانجامد. دادهزا به اف  شنا

شان داد که رشد و پیشرفت نظام      جامعه های سیاسی و فرهنگی در   شناسانه نیز ن

های ترین دلیل بر این ادعا آن که تمام نظاماند. محکمن شدهزا ممکشرایطی تنش

سیک علم جامعه  سی و بنیانگذاران این دانش خود به جوامعی در حال    کال شنا

 های جوراجور بود. زده تعلق داشتند که انباشته از تنشگذار و بحران

ستگاهی نظری از خنثا بودن         در میان روان سی که در د ستین ک سان، نخ شنا
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شان      تن سخن گفت، گوردون آلپورت بود. او ن شمند بودن کارکرد آن  ش و ارز

ستمر با تنش      سالم با تماس م شد افراد  های گوناگون در آمیخته داد که روند ر

ــت. او وجود غریزه هایی مانند کنجکاوی و رواج خلق و خوی ماجراجویانه اس

شانه  ست. در واقع، اگر به مفه ی کارکرد مثبت تنشرا ن وم تنش در نگاهی ها دان

ی منفی نمودن سیستمی بنگریم، و جایگاه کارکردی آن را تحلیل کنیم، به ریشه   

 شویم. این مفهوم و دالیل نادرست بودن این تصویر آگاه می

 

 

 

 

 

تنش درک تفاوت میان دو وضعیت است، و به خودی خود نه خوب است و    

دگردیســی وضــع  نه بد. ادراک شــکاف میان وضــع موجود و مطلوب، اگر به

موجود و تبدیل شدنش به وضع مطلوب بینجامد، سودبخش و ارزشمند و مثبت     

ته بار پنداشــشــود، و اگر به انفعال و آســیب منتهی شــود، منفی و رنجتلقی می

های تنش زا، تا حدود شــود. در واقع، محتوای لذت و رنجِ نهفته در موقعیتمی

شرایط بحرانی و موقعیت ت    ست.  ست.  نشزیادی خنثا زا، لزوماً، با رنج همراه نی

چنین شــرایطی مترادف اســت با نوعی عدم قطعیت و ابهام که ممکن اســت به 

لذت یا رنج بینجامد. این نکته که تنش در برداشــت عامیانه بیشــتر با رنج پیوند 

خورده است و در ادبیات مرسوم ما نقشی منفی یافته است، نشانگر آن است که       

که از  کند و نصیبی ها به درستی برخورد نمی د معموالً با تنشسیستم روانی افرا  

 برد، بیشتر، آمیخته با رنج است تا انباشته از لذت.آمیز میاین شرایط ابهام
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آفرین را های برخورد با شرایط تنش ، شیوه 2ی تأثیرگذاری. الزاروس، در مقاله5

ه دید او، برخورد سوژ بندی کرده است. از  بر مبنای سه جفت متضاد معنایی رده  

شد و   با تنش می ضعیف، و منفعل یا فعال با تواند بر مبنای توانمندی من قوی یا 

صل می    سته به لذت و رنجی که از این رویارویی حا صورتی    ب شود، تنش به 

ی مرسوم برای برخورد با تنش را از  خوب یا بد تجربه شود. الزاروس دو شیوه  

نامیده    3مدار ای که مشــکل   محورانه د عقل کند؛ نخســت، برخور  هم متمایز می 

ست. دیگری برخورد هیجانی   می ای که بر شود و معموالً قوی، فعال، و خوب ا

مبنای واکنش منفعالنه و ضــعیف ســوژه اســتوار اســت و معموالً به نتایجی بد 

 انجامد.می

                                                 

 

2. Lazarus, 2000. 

شیوه از برخورد  نماید که ردهچنین می بندی الزاروس و تفکیکی که میان دو 

ــد. با این تفاوت که گمان  تنش انجام میبا  ــا باش دهد برای مدل ما نیز کارگش

ــودمندی یا زیانبار بودنِ برخورد با تنش را با تحویل کردن آن به دو نمی کنم س

 قطب عقالنی یا هیجانی بودن بتوان توضیح داد.

 نماید که دو راه اصلی برای رویارویی با تنش ممکن باشد.در کل، چنین می

سوژه برای تحویل   ن راه را گریز مینخستی  ست از تالش  نامم. گریز عبارت ا

ــعیت موجود. به این ترتیب، من با منحل کردن   ــعیت مطلوب به وض کردن وض

شم  سأله را پاک می   چ صورت م کند و انداز مطلوبی که در برابر خویش دارد، 

صله    شی از فا ساز و  دارد. تمای دو موقعیت مورد نظر را از میان برمیتنش نا م 

3. Problem Oriented 
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اند نوعی  بندی شـــده کارهایی که در روانکاوی زیر نام راهبردهای دفاعی رده       

شتن امکاناتی که برای عبور     ستند. انکار کردن تنش، نادیده انگا گریز از تنش ه

شرایط تنش  زا وجود دارد، تالش برای توجیه کردن موقعیت نامطلوب تحقق از 

شرایط موجود به طوری   شرایط مطلوب به نظر    یافته، و بازتعریف  شبیه به  که 

 هایی از راهبردهای گریز از تنش هستند.برسد نمونه

د راند، ولی آن را نابوگریز تنش را از دایره توجه و شناسایی سوژه بیرون می   

شته می نمی دیر  گردد وشود، اما محو و ناپدید نمی کند. تنش با گریز نادیده انگا

شابه بار دیگ    شرایطی م سوژه ر چهره مییا زود در  ای که مینماید. از این رو، 

کوشـد تا با گریز از شـر تنش خالص شـود، بدون تغییر دادن خود، دیگری، و    

ه کوشد تا بر تنش غلبجهان تنها از راه دگرگون ساختن تصویر ذهنی خویش می 

ــوژه چیره می  ــت که بر س ــرایط تنش اس ــود. به این ترتیب، کند. در این ش ش

ست، در تکرارهایی بی   ای که پایبسوژه  ضعیت موجود مانده ا ن پایان با هماندِ و

چون رنجی تجربه می شــود و در هر رویارویی آن را هم میرو تنش اولیه روبه  

 کند.

 

 

 

 

 

سازگاری می  سازگاری را در این  دومین راه برای کنار آمدن با تنش را  نامم. 

نا که گیرم. به این معکار می ی تکامل بهاش در نظریهی معناییعبارت با پشتوانه 

 کنم. دگرگونی سوژه و حرکت از وضعیت موجود به مطلوب را از آن مراد می
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ــوژه می ــع  س ــعیت موجود بر وض تواند هنگام برخورد با تنش به جای وض

مطلوب تمرکز کند و به این شــکل نیروی خود را صــرف دگرگون ســاختنِ   

مطلوب کند. در چنین شرایطی، تنش به جهان خود و دستیابی به وضعیت زیست

شکار کردن موقعیت    سیج منابع عمل می صورت قالبی برای  سوژ ها و ب ه، کند. 

در تالش برای کنده شدن از وضعیت موجود و نیل به وضع مطلوب، رفتارهای    

دهد و به این   خود را در اطراف محوری مرتبط با موضــوع تنش ســازمان می    

ــجامی رفتاری و ــوگیری ترتیب به انس ــت میای هدفس یابد. به این مندانه دس

مل می       به اهرمی ع ثا به م یب، تنش  که من را در برابر دیگری و جهان    ترت ند  ک

آورد. میسازد و امکان دگرگون ساختن خویشتن را فراهم نیرومند و یکپارچه می

 شود.می بخش تجربهدر این شرایط، تنش به صورت امری دلپذیر و لذت

صلِ تنش را منهدم می   سوژه، پس از   سازگاری، ا چیرگی بر تنش به روش 

دارد. من، پس از سازگاری با تنش، به وضعیت مطلوب کند و آن را از میان برمی

کند و به این ترتیب تنش اولیه موضــوعیت خود را از دســـت       نقل مکان می  

نای رخ نمودن             می به مع مت در این وضــعیت جدید،  قا با وجود این، ا هد.  د

ازه در میان وضعیت موجود و مطلوب است. شکافی که در قالب تنشی شکافی ت

 شود. تر از تنش پیشین تجربه مینو، و پیچیده
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ــت. تنش تنها   ــنهادی ما، تنش امری مثبت یا منفی نیس بنابراین، در مدل پیش

ضای عدم قطعیت     سوژه برای دگرگونی در اختیار دارد. تنش ف ست که  امکانی ا

ــوژه می آمو موقعیتی ابهام ــت که س ــازگاری فعال و یز اس تواند از آن برای س

شی       سیر رنج نا ستفاده کند، یا به گریزِ منفعالنه روی آورد و ا ستیابی به لذت ا د

 از آن شود. 

شوارتر       سازگاری یا د شانگر نامحتمل بودن  تداعی نیرومندترِ تنش با رنج ن

سبت به      شترِ گریز ن ست، که تنها به فراوانی بی لت دارد. سازگاری دال بودن آن نی

تر بودن گریز، و همخوانی آن با اصــل ماندِ     یکی از دالیل این فراوانی ســاده  

 کنشی است که به زودی به آن خواهم پرداخت.

  



 77      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

 اشکوال کارانداشومهای نقاشی

گرای به طبیعتنقاش  (Штриховка карандашом) کارنداشوم

قدری  هایش بهنسبت گمنامی است که در نقاشی با مداد چیره دست است. نقاشی

 شدنی نیست. است که گاه از عکس تفکیک گرایانهواقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3IiS_-rPAhVB1RQKHe3rAt0QFghGMAo&url=http%3A%2F%2Fwww.web-paint.ru%2Furoki-risovaniya%2Furoki-risovaniya-karandashom%2Fshtrixovka-karandashom-teoriya-i-praktika.html&usg=AFQjCNEOeDbNLkl7nhKFwT2bB0rXJggxAA&bvm=bv.136499718,bs.1,d.d24


 78      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 81      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

 

 بازیدر ستایش خرسک

 

 (16/1/1380 -)نوشته شده برای گروه پژوهشی دبیرستان عالمه حلی

 

  را آورده "کتابی "سعدی  در باب  هفتم  گلستان، داستان  معلمی             

که  در بدخویی  و خشونت  سلوک  و شاگرد آزاری  زبانزدبود و چنان  در این  

زدند و براندند و معلمی  نرمخو و سبک  رفتار مسیر تند تاخته  بود که  مردمش  ب

ردان  نمی رساند و محبوب  همگان  را جایگزینش  کردند، که آزاری  به  شاگ

بود، اما به  اندک  زمانی  شاگردان  از آزادی شان  سو،استفاده  کردند و ترک 

پس  چنان  شد که  « لوح  درست  ناکرده  بر سر هم  شکستندی.»علم  نمودند و 

بار دیگر مردم  دست  به  دامان  معلم  دژرفتارنخستین  شدند و به  این  تدبیر 

ا بر فساد فرزندان  خویش  بستند. شیخ  اجل، پس  از بیان  این  حکایت  راه  ر

 است  که  بیت مشهور خود را می آورد:  

 استاد معلم  چو بود بی آزار          خرسک  بازند کودکان  در بازار           

 مگر کم  در شماتت  خرسک بازی  و بازیگوشی  برایمان  می گفتند؟   

 م ؟  و اصوال چرا باید می شنیدیم ؟مگر می شنیدی 

  

همگان، معلم  و شاگرد، در جهانی  بزرگ  شدیم  و بالیدیم  که  معلم            

را بدخوی  و شاگرد را مطیع می خواست. از کودکی  سرنوشت  مصیبت بار 

کالسی  را در گوشمان  فرو می خواندند که  به  گناه  لبخندآموزگاری  در تباهی  

و مرج  غوطه ور گشت،و همگان  از دچار شدن  به  چنین  سرنوشتی   و هرج 

در هراس بودیم.در آن  هنگام  که  برای  بار نخست  رخت  دبستان  به  تن  می 

کردیم، از زبان  مادرانمان  اصول  اطاعت  از معلم و ناظم  و مدیر را آموختیم، 
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سودای  آموزاندن  گام می و سالها بعد که  بار دیگر بر سر همان  کالسها به  

نهادیم، همان  گفتارها را بر زبان  زمزمه  می کردیم، که  دنیا گویا همان  بود و 

کالس  همان، و در این  میان تنها نقشی  دگرگون  شده  بود و آن  نیز به  خودمان  

برمی گشت. آن  شاگرد بازیگوش، ناراضی  از سنگینی  جوکالس، به  معلمی  

یل  شده  بود که  همچنان  از سنگینی  این  جو شکایت  داشت، و دلمرده  تبد

 مانند گذشته، بین  معلم  و شاگرد دیواری  نامرئی  می دید.

جهان  برایمان  چنین  تعریف  شده  بود و جز این  گریزی  و گزیری  نمی     

شناختیم، که گویا چرخ  همواره  برهمین  مدار گشته  بود. آنگاه  که  پشت  

نیمکتهای  فرسوده مان  غمبرک  می زدیم، جرا،تش  را نداشتیم، و پس از آنکه  

جرا،ت  یافتیم  و پای  تخته  به  تدریس  ایستادیم، حوصله  و وقت  آن  را 

نیافتیم  که  به  نظم  فراگیردنیای  کوچک کالسمان  بیندیشیم، و استوارترین  

ن  بود که  سالها آمدند و گذشتند اصول  سازنده اش  را به  نقد کشیم.این  چنی

 و کالس  همان  کالس  ماند و معلم  همان  و شاگرد همان.
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روزی  را که  برای  بار نخست  به  سر کالس  رفتم، هرگز فراموش  نخواهم      

کرد. دبیرستان، عالمه  حلی  بود و شاگردان، ملقب  به  تیزهوش. درسی  که  

زیست شناسی  بود،که  خارج  از چارچوب  مواد درسی  رسمی   قرار بود بدهم 

مدرسه  قرار داشت کالس  فوق  برنامه  و اختیاری  بود و زمانش بعد از تعطیل  

شدن  مدرسه، یعنی  ساعت  پانزده  تا هفده  بود. زمانی  که  همه  خسته  از 

ان  ت هایشیک  روز درس  ومشق، یا شتابناک  برای  گریختن  از پشت  نیمک

بودند. مکان، کالسی  معمولی  بود که  به  زحمت حدود سی  نفر شاگرد، شیطان  

و بازیگوش، داوطلب  را در خود گنجانده  بود.وقتی  توی  راهرو با معاون  مدیر 

مدرسه  قدم  می زدم  و به  حرفهایش  گوش  می کردم، کمی  دلهره  داشتم. 

سر کالسی  می رفتم، و تصور دلگرم  کننده   بار اول  بود که  به  عنوان  معلم

ای  از آنچه  که  قرار بود رخ  دهد درذهن  نداشتم. تازه  در سالهای  اول  

دانشگاه  بودم  و فقط دو سال  با شاگردان  آینده ام  اختالف  سن  داشتم.خودم  

 پیش  از این  در همان  مدرسه  درس  خوانده  بودم  و خبر داشتم  که  شلوغ

بازی  و بیرون  کردن معلمهااز کالس، برای  بچه ها نوعی  ورزش  محلی  

 محسوب  می شود. 

هنوز صدای  معاون  مدرسه  را در گوش  دارم. لحن  پخته  و سرد و گرم      

چشیده اش  را، و رگه هایی  ازدلسوزی  برای  این  معلم  ناشی  و تازه  وارد 

ص  بود. چندان  در فکر چگونه شروع کردن  را، که  در زیر و بم  صدایش  مشخ

کالس  بودم، که  در آن  هنگام  به  اندرزی  که  به  من  داد، زیاد فکر نکردم. 

هرچند که  پس  از آن سالها وقت  داشتم  تا در موردش  بیندیشم.معاون  نیکخواه، 

س  توی  کال»مدرسه مان، در نخستین  روز تدریسم  به  من  چنین  پندی  داد: 

ی  تا حد امکان نخند. با بچه ها سر شوخی  را باز نکن، نگذار سوال  کنند و اجازه
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حرف  زدن  به  هیچکس  نده. بچه ها اگرببینند معلمشان  خوشرو و مهربان  

 «است، سوار کالس  می شوند.

حاال که  پس  از هشت  سال  ایستادن  در پای  تخته، به  گذشته  نگاه  می     

بینم  اندرز دوست  خوبم در آن  هنگام، چندان  هم  درست  نبوده  کنم، می 

است.خندیدن  و مهربان  نمودن  در کالس، برای  موقعیت  معلم  خطرناک  

است، اگر موقعیتی  سعدی وار وداروغه نما را طلب  کند. اما اگر هدف  آموزاندن  

می کند و باشد، موقعیتی  جدید راطلب   -در شکل  خالصش -و آموختن  

شرایطی  نو را، که  دیگر با خندیدن  و صمیمی  نمودن  متزلزل  نمی شود، و 

دچار بحران نمی شود.   به  راستی  چند نفر از ما به  موقعیت  یک  معلم  در 

 کالس  فکر کرده ایم ؟

وقتی  می گویم  کالس، منظورم  همان  چهاردیواریهای  کالسیک، 

ه  و نیمکتهای ردیف  شده  پشت  سر هم، و همان  آشناست. با همان  تخته  سیا

میز و صندلی  معلم  که  روبرویشان  قرار گرفته  است. منظورم، همان کالسی  

است  که  از دو واحد انسانی، متمایز را درخود جای  می دهد: معلم، و 

شاگردان.معلم، در یک  کالس، سنتی  و معمولی، مرکز ثقل  رویدادهای  کالس  

همه، باید به  او نگاه  کنند، یا به جایی  که  او تعیین  می کند، یعنی  تخته  است. 

