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ایرانیان در سراسر تاریخ خویش ،که به درازای تاریخ جهان است،
خویشتن را در میانهی جهانی یافتهاند که پیچیدگیهای خود را داشته و تهدیدهای

سرمقاله
* در جغرافیای ما تاریخ در حال پوست انداختن است و اندکاند

خاص خود را برای مردم این قلمرو پدید میآورده است .با این همه هرگز این

چشمانی که همچنان در برابر این چشمانداز نابینا مانده باشند .رقص شمشیر

جهان چنین پیچیده و چنین یکپارچه تهدید کننده نبوده است .چالش پیشاروی ما

ترامپ و شیخ سعودی گوشهای از ترک خوردنهای پوستهی قدیمی تاریخ است

آشوبی است همتای آنچه که پیش از این مقدونیان و مغوالن در خانمانمان

و نخستین عملیات داعش در تهران منفذی دیگر از آن محسوب میشود .این بار

برانگیختند .اما باید این را هم در نظر داشت که ایرانیان نیز هرگز در سراسر تاریخ

نیز مانند بارهای پیشینی که بارها در گذشتهی ایران زمین تکرار شده ،مردم این

خود تا این اندازه پرشمار و زورمند و در هم تنیده نبودهاند .از این روست که

سامان با ضرورتِ خروج از پوستهی به ظاهر امن و آرام همیشگیشان روبرو

چشمانی که به خیره نگریستن به تاریخ خو کردهاند ،فرجام این رویارویی تاریخی

هستند ،و این ضرورتی است که هرچند شاید در آغاز دشوار و آزارنده بنماید،

را نیز از هم اکنون به خوبی تشخیص میدهند و برای سهیم شدن در آنچه باقی

اما بختی برای بال گشودن و قد کشیدن و دگردیسی یافتن را نیز به ارمغان

خواهند ماند ،جبههای درست و راهبردی کارساز را بر میگزینند...

میآورد.
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* نسخهی الکترونیکی کتابهای «داریوش دادگر»« ،تاریخ سیاسی
شاهنشاهی اشکانی» ،و «کوروش رهاییبخش» در خرداد ماه بر تارنمای

اخبار روزهای گذشته:

سوشیانس ( )www.soshians.irانتشار یافت.
* عصرگاه هفتم خردادماه نشست انجمن ادبی سیمرغ در ساختمان

* گروه «ویکی زروان» فعالیت خود را پس از دورهای وقفه از سر گرفت.

موسسهی سیاووشان برگزار شد .در این نشست موضوع بحث اشعار و آثار

خویشکاری این گروه بارگذاری مجموعهی هشتاد کتاب نگارنده در قالب

هوشنگ ابتهاج (سایه) بود .دکتر امیرحسین ماحوزی دربارهی وزن و ساخت

مدخلهایی مفهوممدار بر یک تارنمای ویکی است .تیم از یارانی تشکیل یافته

ادبی اشعار وی سخن گفت و من شرحی بر جامعهشناسی تاریخی آثارش به

که فایلهای خام کتابها و مقالهها را دریافت میکنند و بر اساس کلیدواژههای و

دست دادم .فایل صوتی این نشست بر کانال تلگرامام انتشار یافته است.

جفتهای متضاد معنایی پاره-متنهایی از آن استخراج کرده و بر ویکی بارگذاری
میکنند .در حال حاضر این ویکی بیش از صد مدخل را به مخاطبان عرضه
میکند .دوستانی که عالقمند به همکاری با این گروه هستند اعالم آمادگیشان
را

به

نشانی

تلگرامی

) (https://t.me/SherwinVakiliارسال کنند.
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* فصلنامهی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با نام سیمرغ در شکل و

* فیلمی که محتوایش با محور کتاب «اسطورهشناسی معجزهی یونانی»

قالبی نو انتشار یافت .در این شماره مقالهی «فراخوانی برای دگرگون ساختن

سازگار است و چند سال پیش ساخته شده بود ،طی روزهای اخیر در صدا و

هستی» من انتشار یافته است .آثاری از دکتر سید جواد طباطبایی ،دکتر روحاهلل

سیما به نمایش در آمد .مضمون اصلی فیلم تبارشناسی تقابل شرق و غرب و

اسالمی ،دکتر محمد عجم و دکتر محمد قزلسفلی نیز در این شماره انتشار یافته

پیشداشتهای نادرست در این زمینه است .نسخهای از این فیلم را بر کانال

است.

تلگرامام ( )https://t.me/sherwin_vakiliمنتشر کردهام.
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* نشست پنجم حلقهی فیلمپژوهی انجمن زروان با موضوع سهگانهی
ماتریس در سالن اندیشگاه کتابخانهی ملی برگزار شد .در این نشست من به
همراه مهندس محسن خیمهدوز ،دکتر نیما قاسمی و محمدرضا فهمیزی دربارهی
فیلم سخن گفتیم و دکتر غالمرضا آذری نیز مدیریت نشست را بر عهده داشتند.
این برنامه دور روز پس از حملهی داعش به تهران قرار گرفته بود بر خالف
انتظار با استقبال خوب دوستان و یاران روبرو شد .محتوای بحث من دربارهی
این سه گانه در همین شماره از سیمرغ به طور کامل انتشار یافته است.
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مرور خاطرات خورشیدیها
پاییز  :۱۳۸۲کویر نوردی
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چناناند ،یعنی هویتی داشت سستبنیاد که فقط با دین و مذهبش ،چه بسا فقط

چالش

با قومیتش و بیشک با بیپرواییهای وابسته به سن و سالش تعریف میشد.
صفحهاش در فیسبوک جالب توجه است .آخرین عکسی که از خودش گذاشته،

حالم چو دلیری است که از بختِ بدِ خویش

جوانی برومند را نشان میدهد که کولهای بر پشت ،خندان به دوربین نگاه میکند.

در لشکر دشمن پسری داشته باشد

آخرین عکسی که از او برداشتهاند ،سرِ بریدهاش را نشان میدهد .باقی بدناش

هرچند قدری دشوار است ،اما قصد دارم حس و حال پیچیده و درهم و

چندان تکه تکه شده که چیزی از آن قابل تشخیص نیست .گذار از عکس اولی

برهم چند دقیقهی پیشام هنگام نگریستن به صفحهی فیسبوک سریاس صادقی

به دومی به معنای دقیق کلمه توسط خودش انجام گرفت .وقتی که به آرامگاه

(یکی از تروریستهای حملهی تهران) را ثبت کنم .دشواری کار در آنجاست

رفت ،هرکس که سر راهش میدید را با گلوله زد .کسی که همان ابتدای کار

که آنچه دریافتم به راستی الیه الیه و پیچیده بود و تفکیک کردناش و ریختناش

کشت ،باغبان بیگناهی بود به اسم مازیار سبزعلیزاده که احتماال داشته اول

در ظرف زبان ،دست کم در این ابتدای نوشتن به نظرم نشدنی میرسد.

صبحی گلها را آب میداده .کیفیت مرگ سریاس اما قدری مضحک بود .با آن

سریاس صادقی یکی از داعشیهایی بود که به آرامگاه آیتاهلل خمینی

که عضو تیمی سه نفره بود ،به خاطر اشتباه نصب شدن تابلوی صحن حرم ،پس

حمله کرد .جوان بود و کرد بود و سنی و متعصب .چنان بود که خیلی از آدمها
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از تیراندازیهایش اشتباهی به بخشی پرت و دور افتاده از آرامگاه رفت و همان

در جایی خلوت خود را چنان متالشی کرده که فقط سر بریدهاش باقی مانده

جا در جایی خلوت خود را منفجر کرد.

است.

داستان زندگیاش بهتر از بقیهی تروریستها شناخته شده است .میدانیم

همه چیز دربارهی سریاس بین تراژدی و کمدی نوسان میکند .عضوی

که از سه سال پیش برای داعش فعالیت میکرده است .گزارش حزب دموکرات

از گروه داعش که به خاطر بریدن سر مردم شهرت دارند ،آخرین عمل عمرش

کردستان نشان میدهد که در غرب کشور برای داعش تبلیغ میکرده است .در

آن بوده که سر از تن خودش جدا کند .یک مسلمان متعصب و پرشور که شعار

سرزمینی ایرانی و میان کردهای غیوری که هم ضرب حملهی بعثیها را تحمل

اخالق و پرهیزگاری میداده ،از جان خودش گذشته و مهمترین کارش جنایتی

کردند و هم حاال دارند در آسورستان و میانرودان تازیانههای داعش را بردبارانه

چنین آشکار و ضداخالقی بوده که غریبهای را از نزدیک ببیند و با او روبرو و

تحمل میکنند ،دقیقا به جرم ایرانی بودنشان .میدانیم که مردم کردستان طردش

چشم در چشم شود و بعد بیدلیل به قتلش برساند .تروریستی تعلیم دیده و مبلغی

کرده بودند و حتا حزب اپوزیسیون آن ناحیه هم دربارهی گرایشهایش هشدار

باسابقه برای داعش که مسلح و مجهز به جلیقهی انفجاری بوده ،اما گول یک

داده بود .این را میدانیم که در ساعتهای پایانی عمرش با خونسردی آدمی به

تابلوی اشتباهی را خورده و ابلهانه در حیاطی پشتی دور از چشم مردم خود را

کلی ناشناس ،آن هم باغبانی بینوا را به گلوله بسته ،و این را هم میدانیم که چنین

منفجر کرده است.