یا دفتر و کتابشان. همه  باید سکوت  کنند، و اوست  که  باید سخن بگوید. 

همگان  ساکن  و ساکت  و آرامند، و اوست  که  حق  راه  رفتن  و ایستادن  را 

یین  می کند، تنبیه  و تشویق  را بین  دارد. اوست  که  زمان  رفتن و آمدن  را تع

شاگردان  توزیع  می کند، و قواعد رفتار در کالس  را تدوین می کند. 

ت  که  اس -دانایی، خوشرفتاری، نظم، اقتدار، و...-خصوصیات  شخصیتی  معلم  
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خوب  یا بدبودن  کالس  را رقم  می زند، و اوست  که  دشوار یا آسان  بودن  

یا خسته  کننده  بودنش  راباعث  می شود.و شاگردان، توده ای   درس  و دلپذیر

بی نام  و بی شکل  و فاقد هویت  هستند. انبوهی  از چشمان  کنجکاو، معموال، 

که  معموال، به  نام  شناخته  نمی شوند. بیشترین   -و گاه  خوابزده -خواب آلود 

  یک  نام  خانوادگی  استرسمیتی  که  به  عنوان  یک  فرد درکالس  می یابند، 

 و مشتی  عدد که  سرنوشت  روشن  یا تیره شان  را تعیین  می کند.

 

 

 

 

شاگردان، در تاریخ  آموزش  و پرورش  کشور، ما، همیشه  همین  بوده اند:     

شاگردان. بدون  تفکیکی  ریزتر وتوصیفی  دقیقتر. افراد، شناخته  شده  در میان  

انگشت  شمارند، یکی  یا دو نفری  که  درسخوان اند شاگردان، چند نفری  

ی  خوب، و سه  چهار نفری  که  شاگرد تنبل اند و شیطان  و بازیگوش. وبچه

جز این  چند نفر و جز این  چندبرچسب، هیچ  نظام  نشانگانی  دیگری  برای  

تشخیص  دادن  و شناختن  شاگردانی  که  هویت  و فردیت خویش  را در 

طلب  می کنند، وجود ندارد. شاگردان، برای  اینکه  حضور خود را کالس  

ی  محو و مبهم  فضای  مه آلود اثبات  کنند و به خود بقبوالنند که  در هاله

اطراف  معلم، جایگاهی  به  فراخور خودشان  دارند،بیش  از این  دو راه  را در 

نجار شده، خسته  کننده، پیش  روی  ندارند: درس  خواندن  بر مبنای  موازین  ه

 کم بازده  و ناسودمند، رایج، و یا... خرسک بازی.
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معلم، در نگرش  سنتی، پادشاه  کالس  است. مکان  او، مسند قدرت  است      

ی چیزهایی  است  که  مجاز یا ممنوع شمرده  می شوند. و رفتارش  تمیز دهنده

الری عظیم  نهادهای  آموزشی  او چهارراهی  است  که  اقتدار ناشی  از دیوانسا

کشور، و فرهمندی، ناشی  از دانایی  در آن  به  هم  می رسند، در هم  گره  می 

ی  نمایشی  به  نام  کالس  در معرض  دید گذاشته  می خورند،و در صحنه

شوند. معلم  با دفتر مرموز و مقدسی  که  درآن  نمره ها را یادداشت  می کند، 

و تکیه کالمهای  معمولی اش، به  کاهن  کیشی  هراس   با عادتهای  کوچک

ی  غسل  تعمید دادن  شاگردان  در محلول  مدرن، آورمی ماند. کاهنی  که  وظیفه

انظباط اجتماعی  و اطاعت دیوانساالرانه  بر عهده  دارد. قدرت  معلم، معموال، 

ن  از سرچشمه ای  خارج  از وجود خودش  بیرون  می جوشد. آشکارتری

وملموس ترین  نمود از میان  این  عناصر، شخصیتهای  دیگر، حاضر در مدرسه  

هستند. معموال، این  مدیر سختگیر و ناظم  بداخالق  مدرسه  است  که  از 

 ی  وشاگردان  زهرچشم  می گیرد. شاگردان  به  طور خودکار معلم را هم قبیله

کنند و بیشتر از ترس  درگیری   خویشاوند این  نمادهای  قدرت، عریان  فرض  می

 با اوست  که به  اطاعت  از قوانین  معلم  گردن  می نهند. 

ی  دیگر قدرت، نمره  است. عاملی  که  بر مبنای  پیش  فرض قابل  سرچشمه    

بحثی، در معادالت  قدرت،مدرسه  وارد می شود، و آن  پیش نهاده، امکان  کمی  

از ورزش  وانظباط گرفته  تا -اناییهای  شاگرد کردن  تمام  استعدادها و تو

بر مبنای  عددی  است. نمره  سرنوشت  شاگردان  را رقم   -ریاضیات  و ادبیات،

می زنند،سرکوفت  زدن  یا نزدن  خانواده  را تعیین  می کند، ماندن  یا نماندن  

ی در یک  کالس، و خواندن  یا نخواندن  یک درس  در تعطیالت  را باعث  م

ی  شود. نمره، کیمیای  قدرت  در مدرسه  است، و مثل  تمام  اکسیرهای همه کاره
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دیگر، بر مبنای اشتباهی  نظری  شکل  گرفته  است.و البته  معلمان، سختگیر و 

خشن  و قلدر و ترسناک  را هم  داریم، و در این  مورد، قدرت  عریان  و 

بیرون  می تراود و مطیع  ماندن    آشکاری  به نام  زور است  که  از ایشان  به

 شاگردان  را تضمین  می کند.

معلم، این  مرکز کیهان، کالس  و نماد کیان  مدرسه، از جایگاه  اقتداری      

برخوردار است  که  ریشه  دردانایی  دارد. تربیت  فرزندان  ما در دست  اوست، 

انباری  ئولیتی  به  گرو اوست  که  صاحب  فن، فرهیخته سازی  فرض  می شود.مس

ی  کشورمان  را بر دوش  دارد، و بنابراین شکل دهی  به  شخصیت  مالکان  آینده

بدیهی  است  که  باید اقتداری  به  فراخور این  امر مهم  به  وی  تفویض  شود. 

که  اگر چنین  نشود، شاگردان  زیربار امر و نهی اش  نخواهند رفت  و به  جای  

 و آدم  شدن، ولگرد می شوند، و... خرسک  بازی می کنند!  درس  خواندن

قدرت، سیالی  همه  جا حاضر و همیشه  ملموس  است. حضورش  آنقدر     

ازلی  و ابدی  است  که  همچون خود، جهان، ناشناخته  می نماید. طلسمش  

چنان  در منافذ بدنهایمان  نفوذ کرده  است  که  چشمان  کرختمان از دیدنش  

ی  گذرایی  که  لذت  برد یا تلخی  ناکامی  ناتوان  گشته اند، و جز در آن  لحظه

را لمس  می کنیم، بروجودش  آگاه  نمی شویم.هر آنچه  که  گفتم، با هدف، 

پافشاری  بر اهمیت  این  مفهوم  بود، و نه  در مقام  شکایت  از وجودش، که 

 ش، معنا ندارد.شکایت  از وجود پدیداری  طبیعی  مانند گران

ت. ی  روابط انسانی  اسقدرت، یکی  از اصیل ترین  شاخصهای  تنظیم  کننده    

به  چوب  فلک  ساق  نوباوگان  می آزردند و "اگر در روزگار سعدی معلمان  

، بر مبنای معادالت  قدرت، رایج  "کودکان  بیرون  از حساب  رنجه  می کردند

، و اگر امروز شاگردان  بر معلمان  می در جامعه شان  چنان  می کردند
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شورند،مسخره شان  می کنند و در مقابلشان  جبهه آرایی  می کنند نیز، در پیروی  

از قواعد آهنین  قدرت  است  که چنین  می کنند. جایگاه  اجتماعی  معلم  در 

وز رروزگار ما، با نقشی  که  تا یکی  دو نسل  پیش  برایش  تفاوتی  عمده  دارد.ام

دیگر رسانه های  خبری  و اطالعاتی  آنقدر رشد یافته اند و دسترسی  نوجوانان  

و جوانان  به  رایانه  ومجله  و کتاب  چنان  آسان  شده  است، که  مثل  سابق  

نمی توان  از انحصار معلم  بر دانشی  که  آموزش می دهد، سخن  گفت. معلم  

د که  کتابی  خطی  و نایاب  را خوانده  دیگر از حالت  شخصیتی  منحصر به  فر

وتنها مرجع  تربیت  شاگرد است، خارج  شده  و به  یکی  از ناقالن  اطالعات  

در میان  بسیاری دگردیسی  یافته است. فروپاشی  نقش  سنتی  معلم، و ابهام  در 

میزان  قدرتی  که  در اختیار دارد، پدیداری  ساده  یا سطحی نیست. این  

مودی  است  از یک  دگرگونی  اجتماعی  بسیار فراگیرتر و بسیار همه  جانبه بازن

ی  سنتی  به  مدرن  ریشه  دارد. تر، که  در گذار،روابط انسانی  ما از مرحله

آشفتگی  در نظام  آموزشی  کشورمان، که  در کارآیی  ناچیز، سطح  علمی  

ته  است، رخدادی  است  اندک، و هرج  و مرج  مدیریتی مدارسمان  نمود یاف

 که  بازتعریف  نقش  معلم  را ضروری  می سازد. 
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معلم  امروز، نباید به  مرجع  قدرتی  خارج  از خود متکی  باشد، چون  چنین      

مراجعی  به  تدریج  در حال از تالشی  هستند. بی اعتبار شدن  روزافزون  ارزش  

ه  آشکارتر وعریانتری  که  در روندی  رو اجتماعی  نمره، گاوبندی های  هرچ

به  رشد امکان  نمره  آوردن  از روشهایی  غیرکالسیک  را ممکن  می کنند، و 

زیرسو،ال  رفتن  اهمیت  و معنای  نمره  در حلقه های  روشنفکرتر و متخصص 

تر، نشانه هایی  هستند که  لزوم  دل برکندن  از این  مرجع  تولید قدرت  را 

می کنند. از سوی  دیگر، به  تدریج  اعمال  قدرت  آشکار و زورورزی   گوشزد

با شاگردان  هم  روز به  روز ارزش  کاربردی خود را از دست  می دهند. گذشته  

از تحلیل  داده های  مربوط به  تفاوت  قد و وزن  و توان  عضالنی  معلمان و 

می توان   -خوشبختانه  -، شاگردان، که  تفاوت  معناداری  را نشان  نمی دهد

به  طور آشکار دید که  باگذشت  هر روز امکان  اعمال  زور معلم  بر شاگرد به  

شکلی  که  در گذشته  ممکن  بود با پذیرش  اجتماعی کمتری  روبرو می شود. 

 به  این  ترتیب، معلمان  امروزی، با بحرانی  در تعریف  نقش  خود روبرو هستند. 

وندی  دو سویه  است، و این  درست  معکوس  چیزی  است  که  آموزش  ر    

ر محو-در مدل  کالس  سنتی  شاهدش بودیم. به  نظر می رسد که  توهم، معلم 

 -ازمعلم  به  شاگرد-بودن  کالس، و یک  طرفه  بودن، جریان  انتقال  اطالعات  

س  با معلمی  همه در حال  از بین  رفتن  باشد. حاال دیگر می دانیم  که  در کال

چیزدان  وشاگردانی  گول  و ابله  روبرو نیستیم. می بینیم  که  شاگردان  در 

بسیاری  از ریزبینی ها و کنجکاویهای  خودتوانایی  آموزاندن  به  معلمشان  را 

دارا هستند، و می توانند در بسیاری  از حوزه های  دانایی  از آموزگاران خود 

مرکز ثقل  آن  بر معلمی  خودکامه  استوار بود، نسخه  جلو بزنند.کالسی  که 

ی  ای  مندرس  از نظام  زمین  مرکزی، کائنات  بود.نظامی  که  صادر کننده
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حکم  )معلم (، خود را مبدا، خلقت  می دید و گردش  جرمی  به  عظمت  

ز وی  این  خودبینی  بدیهی  تلقی  می کرد.امرخورشیددر اطراف  خود را در سایه

ما می دانیم  که  به  تعبیری، سودمندتر، این  زمین  است  که  به  دور خورشید 

 می گردد.

معلم  امروز، ناچار است  تنها بر آن  قدرتی  که  از درونش  بیرون  می     

جوشد تکیه  کند، و این  قدرت، دربسیاری  از زمینه ها، با آنچه  که  مطلوب  

واژگونگی  نقشها و گسست  در قالب  سنتی، شاگردان  است،همخوانی دارد. 

روابط شاگرد و معلم، بسته به  آنکه  از کدام  زاویه  به  آن  نگریسته شود، می 

تواند منبع  برکت  یا فاجعه ای  فراگیر پنداشته  گردد. از دیدگاه  مکتبخانه ای، 

ربیت  شدن  ت این  تغییر نقشها به  ازبین  رفتن  احترام  و اقتدار سنتی  معلم، بد

ی  دید خود شاگردان، و در نهایت  خرسک بازی شان  می انجامد.اما اگر زاویه

را اندکی  تغییر دهیم، و به  یاد پرسشهای  بی جوابی  که  در زمان  کودکی  

درمورد دلیل  عیب  بودن  خرسک بازی  می پرسیدیم  بیفتیم، اوضاع آنقدرها 

انه ای  و سعدی  پسند، بخش  عمده ای  از هم  بد نخواهد بود.در نظام  مکتبخ

کارکرد آموزشی  و پرورشی  کالس، فدای  نظم  وانظباط افراطی  آن  می شد. 

حفظ جایگاه  قدرت  معلم  به  قدری  اهمیت  داشت  که  بهای  سنگینی  بابت  

م  ی  معلآن پرداخته  می شد. این  بها، از یک  سو با سرکوب  روابط صمیمانه

گردانش  همراه  بود، و ازسوی  دیگر بخش  مهمی  از کنشهای  متقابل  بین  با شا

ی  جدا شمرده  شده  را مهار می کرد. سرکوب نخست، به  این  دو طایفه

یکنواختی، تکراری  بودن، و کاهش  رضایت  شغلی  معلم  و ناخوشنودی  شاگرد 

نشهای  شناختی  کودک  از آموزش می انجامید، و مهار دوم، روند رشد طبیعی  توا
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را مختل  می کرد و مقلدانی  مطیع  وسر به  راه  را به  جای  هوشمندانی  جسور 

 و خالق  و نوآور پرورش  می داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 و اما خرسک بازی...         

آنچه  که  در روزگار سعدی  خرسک  بازی  خوانده  می شد، امروز بخشی        

وزش  و پرورش موفق  است. طبیعت  ناشکیبا و کنجکاو حذف ناپذیر از آم

شاگرد  جوان، موجب  بیقراری  در پشت  نیمکت  می شود. اگرخواهان  فرآیند 

آموزشی  موفق  و کارآمدی  هستیم که  شکوفایی  معلم  و شاگرد را تضمین  

، دتبدیل  کن -و نه  اجباری -کند و آموختن  وآموزاندن  را به  روندی  دلپذیر 

ناچاریم  شیوه ای  از تدریس  را طراحی  کنیم  که  تا حدودی  با خرسک  بازی  

ی  مکتبخانه ای، این  دو پدیده  هم  همراه  باشد.هرچند در نگرش  سعدی  گونه

دوعنصر جمع ناپذیر و متضادند، اما  -یعنی  درس /مشق  و بازی /تفریح  -

برخورد با شاگردان  گوناگون به  ی  کوچکی  که  در چند سال  اخیر در تجربه

دست  آورده ام، این  جسارت  را به  من  می بخشد که  ادعا کنم  چنین  تلفیقی  
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ممکن  است. این  نوشتار، سر این  را ندارد که  به  موشکافی  در مورد روش 

شناسی  این  موضوع بپردازد، چرا که  برای بحث  در این  مورد به  رساله ای  

مفصل  نیازمندیم. اما همینقدر اشاره  کنم  که  نخستین  گام  درترکیب  مستقل  و 

کردن  خرسک بازی  و درس  و مشق، شناسایی  عناصر رفتاری  خاصی  است  

که  بازی  را تا بدین  پایه برای  شاگردان  دلپذیر می سازد، و در درس، رسمی  

میز ناپذیری، رقابت آ مثل پیش بینی-غایب  است. بخش  مهمی  از این  عناصر، 

 ینه  تنها با فرآیند آموختن  ناسازگار نیستند، که  در شالوده -بودن، و...

 روانشناختی، یاد گرفتن  ریشه  دارند. 

اگر نمی خواهیم  فرزندانمان  همچون  کودکان  عصر سعدی  ;خالصه  کنم     

د، اگر نمی ی  معیوب  فلک، مکتبخانه  و فرار از درس را تجربه  کننچرخه

ی  سردرگمی  ناشی  از بحران  اقتدار و تنش  فروپاشی  نقشهای خواهیم  در تله

قدیمی، معلم /شاگردی  دچار شویم، و باالخره  اگر نمی خواهیم  روند هویت  

زدایی  از شاگردانمان، وسرکوب  فردیت شان  را بازتولید کنیم باید بگذاریم  

 شاگردانمان  خرسک بازی  کنند!
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 هایم: دگردیسیاز نقاشی
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 «من»ی قدرتِ درباره

 

 ی اطالعات حکمت و معرفتمصاحبه با مجله 

تنی(. )پرسشگر: منیره پنج73-72، ص: 1391، اردیبهشت 73ی شماره  

 

س: مجبورم از پرسشی کلی آغاز کنم و از شما بخواهم به اختصار درباره 

های پنج گانه زروان توضیح دهید.  لطفا بگویید که طرح  طرح تان در کتاب

کلی تان چه بوده و خواننده در مسیر مطالعه این آثار چه چیزی به دست 

 خواهد آورد؟

 -شناسیی جامعهای را در حوزهج: کتابهای زروان متونی هستند که نظریه

ی ه)نظری CSTشان در سرمشق نظری کنند. همهروانشناسی صورتبندی می

ازی شان به بازتعریف و بازسی مرکزیاند و هستهسیستمهای پیچیده( تدوین شده

ی نظامهای اجتماعی اختصاص در زمینه "من"مفهوم سوژه یا  -و گاه واسازیِ–

مشتق شده  یافته است. چارچوب و محتوای کتابها از دو منبع داناییِ درهم پیوسته

مورد صورتبندی کالن و فلسفی  است. از یک طرف پیگیری پرسشهایی که در

ام، و از طرف دیگر مفهوم سوژه )یعنی منِ خودمختارِ اندیشنده/ خواهنده( داشته

 ی روانشناسی اجتماعی که طی ده سالهای آموزشی در زمینهای از دورهمجموعه

ام و در آنها راهبردهای عملیاتی و کردهگذشته با همین نام زروان برگزار می

 ام.بردی برخاسته از این پاسخهای نظری را وارسی کردهروشهای کار
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اشاره کرده اید که نظریه « نظریه سیستم های پیچیده»س: در مقدمه کتاب 

سیستم را بر اساس دریافت شخصی تان ارائه کرده اید. از دیگر سو فقر منابع و 

رسد  ناآشنایی عموم دانشجویان و دانش پژوهان را یادآور شده اید. به نظر می

که این امر وضعیت متناقضی را ایجاد می کند. بر این اساس می خواهم بدانم 

 خواننده این اثر قرار است با نظریه ای آشنا شود که نمی داند اصل آن چیست؟

 

 

 

 

 

ر که های دیگی سیستمهای پیچیده برخالف برخی از نظریهج: در واقع نظریه

 ای ندارد. یعنیدقیق و مرزبندی شده« اصلِ»شوند، در درون یک دانش تعریف می

ناسی شبه آن شکلی که مثال ما کوانتوم مکانیک در درون دانش فیزیک یا جنین

ی سیستمهای پیچیده در درون شناسی داریم، یک نظریهدر درون دانش زیست

ای از نگاه است که ی علمی نداریم. این در واقع نوعی بینش و شیوهیک حوزه

های دانایی را دواند و تمام شاخهای دارد و در همه جا ریشه میرشتهماهیتی میان

سازد. چنان که گفتید منابع دانش ما در این زمینه اندک و ناکافی است پربار می

و بنابراین دست بردن به نگارش کتاب مرجعی که کل این نگاه را منتقل کند، 

رت انتقال این شد. با این وجود با توجه به ضروکاری جسورانه محسوب می

ی زبان فارسی و اهمیتی که به نظرم این نظریه در تولید فکر و بینش به زمینه

سازماندهی اجتماعی دارد، این کار را انجام دادم. قید کردنِ این که کتاب 
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ر کند به خاطسیستمهای پیچیده روایت شخصی من از این نظریه را بازگو می

اهم خوو فضا بوده است. یعنی نمی پرهیز از سوگیری نادرست در این بستر

ی پژوهشگران در همه جای دنیا از این نظریه دقیقا همین خواننده گمان کند همه

 های متفاوت علومکنند. در واقع نویسندگانی که به حوزهمحتوا را برداشت می

بینند و با خوانشهایی ی سیستمها را از زوایای متفاوت میتعلق دارند، نظریه

ام این نظریه را با بیش از صد فهمند. کتابی که من نوشتهن را میمتفاوت آ

اند، صورتبندی کرده است و روایتی را به دست کلیدواژه که به دقت تعریف شده

 شناسی وهای علوم انسانی، زیستدهد که بیشتر به کار پژوهندگان حوزهمی

 در فهم و صورتبندی خورد. با توجه به این که من همترِ دانش میهای کیفیالیه

ام، حدود بیست درصد از این کلیدواژگان این نظریه آرای خاص خود را داشته

نظریه  ی اینی کلیدواژگان استانده شدهرا بنا به نیاز و با تعریف خودم به خزانه

ام. بدان امید که ام . از این روست که آن را روایتی شخصی خواندهافزوده

رجمه اند به تدریج به زبان فارسی تسسان این بینش بودهروایتهای بزرگانی که مو

 شود و تمایزها در این میان نمایان گردد. 

کوشیده اید که دو جریان واگرا « روان شناسی خود انگاره»س: شما در کتاب 

و متعارض را با یکدیگر ترکیب کنید. این دو جریان به اختصار عبارتند از: 

واکنش به بحران های اجتماعی برخاسته از جنگ رویکرد های میان رشته ای، و 

جهانی دوم. این فرایند با استفاده از نظریه سیستم های پیچیده چگونه اتفاق می 

 افتد و از دیگر سو این دو جریان چگونه به احیای مفهوم سوژه کمک می کند؟

ی قرن بیستم به بعد با نوعی بدبینی فزاینده نسبت به مفهوم ج: ما از میانه

ه خصوص ب–سوژه روبرو هستیم. جریانی که پسامدرن نام گرفته و در منابع ایرانی 

به شدت تحریف شده و نافهمیده باقی مانده، در اصل همان منِ  -ترمتون عمومی
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ی( مدرن را آماج حمله قرار داده و آن را متاثر شناسای خودمختار )یعنی سوژه

کند. از سوی دیگر علوم مداد میو معلول یا حتا مخلوقِ نهادهای اجتماعی قل

ای که دیدگاه سیستمی فصل مشترکشان است، امکانِ بازاندیشی در رشتهمیان

اهمیت مورد برخی از نقدهای پسامدرن بر سوژه را فراهم آورده است. من به بی

 ترین سیستمِکنم این پیچیدهبودن و موهوم بودن سوژه باور ندارم و گمان می

ی توصیفِ جهانِ تجربی، قاعدتا باید بارِ مسئولیت و تفسیرِ هاکنشگر در الیه

گرانتری را هم بر دوش بکشد. از این رو دیدگاه سیستمی را برای بازخوانی 

نقدهای پسامدرن، بازبینی رویکردهای گوناگونِ نگرش مدرن، و بازسازی شکلی 

 ام. خودساخته از مفهوم سوژه به کار گرفته

 

 

 

 

 

 

 

چگونه با کتاب « روان شناسی خود انگاره»و « منش ها نظریه»س: کتاب 

ارتباط می یابند؟ شما در کتاب نظریه قدرت چه مبحث جدیدی « نظریه قدرت»

 را طرح می کنید؟

فاوت البته با داللتی مت-ج: در واقع به پیروی از اندیشمندانی مانند پارسونز 

تی، از سطوح زیس شناسم که عبارتندمی "من"چهار سطح برای توصیف  -با وی

شناختی به خوبی در این روانی، اجتماعی و فرهنگی. در این میان سطح زیست
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ی ی انسان )یعنی سویهدانش صورتبندی شده و تصویری یگانه و روشن درباره

( مورد توافق متخصصان این سطح قرار گرفته است. در سطوح "من"کالبدیِ 

رویکرد متفاوت و واگرا و معموال شناختی چندین مکتب و روانشناختی و جامعه

هایی داریم ها و ایدهداریم و در سطح فرهنگی تنها بینش« من»متعارض در مورد 

وند اند. پیای عام در مورد پویایی فرهنگ برکشیده نشدهی نظریهکه به مرتبه

اندامواری هم میان تصویر مفهوم انسان/ من/ سوژه در این چهار سطح برقرار 

، و ی منشهاستام و آن نظریهتدا مدلی برای صورتبندی فرهنگ دادهنیست. من اب

ی بعد آن را با تصویر سطوح روانی )روانشناسی خودانگاره( و اجتماعی )نظریه

شناسی و ام. کتاب سیستمهای پیچیده هم در عمل روشقدرت( ترکیب کرده

ه قدرت کی شود. کتاب نظریهسازی در این میان محسوب میکتاب مرجع نظریه

ترین متن است، از این نظر نوآورانه است که ساز و کارهای در این میان حجیم

اجتماعیِ تولید قدرت که مورد توجه متفکران پسامدرن است را با مدلی سیستمی 

 در کانون آن قرار دارد. -یعنی عاملیت–کند که منِ خودمختار ترکیب می

 دهید. کتابی به اسمِ متفاوتِس: در مورد پنجمین کتاب این مجموعه توضیح 

 شود؟این کتاب چطور با بقیه مربوط می«. جام جمِ زروان»

ها و بینشهای طرح شده در این ج: همانطور که گفتم، بخش مهمی از ایده

هایی برای توانمندسازی و بازسازی عینی و هایی عملی و برنامهکتابها از تجربه

ن در واقع کتابی درسی است که برخاسته است. جام جم زروا "من"ملموسِ 

ی زروان را به راهبردهای عملیاتی و روشهای مدیریتیِ برخاسته از نظریه

ی گیرد. این کتاب دویست و بیست کلیدواژهترین شکلِ ممکن در بر میفشرده

بندی کاربردیِ برساخته شده بر مبنای این نظریه را در حدود چهارصد صفحه جمع

های زروان است که به نوعی کتاب درسی برای کالسکند. این در واقع می
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شوند. متاسفانه وزارت ارشاد ی مدیریت و توانمندسازی فردی مربوط میحوزه

هنوز مجوز این کتاب را نداده و امیدوارم هرچه زودتر مضمون و محتوای کتاب 

 تر، و مشکل برطرف شود. برای مراجع صدور مجوز مفهوم

 تاب های الهام بخش شما چه بودند؟س: مهمترین متفکران و ک

ها ی سیستمج: در هر سطح از چند تن می توانم نام ببرم. در مورد خودِ نظریه

ی ما مدیون لودویگ فون برتالنفی و هرمان هاکن و سایر پیشتازان تردید همهبی

ی قرن بیستم هستیم. به طور خاص آثار نیکالس لومان نیز در صورتبندی میانه

اند. در سطح روانشناختی به خصوص زیرتاثیر نظریه موثر بوده من از این

میهالی مثل چیکزت روانشناسان شناختی و هواداران مکتب روانشناسی مثبت

ها ام. البته تردیدی نیست که در این میانی دینی که به الکان و نوفرویدیبوده

 هاز نظری شناختی بیش از همهپوشی نیست. در سطح جامعهچشمدارم هم قابل

پردازان سیستمی مثل لومان و پارسونز، و همچنین از پساساختارگراها مثل فوکو 

ینز های داوکی مِمام. در سطح فرهنگی به خصوص از ایدهو دلوز تاثیر پذیرفته

مان شمار زیادی شخصیتهای سرشناس هستند که ام. در منابع بومیالهام گرفته

ر این میان اجازه بدهید به زکریای رازی از قدما و توانم نامشان را ببرم. اما دمی

موالنا بیدل دهلوی از جدیدترها بسنده کنم که دیدگاه و رویکردشان برایم بسیار 

 آموزنده بوده است.
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س: آیا شما در مجموعه این دوره پنج جلدی نظریه ای ارائه می دهید که 

 ح می شود؟خاص شماست و به نوعی از نخستین بار از سوی شما طر

 ج: بله، چنین است.

جلدی و انتشار آن در این مقطع زمانی چه اهمیتی برای  5س: این مجموعه 

 جامعه علمی ما دارد؟

ی یعنی در حوزه –ج: به گمانم از سه سویه مهم است. ما در ایران زمین 

با بحرانی در تعریف سوژه روبرو هستیم که  -تمدن ایرانی و نه تنها کشور ایران

تعارض و تصادم چارچوبهای سنتی با موج تمدن مدرن نتیجه شده است. از 

های خونین میان اقوام ایرانی، و انحطاط بخش مهمی از بحرانهای سیاسی، درگیری

ما به نظرم از این غیابِ نظریه و نااندیشیده  نظامهای اخالقی و اجتماعی در زمانه

ه ی قرن گذشتکنم تجربهان میبرخاسته باشد. گم "من"و نامفهوم ماندنِ معنیِ 

ی ایرانی با وامگیری سطحی و نشان داده باشد که بازسازی مفهوم سوژه

برداری از مفاهیمی که در سرزمینهای دیگر تا حدودی کارساز بوده، ممکن گرته

ی عناصر مدرن هم لوحانهنیست، و به همین ترتیب موضع دفاعی و طرد ساده

براین برای بازسازی آنچه که هریک از ما هستیم، کند. بنادردی را درمان نمی

و  "منِ ایرانی"مان در مقام یک یعنی برای به کرسی نشاندنِ موقعیت شخصی

مان به عنوان وارثان تمدن دیرپا و درخشان ایرانی، نیازمند جایگاه جمعی

چارچوب نظری دقیق و روشن و کارآمدی هستیم که عناصر کارگشا و مفاهیم 

شناسی نیرومند رایج در تمدن مدرن را دارا باشد و بتواند با گذر وشکارساز و ر

ی از آن و فراتر رفتن از افقهای مرسومِ نظری، به نگاهی بومی و ایرانی درباره

. به شودی اهمیت این کتابها روشن میچیز بینجامد. اینجاست که سه سویههمه

مشخص با دستاوردی  نظرم این نظریه، دست کم تالشی است سازمان یافته و
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وان تواند به عنپذیر و نقد شدنی در این زمینه، و بنابراین میمعلوم و رسیدگی

آغازگاهی برای دستیابی به مدلی نظری در مورد منِ ایرانی قرار گیرد. هرچند 

 کنم اصوالتر است و گمان میراستش را بخواهید دعوی خودم در این مورد کالن

 همین کتابها پیشنهاد و تدقیق شده است. ای در کلیت چنین نظریه

 

 

 

 

 

ای بودن رشتهدومین سویه آن است که این چارچوب نظری به خاطر میان

واند تآورد و مثال میهای دیگرِ دانایی را به دست میامکان پیوند خوردن با حوزه

ه تی ایرانی کاربرد داشبرای بازخوانی تاریخ ایران زمین و فهم سیر تکامل سوژه

ی نگارش تاریخ فرهنگ ایران زمین را برایم باشد و این کاری است که پروژه

اش همراه با کتابهای زروان منتشر ضروری ساخته، که دو جلد از مجموعه

شود. سومین نکته آن که من به عینی بودن دستاوردهای نظری باور دارم و می

ع مسائل واقعی و اش برای رفای، تواناییکنم محک غایی هر نظریهفکر می

ی ده سال گذشته به من نشان داده ملموسِ پیشاروی پذیرندگانِ آن است. تجربه

که راهبردهای عملیاتی بر آمده از چارچوب زروان نیز قابل توجه و مهم هستند. 

ی هی آفریدای خاص دربارهایست که طبعا از زاویهاینها البته همه نگاه نویسنده

کند و داوری در این مورد را در نهایت باید کسانی که ذهنی خود اظهار نظر می

 بندند، به دست دهند. کنند، و به کارش میاندیشند، نقدش میدر مورد زروان می
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 داستان همگان

 

 اش...خواهم با شما بنویسماین داستانی است که می

 پردازی، ماجراهای اصلی، اسمش و اصوالداستانی که طرح و پیرنگ، شخصیت

. شان در سر دارم(هایی سیال برای همههیچ چیزش فعال معلوم نیست )هرچند ایده

شود نوعی بازیگوشی ادبی به حساب آورد، یعنی نوشتن این را در واقع می

داستانی که قصد دارم منسجم و سر و ته دار و پیوسته از آب در بیاید، اما در 

ا برای خاطرات و پیشنهادها و ام تاش را گسترده گرفتهضمن چندان افق روایت

هایم و ی دوستانم جا داشته باشد. داستانی که قدم به قدم، با نوشتهخالقیتِ همه

  بازخوردهایتان پیش خواهد رفت.