ابلهانه گول تابلویی اشتباهی را خورده و بدون شناسایی مقدماتی هدفش رفته و
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با این پیشینه وقتی صفحهی فیسبوکش را باز کردم انتظار داشتم حسی
شبیه به خشم یا نفرت دربارهاش داشته باشم .اما اگر بخواهم شرط راستگویی را
برآورده کنم ،باید بگویم که چنین نبود .تصویر خندانی که آنجا میدیدم به سادگی
میتوانست یکی از دوستانم باشد .دوست و آشناهای زیادی دارم که جوان ،کرد،
مذهبی ،و متعصب هستند .به راحتی میتوانست در دانشگاهی دانشجویم ،یا در
باشگاهی حریف ورزشیام بوده باشد .شاید اگر در کوهستانی با همان شکل و
شمایل میدیدمش ،دستی برایش تکان میدادم و خوراکمان را با هم قسمت
میکردیم .او هم کسی بوده مثل دیگران .گیریم قدری نادانتر و متعصبتر و
کمعقلتر .اما آدمی بوده در میان آدمها .مثل آن بقیهشان ،که اسم برخیشان هم
به داعشیها نمیخورد .واقعا کسی که اسمش رامین یا فریدون بوده وقتی در
وقتی به چشمان سریاس در تصویر نگریستم -و به چشمان نیم بستهی

میان گروهی از ابوجهادها و قیومها بُر میخورَد چه حسی پیدا میکند

سر بریدهاش هم -طیفی از احساسات و عواطف را تجربه کردم که ترکیبشان
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برای خودم هم عجیب بود ،و به همین خاطر دست به نوشتن این متن بردم .متنی

اخالقیام و پیامدهای حقوقیاش ،و باید و شایدهای صورتبندی شده بر آن مبنا

که بیشتر یک یادداشت شخصی است و فکر نکنم خواندناش به درد کس دیگری

باز میگردد.
اما با همهی این حرفها ،پس حسی که با دیدن تصویرهای سریاس داشتم

بخورد ،و اصال نمیدانم چرا دارم اینها را مینویسم .شاید برای این که قضیه

چه معنایی دارد؟ بخشی از آن شاید به این خاطر بود که به نظرم آمد چه بسا اگر

برای خودم هم روشنتر شود!
برایم عجیب بود که در میان عواطفی که هنگام مرور صفحهاش تجربه

پیش از این فاجعه این پسر را میدیدم و گپی با او میزدم ،شاید که میتوانستم

کردم ،خشم و کین و نفرت غایب بود .دلخوری و ناراحتی و غم بیشک بود ،و

شکی در دلش ایجاد کنم و از راهی که میرفت بازش گردانم .شاید هم

تا حدودی افسوس ،و عجیب این که قدری حس تقصیر .همین جا این را صریح

نمیتوانستم ...اما دست کم به آزمودنش میارزید .شبیه این افراد را پیشتر یافتهام

بگویم که من به هیچ عنوان آدم نرمخو یا سازشکاری نیستم ،در حدی که دوستانم

و آزمودهام و دیدهام که وضعیتشان بیشتر به خاطر انزواست ،و بیتوجهی

گاهی تصویری خشن و زمخت هم از من دارند .من اعدام کردن کسانی که به

دیگرانی که یکیشان تک تک ما هستیم .سریاس در صفحهی فیسبوکش فقط

عمد آدم میکشند را درست میدانم و دربارهی جرمهایی مثل اسیدپاشی و تجاوز

 ۱۰۳دوست داشت .مطالبش را یکی دو نفر بیشتر پسند نکردهاند ،و اعضای

به عنف و مشابه اینها هم مجازاتهای سنگین را دادگرانه میدانم .دربارهی

صفحهاش تا جایی که از عکسهایشان بر میآید ،اغلب هویتی جعلی دارند.

داعشیها که جای خود دارند .اما اینها بخش نظری ماجراست ،یعنی به دستگاه

یکیشان که عکس صدام حسین را برای معرفی خود برگزیده توجهم را جلب
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کرد ،و دو دختر خانم به اسمهای رکسانا و سابینا ،که چه بسا آنها هم جعلی

تجزیهطلبی و نفرتپراکنی تبدیل شده .برهوتی که کل جهان در کار کود پاشیدن

باشند .شاید اگر دوستان بیشتری داشت ،شاید مهر بیشتری میدید ،چنین نمیکرد.

و آبیاریاش هستند و اگر نجابت تیرههای ایرانیِ کرد و ترک و عرب و بلوچ و

تنها دوستانش همان دیگهای تهیمغزِ لبریز از کین و نفرتی بودند که نه تنها قتل

عقالنیت نهادینه شدن در تمدنمان نبود ،میوههای تلخی بیشتر و درشتتر از اینها

بیگناهان را روا میدانستند ،که رفیق خودشان –سریاس -را هم به سمت

را محصول میداد.
بخشی از تقصیری که دربارهی سریاس حس میکنم را به گمانم همهی

خودکشی سوق دادند.
بخشی از حس افسوسی که دربارهی سریاس داشتم به اینجا باز میگشت

ما باید حس کنیم .این تقصیر را با آه و نالههای روشنفکرانه و شعارهای هواداران

که تا حدودی او را درک میکردم .شبیهاش را فراوان دیدهام و دیدهایم .تنها و

حقوق قاتالن و عفوخواهان نباید اشتباه گرفت .بر خالف آن زنجمورهها ،مهری

رها شده بودناش را ،و احتماال نادلچسب و نامطبوع بودن وسواسهای عقیدتیاش

راستین در اینجا هست که هر دو سویهی ایزد باستانی مهر را دارد :هم مهربان و

را میشود فهمید .شاید همین باعث شده گول گفتمانهای رنگارنگ سودجویانی

غمخوار و همدل است و هم جنگاور و سختگیر و دادخواه .مهری که شاید ناکام

را بخورد که در جامعهمان حاشیه میتراشند تا برای حاشیهنشینان سوگواری کنند

ماندناش است که آن حس تقصیر را برایم پدید آورده .مهری که عالوه بر رهاندن

با این انگیزه که با خلق کینه و دشمنی در همان حاشیه تثبیتشان کنند.

سریاس آدمکش ،به خونخواهی مازیار باغبان هم باز میگردد .آن مرد زحمتکشی

حاشیههایی مصنوعی از جنس قومیت و مذهب که به برهوتی برای رویاندن بذر
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که ناغافل و بیدلیل و پوچ در یک صبحگاه گرم خرداد با تیر سریاس به قتل

را مرتکب شده است .باید سریاسها را یافت و سخنشان را شنید ،بی این فرض

رسید.

بیبنیاد که هر عقیدهی زیانکارانهای محترم است .باید عقاید نامحترم و مردود
آری من احساس تقصیر میکنم که چرا سریاس را زودتر ندیدم ،که چرا

سریاسها را شنید و وادارشان کرد تا سخنانی متفاوت بشنوند .شاید که دریابند

نشد که گپی با او بزنم ،بلکه از خر این شیطان سیاهپوش پیاده شود ،که چرا وقتی

آن جهنمی که از آن میگریزند و برای خود میآفرینند ،همانا گره خوردن نام فرد

پس از این گپ و گفتها در آن هنگامی که در محلهاش و در و همسایه تبلیغ

است به تباهیای چنین آشکار ،و به یاد آورده شدنی است چنین رسوا ،در ذهن

داعش را میکرد ،یقهاش را نگرفتم و سماجت نکردم تا حرفهایی جز آنچه شنیده

مردان و زنانی هموطن و خویشاوند و همتبار .بر خالف شعارهایی که این

بود را بشنود .این که چرا او را زودتر نجات ندادم ،تا به دست خودش کشته

اشموغان در مجلس میدادند ،بوی تعفن مسلک مسخ خواهد رفت و نخواهد

نشود ،یا اگر چنین رهاندنی امکان نداشت ،چرا او را در آن هنگام که باغبانی

ماند .مردمی که خواهند ماند و به یاد خواهند آورد ،ایرانیها هستند .تیرههای

بیگناه را هدف گرفته بود درنیافتم و مهارش نکردم .و باز اگر نمیشد چرا او را

گوناگون ایرانی از کرد و لر و ترک و عرب گرفته تا گیل و مازن و پشتون و ارمن

نکشتم ،پیش از آن که مازیار را بکشد.

و گرج و بلوچ ،با همهی رنگارنگیِ باورها و آیینهایشان .باید دید و باید
«دیداند!» که سریاسها خواهند رفت ،و ما ایرانیها خواهیم ماند؛ شاید با حسی

سریاس را پیش از شماتت کردن ،باید فهمید .باید فهمید که در کدام

از تقصیر ،و شاید با حسی از افسوس...