 ی بازی:قاعدهو اما 

نویسم و آن را روی کانال هربار بین یک تا ده صفحه از داستان را می (1

 (https://telegram.me/sherwin_vakili)ام بر تلگرام شخصی

 .کندای یک تا سه متن تغییر میهها از هفتبسامد این نوشتن. کنممنتشر می

اش سهیم توانید همزمان با خواندن داستان، در نوشتن بخشهای بعدیمی (2

 نظرتان را به این نشانی بفرستید:به این ترتیب که . شوید

@sherwinvakili . 

https://telegram.me/sherwin_vakili
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بازخورد بدهید، نقد کنید، ایراد بگیرید، هنگام اظهار نظر  (3

بگویید کجای داستان را تا اینجای کار دوست دارید و از کجاها خوشتان 

 نیامده؟ 

پیشنهاد بدهید، بگویید دوست دارید بعدتر چه اتفاقی بیفتد؟  (4

انید، یا بگنجپرسش طرح کنید، معماهایی را در داستان تشخیص بدهید 

 و اگر خواستید پاسخی برایش عرضه کنید. 

خواهد در داستان گنجانده شود هر مفهوم و معنایی که دلتان می

طرح  هایتان، ازهایتان گرفته تا خیالپردازیرا برایم بفرستید. از خاطره

ال، هرچه ی باحهای بازیگوشانهمسائل فلسفی و جدی گرفته تا خیالبافی

خواهد بنویسید. به ترتیب و بنا به سیر داستان خواهم دل تنگتان می

 شان استفاده کنم.کوشید که از همه

برای این که کار خواندن ساده شود و دوستان تازه هم بتوانند در میان  (4

کار به ما بپیوندند، هر بار سراسر داستان را از ابتدا در چنین فایلی روی 

قدیمی را با رنگ خاکستری و  با این قاعده که بخشهای. گذارمکانال می

چون ممکن است . نویسمصفحات تازه افزوده شده را به رنگ سیاه می

ترتیب بخشهایی را پس و پیش کنم، بد نیست هر از چندی کلش را از 

واردها گذارم که تازهی آغازین را هم سیاه میاین دیباچه. نو بخوانید

 .بتوانند وارد بازی شوند

 

 1395اول مهرماه 

 روین وکیلیش
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کنم. نه خیر، من آمریکایی هستم و در شرکت مرداک کار می»گفت:  

تان از شما شکایت کنم، من هیچ توانم بابت این تهمت نژادیدانید که، میمی

 «ارتباط ژنتیکی با بربرها ندارم....

ه به او ی کبود باجدختر زیبا رویی که با چشمانی بدگمان از پشت شیشه 

قصد توهین »ی آخر نیشخندی زد و گفت: با شنیدن این جمله کرد،نگاه می

 «نداشتم، چون اسمتان غیرعادی بود گفتم...

ین آرم»همانطور که سرسختانه چشمانش را بر او قفل کرده بود، گفت:  

دار آنگلوساکسون است. شما تاریخ که غیرعادی نیست! یک اسم خیلی ریشه

 «اید؟هخوانید؟ چیزی از آرمینیوس نشنیدنمی

خیر،  نه»اش را باال انداخت و با لحنی تحقیرآمیز گفت: دختر جوان شانه 

 «های بهتری دارم.برای اوقات فراغتم تفریح

با آن که حالتی تهاجمی به خودش گرفته بود، وقتی طرف آخر سر آن  

ی لعنتی را فشرد و روادیدش را تایید کرد، نفسی به راحتی کشید. وقتی از دکمه

اش را بوسید و شدند کوال دستش را دور گردنش انداخت و گونهدور میباجه 

 «خیال، خودت را ناراحت نکن.بی»گفت: 

 «ناراحت نیستم. چرا ناراحت باشم؟»گفت:  

وح هم لکوال آدم باهوشی نبود و حتا نسبت به میانگین مردم قدری ساده 

صدایش تشخیص حوصلگی و ناراحتی را در شد. اما طنینی از بیمحسوب می

داد. دیگر چیزی نگفت، اما  یک آدامس سبز رنگ از جیبش در آورد و تعارفش 

کرد. یک دانه برداشت و با اولین گازی که به آن زد، بوی خوشایند نعنا در فضای 

بخش داخل آدامس در بافت نمناک داخل دهانش پیچید و وقتی مواد شادی

 دهانش جذب شد، حس کرد حالش بهتر شده.
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 شان کرد تا به سالنیمستخدم چینی با ادب تمام جلو آمد و راهنمایی یک 

وارد شوند. چمدانهای بزرگشان را پیشاپیش روی سکوی پذیرش گذاشته بودند 

توانستند روی مبلهای چرمی و راحت سالن لم بدهند و حاال سبکبار و راحت می

لوت سالن به نسبت خشان بشود. همین کار را هم کردند. و منتظر بمانند تا نوبت

بود. ده دوازده نفری در گوشه و کنار نشسته بودند. دو نفرشان چشمانشان را 

بسته و به خواب رفته بودند و باقی کالهِ دنیای مجازی را روی سرشان گذاشته 

بودند و مشغول تماشای فیلم یا بازی بودند. دست در دست کوال در سالن پیش 

کرد و هر دو آنجا نشستند. سکوت کرده بودند  رفت و مبلی دو نفره را انتخاب

و این برایش بهتر بود، چون فکر و خیالهایی به سرش هجوم آورده بود و دلش 

خواست آنها را دنبال کند. کوال زیاد اهل حرف زدن نبود. در کل خیلی به می

های موفق دیگر که زیر نظر ی زوجزدند. مثل همهندرت با هم حرف می

کردند. حرف زیادی نداشتند که بخواهند به هم باطشان را تنظیم میروانپزشک ارت

 بگویند.

اش آن بود که به آن مامور پشت گیشه دروغ گفته بود. البته حق حقیقت 

فر ی ارتباط نیاکان یک نادب عصبانی شود. پرسش دربارهداشت از آن کارمندِ بی

ینطوری بر اساس شد. کسی حق نداشت همبا بربرها نوعی ناسزا محسوب می

توانست مثل جارو برقی انواع حدس و گمان چنین حرفی بزند. این برچسب می

اش بمکد. حتا خویشاوندانش هم در و اقسام جرمهای سیاسی را به سوی دارنده

نامیدند و هیچ وقت اشاره جماعت خودشان خیلی ساده خود را مهاجر می

اند. چون پوستی تیره و چشم و هکردند که از کجا به دنیای متمدن کوچ کردنمی

ابرویی سیاه و موهای پرپشت تیره داشت، معموال او را با اهالی هند اشتباه 

 گرفتند و خودش هم راضی بود که این کار را بکنند. می
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های وحشی به مناطق متمدن سه نسل پیش اجدادش از سرزمینراستش 

گشت. ی نخستین بار به آنجا باز میکوچیده بودند. همان جایی که حاال داشت برا

ی آنگلوساکسون نداشت. آن هم برای برای شکار آیینی... اسمش هم واقعا ریشه

ها یک قوم قدیمی بربر بودند که زمانی در سرزمینهای وحشی زندگی آرمین

ی کردند و حدود یک قرن پیش منقرض شده بودند. بعد از این که حملهمی

های بیرون آمده از سرزمینهای وحشی ی قبیلهاد و همهمیکروبی اوایل قرن رخ د

را به گتو فرستادند، کسانی که به قوم آرمین تعلق داشتند با وجود موقعیت ممتازی 

شان دست بر دارند و با که آن روزها داشتند، حاضر نشدند از اسم و رسم

ر ردند و دیگشان را به گتوها بی جهانی جدا شدند. همهی جامعهسری از بقیهخیره

کسی چشمش به عضوی از آن قبیله نیفتاد. بعدتر که یکی از بحرانهای اقتصادی 

ای آغاز شد، هشت شرکت بزرگ از مسئولیت تامین غذای گتوها شانه خالی دوره

های و خیلیها ها و آفگانها و مازانها هم مثل آذارها و بالوچیکردند و آرمین

 بین رفتند. دیگر در اثر بیماری و قحطی از

 اند و بافهمید چرا پدر و مادرش چنین اسمی را رویش گذاشتههیچ نمی

اند؟ البته آن روزهایی که او به دنیا آمده بود سیاست سرنوشت او بازی کرده

پاالیش فرهنگی هنوز خیلی سختگیرانه نشده بود و به ندرت کسی را به خاطر 
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 شد. اما حتا همان روزها هم میکردنددانست دستگیر میاسمش یا زبانی که می

کشد، و به همین خاطر با وجود آن که از همان حدس زد که کار به اینجاها می

دوران نوجوانی در ویکی گشته و تباری برای اسمش دست و پا کرده بود، در 

 فهمید چرا اسمیمباالتی مادر و پدرش را نبخشید. هیچ نمیدلش هرگز این بی

و تام برایش انتخاب نکرده بودند؟ یا حتا همین اسمهای  رایج مثل رابرت و جک

های قدیمی گرفته شده بود؟ مثل اسم کوال. یا آن همکارِ شیکی که از اسم کارخانه

 دیگرش در اداره: سِیکو.

کوال مدتی بود کالهش را روی سرش کشیده بود و داشت در وضعیتی  

رده صدایش را آنقدر بلند ک کرد.نیمه دراز کشیده به یک فیلم رمانتیک نگاه می

اش را از بیرون بشنود. با این همه آنقدرها توانست زمزمهبود که آرمین هم می

حواسش به شوهرش جمع بود که او را از فکر و خیال بیرون بیاورد. بدون این 

ای به پهلویش زد و با انگشت که بلند شود، در همان وضع لمیده با آرنج ضربه

د. حق داشت، این که کسی با سرِ برهنه بنشیند و در فکر و به کالهش اشاره کر

رسید و ممکن بود با تکرارش ماموران ادبانه و زشت به نظر میخیال فرو برود بی

بهداشت روان سراغش بیایند. طی ماه گذشته دو سه بار همین طوری در فکر و 

ایش ا هم به پخیال غرق شده بود و هیچ بعید نبود دوربینهای فرودگاه این بار ر

نوشته باشند. هیچ حوصله نداشت ساعتها در مطبی پاکیزه بنشیند و به پزشکی 

ی سالمت روانش توضیح بدهد. تازه آخر کار امکان مودب و سختگیر درباره

اش را تجویز کنند. یک بار موقعی که نوجوان داشت پاک کردن بخشی از حافظه

بعد از آن تا سالها حس گیجی  بود این دوا و درمان را تجربه کرده بود و

ی بهداشت درگیر خواست دوباره با ادارهناخوشایندی داشت. اصال دلش نمی

 شود. 
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فوری دست برد و کالهش که مثل بالشی پشت گردنش جمع شده بود 

ی کاله روی چشمش را پوشاند. را باز کرد و آن روی سرش کشید. عینک تیره

ت بود که فیلمی را برای تماشا انتخاب نکرد. این اما همچنان آنقدر حواسش پر

بود که دستگاه به شکل خودکار شروع کرد به پخش کردنِ فیلمی تبلیغاتی که 

قام کرد. در ماش میشرکتِ مسافرتی شکارچیان برای حاضران در فرودگاه پخش

مشتریانی محترم پولی گزاف برای سفرشان به این شرکت پرداخت کرده بودند، 

پیشتر ده دوازده بار با کوال دوتایی دیده بود. شاید به همین خاطر بود که  آن را

ش را اگفت جریان خیالبافیای که سخن میتصویر مجری خندان و خوش قیافه

 به هم نزد. 

اش را نمایش داد و با صدایی گرم به نقصمجری با لبخندی دندانهای بی 

ه ای کفناوری دنیای مجازی ساخت بود واو خوشامد گفت. فیلم بسیار خوش

نمود. آرمین همانطور که روی مبلش نقض میروایت را در آن گنجانده بودند بی

در فرودگاه لم داده بود، ناگهان خود را روی نیمکتی چوبی و راحت، مشرف بر 

یافت. آفتابی درخشان همه جا را در خود غرقه کرده بود. هفت استخری بزرگ 

توانست ببیند که در همان سالن داشتند همین رانش را میهشت نفر دیگر از همسف

 ی نخلهای بلند کنار استخرکردند. همه روی نیمکتها زیر سایهفیلم را تماشا می
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 نشسته بودند. مجری با چشمان درخشانش نگاهی دوستانه به او انداخت و گفت:

گفتم می وستانرفقا بیایید به آرمین خوشامد بگوییم. آرمین عزیز داشتم برای د»

 «نظیر در انتظارتان است.که چه ماجراهای جذابی در این سفرِ بی

ای که به های مجازیآنقدر این فیلم را دیده بود که طعم آب آناناس 

آوردند هم زیر زبانش بود. به همین خاطر های خیالی برایش میزودی پیشخدمت

ه و گریخته از پدر و هایی جستدوباره در فکر و خیال خودش غرق شد. خاطره

مادرش را در یاد داشت. هر دویشان آدمهای محترم و پولداری بودند. خوب 

د. کردند موقعیتهایی ممتاز داشتنتحصیل کرده بودند و در شرکتهایی که کار می

ی شکار مثل این روزها پیچیده و انفرادی نشده بود و دولت آن وقتها هنوز برنامه

ستند با توانگذاشت که شهروندان میتفریحی خوبی میبا تبلیغات زیاد تورهای 

نویسی در آن بروند و سوار بر قطارهای مجلل در سرزمینهای وحشی گردش نام

کنند و حتا با پرداخت کمی پول سوار بر هواپیماهای جنگی کوچک شوند و 

 های بربرها را بمباران کنند. خیمه

ابی در کار بوده یا نه. اما دانست آن وقتها هم مثل امروز حساب و کتنمی

ی شکار را برنده شدند، دانست پدر و مادرش آن باری که در التاری برنامهمی

بخشِ بمباران را هم که اختیاری بود، انتخاب کردند. بعدتر از آنها شنیده بود که 

کردند که از این سفر و به شان  تعریف میهای رسمی برای دوستاندر مهمانی

ید هم اند. شاشان کلی لذت بردهردن بربرها و به رگبار بستنخصوص دنبال ک

گفتند. مادرش آن روزها بعید بود زیر فشار بوده واقعا این طور بوده و راست می

رد کزد. اما پدرش در شرکتی فنی کار میباشد و چه بسا که حرف دلش را می

کرد. ست میشد و موتور هواپیمای نظامی درای از مرداک محسوب میکه شعبه
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بعید نبود که او بنا به مصلحتش و از ترس پلیس چنین حرفهایی زده باشد. خودش 

 آمد.از این نظر به والدینش نرفته بود و از خشونت خوشش نمی

بعدتر که بزرگتر شد فهمید شهرهای مقدسی که در همسایگی سرزمینهای 

کرده بودند،  وحشی قرار داشتند و پدر و مادرش شکارشان را از آنجا شروع

اند. شاید به همین خاطر مرداک حامی مالی بخشی از دارایی شرکت مرداک بوده

ی شکاری بود که پدر و مادرش به آن دعوت شده بودند. آن هواپیماهایی برنامه

ی مرداک بود و در گرفت هدیههم که برای بخش بمباران مورد استفاده قرار می

مت شد عالش هنگام بمباران گرفته بودند، میای که مادر و پدرعکسهای یادگاری

 ای که برنامه را برایشانمرداک را روی بال هواپیما دید. البته شرکت مسافرتی

شد که ای از سولکوف محسوب میچیده بود، مال مرداک نبود. آن یکی شعبه

 هایش بیشتر در شمال متمرکز بود و با ترکستان روابط نزدیکی داشت. پایگاه

ه اش را بسنجند بید نبود که پدرش را عمدا برای این که وفاداریهیچ بع

این سفر فرستاده باشند. درست همان طوری که خودش را هم از راههای مختلف 

ی شکار ثبت نام کند. برای همه روشن بود که زیر مجبور کرده بودند در برنامه

آمد و شش میفشار رئیسش زیر بارِ این سفر رفته است. خودش نه از شکار خو

نه مایل بود پولی چنین گزاف را برای چنین مسافرتی بپردازد. اما در مقام طراح 

 های مرداک داشت و معلوم بودسیستمهای امنیتی شغل حساسی در یکی از شعبه

خواهند مطمئن شوند هیچ پیوندی با تروریستها ندارد. برای کسی که که می

شکار  یک بود، چه راهی بهتر از برنامهاش با تروریستهای مهیب مشترتبارنامه

اش محک بخورد؟ تنها ایراد کار آن بود که طبعی مالیم برای این که وفاداری

آمد. حتا کشتن بربرهای وحشی و داشت و از خشونت و کشتن خوشش نمی

خطرناکی که دست هرکدامشان به خون دهها انسان بیگناه و متمدن آلوده بود.  
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پولش را برای تفریح در کنار دریا صرف کند، نه جست و  دادبیشتر ترجیح می