جهنم خودساخته میزیسته و از بیم کدام جهنمی تخیلی این کردارهای اهریمنی
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 )۱آیا از کشته شدن هموطنان خود خوشحال هستید؟ آیا ناامنی جامعهی

رپسش

ایران ،هراس عمومی ،بیاعتمادی رهگذران به یکدیگر به نظرتان امر خوبی
میرسد؟ آیا خیر عمومیای در خیالتان میگنجد که مسیر رسیدن به آن از مرگ

هفت پرسش برای خودآزمایی سالمت عقل سیاسی

بیگناهان بگذرد؟
 )۲آیا میتوانید بین مفاهیم مجردی مانند داعش ،آمریکا ،عربستان،
جمهوری اسالمی و مفاهیم عینی و ملموسی مثل یک شهروند تهرانی یا کابلی که
گلوله خورده و کشته شده تفکیک ایجاد کنید؟ این امکان هست که موضعگیری
سیاسیتان در هواداری یا دشمنی با مفاهیم ردهی اول ،باعث میشود مفاهیم
ردهی دوم را نادیده بگیرید؟
 )۳آیا نظمی معنادار ،الگوهایی از سازمانیافتگی ،زنجیرهای از
رخدادهای پیوسته به هم را تشخیص نمیدهید که امنیت و آسایش و منافع ملی
مردم ایران زمین را نشانه گرفته باشد و خواهانِ ویرانی و آشوب در منطقه باشد؟
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اجالس ریاض و بمبگذاریهای کابل و هرات و حملهی آمریکا به مواضع ارتش

نیستید که طی صد سال گذشته ارتباط این گفتمانها با تجزیهی ایران زمین به

سوریه و کشمکش قطر و عربستان و انفجارهای تهران برایتان رخدادهایی بیربط

بیست سی کشور آشفتهی کنونی را ردیابی کنید؟ به نظرتان در برخورد با یک

است؟ جبههبندیای در این میان نمیبینید؟ خود را در یکی از طرفهای این جبهه

سلفی که کشتن ایرانیان شیعه را راه رستگاری میداند یا قومگرایی که تخریب

نمییابید؟

میراث تاریخی را وظیفهی حزبیاش قلمداد میکند چه نوع رفتاری درست و
سزاوار است؟

 )۴احیانا همچنان هوادار تحریم ،قهر و عدم مشارکت در سرنوشت
سیاسی کشورتان هستید؟ یعنی برایتان فرقی نمیکرد که االن آقای رئیسی رئیس

 )۶آیا حاضرید به خاطر حفظ امنیت و «شرایط بحرانی کنونی» چشمتان

جمهور باشد ،یا آقای روحانی؟ رفتارهای جمعی یکپارچه و خودجوش مردم

را بر فساد اداری پردامنه ،بالهت جاری در برخی از تصمیمگیریهای کالن و

طی سالهای گذشته – به ویژه در جریان رایگیریها -در ذهنتان حرکتی تودهای

پخمهساالری حاکم در دیوانساالری کشور ببندید؟ معتقدید باید در مواقع بحرانی

و کور و ابلهانه است ،یا سازمان یافتگیای عقالنی و سنجیده و هوشمندانه؟

به نظمهای موجود تن در داد و خاموش ماند ،یا این که فکر میکنید بحران به
جای آن که توجیهی برای تداوم نقصها باشد ،فرصتی برای اصالح ریشهایشان

 )۵آیا رویکردی هوادارانه ،روادارانه ،و نرمخویانه دربارهی گفتمانهای

است؟

ضدملی دارید؟ آیا به نظرتان پیوند میان تجزیهطلبهای پانترک و پانعرب و
پانهای دیگر با کوشش برای تجزیهی کشور کنونی ایران وجود دارد؟ کنجکاو
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پ.ن :آنچه امروز دیدیم ،بخشی بسیار جزئی ،تحملپذیر و به نسبت
خوشخیم از ویرانیای بود که همهمان را تهدید میکند .گام نخست برای
رویارویی با این بحران و ستونِ فقراتِ آن همبستگی رهاییبخشی که همه در
جستجویش هستند ،فهمِ موقعیت کنونیمان و آشکارسازی موضع و جایگاهی
است که برگزیدهایم .پاسخهای من به هفت پرسشی که طرح کردم روشن و
آشکار است .پیشنهاد میکنم شما هم پاسخی روشن برایشان داشته باشید.

 )۷آیا به مفهومی تاریخی و دیرپا به نام هویت ایرانی و ملیت ایرانی قایل
هستید ،که دسیسههای سنجیدهی بیرونی و دستکاریهای ابلهانهی درونی مایهی
فرسایش و بحراناش شده باشد؟ دلبستگیای ،پیوندی ،و تعلق خاطری به آن
دارید؟
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نگارهی ماه
مراسم ناموفق احضار  Zeitgeistدر ریاض با حضور سران کشورهای گوناگون
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فیلم ماتریس از یک سهگانهی اصلی و مجموعهای از پویانگاری ها و

نقد فیلم ماتریس

فیلمهای کناری تشکیل یافته است .از آنجا که پرداختن به همهی آنها در یک
نوشتار کوتاه دشوار است .در اینجا بحث را تنها بر سهگانهی ماتریس متمرکز

یکی از اثرگذارترین و جریانسازترین فیلمهایی که در سالهای پایانی

میکنم .اولین روایت از این مجموعه «ماتریس» بود که در سال The ( ۱۳۷۸

قرن بیستم ساخته شد ،ماتریس است .فیلمی که هم دربارهی محتوا و معنایش و

 )Matrix/ 1999به نمایش درآمد و موجی از توجه و ستایش را برانگیخت.

هم حتا نامیدناش در ایران ابهامی وجود دارد .چنان که اغلب مردم آن را
ماتریکس مینامند که واژهای خودساخته است .چون واژهی  matrixدر اصل

پس از آن «ماتریس دوباره بارگذاری شدهMatrix Reloaded/ ( »۱۳۸۲ /

انگلیسیاش مِیتْریکْس خوانده میشود و اگر بخواهیم به سنت مرسوم زبان پارسی

 )2003و «انقالبهای ماتریس )Matrix Revolutions/ 2003( »۱۳۸۲ /به

خوانش فرانسوی واژه را در نظر بگیریم ،باید آن را ماتریس بنامیم .چون این
کلمه در زبان فرانسوی ( )matriceچنین داللتی دارد و در پارسی هم پیشاپیش

طور همزمان اکران شدند .همهی این فیلمها پرفروش و نامدار از آب در آمدند و

در قالب متون ریاضی وامگیری شده است.

روی هم رفته یکی از اثرگذارترین فراوردههای سینمای آمریکا را پدید آوردند.
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کارگردان مجموعهی ماتریس برادران (یا خواهران!) واچوفسکی ( The

زوج واچوفسکی سراسر فعالیتهای سینماییشان را با هم به انجام

 )Wachowskisهستند که فیلم ماتریس دومین ساختهشان محسوب میشد.

رساندهاند و تنها به تازگی است که لیلی از کار کنارهگیری کرده است .نخستین

این دو گذشته از چیرهدستیشان در نوشتن فیلمنامه و کارگردانی ماتریس ،به

ساختهی این دو فیلمی بود به نام «وابسته )bound/ 1998( »۱۳۷۷ /که یک

خاطر آن که در میانهی کار جنسیت خود را تغییر دادند هم شهرتی یافتهاند .ایشان

فیلم سیاه پرحادثه بود با مضمونی کمابیش سطحی ،اما بسیار خوشساخت و

در ابتدای کار در قالب مردانه الرنس و اندرو پاول یا در جنسیت زنانهشان النا

گیرا که اعتباری برایشان در عالم سینما به همراه داشت.

و لیلی نامیده میشوند .تغییر جنسیت اندرو پاول به لیلی با عمل جراحی همراه
بوده است.
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شاهکار واچوفسکیها بیشک سه فیلم ماتریس است که در فاصلهی

ماتریس دارند اما هیچ یک موفق

 ۱۳۷۸تا  ۱۳۸۲به نمایش در آمد .این دو با همکاری گروهی از نویسندگان و

نشدند ترکیب شگفتانگیز آن

هنرمندان مجموعهای از کمیک استریپها و داستانهای کوتاه مربوط به فضای

مجموعه را بازآفرینی کنند.
مجموعهی ماتریس در یک

ماتریس را هم تا سال  ۱۳۸۸تولید کردند که به نهادینه شدن روایت و نمادهای

نگاه کلی سه فیلم را در بر میگیرد

مجموعهی ماتریس یاری رساند.
واچوفسکیها پس از ماتریس فیلمهای مشهور دیگری تولید کردند که

که روی هم رفته  ۳۸۰دقیقه درازا

در میانشان «خ مثل خونخواهی« ،)V for Vendetta/ 2006( »۱۳۸۵ /نینجای

دارند .هر سه فیلم بخشهای پیاپی و

آدمکش« ،)Ninja Assassin/ 2009( »۱۳۸۸ /ابر اطلسCloud ( »۱۳۹۱ /

در هم تنیدهای از یک داستان را روایت میکند که در یک ویرانشهر آینده رخ

 )Atlas/ 2012و «فرود برجیس)Jupiter Ascending/ 2015( »۱۳۹۴ /

میدهد .داستان بر محور شمار کمی از شخصیتهای اصلی (روی هم رفته ) را در

از بقیه نامدارتر هستند .در این میان «خ مثل خونخواهی» از نظر پیام سیاسی و

بر میگیرد که در داستانی علمیتخیلی نقش ایفا میکنند .در «ماتریس» شش

اخالقیاش و «فرود برجیس» به خاطر گیرایی تصویری و جلوههای ویژهاش و

شخصیت اصلی و شش شخصیت فرعی داریم ،در «ماتریس بارگذاری شده» شش

«ابر اطلس» به خاطر پیچیدگیهای فلسفی داستاناش شباهتی به مجموعهی

شخصیت اصلی و پنج فرعی جدید ،و در «انقالبهای ماتریس» تنها شش شخصیت
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فرعی تازه .یعنی در کل فیلم با دوازده شخصیت اصلی و هفده شخصیت فرعی

نسبت ساده ،تعقیب و گریز با خودرو ،هفت

سر و کار داریم که برای فیلمی به پیچیدگی ماتریس و فراز و فرودهایش به

تیرکشی و عشق و عاشقی عناصر

نسبت اندک است .در نتیجه واچوفسکیها این مجال را یافتهاند که

برسازندهاش هستند.
داستان فیلم یک محور ساده و پایه

شخصیتپردازی پخته و به نسبت پیچیدهای به دست دهند.
فیلم نمونهای غایی از سبک سینمایی سایبرپانک است و مجموعهای از

را در بر میگیرد .محوری که هستهی

مضمونهای علمی-تخیلی ،فلسفی ،مذهبی ،و تأمل برانگیز را با هم ترکیب میکند.