خیز کردن در سرزمینهای کوهستانی و شلیک به بربرهای مسلح به چماق و 

 انداز. فالخن

ترین راه بود. تا با کوال ازدواج کرده بود و نیاز اما آمدن به شکار معقول

ه این سفر ب داشت که جایش در شرکت تثبیت شود. مشاورش تاکید کرده بود که

های برود و او هم همین کار را کرده بود. باز جای شکرش باقی بود که بازی

شکار ظریف و پیچیده شده بود و دیگر به خالی کردن بمب بر بیابانها منحصر 

ختن بر شک بهتر از بمب ریشد. با تفنگ شلیک کردن به تک تک بربرها بینمی

گناه هم آن وسطها ناخواسته ی بیزمین خدا بود، زمینی که ممکن بود جانور

کرد. فکرش به اینجا که رسید زاها قرار بگیرد. باید واقعا خدا را میی آتشطعمه

اش صلیب کشید، اما فوری شستش خبردار شد که به شکلی خودکار روی سینه

 ربط انجام داده و لو داده که در فکر ووسط تماشای یک فیلم تبلیغاتی کاری بی

 ست. خیال بوده ا

ی خیاالتش را رها کرد و سعی کرد بر فیلم تمرکز کند. قضیه به دنباله

داد. دوربین آنجایی رسیده بود که داشت سرزمینهای وحشی را نشان می

داد. کوهستانی لخت و وحشی و گیر را نشان میاندازی با زیبایی نفسچشم

فاع زیادی به زیر اش جاری بود و یک جایی از ارتای زیبا که در میانهرودخانه

کرد. مجری داشت با همان صدای گرم و ریخت و آبشاری بلند را ایجاد میمی

گویند این سرزمین وحشی و بکر زمانی ها میتروریست»داد: قشنگش توضیح می

های شهرهای متمدن بوده است. در سالهای پیش این جنایتکاران در دانشگاه

یی را باب کرده بودند که بر اساس آن هامتمدن هم نفوذ کرده بودند و نظریه

تمدن و شهرنشینی از همین سرزمینهای خالی از سکنه شروع شده است. بعد از 
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میالدی انجام دادند،  2120آن که بربرها عملیات مرگبار و مشهور خود را در سال 

د را به کردنی کسانی که در این راستا تبلیغ میقانونی مدنی تصویب شد و همه

ها به اردوگاه کار اجباری و مراکز بازپروری فرستادند. اری با تروریستجرم همک

ای بود که بربرها طی آن بمبی اتمی را در شهر پراگ این همان عملیات وحشیانه

 «ی مرگ سه میلیون نفر شدند...منفجر کردند و مایه

 

 

 

 

 

سوخت نمایش داده آور از شهر پراگ که در آتش میتصویرهای چندش

ی شهروندان متمدن هزاران بار آن را دیده بودند و فیلم مشهوری که همهشد، 

ی دوباره در برابر چشمانش نقش بست. فیلم با کیفیتی باال و چرخشهای هنرمندانه

دوربین از تاالر اپرایی گرفته شده بود که صدها جسدِ سوزان در آن بر 

ضربدار  پرطنین و هایی مشتعل نشسته بودند. تصویرهای بعدی با صدایصندلی

مارشی نظامی همراه بود و فرو انداختن بمبهای سازمان ملل بر شهرهای قلمرو 

زده و در عین حال حماسی داد. صدای مجری با لحنی غموحشی را نشان می

هر هشت شرکتِ بزرگ در این مورد توافق داشتند که کل مردم ساکن »گفت: 

، چنین اندای که داشتهژادپرستیدر سرزمینهای وحشی به خاطر تعصب دینی و ن

ناپذیری را به یکی از مراکز کهن فرهنگ و هنر اروپایی وارد ی جبرانلطمه

اند. به همین خاطر سازمان ملل به سرعت اجرای عملیات تنبیهی را تصویب آورده
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کرد و هر شانزده شهرِ پرجمعیتِ قلمرو وحشی در یک شب با بمبهای اتمی با 

 «خاک یکسان شد.

داد که در اثر فرو افتادن بمبها ایجاد یلم قارچهایی اتمی را نشان میف

ی بمباران را در شب و از ارتفاع بسیار زیاد فیلمبرداری کرده شدند. منظرهمی

بودند و از آن فاصله به آتشبازی زیبایی شباهت پیدا کرده بود. یک قلمرو پهناور 

ی ب فرو رفته بود و شانزده نقطهو بزرگِ تیره و تار و ظلمانی که در تاریکی ش

هایی از آتش از میانش به آسمان بر درخشید و فوارهنورانی سرخ در دل آن می

خاست. کمابیش به تصویرهایی شبیه بود که پیروان حضرت هوبارد از می

 کردند.آتشفشانهای آغاز خلقت منتشر می

ر نار استخپرورِ کبخش و روحشان به همان فضای آرامشبار دیگر همگی

 رساند. مجری باشان میوزید و بوی دریا را به مشامبازگشتند. بادی مالیم می

اش روبرویشان ایستاده بود و این بار دو پیرمرد فرهیخته همان کت و شلوار شیک

شان و موسفید هم کنارش ایستاده بودند. مجری آن دو را معرفی کرد، یکی

خی نامدار. هردو به خاطر پژوهشهای شناسی برجسته بود و دیگری مورانسان

شدند. بدیلِ دانایی و علم محسوب میهایی معتبر مرجع بیشان در دانشگاهطوالنی

 آرمین جمالتشان را از حفظ بود. 

لمرو گفت که قها داشت، میآن یکی که پوستی تیره و ظاهری شبیه هندی

و  ای برهوتو منطقه وحشی از ابتدای تاریخ تا روزگار آنها خالی از سکنه بوده

شده است. آن یکی که چشمان آبی نافذی خالی از آب و آبادی محسوب می

داشت و از عضوی از خاندان سولکوف بود، با کلماتی تخصصی و دقیق این 

 ی اروپا شکل گرفته و ازحقیقت بدیهی را اثبات کرد که تمدن انسانی در قاره

ی هند و چین مهاجرت متمدن شده دو راه شمالی و جنوبی به سرزمینهای تازه
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ای خالی را در سرزمینهای بیابانی و وحشی به جا گذاشته است. این کرده و حفره

آمدند و به شهرهای های بربر از آنجا بیرون میهمان جایی بود که تروریست

 کردند.متمدن حمله می

 دای از قلمرو پهناوری که بربرها در آن سکونت داشتنمورخ موقر نقشه

اش را کویری عظیم پوشانده بود و دورادور را نشان داد. قلمروی که بخش عمده

شد که زمانی شهرهای بربرها در آنجاها قرار ی سیاه دیده میآن کویر شانزده لکه

داشت. نقاطی سرخرنگ روی نقشه روشن شد و دوربینی که روی پهبادی سوار 

 یر را از یکی از آنها مخابرهشده بود، فرود آمد و تصویرهایی با کیفیت چشمگ

سبت داد که جمعیتی به نکرد. تصویر شهرکی پلشت و کثیف و آلوده را نشان می

هایی چرک تشکیل شده بود و ها از خیمهلولیدند. بیشتر خانهزیاد در آن می

ه های فلز. مردم همپارههای پالستیکی و تکهبندی شده از لولهاتاقکهایی سرهم

شد از آنجا شناخت که چیزی شبیه به ر بر داشتند و زنها را میرداهایی سیاه د

شان را با شنلی سیاه پوشاند. مردان هم تنشان را میای سیاه سراسر بدنکیسه

ط پوشاند. طوری که فقپوشانده بودند و دستاری با نقاب سر و صورتشان را می

که در حال شناس شرح داد شد. انسانتوزشان دیده میچشمان شرور و کین

کنند حاضر جمعیتی به نسبت کوچک از بربرها در سرزمینهای وحشی زندگی می

شان مقاومت دوستانه برای متمدن ساختنی تالشهای انسانو در برابر همه

 ورزند. می
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پهباد کمی از زمین فاصله گرفت و در جایی دیگر ارتفاع خود را کم 

ای که برای بار ن نمایان شد. صحنهشاآور در برابر چشمای رعبکرد و صحنه

آشوبه بود. در وسط ی دلکرد و هنوز هم برایش مایهسیزدهم نگاهش می

میدانگاهی خاکی و فرسوده یکی از سربازان پاسدار صلح جهانی را که لباسی 

کامل در بر داشت به زانو نشانده بودند. پهلوی دستش یک زن زیباروی 

چیان را در بر داشت ایستاده بود. دستان زن را ای شکارزردپوست که لباس نقره

از پشت به تیرکی بسته بودند. دستان سرباز هم از پشت بسته شده بود و چون 

اش را ی مردانه و موهای بور آشفتهشد چهرهمیکالهخودش را برداشته بودند، 

 دید. 

دورادور میدان را انبوهی از همان پیکرهای سیاهپوش پر کرده بودند و 

با  اش را گشوده بود،شان که دستار بلندی بر سر بسته بود و نقاب چهرهکیی

شناس توضیح داد که این زد. انسانشمشیری افراخته باالی سر آن دو قدم می

تصویر به کمبوجا المغضوب تعلق دارد که یکی از رهبران بانفوذ قبایل بربر است. 

حشی هستند و به محض این که بعد هم اشاره کرد که بربرها بسیار خونخوار و و

کسی از دنیای متمدن به چنگشان بیفتد، او را با زجرآورترین شکل به قتل 

زد و در یکی از این گردشها رسانند. مرد شمشیر به دست دور اسیران چرخ میمی

را  اشی خشن و وحشیدوربین پهباد صورتش را نشانه گرفت و جزئیات چهره

 هایش روییده بود وو سیاه داشت که از باالی گونهنشان داد. مرد ریشی آشفته 

شد. مرد شمشیرش را باال اش دیده میجای زخمی قدیمی و عمیق روی پیشانی

برد و فیلم با دور آهسته نشان داد که چطور گردن سرباز را قطع کرد و او را بر 

زد ثابت ی گریان زن شکارچی که فریاد میزمین انداخت. دوربین روی چهره

 ، قطع شد. تر استاند و بعد تصویر با این توضیح که باقی مناظر بسیار دلخراشم
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بار دیگر به همان آسایشِ استخرِ آفتاب خورده بازگشتند، در حالی که 

کرد. ای نزدیک نگاهش میپوش با چشمانی نافذ از فاصلهی مجری خوشچهره

تفریحی و یک ورزش  ی شکار فقط یک سفربرنامه» مکثی تاثیرگذار کرد و گفت:

سرگرم کننده نیست، در ضمن رویارویی با خطری مهیب و گرفتن انتقام صدها 

شوند. گناه هم هست، که هر ساله به دست این بربرهای کثیف کشته میانسان بی

کند که برای پاکیزه نگه داشتن دنیای متمدن ی انسانی و اخالقی ما حکم میوظیفه

این موجودات پلید را از بین ببریم. موجوداتی که از خطر بربریت و وحشیگری، 

شود اسم انسان را رویشان گذاشت. یادتان باشد که سفر شکار کاری نمی

 کنند. بنابراین با قدرتتان میخطرناک و پرماجراست، اگر اسیر شوید زجرکش

بیرهای ی تدتمام بجنگید... و البته آسوده خاطر باشید، چون خاندان سولکوف همه

ه بخش داشته باشید را در نظر گرفتگزند و لذتمنی را برای این که سفری بیای

 «است.

وقتی این جمله را شنید احساس کرد موجی از اضطراب و دلهره به قلبش 

هجوم آورده است. پیشتر هم بارها این جمله را در این بخش از فیلم تبلیغ شکار 

را جدی نگرفته بود. حاال که در ی امروز آن شنیده بود، اما هیچ وقت به اندازه

فرودگاه در انتظار پرواز به سوی بربرها نشسته بود، همه چیز به شکل خطرناکی 

ار به شک برای شکرسید. آن زن چشم بادامی زیبای فیلم بیتر به نظر میواقعی

پنداری کرد و قلمرو وحشی رفته و اسیر شده بود. ناگهان با او احساس همذات

آوردند به خودش ایی که در صورت گرفتار شدن بر سرش میاز تصور باله

لرزید. ناگهان از این که به شکار آمده بود پشیمان شد. خودش به هیچ عنوان آدم 

شجاعی نبود و کوال هم زیاد اهل زد و خورد و ماجراجویی نبود. برای اولین بار 
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خواهد  ای اتفاقبه این فکر افتاد که اگر به جای خودش کوال اسیر شود چه فاجعه

افتاد. به نظرش خودخواهانه رسید که او را هم به خاطر حفظ شغل و مقامش به 

 چنین ماجرایی کشانده است. 

در همین فکر  و خیالها بود که صدایی از بلندگوها اعالم کرد که هواپیما 

که حاال شمارشان به بیست نفر -ها ی شکارچیدر انتظارشان است. همراه با بقیه

 ی سبز رنگی پذیرش سالن رفت و مثل بقیه روی دایرهبه منطقه -رسیدمی

 ی درخشان و شفافی مثلدرخشانی که روی زمین کشیده شده بود، ایستاد. لوله

 اش او را بلعید. صدای جیغای از باال سرک کشید و با کامِ گشودهاژدهایی شیشه

ی گرم و نرم اژدهای ودهی کوال را شنید که دقایقی زودتر به اندرون رشادمانه

مکانیکی مکیده شده بود. هنوز به خود نیامده بود که نوبت خودش هم رسید. 

فشار هوا او را با سرعتی چشمگیر به درون لوله پرتاب کرد. نسیمی خوشبو و 

ی ای در هوا شناور ماند. رایحهگرم بر سر و صورتش وزید و لحظه

لورین جریان داشت او را در خود غرقه ای که در اندرون اژدهای بکنندهسرمست

کرد و پیش از آن که به خودش بیاید دید که او هم دارد از سر خوشی فریاد 

های انتقالی از زند. با وجود آن که شغلش طراحی مدارهای شناساگرِ لولهمی

همین دست بود، برای دقایقی همه چیز را از یاد برد و تنها در شادمانی محض 

خاست، که با هر دم زدن به زایی بر میاش مواد شادیوشیشناور شد. سرخ

توانست عبور روباتهای شناساگر را برد. اگر هوشیارتر بود، میمغزش هجوم می

 ای غیرعادی میلیمتر بهاز روی بدنش حس کند، که در جستجوی سالح یا نشانه

اش انیرو کاویدند. اما این روند که موازی با سنجش وضعیتمیلیمتر بدنش را می

کشید و چندان نامحسوس بود که شد دو سه دقیقه بیشتر به درازا نمیانجام می

 ماند. ای از آن بر ذهنش به جا نمیرد خاطره
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وقتی به خودش آمد، بر مبل چرمی بزرگ و راحتی در کنار کوال نشسته 

ما ش در هواپیی انتقال دهنده او را از سالن فرودگاه برداشته و بر جایبود. لوله

از را اش برای پروخطر بودننشانده بود و در همین حین شایستگی امنیتی و بی

هم تایید کرده بود. تا دقایقی بعد همچنان سرخوش و سرمست بود و دست در 

دند زاختیار با هم میشد بیشان رد و بدل میای که بیندست کوال با هر کلمه

اد ر سالخورده که انگار بیشتر نسبت به موزیر خنده. پشت سرشان یک خانم بسیا

های بریده بریده و بلندش گاهی به آور حساس بود، ریسه رفته بود و خندهشادی

 شد.هق هق گریه شبیه می

ه ی انتقال از بین رفت و بوقتی باالخره تاثیر عبور وجدآمیزشان از لوله

بود. اتاق بزرگی  خودشان آمدند، هواپیما در آسمان نیمی از مسیر را طی کرده

که در آن نشسته بودند از نظر شکل ظاهری شباهتی با سالن انتظار فرودگاه داشت. 

های بزرگ و قدی را داشت و فضای گسترده و باز بین مبلها و همان پنجره

های براق و شیک را، و یک میز بیلیارد بزرگ برای مسافرانی که مدت صندلی

ی زیبای آسمان ها پهنهشد از پنجرهکردند. میتری را در آسمان سپری میطوالنی

 را با ابرهای سرخ و سپیدِ دم غروب تماشا کرد.
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پروازشان چند دقیقه بیشتر به درازا نکشید و پیش از این که بتوانند 

اند. بعد شان را تا آخر بنوشند، مهماندار اعالم کرد که به تیبلیس رسیدهنوشیدنی

گر ای دیآور از لولهآسا و مستیو با عبوری برق بار دیگر همان روند تکرار شد

ود. تر از مبدأ پروازشان بخود را در سالن انتظار دیگری یافتند که قدری فقیرانه

گروهی از همان خدمتکاران زردپوش و با ادبِ شرکت مسافرتی شکار آنجا 

 کشیدند. هر زوج از مسافران با یک خدمتکار اختصاصی همراهانتظارشان را می

 شان را بر عهده داشت. شدند که راهنمایی

با قطار منوریل کوچکی از فرودگاه به محل اقامتشان رفتند. در راه 

. های شهری سوخته و بزرگ را زیر پایشان ببینندتوانستند از ارتفاع زیاد ویرانهمی

تیبلیس شهری کوچک و توریستی بود که بر کوهی مشرف بر یکی از شهرهای 

ی تشعشعات رادیوآکتیوِ بازمانده از ا ساخته شده بود. بازماندهقدیمیِ بربره

قرن گذشته هنوز خطرناک بود و به همین خاطر هیچکس به شهر ویرانه  بمباران

شد. کمابیش همزمان با تاریک شدن هوا به تیبلیس رسیده بودند و وارد نمی

ی کهی لین در میانهی چراغهایی را دید که آن پایشد از آن باال روشنی پراکندهمی

زد. گروهی از بربرها همچنان در همین ی شهرِ قدیمی بربرها سوسو میسوخته

ی جهانگردانی دوستانه کردند و با کمکهای انسانشهرِ آلوده و ویرانه زندگی می

گذراندند. در راه که آمدند روزگار میکه برای تماشا یا شکار به این منطقه می

ها ان برایشان توضیح داد که بسیاری از این بربرها با تروریسترفتند، راهنمایشمی

ارتباط دارند و به هیچ کدامشان نباید اعتماد کرد. همچنین تعریف کرد که بربرها 

 اند و هربه خاطر زندگی کردن در شهرِ سوخته به مواد زیانبار اتمی آلوده شده

ها شود. ها و توریستتواند باعث بیماری یا مرگ شکارچیتماسی با آنها می

 دیدند که همین موضوعشان رسیدند تابلوهایی را همه جا میبعدتر هم که به هتل
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 «به دالیل بهداشتی از لمس کردن بربرها بپرهیزید»کرد: را به مسافران گوشزد می

 «.به بربرها اعتماد نکنید»و 

ن اآن شب را به خوشگذرانی و شادمانی گذراندند. مهمانی مجللی برایش

ترتیب داده شده بود که شهردار تیبلیس هم در آن شرکت داشت. مردی چاق و 

کوتاه قامت بود با چشمانی باریک و ریز که نوعی بدگمانی و خشونت درش 

 -زدکه گاهی به چاپلوسی تنه می-اش گویی و مهربانیشد و این با بذلهدیده می

رکت سولکوف باال برد و از نمود. شهردار جام خود را به افتخار شناسازگار می

ی رونق و شکوفایی مسافرتی شکار تشکر کرد که مایه یکارگزاران موسسه

اند. بعد هم سخنرانی مفصلی کرد و در آن برای صنعت توریسم در شهرش شده

شکارچیان شرح داد که تبلیس از ابتدای تاریخ یکی از شهرهای مهم ترکستان 

اند. ی از خلق ترکستان در آنجا زاده شدهبوده و دانشمندان و شاعران زیاد

اش گفت بربرها در حدود دویست سال پیش تیبلیس قدیمی را از بومیان اصلیمی

 ی شهرهایی آنها را کشتار کرده بودند. بعد هم به اتحادیهبه زور گرفته و همه

ی بربر پیوسته بودند و با عملیات تروریستی مرگبارشان باعث شده بودند جامعه

هانی واکنشی پیشگیرانه نشان بدهد و آنجا را بمباران کند. پس از آن دوباره ج

چک و های آن شهر کوخلق ترکستان به تییلیس بازگشته بود و بر فراز ویرانه

 شیکِ امروزین را ساخته بود که اقتصادش بر اساس توریسم استوار شده بود. 

زهایی ترکی بعد از حرفهای شهردار یک گروه موسیقی آمدند و آوا

خواندند و بعد نوبت به پخش فیلمی با کیفیت عالی رسید که تاریخ پرافتخار 

ش ی زمین نمایترکستان را از دورترین دورانها و آغازگاه پیدایش انسان بر کره

های واقعی شخصیتهایی مانند چنگیز خان و اوغوز خان و موالنا داد. فیلم چهرهمی
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شان اسکلتهایشان بود که خیلی وقت پیش سازیرا هم نمایش داد که مبنای باز

 در گورهایشان کشف شده بود. 

شان از اروپا به سرزمینهای وحشی پس از آن مسافران که به خاطر سفرِ طوالنی

خسته و خوابالود شده بودند، ساعتی بود شامی مفصل خوردند و برای استراحت 

 به اتاقهایشان راهنمایی شدند. 

  

 

 

 

 

خورد بیدار شدند. یک خدمتکار ای که به در میا صدای تقهصبح فردا ب 

زن و مرد سیاهپوستِ زردپوش با اندامهای ورزیده و قامتهای بلند با ادب تمام 

بیدارشان کردند و کمکشان کردند تا به حمام بروند. بعد صبحانه را در اتاقشان 

کردند تا از زا را با آن همراه صرف کردند و مقدار چشمگیری نوشیدنی شادی

شان رهایی پیدا کنند. بعد با کمک خدمتکارهای کسالت صبحگاهی و خوابالودگی

ای رنگِ مخصوص شکار را بر تن کردند که سیاهپوست لباس چسبان نقره

ای بر آن کار گذاشته شده بود. لباس بسیار سبک و راحت تجهیزات جنگی پیچیده

هایی سخت و محکم روی دند صفحهبود، با این همه وقتی آن را به تن کردند دی

سینه و شکم و پشتشان قرار گرفته و آن را به زرهی شبیه کرده است. کالهخودشان 

ی لباسها سوار بود و اتصال مغزها را با هم بر خالف کالههایی که روی همه
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ی محکم پالستیکی ساخته شده بود که کرد، از یک جعبهدنیای مجازی ممکن می

 مانان موتورسواری شبیه بود. به کاله محکم قهر

هریک دو خدمتکار با وقار تمام تفنگی بلند و باریک و براق را در دست  

تیره رنگ خورده بود. با این شکل همگی از  گرفتند که با پوششی از الک آبی

نقص بندی شرکت مسافرتی بیاتاق خارج شدند و به اتاق بزرگی رفتند. زمان

نیمی از مسافران را به همراه خدمتکارانی مشابه در  بود. وقتی به آنجا رسیدند

ای بیشتر انتظار دیدند، و انتظار خودشان هم برای این که دیگران سر برسند، دقیقه

 طول نکشید.   

ای نواخته شد و به دنبالش وقتی همه در اتاق گرد آمدند، مارش جنگی 

یال و  اسهای رسمی ویک افسر بلند قامت و فربه و سه سرباز پاسدار صلح با لب

کوپال وارد شدند. همگی از اهالی ترکستان بودند و موهای خرمایی صافشان را 

شان هم پشت عینکی دودی پنهان بسیار کوتاه نگه داشته بودند. چشمان بادامی

شده بود. افسر خودش را معرفی کرد. نامش دشوار و طوالنی بود، و چون خودش 

توانند او را سرهنگ تَکین بنامند. اره کرد که میدانست، اشهم این موضوع را می

سرهنگ و سربازان همراهش کالهخودهایشان را بر سرگذاشتند و اشاره کردند 

ها هم همین کار را بکنند. در چشم به هم زدنی همه در دنیای مجازی که توریست

 به هم متصل شدند، بی آن که فیلمی یا تبلیغی برایشان پخش شود.

ای منظم از چیزهای کلی به جزئی شروع کرد و با قاعده سرهنگ تکین 

شان داد که قرار است طی پنج روزی که را برایشان شرح داد. روی نقشه نشان

اش در کشد، به پنج اردوگاه تروریستی حمله کنند. یکیسفرشان به درازا می

 یی تیبلیس قدیمی و دو تای دیگرشان در کوهستانهای همان شهرِ سوختهحومه

ی هایبایست برای شکار بربرها به فاصلهاطراف قرار داشتند. دو روز آخر می
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دورتر بروند. یک شکار در صحرا برایشان در نظر گرفته شده بود و یک شکار 

شد که در سوی دیگر آور هم در کوهستانی پرصخره انجام میانگیز و دلهرههیجان

ا و ههنگام شکار چرخبال سرزمینهای وحشی و آنسوی کویر بزرگ قرار داشت.

ست همیشه بایگرفتند و خودشان میشان را بر عهده میهواپیماهای سبک پشتیبانی

در خودروهای زرهی تندرویشان باقی بمانند و در هیچ شرایطی از آن خارج 

 نشوند. 

های عجیب بربرها تاکید داشت و سرهنگ تکین خیلی بر مکر و حیله

اند تودرویشان بیرون بگذارند دیگر کسی نمیگفت اگر پایشان را از خومی

شان را تضمین کند. اما اصوال نیازی هم به بیرون رفتن از خودرو وجود امنیت

ای نداشتند که در هوای داغ و آلوده به مواد نداشت. هیچ کدامشان انگیزه

مندی از تفریح شکار کافی بود در خنکی و برای بهره رادیوآکتیو پرسه بزنند.

ش خودرویشان بنشینند و رانندگی را به یکی از ماموران پاسدار صلح آسای

ی بربرها هاآسا آنها را به میان خیمهبسپارند. خودرویشان با حرکتی تهاجمی و برق

شان ی کار مثل آب خوردن بود. کافی بود پشت سالح مورد عالقهبرد و بقیهمی

 بنشینند و بربرهای مخوف را به رگبار ببندند. 

ای چیدار بود که شکارشان داشتند. یکی تفنگی دوربینانتخاب برای اسلحه سه

های نشست. دیگری توپی سبک بود که خمپارهدر مقام تک تیرانداز پشتش می

 هایشان کاربردکرد و برای زدن خودروهای بربرها یا ساختمانزا شلیک میآتش

ف خودرو نصب داشت. سالح سومی هم مسلسلی سنگین بود که در چهار طر

کرد. هر خودرو یک توپ و دو شده بود و در هر دقیقه دهها گلوله شلیک می

 دار داشت. تفنگ دوربین
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کنند هایی که شلیک میسرهنگ تکین برایشان توضیح داد که شمار گلوله 

یلمِ کند. فهای دقیقی تعداد شکارهای هر مسافر را ثبت میمعلوم است و دوربین

شد و عکسهایی شکارها در پایان سفر به شکارچیان اهدا میی این تدوین شده

ها چیی شکارفرستادند. آرمین و کوال مثل بقیهبرگزیده از آن را هم برایشان می

شان دیده بودند و بزرگترین ی دوستانبارها و بارها فیلمهای مشابهی را در خانه

 . خودشان به جا بگذارندشان این بود که در چنین فیلمی اثری ماندگار از انگیزه

شکار عالوه بر این که نوعی ورزش انفرادی بود، رقابتی جانانه هم  

شد. در پایان هر روز امتیازهای هر شکارچی بر اساس تعداد و کیفیت محسوب می

ها در شد و بر آن اساس جایگاه شکارچیبربرهایی که شکار کرده بود تعیین می

مردان بالغ مسلح بیشترین امتیاز را داشت. شکار شد. زدن روزهای بعدی تعیین می

سالح امتیاز داشت و با زدن کردن یکی از آنها تقریبا دو برابر زدن یک زن بی

دند، آورچهار بچه برابر بود. آنهایی که در پایان هر روز بیشترین امتیاز را می

های ی روزتوانستند در شکارِ فردا سالح و جایگاه خود را انتخاب کنند و برامی

 ها را در اختیار داشتند که روی چرخبالی پشت مسلسلبعدی برندگان این گزینه

بنشینند یا سوار هواپیماهای سبک شوند و کلید بمباران و شلیک موشک را به 

شدند، دو سرباز ای که بر خودرو سوار میدست بگیرند. با هر گروه چهار نفره

شرایط بحرانی بدون چون و چرا بایست در پاسدار صلح همراه بود و می

دستورهای ایشان را اطاعت کنند تا آسیبی به کسی وارد نشود. تفنگهای باریک 

داشتند، هرچند قاعدتا بایست برای روز مبادا همراه میرنگ را هم میو زیبای آبی

 آمد.موردی برای استفاده از آن پیش نمی

داد، فیلمهایی یهمانطور که سرهنگ تکین قواعد شکار را توضیح م 

داد. شد که گلچینی از شاهکارهای شکارچیان پیشین را نمایش میبرایشان پخش 
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ی بسیار مشهوری دیدند که در دوران نوجوانی از قهرمانان فیلمی از هنرپیشه

اش هم از همان وقت شکار بود و صدها بربر را از بین برده بود. در واقع شهرت

ال به جایی رسیده بود که شرکتهای فیلمسازی شروع شده بود و بعد از چند س

 پرداختند.هشت شرکت بزرگ برای بستن قرارداد با او به رقابت با هم می

تصویرهایی از شکارهای برگزیده و حرکات تماشایی شکارچیان هم نمایش داده 

 شد. 

 

 

 

 

فیلمی از دوران جوانی شهردار تیبلیس را دیدند که به عنوان شکارچی  

ای بیابانی شد و توانست یک قبیله از بربرها را ویی تندرو وارد منطقهبا خودر

غافلگیر کند و دهها نفر را در یک حرکت به رگبار ببندد. تصویری کوتاه از ماریا 

ی مشهوری بود و حاال به وینستون را هم دیدند که در اوایل کار خواننده

مان ینستون بود. او در هسیاستمداری الیق تبدیل شده بود و مدیر عامل شرکت و

اش به این خاطر این که با مهارت تمام به تن هر بربر سه تیر زمان خوانندگی

 نشاند، شهرتی پیدا کرده بود. می

پایان  انگیزفیلم در نهایت با مروری سریع بر عکسهایی خونین و وحشت

وسیقی ا مداد و بیافت که عملیات تروریستی بربرها طی سال گذشته را نمایش می

، مسموم کردن منابع آب، قتل ربایی، آدمگذاریتاثیرگذاری همراه بود. بمب

های عجیب و غریب، و تجاوز به کودکان. تصویرهای شهروندان بیگناه با شکنجه



 126      پنج صد و نود وماه هزار و سیچهل و هشتم/ آبان یشماره/سیمرغ

 

 

ی شکارچیان به جوش آورد. وقتی توضیح سرهنگ مهیب که خون را در رگ همه

شماری ان آمده بودند و ثانیههمه به هیج تکین تمام شد و فیلمها را دیدند،

 کردند که سالحها را به دست بگیرند و برای شکار بربرها حرکت کنند.   می

 

ای از رخدادهای شکار با ضرباهنگی آرام آغاز شد و به سرعت به زنجیره 

گیر و شتابزده ارتقا یافت. صبحِ نخستین روز شکار را در خودروی زرهی نفس

 ی بربرها جوالن دادند. آرمینهای ژنده و پارهین خیمهبزرگ و راحتی نشستند و ب

ز ای فکری را بیشتر اآمد و بازیهای رایانهبا این که زیاد از خشونت خوشش نمی

ماجراهای بزن بزن دوست داشت، وقتی پشت مسلسل نشست و اولین سری 

ه کسربازهایی  .اش هم بد نبودبربرها را شکار کرد، به سر شوق آمد. تیراندازی

کردند، شان میتیراندازی راهنماییهنگام در خودرویشان نشسته بودند و 

 تشویقش کردند و گفتند زود بر تیراندازی دقیق مسلط خواهد شد. 

دار را ی کار بر آمد. او تفنگ دوربینکوال هم به نسبت خوب از عهده

رو های خودانتخاب کرده بود و اوایل کار به خاطر ناهمواره زمین و تکان

لی شان خیهای کوچک هم که زدنگیری کند و حتا بچهتوانست درست نشانهنمی

گریختند. اما به سرعت راه و چاهِ کار اش میراحت بود راحت از جلوی تیررس

با تفنگ را یاد گرفت و بعد واقعا شاهکار کرد، چون به ندرت شکاری را از 

 داد. دست می

دی عمیقی به پایان بردند. آرمین و کوال روز اول را با خوشنو 

دستاوردشان به نسبت خوب بود. چه بسا اگر آن زن میانسال از شرکت مامبا در 

خوانی ای استتوانستند بهتر هم بدرخشند. اما آن زن که چهرهخودرویشان نبود، می
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آمد هر سال برای شکار به این منطقه می و هیکلی الغر و حرکاتی عصبی داشت،

هایش شناخت. طبیعی بود که امتیازی که با شلیککف دستش می و همه جا را مثل

 گفتند مهارتش در استفاده از اسلحه از خیلیگرفت بیشتر باشد و سربازها میمی

های مشهور ترکستانی بهتر است. با این همه دستاورد آنها که برای بار از ارتشی

خوردن ناهار در یک  آمدند هم پذیرفتنی بود و زمانی که برایاول به شکار می

اردوگاه خوش آب و هوا توقف کردند و غذایی ترکی به اسم کباب را خوردند، 

 ی اول شکار مدام بینای اخمو در نیمهشان کرد. او با چهرهسرهنگ تکین تشویق

شد، اما بعد از ظهر بیشتر در چرخبال ماند و از باالی خودروها جا به جا می

 کرد.شان میراهنمایی زد وسرشان با آنها حرف می

آن شب وقتی شکارچیان به تیبلیس بازگشتند و شامشان را خوردند، بسیار 

سرخوش و خوشحال بودند. بدنشان کوفته و خسته بود و انگشتانشان از بس که 

کردند بخش بزرگی از ها را فشرده بودند، درد گرفته بود. اما احساس میماشه

خندیدند و از گفتند و میرخوشانه میشان حل شده است. سمشکالت زندگی

دار بربرها موقع تیر زدند و حرکات خندهشاهکارهایشان موقع شکار الف می

د ای کننشرمانههای بیکردند. حتا از این که در جمع شوخیخوردن را تقلید می

ایی زهم ابایی نداشتند. بخشی از این حس و حالشان طبق معمول به مواد شادی

شان وجود داشت، و بخشی دیگر هم شوقِ ناشی د که در نوشیدنیشمربوط می

از شکار بود. برای آرمین و کوال مهمترین چیز این بود که با هم بسیار مهربانتر 

شده بودند. آن شب وقتی در اتاقشان تنها شدند طوری عشقبازی کردند که از 

 شان به بعد سابقه نداشت.روزهای اولِ آشنایی

آن روز هم به خوبی و خوشی گذشت. روز دوم از  ی فردایبرنامه

ی تیبلیس بیشتر فاصله گرفتند و در دشتهای زیبا و برهوتی شرقی ی غمزدهویرانه
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دار از بربرها را دیدند که بر اسب هایی رمهتاخت و تاز کردند. در اینجا قبیله