مرکزیاش از ایدهی «مغز در مخزن»

در کنار انبوهی از مضمونهای اندیشهبرانگیز ،گفتگوهای پرمعنای بریده بریده ،و

هیالری پاتنم برگرفته شده است .پاتنم که

رمزنگاریهای الیه الیه ،فیلم از سه سرچشمهی سینمای سرگرم کننده نیز با

فیلسوف علوم شناختی است ،در کتابش به نام «دلیل ،حقیقت و تاریخ» که به

گشادهدستی بهرهبرداری کرده است .یکی صحنههای بزن بزن الهام گرفته از

سال  ۱۳۶۰انتشار یافت ،استعارهای که پیشتر در مقالهی «مغز در مخزن» ( brain

سینمای هنگ کنگ که هنرمندانه و استادانه طراحی و اجرا شده ،دیگری جلوههای

 )in a vatبه کار برده بود را بسط داد .سخن او آن بود که به لحاظ

ویژهی سینمای علمی-تخیلی که با خالقیت و جسارت چشمگیری پیادهسازی

عصبشناختی هیچ راهی وجود ندارد بفهمیم جهان خارج به واقع وجود دارد و

شده ،و در نهایت سینمای پرحادثهی هالیوودی که گرهافکنیهای معماوار به
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دستگاههای حسیمان به تجربهاش مشغول است ،یا این که مغزمان در مخزنی

بخش مهمی از نقد فیلم به این

انباشته از مواد مغذی شناور است و این دادههای حسی با برنامهای به آن خورانده

دنیای مجازی و رام و مطیع شدن انسانها

میشود.

در آن از کتاب ژان بودریار به نام
واچوفسکیها همین ایده را گرفتهاند و نقشهی ویرانشهری در آینده را

«وانمودهها و وانمود» ( Simulacres

ترسیم کردهاند که در آن ماشینها بر اربابان انسانیشان شوریده و بر ایشان پیروز

 )et Simulationبرگرفته شده که آن

شده و همهی نمودهای تمدن انسانی را نابود کردهاند .آدمیان در این دنیای تیره

هم در سال  ۱۳۶۰و همزمان با کتاب

و تار به واحدهایی از تولید انرژی بدل شدهاند که توسط ماشینها در کشتزارهایی

پاتنم به زبان فرانسوی انتشار یافت .آرای

عظیم پرورده میشوند و برای آن که در مخزنشان آرام بگیرند ،برنامهای به نام

بوردیو برای واچوفسکیها چندان مهم بود که در جریان ساخت فیلم اعضای تیم

ماتریس در مغزشان اجرا میشود و به این ترتیب هرکدامشان در دنیایی مجازی

سازنده و هنرپیشههای اصلی وظیفه داشتند این کتاب را بخوانند! یکی از جمالت

شخصیتی و زندگیای پیدا میکنند .این دنیای مجازی همان دنیای آشنایی است

بنیادین این کتاب همان است که در فرجام فیلم اسمیت آن را همچون اعتراضی

که امروز ما در اطراف خود میبینیم.

به نیو میگوید .جملهای که بودریار به نقل از تورات میآورد آن است که «امر
وانموده (یعنی نمادی که جایگزین امری اصیل شده) هرگز پنهان کنندهی حقیقت
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نیست .بلکه خود حقیقتی است که این نکته را پنهان میکند که اصوال حقیقتی

نیامد و کَری-آن ماس (بازیگر نقش ترینیتی) بعدتر گفت که در فهمشان

در کار نیست .وانموده حقیقت است»...

دشواریهایی داشته است .در این میان کتاب کلی مهمتر از بقیه است ،چون از

در فیلم خودِ کتاب بودریار را در ابتدای فیلم در صحنهای میبینیم که

زاویهی نظریهی سیستمهای پیچیده به پیوند انسان و ماشین در جوامع انسانی

نیو در خانهاش دیسکهای هک شده را درونشان جاسازی کرده است .تعبیر

پرداخته و بخش عمدهی آنچه که در فیلم بر زبان بازیگران جاری میشود از آن

مورفیوس از دنیای بیرونی به «بیابان حقیقت» هم از این کتاب وامگیری شده

برگرفته شده است.
به این نکته هم اشاره کنیم که در میان هنرمندان فرانسوی ،شخصیتی

است .هرچند بودریار خود از روایت ماتریس دل خوشی نداشت و میگفت

غیرعادی به نام براکا لیختنبرگ اِتینگر به تازگی شهرت یافته که کلمهی ماتریس

کتابش با این شکل از خوانش سینمایی خراب شده است.
ناگفته نماند که واچوفسکیها کتابهای دیگری از جمله «روانشناسی

را باید نوآوری او دانست .اتینگر که اصالتی اسرائیلی دارد ،یک نقاش به نسبت

تکاملی» و «خارج از کنترل :زیستشناسی نوینِ ماشینها ،سیستمهای اجتماعی،

مشهور است که مضمونهایی برگرفته از روانکاوی و فلسفهی فمینیستی فرانسوی

و دنیای اقتصاد» اثر مهم کِوین کِلی (نشر )۱۳۷۳ :را هم در برنامهی درسی

را در آثار خود وارد کرده است .او بسیاری از آثار خود را ماتریس نامیده و این

هنرپیشهها و همکاران خود گنجانده بودند که محتوایشان برای فهم ماتریس

ایدهی ترکیب کردن نماد و واقعیت در قالب شبکهای به نام ماتریس به او تعلق

اهمیت بیشتری از کار بودریار دارد .برنامهای که چندان به مذاق برخی خوش
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دارد .او دو کتاب در این زمینه دارد که یکیشان «دگردیسی ماتریسی »۱۳۷۱ /و

نگارش رمانهای علمی-تخیلی است و دربارهی این مضمون چندین اثر مشهور

دیگری «خیرگی ماتریسی »۱۳۷۴ /نام دارد و واچوفسکیها بسیاری از نمادهای

دارد.

فیلمشان و به خصوص داللتی به نسبت مثبت از ماتریس در پایان ماجرا را از او

در میان منابع دیگری که برای واچوفسکیها در این فیلم الهامبخش

وامگیری کردهاند .خودِ کلمهی ماتریس اما ،بدان شکلی که در فیلم میبینیم در

بودهاند ،باید از داستان مشهور لوییس کارول یعنی «آلیس در سرزمین عجایب»

آثار اتینگر وجود ندارد و واچوفسکیها آن

هم یاد کرد .صحنهی بیدار شدن نیو از وهم ماتریس که با جریان یافتن آیینهای

را از رمان علمی-تخیلی سایبرپانک

بر بدنش همراه است استعارهایست که از «دنیای فراسوی آیینه»ی کارول گرفته

«نورومانسر» اثر ویلیام گیبسون (نشر:

شده است .همچنین جریان یافتن مشابه سیالی سیاه هنگام تبدیل شدن مردم به

 )۱۳۶۳وام گرفتهاند .هم گیبسون و هم

اسمیت هم از همین جا آمده است.

واچوفسکیها در تخیل دنیایی مجازی که

ردپای آثار کارلوس کاستاندا و نویسندگان عرفانگرای میانهی قرن بیستم

زیر سلطهی ماشینهای فریبکار است از

آمریکا را هم در فیلم میتوان تشخیص داد .به خصوص اشارههایی که در فیلم

فیلیپ ک .دیک تاثیر پذیرفتهاند که استاد

به عناصر بودایی و هندو دیده میشود احتماال از رواج عرفان هندی در میان
طبقهی متوسط آمریکایی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تاثیر پذیرفته است.
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این را هم بگوییم که کمابیش همزمان با ماتریس چندین فیلم دیگر با مضمونی

میگیرند .مضمونهای دیگری مانند مهر و عشق ،اراده و خواست ،باور و ایمان،

مشابه به نمایش درآمد که در میانشان میتوان «نمایش ترومن»« ،شهر تاریک» و

شک و تردید ،مرگ و بقا و نظم و آشوب هم پرسشهایی هستند که در روند

«روزهای غریب» را نام برد .یعنی ماتریس در یک زمینهی فرهنگی و در میانهی

داستان مدام نمایان و پنهان میشوند.

یک جریان نوعرفانی-تخیلی نیز جای میگیرد.
ستون فقرات داستان که شورش آدمیان بر ماشینها و تالششان برای
بیرون کشیدن انسانهای توهمزده و رام و مطیع است ،به خودیِ خود نوآوری و
ارزش چندانی ندارد .چون از آر-یو-آر و متروپلیس گرفته تا ویرانگر بارها و
بارها به این مضمون در داستانها و فیلمهای گوناگون پرداخته شده است .اما نکته

به این ترتیب فیلم از سه الیهی بر هم افتاده تشکیل یافته است .زیربنای

آنجاست که واچوفسکیها از همین مضمون مرکزی استفاده کردهاند تا به

آن پرسشهایی فلسفی و اخالقی است که با مهارت تمام در قالب گفتگوهای

مفاهیمی دیگر اشاره کنند .مفهوم کلیدی در این میان ارادهی آزاد است و بحث

اغلب دونفره در داستان گنجانده شده است ،بر روی آن داستان همچون گوشتهای

جبر و اختیار .اما چالشهایی سیاسی مانند نمودهای کنترل و اعمال قدرت ،یا

جذاب و گیرا قرار گرفته که همان مضمون پایهی جنگ آدمها و ماشینها را دنبال

پویایی میل و ارزش آن نیز در این میان مورد اشارههایی به نسبت عمیق قرار

میکند ،اما ایدههای گوناگونی به آن پیوند خوردهاند .در نهایت یک روکش به
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نسبت نازک اما چشمنواز عامهپسند را هم داریم که از صحنههای بزن بزن ،تعقیب

و سردرگمی نمیشود .این گفتگوها همیشه در ادامهی گرهافکنیای در داستان و

و گریز ،هفتتیرکشی ،بوس و کنار ،و همچنین جلوههای ویژهی دیدنی تشکیل

به بهانهی پاسخگویی به معمایی ظهور میکنند که قرار است داستان را پیش

یافته است.

ببرند .هرکدامشان هم یکی دو دقیقه بیشتر به درازا نمیکشند و آنجا که قرار است
گفتگوها طوالنیتر باشد (مثال گفتگوی نیو با معمار) در میانهی سخن صحنههایی

برای فهم الیهی ژرف فیلم که سخن و پیام اصلی را در بر دارد ،باید

پرحادثه گنجانده شده است.

گفتگوهای دونفرهی فیلم را وارسی کرد .چون واچوفسکیها با صراحت و روشنی
پیام خویش را در این گفتگوها گنجاندهاند .گفتگوهای یاد شده در فیلم با سبک

اگر گفتگوهای این الیه را تحلیل کنیم میبینیم که هریک از شخصیتهای

خاصی روایت شدهاند .این گفتگوها در فضایی ساکت و آرام و خالی از

اصلی نماد یک موضع فلسفی و یک چارچوب نظری مشخص هستند .نیو که

محرکهای صوتی یا تصویری پیچیده ،با تمرکز بر چهرهی سخنگویان ،و با زبانی

قهرمان اصلی داستان است ،نماد ارادهی آزاد و انتخاب درونزاد و نیکوکارانه

به نسبت ادبی و گاه فنی بیان میشوند .به شکلی که ضرباهنگ و ساخت و شیوهی

است .مورفیوس نشانهی ایمان و عزم ،ترینیتی نماد عشق و وفاداری ،سروش

روایتشان با دو الیهی بعدی فیلم (گوشتهی داستانی و پوستهی تصویری) متمایز

(اوراکل) عالمت شهود و مقاومت آشوب در برابر نظم و معمار (آرشیتکت) نماد

است .با این همه این بخشهای پرمعنا که جان کالم فیلم است به قدری با مهارت

تمامیتخواهی عقل و منطق در برابر بینظمی است.

در سیر داستان گنجانده شده و درازایش چنان کوتاه تنظیم شده که مایهی خستگی
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کریگ و فیلسوفانی مانند دانیل دنت پیدا کرد و از سوی دیگر نسخههای
قدیمیترش را در کتابهای اشاعرهی خودمان یافت.
بسیاری از این گفتمانها در فیلم به صورت جفتهای متضادی در برابر
یکدیگر قرار گرفتهاند و اغلب هم با یکدیگر وارد گفتگو نمیشوند .یعنی
مروونژین که نماد جبرگرایی علی است با اسمیت که جستجوی سردرگمِ آزادی
مضمونهایی که در گفتگوها رد و بدل میشود هم به همین ترتیب

و فراغتِ فاجعهبار از جبر را نمایندگی میکند ،هرگز روبرو نمیشود و سروش

خاستگاههای متفاوتی دارند .گفتارهای مورفیوس در بخش اولین ماتریس را

و معمار جز در صحنهی پایانی فیلم آن هم بسیار کوتاه کالمی با هم رد و بدل

میشود به سادگی در کتابهای پدیدارشناسی و جامعهشناسی شناخت پیدا کرد،

نمیکنند .در حالی که این دو آشکارا متضاد هم هستند .سروش شهود آیندهنگرانه

و حقیقت آن است که من دیرزمانی در کالسهایم ماتریس شمارهی یک را در

و گشودگی و شگفتی و پذیرش امر نامنتظره را نمایندگی میکند و در نتیجه

کنار «ساخت اجتماعی واقعیت» برگر و لوکمان به دانشجویان معرفی میکردم و

همتای مقاومت در برابر سیطرهی سیستم ماتریس است .در مقابل معمار نماد

هنوز هم میکنم .از آن سو گفتارهای مروونژین با آن جبرگرایی مکانیکی

محاسبهگری فناورانه ،اشتیاق فراگیر برای کنترل و وسواسِ حذف امر

علیتگرایانهاش را میشود از سویی در مقالههای عصبشناسانی مانند فرانسیس

پیشبینیناپذیر است و با تاکیدش بر گذشته و نظمهای پیشاپیش تجربه شده امنیت
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و ثبات سیستم ماتریس را پشتیبانی میکند .این دو که مقتدرترین شخصیتهای
داستان هستند به نوعی به اهورامزدا و اهریمن در اساطیر ایرانی شباهت دارند.
سروش با رویکرد گیتیانه ،نرمخو ،مهربان و پرورندهاش و نگاهی که به آینده دارد
به هورمزد پیشبین و خردمند شبیه است و در مقابل معمار با سختگیری و خشکی
و استبدادش و کوششاش برای استقرار در برج عاجی مینویی به اهریمنی میماند
که تنها دانشی پسگستر و گذشتهمحور دارد و دربارهی آینده نادان و ابله است.

در این معنی همان الیهی بنیادین داستان ماتریس گذشته از داللتهای

اگر بخواهیم این زنجیره از استعارهها را ادامه دهیم ،میبینیم که نیو که

فلسفی و جامعهشناسانهاش شبکهای متراکم از داللتهای اسطورهشناسانه را نیز در

رهاییبخش و ناجی آخرالزمان دانسته شده ،همان سوشیانس زرتشتی است و به

خود جای داده است .واچوفسکیها که نوادگان خاندانی از یهودیان لهستانی

این ترتیب روح ماشین که در قالب مغز متفکر دنیای خودکارهها در شهر ماشینها

هستند ،پدری بیخدا و مادری کاتولیک داشتند که دومی با گذر سالها به شکلی

مستقر شده و در پایان فیلم بر نیو ظاهر میشود ،به ایزد زمان ،یعنی زروان شباهت

از شمنیسم و جادوباوری گرایید .از این رو آشکار است که تاثیر باورهای مذهبی

دارد که در پایان تاریخ کرانمند ختم نبرد اهورا و اهریمن را موجب میشود.

متنوع و گاه شالودهشکنانهای را میتوان در پس ذهن کارگردانها تشخیص داد.
با این همه این نکته بسیار جالب است که بدنهی اساطیری داستان ماتریس همان
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روایت ایرانیِ نبرد دو نیروی خیر و شر در زمانی کرانمند است و ظهور ناجی

به همین ترتیب نیو به خاطر آن که بدون حضور پدر در رحم مادروار

انسانی و یکسره کردن کار نبرد .حتا نقش برجستهی مهر که داور دو نیرو و

ماشینی باکره زاییده میشود ،تردیدی که دربارهی نقش خود دارد ،و

انگیزهی اصلی پیروزی سوشیانس (نیو) بر دجال (اسمیت) است نیز در فیلم به

پیشگوییهایی که دربارهی آمدناش شده به عیسی مسیح شبیه است.

خوبی صورتبندی شده است .با این همه واچوفسکیها این روایت را که احتمال

رمزپردازیهای مشابهی را در نام شهرِ آرمانی آدمیان که صهیون خوانده

از راه میراث یهودیشان از ایرانیان به ارث بردهاند ،در بافتی مسیحی گنجاندهاند

میشود میتوان بازجست ،و همچنین نام کشتی مورفیوس که به شکلی ناسازگار

و از نظر نماد و نشانه عناصر مسیحی در آن پوستهی نمایان فیلم بیشتر به چشم

با تاریخ ،نبوکدنصر نامیده میشود ،که دشمن بزرگ یهودیان و ویران کنندهی

میخورد .چنان که شخصیت نمایندهی مهر ترینیتی (تثلیت) نام دارد و صحنهی

اورشلیم بوده است.

پایانیای که نیو در آن خود را قربانی میکند آشکارا از تابلوهای مصلوب شدن

هرچند ستون فقرات معناهای اساطیری داستان – احتماال نادانسته -از

عیسی مسیح برگرفته شده است و با جلوهی جنگاورانهی سوشیانسِ سلحشور که

بافتی ایرانی وامگیری شده ،و هرچند –به شکلی سنجیده ولی آغشته به خطا -با

در میدان جنگ از پای در میآید متفاوت است.