سریع  و کوشیدند از برابر خودروهای چابکسوار بودند و با تالشی مذبوحانه می

شدند و با حرکتهایی هایشان هم موفق میشکارچیان فرار کنند. در واقع بعضی

تاختند که برای حرکت خودروها تماشایی از تپه ماهورهای ناهمواری باال می

 آمدند. روز دومها از پا در مینامناسب بود. اما بیشترشان با رگبارهای چرخبال

ای در خودرویشان نشسته بود که ن دیوانهبه جای آن زنِ شرکت مامبا پسر نوجوا

کشید و با مسلسل گوسفندها و اسبهای بربرها را سوراخ سوراخ مرتب جیغ می

ار خندیدند. رفتکرد و سربازها هم کاری به کارش نداشتند و به حرکاتش میمی

این پسر قدری اعصاب آرمین و کوال را خرد کرد، چون از هواداران پر و پا 

وانات بودند و جانورانِ پرورده شده توسط بربرها را بیگناه قرص حقوق حی

 کرد. شان نوعی ناراحتی وجدان درشان ایجاد میدانستند و کشته شدنمی

ی عظیم نمکی ی یک دریاچهانگیزی در حاشیهروز دوم با گردش خاطره

نداز ااش رد شدند. چشمخاتمه یافت که سر راه بازگشت به تیبلیس از میانه

درخشید، به رویایی اندود و سپیدی که زیر نور سرخ غروب میی نمکهکاس

ای دیگر سفر کرده باشند. در وسطهای دریاچه ناآشنا شبیه بود. انگار که به سیاره

پید و هایی سشد دید که رویش پیکرهردیفهایی طوالنی از ستونهایی چوبی را می

ما ی اثر هنری سر و کار دارند، ابلورین آویخته شده بود. ابتدا فکر کردند با نوع

سرهنگ تکین از بلندگو برایشان توضیح داد که اینها توریستهای بیگناهی هستند 

ادهای اند. باند و همان جا زنده زنده به صلیبشان کشیدهکه بربرها اسیرشان کرده

ا بختان رکرد کم کم بدن این نگونشدیدی که بلورهای نمک را با خود حمل می

شدند. کرد و به این ترتیب به تندیسی مومیایی و بلورین تبدیل میمی سودنمک

شد و این در بین جسدهای مصلوب پیکر کوچک چندین کودک هم دیده می
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قسم شوند ها به جوش بیاید و همانجا همباعث شد که خون در رگ شکارچی

 یفتد.بکه فردا چنان کشتاری به راه بیندازند که نسل بربرها از روی زمین بر 

شب دوم هم مثل شب اول خوش گذشت. شامی عالی برایشان در بلندای 

تیبلیس نو فراهم کرده بودند و نوای موسیقی پرشور ترکی از همه جا شنیده 

ت گفهای درگوشی میشد. رقاصهای زیبارویی در خدمتشان بودند که زمزمهمی

پول برای  طمع دریافتهای تیبلیس هستند و به بیشترشان از بربرهای مقیم ویرانه

آیند. بدنشان قدری کوفته بود و عضالت شانه و دستشان کشیده کار به آنجا می

شده بود. برای همین شب را زودتر از همیشه خوابیدند و هدف گرفتن بربرها را 

 در رویا هم ادامه دادند.

روز سوم حال و هوای شکار قدری دگرگون شده بود. اول صبح که 

شان را به صف کرد و با حالتی جدی توضیح داد که ند، تکین همهآمدند راه بیفت

ای خطرناک خواهند رفت و باید نکات ایمنی را به شدت آن روز را به منطقه

کردند، یک چاقوی ارتشی رعایت کنند. بعد هم عالوه بر تفنگی که حمل می

رف ح تیر به هریک داد و باز تاکید کرد که در شرایط بحرانیبزرگ و یک هفت

سربازان همراهشان را بی چون و چرا گوش کنند. بعد همگی سوار شدند و به 

 سوی کوهستانی که قدری دورتر بود حرکت کردند. 

ه شد و سه نفری کآن روز شکاف بین امتیازهایشان به تدریج نمایان می

 ها رفتند و این امکان را پیدا کردندبیشترین امتیازها را آورده بودند به چرخبال

که از آسمان بربرها را شکار کنند. آن زن استخوانی مامبا هم یکی از برندگان بود 

ی دیروزی را پاییدند و ی گروه جدا شد. آرمین و کوال آن پسر دیوانهو از بقیه

وقتی دیدند سوار شد، خودرویی دیگر را انتخاب کردند. یکی از چیزهایی که 

این بود که به جای دو سرباز، چهار داد آن روز شرایط تغییر کرده، نشان می
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سرباز در هر خودرو نشسته بودند و باعث شده بودند جا برای همه قدری کم 

 باشد.

ا ی دلیل این احتیاطهرفتند، آرمین از یکی از سربازها دربارهدر راه که می

اندام پرسید. سرباز طی دو روز گذشته رفاقتی با آنها به هم زده بود. مرد درشت

ار زورمندی بود که سبیلهای کلفت سیاهی داشت. سربسته گفت که و بسی

ها یای به گروه شکارچدهند حملهخبرهایی به ستاد تیبلیس رسیده و احتمال می

واقعا »کرد، پرسید: انجام شود. کوال که با کنجکاوی حرفهایش را گوش می

 «ند؟ما بزنای به شان صدمهامکانش هست بربرها بتوانند با سالحهای ابتدایی

بربرها نه، ولی خبر رسیده که دشمنی »سرباز بعد از مکثی معنادار گفت: 

 «تر از بربرها در منطقه دیده شده است.بسیار خطرناک

تر از بربرها هم پیدا چه دشمنی؟ مگر کسی ترسناک»آرمین پرسید: 

 «شود؟می

 بله، کسانی»ی سبیل سیاهش را با خشم جوید و گفت: سرباز گوشه

دانیم. تند به اسم موغان. موجودات مرموزی که ما هم چیز زیادی از آنها نمیهس

اما بسیار خطرناک هستند. بربرها مثل خدایان برایشان احترام قایلند. من دو تا از 

ام. خبرهایی رسیده که انگار باز ی آنها از دست دادهدوستان خوبم را موقع حمله

 «است.شان بین بربرها پیدا شده سر و کله

 «ای از بربرها هستند؟موغان؟ اینها هم قبیله»کوال گفت: 

نه، »خواهد در این مورد حرف بزند، گفت: سرباز که معلوم بود نمی

 «دانیم. شاید هم باشند...راستش درست نمی
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بعد هم حرفش را به خاطر نزدیک شدن یکی از سربازهای دیگر برید و 

موغان »ی کرد و رفت. سرباز سبیلو گفت: سکوت کرد. آن سرباز دیگر آمد و سوال

ت آید. نصیحجادوگرهای نیرومندی هستند. کارهای عجیب و غریبی ازشان بر می

مرا گوش کنید و اگر به آنها برخوردیم با تمام قوا فرار کنید. هیچ وقت سعی 

 «نکنید موغان را شکار کنید...

 

 

 

 

 

 کی موغان؟ فرقشانولی از کجا بفهمیم کی بربر است و »آرمین گفت: 

 «در چیست؟

 وقتی یک موغان را ببینی غیر»ای به او انداخت و گفت: سرباز نگاه خیره

اش. بگذریم، من تا همین حد هم مجاز ممکن است با چیز دیگری اشتباه بگیری

گوید بیهوده باعث ترس و نبودم در این مورد حرف بزنم. سرهنگ تکین می

 «شود.ها میوحشت شکارچی

ویشان در اینجا خاتمه یافت، بی آن که حرفهای رد و بدل شده گفتگ

ی که ابرای آرمین و کوال معنای چندانی داشته باشد. همه زمان به نسبت طوالنی

زا گذراندند و با هم ی انباشته از مواد شادیدر راه بودند را به نوشیدن آبمیوه

شان ار دو روز گذشتهسرودهای جنگی خواندند و با تماشای بخشهایی از فیلم شک
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هایی خود را سرگرم کردند. تا این که به کوهستانی بریده بریده رسیدند که صخره

 تیز و زیبا داشت. 

ز، شکارچیان عزی»ی سرهنگ تکین بر نمایشگر نمایان شد و گفت: چهره

مان ایم. به دالیل امنیتی مقصد اولیما به محل زندگی بربرهای کوهستانی رسیده

 «تر بود را رد کردیم و قدری دورتر از آن شکار خواهیم کرد.که نزدیک

وقتی این حرف را زد، آرمین متوجه شد که سربازان نگاهی معنادار به 

شان صلیب کشیدند. همه به سرعت موضع هم انداختند و دوتایشان روی سینه

گرفتند و باز آرمین پشت مسلسل سنگین نشست و کوال در کالهک باالی خودرو 

دار نشست. این بار همسفرانشان عبارت بودند از یک زوج تفنگ دوربین پشت

نشستند، یک جوان کم ی نحیف و فرتوت که هردو پشت مسلسل میسالخورده

حرف و بلند قامت که موهایش را از ته تراشیده و پوست سرش را خالکوبی 

 نشست.کرده بود و روزهای پیش هم همسفرشان بود و همیشه پشت توپ می

یک دختر بسیار جوان ظریف هم بود که با کوال رفیق شده بود و مثل او تفنگ 

 داد.دار را ترجیح میدوربین

راهی کوهستانی باال رفت و از خودرو با سرعتی به نسبت اندک از کوره

با  هااند. چرخبالگوش به زنگ بودنِ سربازها معلوم بود که خطری را حس کرده

پاییدند. ردیف کردند و همه جا را میحرکت میسر و صدا بر فراز سرشان 

 اش پرتگاهی عمیقخودروهای زرهی از کوره راهی پیچاپیچ باال رفتند که کناره

دهان گشوده بود. در این بین ناگهان صدای شلیک تیری برخاست. همان دختر 

هوا تیری در کرده بود. دختر با چشمانی جوان بود که انگار از شدت هیجان بی

شده به سربازاهای اخمو توضیح داد که کسی را باالی کوه دیده که بالفاصله گرد 

 ناپدید شده، اما کسی حرفهایش را جدی نگرفت. 
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کوره راه را با سرعتی به نسبت اندک طی کردند و در باالی آن به 

شد. اش دیده میهای بربرها در میانهی وسیع و سرسبزی رسیدند که خیمهمحوطه

راه باریک به قدری بر اعصابشان فشار آورده بود که با دیدن حرکت در کوره

ی اردوگاه همگی فریادی از شادمانی برکشیدند. این فریاد به سرعت به نعره

ی جنگی تبدیل شد. چون چند تایی از بربرها از چادرهایشان بیرون وحشیانه

د و پا به آمدند و آنها را دیدند و ناگهان جمعیت زیادی از اردوگاه خارج شدن

فرار گذاشتند. خودروها با سرعت تمام به سویشان هجوم بردند و توپدارها شروع 

ها یکی پس از دیگری به زای مرگبار. خیمههای آتشکردند به شلیک گلوله

خاکستر تبدیل شدند و چند نفری که درشان گیر کرده بودند مثل عروسکهایی 

وار به اطراف زد دیوانهبیرون می های سرخ از بدنشاننورانی در حالی که شعله

 گفت برای ایندویدند. آن دختر جوان شروع کرد به نشانه گرفتن آنها و میمی

شد حدس زد که برای کند. هرچند میکه بیشتر از این درد نکشند راحتشان می

گرفتن امتیاز حرصی هم دارد. چون شکار بربرهای زخمی یا در حال سوختن هم 

 المها داشت.امتیازی مشابه س

زنها  کردند.کش کوه درختزاری بود که بربرها به آن سو فرار میدر سینه

ن کردند. شمارشاهایشان را بغل کرده بودند و مردها پشت سرشان حرکت میبچه

 ریخت،شان میخیلی زیاد بود و با وجود آن که رگبار مسلسلها فوج فوج به زمین

قرار داشت. چند دقیقه بعد مردها ناگهان  باز هم هدف فراوانی برابر چشمانشان

ایستادند و برگشتند و با خودروها روبرو شدند. بیشترشان تفنگهایی عتیقه در 

تاثیر ی خودروها به کلی بیهای ضدگلولههایش بر شیشهدست داشتند که گلوله

 هایشان مثل تگرگ درستشان عجیب دقیق بود، چون گلولهگیریبود. اما نشانه

رد. کآمد که اگر شیشه نبود، شکارچیان را سوراخ سوراخ میهایی فرود میدر جا
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خواهند سرعت ها سنگر گرفته بودند و معلوم بود که میمردها پشت صخره

ی فراریان بدهند. اما خودروها را کند کنند و به این ترتیب فرصتی به بقیه

 د. ه رگبار بستنچرخبالها در این لحظه سر رسیدند و بیشترشان را از باال ب

ای غریب رخ داد. ی این هنگامه بود که ناگهان حادثهدرست در میانه

صدای انفجاری بسیار مهیب در پشت سرشان برخاست، طوری که موجِ آن برای 

ای گوش همه را کر کرد. سربازها با وحشت به آن سو نگاه کردند و شروع لحظه

ها وریستی تدن. آرمین که مثل بقیهکردند چیزهایی را به زبان ترکستانی فریاد ز

ی عظیم سوزان سردرگم شده بود، به آن طرف نگاه کرد و چیزی جز یک توده

خبالی ی چری له شدهای آتش فروکش کرد و توانست بدنهندید. آنگاه برای لحظه

 را تشخیص دهد. 

 

 

 

 

 

 

شان چرخبالی غولبازیچطور ممکن بود بربرها با آن تفنگهای اسباب

در جستجوی پاسخ به آسمان نگاه کرد و دید دو تا چرخبال  آسا را سرنگون کنند؟

 توانست از شکافکنند. میدیگر دارند به شدت به جایی روی زمین شلیک می

ود، دار نشسته بایِ خودرو، از همان جا که کوال پشت تفنگ دوربینکالهک شیشه

بر  ته بود و داشت با هیجانآن زن مامبا را ببیند که پشت تیرباری بزرگ نشس
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اش را به همان سو برگرداند و از حیرت بارید. آرمین سر مسلسلای گلوله مینقطه

 بر جای خود خشک شد.

ی اندکی که بین خودروها و بربرهای درست در برابرشان، در فاصله

شان بر سنگر گرفته پشت سنگها باقی مانده بود، سه نفر ایستاده بودند. از سایه

شد تماشایشان کرد. چون آمد که سه مرد بلند قامت باشند. اما درست نمیمی

ها و خودروها بر رویشان متمرکز شده بود و گرد و آتش سنگینی از چرخبال

ت و حرکای گرداگردشان کشیده بود. آن سه نفر اما بیخاک و آتش را مثل پرده

ی میدان شند و بر میانهایستاده باقی مانده بودند. گویی که تصویری سه بعدی با

 « موغان!»جنگ بازتابانده شده باشند. سرباز سبیلو فریاد زد: 

ی خودرو با شنیدن این حرف پایش را روی ترمز گذاشت و باقی راننده

شان با همان سرعت به سوی سه پیکر پیش خودروها هم توقف کردند. فقط یکی

کرد، با وحشت دید میتاخت. آرمین که داشت با مسلسل به سه موغان شلیک 

که یکی از آنها دستش را باال گرفت و خودروی پیشتاز مثل یک قوطی حلبی 

پیکر چرخداری مچاله شد. خودروی زرهی بزرگ و نیرومند که مثل کشتی غول

بود، انگار در مشت غولی مهیب فشرده شده باشد، شروع کرد به چروکیده شدن. 

های همان ت و همه صدای نعرهسر و صدای جیغ و دادی از درونش برخاس

کرد را شنیدند که با درد و ترس وار به گوسفندها شلیک میجوانکی که دیوانه

ی گرد و غبار و آتش بار ی محو مرد موغان از پشت پردهآمیخته شده بود. سایه

اش یکسره دیگر دستش را تکان داد. گویی که پتکی بر خودرو کوبیده باشند، بدنه

انفجاری خفه از درونش برخاست. سر و صدای فریادهایی هم له شد و صدای 

 آمد ناگهان قطع شد. که از آن می

 «چی شد؟ این چی بود؟» آرمین با وحشت به سربازها گفت:
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خراشی جیغ کوال هم از باالی کالهک داشت با صدای تیز و گوش

نده را دکردند ماشین کشید. سربازها ولی زیاد یکه نخورده بودند و سعی میمی

کرد از باال به سوی عقب از موغان دور کنند. چرخبالی که زنِ مامبا را حمل می

 ای از صداهای انفجار برخاست و برایانگیز شیرجه زد و زنجیرهسه پیکر شگفت

ها را از چشم ناپدید کرد. وقتی گرد و غبار و دود فرو نشست، دقایقی موغان

های فراوان در اطراف سه موجود و گلوله دیدند که زمین به خاطر برخورد بمبها

ای کمابیش گداخته تبدیل شده است، اما آن سه همچنان در مرموز به گودی

ی از آسیب ای این بخش سوخته و گداخته ایستاده بودند بی آن که هیچ نشانهمیانه

 را نمایان سازند. 