رمزگانی مسیحی-یهودی آراسته شده و لعاب گرفته ،اما باید این نکته را در نظر
داشت که اشارههای متنوع به چیزهای دیگر هم در این میان اندک نیستند .آخرین
جملهی بودا «هرچه آغاز شده ناگزیر پایانی خواهد داشت» بارها در نقاطی کلیدی
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در فیلم تکرار میشود و عبارت «خودت را بشناس» که به سروش معبد دلفی

مجموعه است ،بر موهوم بودن جهان کنونی و رمزگونگی پدیدارشناسانهی هستی

منسوب است بر تابلویی در خانهی سروش جلوه میفروشد .حتا عناصری از

و سیطرهی یک نظام مستبد کنترلگر بر آن تاکید دارد .در «ماتریس دوباره

باورهای عامیانه مانند اعتقاد به روح و خونآشام و شبیه اینها هم به نوعی در

بارگذاری شده» مفهوم ارادهی آزاد و اختیار در تقابل با جبر و علیت در مرکز

داستان گنجانده شده و مروونژین استادکاری فرض شده که برنامههای معیوب

توجه قرار میگیرد .در نهایت خواست و معنا و هدفمندی و مهر مبنای گسترش

در خطر حذف را جذب میکند و به صورت موجوداتی فراطبیعی تداومشان

داستان در «انقالبهای ماتریس» است.
برادران واچوفسکی در الیهی بنیادین فیلمهایشان بسیار موفق عمل

میبخشد و در خدمت خود درشان میآورد.

کردهاند .اصوال این که فیلمهایی چنین جذاب و پر حادثه چنین الیهای را در
خود جای داده ،شایستهی ستایش است .این که شبکهای چنین پیچیده و درهم
تنیده از مضمونها با این انسجام با هم چفت و بست شدهاند و موازی با آن
زنجیرهای از داللتهای اساطیری هم برای رمزگذاریشان به کار گرفته شده ،ارزش
مضونهای پایهی فلسفی در سه فیلم ماتریس به تدریج واگشوده میشوند

این الیه را دوچندان میکند .این نکته هم ناگفته نماند که حضور و استحکام این

و همهشان را از ابتدای کار کنار هم نمیبینیم .ماتریس که نخستین فیلم از این

الیهی بنیادین فلسفی-اساطیری در هر سه فیلم همسان و یکنواخت نیست.
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ماتریس با پیام نامنتظره و اندیشهبرانگیزش تکان دهندهترین بخش از این مجموعه

یعنی واچوفسکیها دقت کردهاند که در حد امکان هر رخداد و حادثهای را با

است .ماتریس دومی هرچند محتوای اندیشهی غنیتری از اولی دارد ،اما از آن

تعبیری علمی هماهنگ سازند .به همین خاطر موجوداتی اساطیری و شگفتانگیز

نعمت غافلگیری و پیشگامی برخورداری نیست و از این رو این الیه در آن کمتر

مثل سروش و معمار و مروونژین و آژانها برنامههایی نرمافزاری قلمداد شدهاند.

به چشم میآید .در ماتریس سوم هم الیهی ژرف معنامدار همچنان هست و به

قربانی کردن خویشتن در پایان داستان که همتای مصلوب شدن مسیح برای شستن

خوبی کار میکند ،اما تراکم معناهایش رقیقتر است و در نهایت بخش فلسفیاش

گناهان بشر است ،در قالب کارکرد نوعی آنتیویروس در نرمافزاری آسیب دیده

تا حدودی میدان را به بخش اسطورهایاش واگذار میکند.

بازسازی شده و تواناییهای فراانسانی قهرمانان داستان به مهارتشان در بازی با

در دومین الیهی فیلمهای ماتریس ،با داستان و شخصیتپردازیها سر و

نرمافزار ماتریس و آگاهیشان بر نمادین بودن هستی مربوط شده است .به بیان

کار داریم .اگر آن بنمایهی فلسفی –اساطیری را استخوان فیلم بدانیم ،این الیه

دیگر ماتریس فیلمی است که میشود آن را یکسره علمی خواند و هیچ بخش

بیشک گوشت آن محسوب میشود .چنان که گفتیم در این الیه شمار به نسبت

ولنگار و تخیل تک افتادهای ندارد که به بافت عمومی و علمی داستان پیوند

اندکی از شخصیتهای خوب پرداخته شده را داریم که در داستانی پرماجرا و

نخورد.

علمی – تخیلی نقش ایفا میکنند .داستان با وجود صحنههای رنگین و تخیل لگام
گسیختهای که در بخشهای گوناگونش میبینیم ،محتوای علمی چشمگیری دارد.



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و

یک نقطهی قوت نیرومند فیلم شخصیتپردازی چشمگیر آن است .سه

اگر سروش و معمار را محور افقی و پسزمینهی درگیریهای فیلم در

قهرمان اصلی فیلم یعنی نیو و مورفیوس و ترینیتی روی هم رفته در سراسر فیلم

نظر بگیریم ،محور عمودی فیلم که زنجیرهی رخدادها را پیش میبرد و به داستان

حضور دارند .یعنی کل صحنههای فیلم که پیوندی با این سه نداشته باشد در

شکل میدهد به تقابل نیو و اسمیت مربوط میشود .نیو و اسمیت از چند نظر به

سراسر شش ساعتِ فیلم به نیم ساعت هم نمیرسند .با این همه حضور مستمر

هم شباهت دارند .هردو در ابتدای کار خویشکاریای دارند و از همان ابتدا هم

این شخصیتها ماللآور نیست و رفتارهایشان که از شخصیتی منسجم و مستقر در

در پس پرده خواستی متمایز و شخصی را دنبال میکنند .نیو کارمند یک شرکت

گفتمانی خاص برآمده ،تکراری و پیشبینیپذیر نمیشود.

نرمافزار است ،اما اوقاتش را با هک کردن سیستم و نقض قوانین میگذراند.

واچوفسکیها به شکلی سنجیده دوقطبیهایی در فیلم گنجاندهاند و هر

اسمیت یک نرمافزار محافظ ماتریس (آژان!) است ،اما به خاطر نفرتش از انسانها

از چندی این تقابل را تصریح میکنند .در پس صحنه سروش و معمار را داریم

و بیزاریاش از فضای ماتریس است که خواهان نابود کردن دشمنان ماتریس

و در جلوی صحنه نیو و اسمیت را .سروش و معمار تقابل زنانگی و مردانگی،

است .هردوی آنها در ماتریس اولی دستخوش دگردیسی میشوند و به موجودی

شهود و عقالنیت ،هنر و فناوری ،گذشته و آینده ،گشودگی و تعصب ،مهربانی و

تا حدودی متضاد با نسخهی اولیهشان تبدیل میشوند ،که قدرتهایی شگفتانگیز

سرپرستی ،و در نهایت پروردن و کنترل کردن را نمایندگی میکنند.

دارد .با این همه از همان ابتدای کار واگرایی میانشان آغاز میشود و ضدیتشان
برجستگی مییابد .نیو از خواب وهم بیدار میشود ،به انسانهای زنده در جهانی
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واقعی میپیوندد ،و «آن یگانه» میشود ،موجودی بسیار محترم و مشهور که قرار

کرده ،اما عناصری از شخصیت نیو مانند یاغیگری و سرکشی و خودمداری را در

است همه را نجات دهد .اسمیت در مقابل مسیری واژگونه را طی میکند .او

آن جایگیر ساخته است .به همین خاطر اسمیت تا پایان داستان بارها به وامی که

نخست یک آژان محترم و خوشلباس است و رئیس دو آژان دیگر محسوب

از نیو گرفته اعتراف میکند و از او بابت این ماجرا تشکر میکند.

میشود .اما در نهایت به یک نرمافزار گریزپای شورشی بدل میشود که با یگانگی

با این همه پس از این دگردیسی هم همچنان این دو متضاد با هم باقی

بیشترین فاصله را دارد ،چرا که با لمس هرکس ،او را به خود تبدیل میکند .او

میمانند .نیو آن یگانهی نیرومند و خداگونهایست که نظیری ندارد و با بیدار

در ابتدای کار مهمترین مدافع ماتریس است و در نهایت به بزرگترین تهدید برای

ساختن انسانهای بیشتر و بیشتر بر شمار انسانهای زنده و فعال در میان شورشیان

آن بدل میشود.

میافزاید .نیو پیوندی عاطفی یا سازمانی با این بیدار شدگان برقرار نمیکند و

این نکته شایان توجه است که دگردیسی هردو در یک لحظه و در جریان

حتا اشتیاقی به دیدنشان هم نشان نمیدهد .در مقابل اسمیت با تکثیر کردن

درهم آمیختنشان رخ مینماید .در پایان ماتریس اول اسمیت نیو را میکشد و

خویش در دنیای ماتریس ،یعنی با بازتولید خود در سپهری موهوم است که قدرت

نیو اسمیت را از پا در میآورد .اما پیروزی نیو بر او چنان است که در بدنش

به دست میآورد .قدرتهای او با آنچه در زمان آژان بودن داشت تفاوتی ندارد و

ادغام میشود و او را از درون منهدم میکند .در ماتریس دوم میبینیم که این

تنها یک مهارت تازه به آن افزوده شده است که همانا نفوذ در دیگری و تبدیل

روند اسمیت را در مقام برنامهای نگهبان از چرخهی کارکردی ماتریس خارج

کردن دیگری به خود است .او وهمی نو را در وهم ماتریس ایجاد میکند .یعنی
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انسانهایی بنده و هویتزدوده که در اوهام برنامهی ماتریس خفتهاند را یک قدم

در ماتریس رقم میزند .او که از لمس کردن آدمیان در دنیای تمیز و پاکیزهی

بیشتر به سوی پوچی پیش میبرد و همه را به رونوشتی از خود –یعنی رونوشتی

ماتریس نفرت داشت ،در پی این تکثیر لگام گسیختهی خویش به دنیای واقعی

از یک نرمافزار معیوب فراری -بدل میکند.

فراسوی ماتریس نیز قدم میگذارد و در بخش سوم میبینیم که در همان بدن
گوشتین و زخمآلود و آلودهای که از آن برائت میجست حضوری شادمانه پیدا
میکند.
دیالکتیک میان نیو و اسمیت ،همانطور که اسمیت بارها میگوید ،تمایز

اسمیت در جریان این دگردیسی به واژگونهی آنچه که در ابتدای کار

میان معنا و پوچی است .نیو معنایی روشن و مشخص را دنیال میکند که با مهر

بود تبدیل میشود .درست به همان شکلی که نیو نیز چنین است .نیو که در ابتدای

گره خورده است و از این رو خویشکاریای مشخص یعنی رهاندن دوستان را

کار از بلندی میترسید ،برای دیرزمانی تنها شخصیت فیلم است که پرواز میکند.

برایش پدیدار میسازد .به همین خاطر مدام میجنگد و در این جنگاوریاش

به همین شکل اسمیت که در ابتدای کار از هرچه انسانی است بیزاری میجست

موجود یکتا و بینظیر است .اسمیت اما از این نعمت بیبهره است .او چون هدفی

و آدمیان را به خاطر شباهتشان به ویروس و سرطان خوار میشمرد ،خود به

فراسوی خویشتن ندارد ،خویشکاری نیو را درک نمیکند و از این رو در سطح

نسخهای غایی از یک ویروس رایانهای تبدیل میشود و تکثیری سرطانگونه را

بقا محدود میماند .به همین خاطر جز همسان با خود را بازتولید نمیکند و در
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نهایت در ازدحامی از رونوشتهای تکراری خودش گم میشود .طوری که از

است و شخصیتهای کلیدی داستان مراجعی هستند که به او پاسخ میدهند.

همان ابتدای کار دیگر معلوم نیست نسخهی اصلی اسمیت کدام بوده است.

پاسخهایی که او به شکلی پویا یکایک همه را رد میکند و با انتخابهای شخصی
و ارادهی آزاد خویش است که در چنین کاری کامیاب میگردد.

به همان ترتیبی که رویارویی رزمی نیو و اسمیت فربهترین بخش از بزن
بزنهای فیلم را شامل میشود ،گفتگوهایشان نیز بسیار معنادار است .اسمیت در

شاید به همین خاطر است که نیو در سراسر داستان پویایی خود را حفظ

این گفتگوها مدام سخنرانی میکند و پاسخهایی را که برای پرسشهایی پیش پا

میکند و مدام به پیچیدگی و عمق شخصیتاش افزوده میشود .در حالی که

افتاده در ذهن دارد برای نیو صورتبندی میکند .او پرسشی جدی ندارد ،جز یک

اسمیت مانند پوستهای توخالی باقی میماند و رشد و توسعهای کیفی در او

مورد که مدام تکرارش میکند و آن هم این که چرا نیو چنین یگانه است و

نمیبینیم و هرچه هست ،تکثیر کمی است .در همین راستاست که نیو در پایان

خودش چنین نیست .یعنی چرا نیو خویشکاریای و هدفی دارد و چرا میتواند

کار مرگ را بر میگزیند و به این ترتیب نبرد آدمیان با ماشینها را در ساحتی

بابت آن چنین سرسختانه بجنگد .جالب است که نیو در زمان رویارویی با او

نامنتظره پیروزمندانه به پایان میبرد .در حالی که اسمیت که سرسختانه به بقای

درست واژگونهاش عمل میکند .نیو پاسخ کلیدی را در دست دارد اما هرگز

خود چسبیده و آن را پی میگیرد ،دقیقا به خاطر آزمندی در همین راستا در

بیانش نمیکند ،و تقریبا هرچه خطاب به اسمیت میگوید گزارههایی پرسشی

نهایت نابود میشود بی آن که پیروزیای به دست آورده باشد.

است .در کل این نکتهی ارجمندی است که نیو در سراسر فیلم به پرسیدن مشغول
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تمایز عمدهی دیگرِ میان نیو و اسمیت ،البته به مفهوم مهر باز میگردد.

امری غایی و تکرار ناشدنی است .ترینیتی در رویارویی با مروونژین و نیو در

اسمیت هیچ نشانهای از فهم مهر نشان نمیدهد و در مقابل نیو مهری بیکران به

برابر معمار مرگی به ظاهر قطعی را به قصد رهاندن دلدارشان اننخاب میکنند و

دوستانش دارد .محور اصلی مهر در فیلم ارتباطی است که میان نیو و ترینیتی

هردو توسط نمایندگان جبرگرایی عقالنی به دیوانگی نامبردار میشوند .با این

برقرار میشود .مهری که سروش پیشاپیش آن را پیشگویی کرده و معمار به اشتباه

همه هردو در خواست خود کامیاب میشوند .آنها حتا مرگ را هم با مهر خود

پایان یافتناش را پیشگویی میکند .مهر ترینیتی به نیو مقدم است و همان است

شکست میدهند .چنان که در ماتریس اول ترینیتی جان را به تن نیو باز میگرداند

که بیدار شدن نیو و تبدیل شدناش به آن یگانه را ممکن میسازد .در مقابل مهر

و در ماتریس دوم نیو است که دلدارش را از دنیای مردگان باز میگرداند .با این

نیو به ترینیتی است که پیروزمندی نهایی بشر و بقای شهر آدمیان را ممکن

همه مهر این دو به هم پله پله اوج میگیرد و به ایثار بیدریغ برای همهی

میسازد .هم نیو و هم ترینیتی در روند داستان مدام محاسبات عقالنی را نادیده

دوستانشان بدل میشود .در نتیجه هردو مرگ را انتخاب میکنند و با این کار

میگیرند و در شرایطی خالی از امید و موقعیتهایی مرگبار به شکلی نامعقول مهر

موفق به رهاندن شهری ویرانه میشوند که در آستانهی سقوط در دست ماشینهای

همدیگر را انتخاب میکنند .هردوی آنها موجوداتی مهربان هستند و برای رهاندن

کشتارگر است.

دوستان دیگرشان هم فداکاریهای بزرگ میکنند ،که نخستین نمونهاش را در

مهر که بخشی از مضمون فلسفی و اخالقی پایهی فیلم است و در داستان

ماتریس اول و جریان رهاندن مورفیوس میبینیم .با این همه پیوندشان با یکدیگر

نیز مانند محوری مهم نقش ایفا میکند ،در سطح پوستهی فیلم با موقعیتهایی آشنا



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و

و سرگرم کننده اتصال برقرار میکند .واچوفسکیها احتماال برای باورپذیر کردن

لذتجو و سستاراده و لوده است ،فرمانده الک مردی جدی و سختگیر و محکم

شخصیتهایشان و افزودن به پویایی ارتباط آدمها ،در هریک از ماتریسها یک

است که وفادارانه وظیفههایش را به جا میآورد .نکتهی کلیدی در این میان البته

مثلث عشقی هم گنجاندهاند .در اولی سایفر که کامجو و لذتطلب است و ترجیح

رمزگذاری روابط با بوسه است .چنان که در پایان «انقالبهای ماتریس» بوسهی

میداده از رویای ماتریس بیدار نشود ،دلباختهی ترینیتی است و در رقابت با نیو

نایوبی و مورفیوس است که چیرگی مورفیوس بر رقیب و در ضمن پیروزی

تا جایی پیش میرود که به مورفیوس و دوستانش خیانت کند .در ماتریس دوم

آدمیان بر ماشینها را نشان میدهد.

طرحی خفیف از همین داستان را در مثلث پرسفونه -ترینیتی -نیو میبینیم.

این نکته هم ناگفته نماند که بوسه در بخش پوستهی جذاب فیلم نقشی

پرسفونه که زن مروونژین است دلباختهی نیو میشود و در مقابل بوسهی او قبول

نمادین بر عهده دارد .نیو و ترینیتی هردو در موقعیتی که دیگری در کام مرگ

میکند که محل زندانی شدن کلیدساز افسانهای را به آنها نشان دهد .در ماتریس

فرو بلعیده شده ،با بوسیدن دلدار را جان دوباره میبخشند .با این همه ارتباط

سوم هم مثلث دیگری میبینیم که بین مورفیوس ،رقیبش فرمانده الک و زنی

بدنی قهرمانان داستان اغلب به همین بوسه محدود میماند و جز یکی دو صحنهی

بااراده و نیرومند به نام نایوبی برقرار است .هر سه زن در این میان نیرومند و

گذرا از نمایش بیپردهی سکس به آن شکلی که در فیلم اولی لوچوفسکیها

محکم و کنشگر هستند و دو مردِ شکست خورده در این رقابت عشقی (سایفر و

(وابسته) میدیدیم ،اثری دیده نمیشود .این نکته هم بسیار جالب توجه است که

الک) جفت متضاد یکدیگر محسوب میشوند .به همان اندازه که سایفر خائن و

دو برادر نویسنده و کارگردان ماتریسها ،با آن که خود با جنسیتی مغشوش و
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دگرگون شونده دست به گریبان بودهاند ،ارتباط مهرآمیز و صمیمانهی نیو و

دربارهی پوستهی فیلمهای ماتریس گفتنی چندانی در کار نیست .فیلم از

ترینیتی را به زیبایی و کمال در فیلم تصویر کردهاند .شاید در اینجا گوشزد کردن

این زاویه بسیار خوشساخت است و دیدناش بزمی برای چشمان محسوب

این نکته هم الزم باشد که واچوفسکیها با آن که خود تغییر جنسیت دادند ،اما

میشود .موسیقی به خوبی بر فیلم نشسته و سویههای زیباییشناسانه به درستی

جفتهای خویش را همچنان از میان زنان بر میگزینند .این دو پیش از تغییر

در ترسیم صحنههای پر جنب و جوش رعایت شدهاند.