ی آن جهنم به قدری ی سر پا ماندن آن سه نفر در هنگامهصحنه

ن ها پدید آمد. آنگاه آن سه تانگیز بود که مکثی در آتش باریدن بر موغانفتشگ

ی نمود، از دایرهبه حرکت در آمدند. با قدمهایی چابک و حرکاتی که اثیری می

شد دید که هر سه ی زمین بیرون آمدند و از هم جدا شدند. حاال میسوخته

شان ی بر سرشان است. یکیی بلند سبزی در بر دارند و کاله بلند سپیدجامه

راست به سوی خودروی آنها حرکت کرد. بیش از پنجاه قدم با آنها فاصله نداشت 

ه ی زیبایش را ببینند کی مردانهی کاله بلندش چهرهتوانستند از زیر سایهو می

شباهتی به بربرهای زشت و سیاهرو نداشت. مرد موغان به سادگی به سوی آنها 

رسید مسلح نباشد. تنها عصایی بلند را در دست به نظر میداشت و گام بر می

داشت که بلندایش از قد خودش قدری کوتاهتر بود. در خودرو همه فلج شده 

 کردند.بودند و به نزدیک شدن او نگاه می

ها سرازیر شد و ناگهان بار دیگر رگبار شلیک از چرخبالها بر موغان

درو همه به دست و پا افتادند و طلسمِ سکوت و حیرت در هم شکست. در خو
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به  توانستندی اندک میشروع کردند به شلیک به مرد سبزپوش. از آن فاصله

ما آسیبی کند، اهای توپ و مسلسل به بدن مرد برخورد میروشنی ببینند که گلوله

رساند. انگار که با سالحهایی بدوی دیواری فوالدی را نشانه گرفته به او نمی

 باشند. 

 

 

 

 

 

 

وقتی شلیکها بار دیگر آغاز شد، مرد سبزپوشی که به آنها نزدیک شده 

بود عصایش را به سویشان باال گرفت. خودرو به لرزه افتاد و چندان تکان تکان 

ی ای مهیب زمین را زیر چرخهایش بلرزاند. بعد هم دیوارهخورد که انگار زلزلهمی

های خودرو که سقف و کناره ایهای ضدگلولهخودرو در هم فشرده شد و شیشه

ایی ساخت، با صدپوشاند و آن را به جامی بلورین و نفوذ ناپذیر شبیه میرا می

وحشتناک خرد شد و فرو ریخت. مچاله شدنِ جلوی خودرو باعث شد راننده 

بین فلزهای درهم فرو رفته گیر کند و در چشم به هم زدنی جان بسپارد. سربازها 

و در خودرو را گشودند و از آن بیرون پریدند. همان  به جنب و جوش افتادند

پشت سر ما بمانید و اگر دیدید خودرو دارد »ها گفت: سرباز سبیلو به شکارچی

 «شود از آن بیرون بیایید...له می
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سربازها با آمادگی رزمی چشمگیری به سوی مرد سبزپوش حرکت 

ها دیگر از آن موغان کردند. از آن سو کوال و آرمین با وحشت دیدند که یکی

ی آهنین با صدای وحشتناکی عصایش را به سمت چرخبال بلند کرد و پرنده

باالی سرشان منفجر شد. این همان چرخبالی بود که زنِ شکارچی شرکت مومبا 

در آن نشسته بود. چرخبال دیگر در آسمان دور زد و سعی کرد بگریزد، اما آن 

اطی پیش برود. بدون آن که معلوم باشد چه ارتب ی ستیغ کوههم تنها توانست تا لبه

بین عصای موغان و انفجارها وجود دارد، آن هم در چشم به هم زدنی متالشی 

ای آهن پاره بر زمین ریخت. این یکی چرخبالی بود که شد و به صورت توده

 سرهنگ تکین سوارش بود.

عت د و به سرآرمین، کوال و دختر جوان بعد از دیدن این انفجارها ترسیدن

از خودرو بیرون خزیدند. پسرجوانی که سرش را خالکوبی کرده بود در این میان 

 اش گرفتار شده بود. فریادهایپایش شکسته بود و پشت توپِ له و لورده شده

ی فوالدین خودرو که حاال با فرو ریختن کمک او را نادیده گرفتند و پشت بدنه

رفتند. سربازهای حامی صلح با فریاد به سوی نمود، سنگر گهایش برهنه میپنجره

د رسیمرد سبزپوش دویدند. مرد همچنان آرام به جای خود مانده بود و به نظر می

آماده است تا همزمان با چهار تن گالویز شود. حرکات بعدی او به قدری 

ها را بر جای خود خشک کرد. مرد سبزپوش چندان انگیز بود که شکارچیشگفت

ف پیکر در برابرش الغر و نحیو رشید بود که سربازهای تنومند و غولبلندقامت 

نمودند. هر چهار سرباز با چاقوهای ارتشی آخته به او حمله بردند، اما کاری می

آمد، با آنها از پیش نبردند. مرد سبزپوش با حرکاتی بسیار سریع که به چشم نمی

ان بر زمین ریخته بودند. درگیر شد. یک دقیقه بعد هر چهار نفر مثل برگ خز

ی مرگ همان سرباز سبیلو را ببیند، وقتی که انگشتان آرمین فقط توانست لحظه
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ی مرد سبزپوش شانه و کالهخودش را گرفت و به سادگی گردنش را کشیده

 شکست. 

خودروی دیگر هم انگار در حال متالشی شدن بود. داشتند از داخلش به 

ردند. اما وقتی صدای زنگدار درهم فرو کسومین موجود سبزپوش شلیک می

های ضد گلوله برخاست، معلوم شد که آنها هم بختی رفتن فلز و شکستن شیشه

برای رهایی ندارند. آن خودرو هم در هم فشرده شد و صدای جیغهای دردناک 

خاست. بعد شدند از آن بر میکسانی که ال به الی فلزهای از هم دریده له می

خلش سه نفر خود را بیرون کشیدند و روی زمین نشستند و دیدند که از دا

 دستانشان را باالی سرشان گرفتند. دو نفرشان سرباز بودند.

از این سو مرد سبزپوشی که چهار سرباز را به آن راحتی از پا در آورده 

شان عجله داشت به خودروی درهم شکستهبود، همچنان با قدمهایی آرام و بی

ی رو که کنارش سنگر گرفته بودند ناگهان انگار زیر ضربهشد. خودنزدیک می

پتکی نامرئی کوبیده شده باشد، له شد و از هم پاشید. در هیاهوی زنگِ پیچ و 

تاب خوردن آهن و فوالد، صدای استمداد پسرک گرفتار در آن هم بریده شد. 

ان کنمزمهآرمین و کوال و دختر جوان نگاهی هراسان به هم انداختند. دختر جوان ز

 «یعنی باید خودکشی کنیم؟»گفت: 
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فشرد، آرمین که با دستان لرزانش تفنگش را مثل نوزادی در بغل گرفته می

 «خودکشی؟ نه، نباید خودکشی کنیم...»گفت: 

 «یم.کنند... باید خودکشی کندانید که با اسیرانشان چه میمی»دختر گفت: 

حشتناک است، چرا آن سربازها اگر اسیر شدن این قدر و»کوال گفت: 

 «تسلیم شدند؟

سربازهای ما تسلیم نشدند... من خودم دلِ این کار را ندارم. » دختر گفت:

 «شما به من شلیک کنید...

ایم، نه قتل ما برای شکار بربرهای وحشی اینجا آمده»آرمین گفت: 

 «کنم.شهروندان متمدن... من که به هیچ کدامتان شلیک نمی

این گفتگوها بودند که مرد سبزپوش به باالی سرشان رسید. با هنوز در 

چشمانی گشوده از هراس به او خیره شدند و هر فکری از ذهن و هر رمقی از 

هایشان رخت بر بست. مرد با چشمانی که انگار چراغی درش برافروخته عضله

مراه ه هایتان را کنار بگذارید ولطفا سالح»بودند، به هر سه خیره شد و گفت: 

 «من بیایید!
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 فوتبال دنِیعاشور یبرا ییاپیشنهاده

 ی فوتبال ایران و کره()نوشته شده پیش از مسابقه

 

مطرح شده  انیاز آقا یبرخ یجالب توجه از سو ییشنهادهایروزها پ نیا

حال و » شود،یو کره که مصادف با تاسوعا برگزار م رانیفوتبال ا یتا مسابقه

مثل  یمدرن جمع یباز کی شودیکه چطور م نیکند. ا دایپ «ییعاشورا ییهوا

نج و بغر یاست که راه حل ییکند، البته معما دایپ ییاحال و هو نیفوتبال چن

 کنانیکه نوابغ بزرگ داشتند آن بود که باز یشنهادیپ نیدارد. نخست یتخصص

ردم ا مکند تا مباد یخوددار فیحر میاز زدن گل به ت یحماس یدر حرکت یرانیا

ز یزروز ع نیدر ا یگناه بیترت نیخوشحال شوند و به ا یمل میاز برنده شدن ت

شده  شنهادیهم پ گرید یهابه آسمان صادر گردد. راه رانیپرورِ اعقل یاز خطه

 یفهیراستا وظ نیبوده است. در ا ومیدر استاد انیتماشاچ یزننهیاش سکه نمونه

 :مطرح کنم مانیفوتبال کرو دنیعاشور یبرا شنهادیچند پ دانمیخود م یشرع

 یپلوخور راهنیباز و پ یقهیو  اهیبا لباس س یهمگ یرانیا کنانیباز . 1

حاضر  یجهان یرقابتها یبر گردن در هنگامه اهیس یهیبا چف حایو ترج یمشک

 کنانیباز کند،یاز دستش استفاده نم یفوتبال کس یشوند. از آنجا که در باز

درهم شکستن  یهیما بیترت نیو به ا رندیبگ ریدر دستانشان زنج نندتوایم یرانیا

  .شوند شانیکرو فیحر یهیروح

 یباد یبه سازها زیآمنیآشکار و توه یاز آنجا که سوت داور شباهت . 2

 یرعش ینکات تخصص تیو فلوت دارد، داور محترم ضمن رعا پوریو ش یمانند ن
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زنان را پاره کند و نعره بانشیگر کنانیار به بازهشدار و زنه یبرا هایباز انیدر جر

 «!من یواااا یا» دیبگو

 یاختشنفوتبال به لحاظ جامعه میدو ت ییارویکه رو نیبا توجه به ا . 3

ا ر یریتصو نینبرد دو سپاه است و در ذهن مردمان هم چن یسازهیدر اصل شب

رمز لباس ق دیزیسپاه  از دیدر تقل میرا وادار کن یکرو کنانیباز کند،یم یتداع

یف یهیتعز کیبه صورت  یبپوشند و کالهخود پردار بر سر بگذارند و کل باز

غلبه  باطل میحق بر ت میبار در آخرِ کار ت نیشرط که ا نیاجرا شود، با ا البداهه

 .کند

ندان و مقتدرانه فرز دهیچیپ یاتیعمل یط یگروه ضربت استشهاد کی . 4

 رندیچند روز قرض بگ یکشور برا نیرا از ا یکرو نکنایاز باز یخردسال برخ

ارد را کودک د گریبه باز ازیکه ن ییفوتبالِ مورد نظر بخشها-هیتعز یانهیو در م

دشمن درهم شکسته شود  میت یهیروح بیترت نیاجرا کنند تا به ا شانیا یاریبا 

 .کند رونیو فکر گل زدن را از سر ب
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 یکشی، یک نمونهتیم ملی با الهام از سنت عَلَمبان محترم دروازه . 5

سبک و محکم از عَلَمی نوزده تیغه را در کل طول بازی روی دوش خود حمل 

ی بازیکنان خودی ی تقویت روحیهعالوه بر این که این ابراز رشادت مایه .کند

تواند بان میشود، در شرایط خطر دروازهو خُرد و خمیر شدنِ ذهنیت حریف می

ی وی زمین زانو بزند و با نمایش حرکات رکوع و سجود دروازه را با پشتوانهر

 .این نماد ارجمند از گزند توپهای کفار حفظ نماید

زنی در شبهای عزیز عاشورا های سینهبا الهام از وقایع جاری در دسته . 6

ادیوم تو تعلیق معمول و شرعیِ برخی از تابوهای اجتماعی، بانوان هم بتوانند به اس

به این ترتیب  .فوتبال را تماشا کنند-بیایند و مثل تماشگران مرد این ترکیب تعزیه

زنان مان هم مثل سینهمشت محکمی به دهانی زده خواهد شد و بازیکنان تیم ملی

  .ها با شور و شوق بیشتری دل به کار خواهند داددسته

 ود تا به جایی فوتبال هماهنگ شبا تماشاچیان محترم و فرهیخته . 7

ر شان را بفحش و توهین به بازیکنان تیم حریف، شعارها و سرودهای انقالبی

برای این که رنگ بانوان  .محور مفهومیِ اعضای مؤنث خاندان یزید تنظیم کنند

حاضر در ورزشگاه از شنیدن این شعارها دگرگون نشود، تماشاچیان غیورِ مرد 

ای حفظ کنند تا شعارها را به زبان کره ای از اینی فشرده نسخهطی چند جلسه

ها متوجه شوند که هیچ کس به نوازی مردم کشورمان، کرویضمن نمایش مهمان

 شود که هفتدارد و قضیه به کسانی مربوط میشخص ایشان توهینی روا نمی

 .انداند و اصوال ربطی هم به ماجرا نداشتهکفن پوسانده

لب شوند تا در صورتی که خدای یک گروه از جوانان غیور داوط  . 8

زنی ی کره تجمع کرده و به قمهناکرده تیم ایران گل خورد، در اطراف دروازه
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ی این حرکت ما این است که تیم دشمن با مشاهده بینیپیش .مشغول شوند

 .حماسی بازی را واگذار خواهد کرد

 

 

 

 

 

موج «موسوم به  برای مقابله با تهاجم فرهنگی مکزیک و حرکات شنیع. 9

 »گرداب ایرانی«ی ، تماشاچیان گرامی در لحظات حساس بازی صحنه»مکزیکی

سازی کنند و در پایان بازی طی مراسمی شورانگیز همگی سوگند یاد را شبیه

 .کنند که تا پایان عمر از خوردن ذرت مکزیکی خودداری نمایند

کیک و چایی دست اندرکاران محترم به جای ساندویچ و ساندیس و . 10

، (که اولی را استعمار پیر انگلیس و دومی را استعمار جوان روس اختراع کرده)

 زردی زمین دیگهای بزرگ بگذارند و به تماشاچیان آش و شلهدر چهار گوشه

.های همسایه هم خیرات کنندها را برای استادیومنذری بدهند و این خوراکی

ی تزیین شده برای تعزیه در میانههای تیم پزشکی و تدارکات با اسب. 11

 .زمین تردد فرمایند
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ال ها پیش از انتقخوانیی مرسوم در شبیهبازیکنان مصدوم به شیوه. 12

به بیمارستان در سراسر ورزشگاه دست به دست چرخانده شوند و یک مداح 

صدای دلیر بر باالی سرش حضور داشته باشد و دعاهای مناسب شفا گرفتن خوش

  .شان بخواندوت خوش در گوشرا با ص

گزارشگران به جای شرح معمولی و خنک جریان بازی، حرکات . 13

مثال  .های تاریخی در قالب مداحی بازگو کنندبازیکنان را با استفاده از استعاره

عنصر، ماند که منحوس همچون عمر سعدِ سست »لونگ پونگ جونگ«بگویند 

هرچند تیرِ شوت خورده بود، ولی به سوی جواد نکونام «یا  »پاس بدهد یا نه

 ...»!بان کروی تاختی دروازهخیمه

اگر بازی به ساعتهای غروب آفتاب برخورد کرد، چراغهای استادیوم . 14

را خاموش کرده و با الهام از شام غریبان هر تماشاچی یک شمع روشن در دست 

 .داشته باشد

اجباری رخ بنماید، در  چنینشناختی پیش از آن که به دالیل بوم. 15

مقام نوعی رزمایش مقدماتی، آب آشامیدنی بر کل تماشاچیان و بازیکنان بسته 

 !والسالم      .شود
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 1330ی مردم ایران در دهه نگاره:
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

رش دوستانم منتش ی کوچکی برایایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

ه شان بفرستند. چرا کشوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

htام بر تلگرام )است که در کانال t ps ://t el egram.me/sherwi n_vaki l i   )

www.soshiام )عضو شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی ans .i r ( نیز منتشر  

ی سیمرغ را برایم به کنم. لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان دربارهمی

ی یا بر تلگرام به شناسه   sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 
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