جنسیتشان در آن هنگام که مرد بودند همسرانی داشتند و پس از جدایی از

موفقیت صحنههای باشکوه و جلوههای ویژهی فیلم هم تا حدودی ثمرهی

ایشان و دگردیسی زنانهشان همچنان ارتباطی مشابه را با زنان ادامه دادهاند ،و

عالقهی واچوفسکیها به مجالت کمیک استریپ و سبک هنری آثار تخیلی ژاپنی

این شاید تا حدودی بتواند دقت تصویری که از عشق میان دو زن و مرد ترسیم

به ویژه «روح در غالف» ( )Ghost in the Shellاست که پویانمایی اش را

کردهاند را توضیح دهد.

مامورو اوشی در  ۱۳۷۴ساخت و بسیار مورد توجه دو برادر قرار گرفت.
یکی از دالیل دلنشین بودن این صحنهها آن است که بخشهای رزمی فیلم
را یوئن وو پینگ مدیریت کرده که خود استاد هنرهای رزمی است و همان کسی
است که صحنههای رزمی فیلم «مار و عقاب »۱۳۵۷ /و «میمون مست»۱۳۵۷ /
جکی چان و همچنین صحنههای رزمی از فیلمهای مشهوری مانند «قفس ببر/
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« ،»۱۳۶۷استاد تای چی« ،»۱۳۷۲ /مشت حماسه ،»۱۳۷۴ /و «ببر غران ،اژدهای
پنهان  »۱۳۹۵ /۲را مدیریت کرده است .او تکنیک آویختن رزمیکاران به طناب
و شناور کردنشان در هوا را که پیشتر در هنگکنگ به طور محدود آزموده شده
بود ،به هالیوود معرفی کرد و این روش در عمل به سبک پایهی ساخت صحنههای
رزمی از آن به بعد تبدیل شده است.
ماتریس در ضمن در تاریخ فناوری سینما به خاطر معرفی شیوهای شهرت
یافته که «زمان گلوله» ( )bullet timeخوانده میشود و برای نخستین بار در
ماتریس اولی ابداع شد .این تکنیک هم عبارت است از پایین آوردن سرعت
ضرباهنگ رخدادها در فیلم در حدی نزدیک به صفر –که مثال در ساکن شدن
حرکت گلوله در هوا و نمایان شدن ردپایش در هوا نمایش داده میشود -در
کنارِ حرکت دوربین با سرعتی عادی در اطراف موضوع و به دست دادن
چشماندازی فراگیرتر از آنچه که دارد رخ میدهد.
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دو قصیده از سنایی غزنوی

ای دل خرقه سوز مخرقه ساز

بیش ازین گردی کوی آز متاز

دست کوتاه کن ز شهوت و حرص

که به پایان رسید عمر دراز

بیش ازین کار تو چو بسته نمود

به قناعت بدوز دیدهی آز

دل بپرداز ازین خرابه جهان

پای در کش به دامن اعزاز

گه چو قارون فرو شدی به زمین

گه چو عیسی برآمدی به فراز

همچو خنثا مباش نر ماده

یا همه سوز باش یا همه ساز

یا برون آی همچو سیر از پوست

یا به پرده درون نشین چو پیاز

یا چو الیاس باش تنها رو

یا چو ابلیس شو حریف نواز

در طریقت کجا روا باشد

دل به بتخانه رفته تن به نماز



باطنی همچو بنگه لولی

ظاهری همچو کلبهی بزاز

سر متاب از طریق تا نشوی

هدف تیر و طعنهی طناز

عاشق پاک باش همچو خلیل

تا شوی چون کلیم محرم راز

زین خرابات برفشان دامن

تا شوی بر لباس فخر طراز

همه دزدان گنج دین تواند

این سلف خوارگان لحیه طراز

همه را رو بسوی کعبه و لیک

دل سوی دلبران چین و طراز

همه بر نقد وقت درویشان

همچو الماس کرده دندان باز

همه از بهر طمع و افزونی

در شکار اوفتاده همچو گراز

همه از کین و حرص و شهوت و خشم

در بن چاه ژرف سیصد باز

ای خردمند نارسیده بدان

گرگ درنده کی بود خراز

دین ز کرار جو نه از طرار

خز ز بزاز جو نه از خباز

راهبر شو ز عقل تا نبرد

غول رهزن ز راه دینت باز
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بس که دادند مر ترا این قوم

بدل گاو روغن اشتر غاز

چشم بگشا و فرق کن آخر

عنبر از خاک و شکر از شیراز

گرت باید که طایران فلک

زیر پرت بپرورند به ناز

هر چه جز «ال اله اال اهلل»

همه در قعر بحر «ال» انداز

پس چو عیسی بپر دانش و عقل

زین پر آشوب کلبه بیرون تاز

وارهان این عزیز مهمان را

زین همه درد و داغ و رنج وگداز

رخت برگیر ازین سرای کهن

پیش از آن کیدت زمانه فراز

این خوش آواز مرغ عرشی را

بال بگشای تا کند پرواز

ای سنایی همه محال مگوی

باز پیچان عنان ز راه مجاز

همه دعوی مباش چون بلبل

گرد معنی گرای همچون باز

همچو شمشیر باش جمله هنر

چون تبیره مشو همه آواز

کاندرین راه جمله را شرطست

عشق محمود و خدمت ایاز

درین مقام طرب بی تعب نخواهی دید
که جای نیک و بدست و سرای پاک و پلید
مدار امید ز دهر دو رنگ یک رنگی
که خار جفت گلست و خمار جفت نبید
به عیش ناخوش او در زمانه تن در ده
که در طویلهی او با شبه است مروارید
ز دور هفت رونده طمع مدار ثبات
میان چار مخالف مجوی عیش لذیذ
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همی بناگه بینی گرانی اندر حال

که دیدی از بنی آدم که بر سریر سرور

بیاید و به میانشان فرو خزد چو کلید

دو دم کشید کز آن صد هزار غم نچشید

درین زمانه که دیو از ضعیفی مردم

به شهوتی که برانی چه خوش بوی که همی

همی سالح ز الحول سازد و تعویذ

ز جانت کم شود آن یک دو قطره کز تو چکید

کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت

نگر چه شوخ جهانیست زان که جفت از جفت

کسی که ریو قناعت ندید هیچ ندید

خوشی نیافت که تا پارهای ز جان نبرید

کسی که شاخ حقیقت گرفت بد نگرفت

چو دل نهادی بر نور روز هم در وقت

کسی که راه شریعت گزید بد نگزید

زمانه گوید خیز و نماز شام رسید

رهی خوشست ولیکن ز جهل خواجه همی

چو باز در شب تاری خوشت بباید خفت

خوشی نیابد ازو همچنان که خار از خید

خروس گوید برجه که نور صبح دمید

برین سنا نرسد مرد تا سنایی وار

دو دوست چون بهم آیند همچو پره و قفل

روان پاکش ازین آشیانه بر نپرید

که تا دمی رخ هجرانشان نباید دید
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از شعرهایم:

چون...
( شعری که در پاسخ به دوستی در علت آشوب منطقه و به دنبال اندیشیدن به انگیزهی

خوارزم و سُغد و بلخ به توفانِ وهم رفت

اشموغان در کشتن زنان و مردان بیگناه در کابل در جمعه  ۱۳۹۶/۳/۱۵سروده شد ،و

غُرچه بماندهاید که غُر جُستهاید چون

هفتهای نگذشته بود که با حمله به تهران داللتی تازه یافت)...

خرقه ز غم ستانده مریدان هر «نه»اید
منفیمرام ،دست ز خود شستهاید چون

دل در فریب خاطرهها بستهاید چون...

سیب است؟ نه ،زَقوم...که بر شاختان شکفت

از پا نشسته همچو شبی خستهاید چون

یا میوههای تلخ چنین هستهاید چون؟

چون این زوالِ خیس به تنپوشتان خزید؟

از تشنگی کویر ز اندوهتان شکست

پودی ز چشمِ تار به رخ بستهاید چون

چون رُس شکسته ،داغ هوا رُستهاید چون
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دادهها را گام به گام ،طی فرآیندی خودآگاه و به نسبت کند پردازش
میکند ،اما به خاطر همین پله پله بودنِ تحلیل ،و امکان بازنمایی هر
پله در زبان ،روند کار خودآگاه است و گامهای استدالل روشن و

دستگاه انتخابگر


عقالنیت ـ عواطف



اصل پردازشگرهای موازی :ذهن در سطح پردازشهای خودآگاه

نقدپذیر میباشد.
عواطف و احساسات شکلى کیفى ،مبهم ،چندپهلو و
نیمهخودآگاه از سازماندهى شناخت است .این سیستم قدیمیتر است،

به دو سیستمِ متمایزِ عقالنی ـ استداللی و عاطفی ـ هیجانی مجهز است.

به شکلی غیرزبانی و بنابراین نیمه خودآگاه ـ ناخودآگاه کار میکند و

این دو خاستگاههای تکاملی متفاوتی دارند ،با شیوههایی گوناگون

تصمیمگیری و پردازش را در گامهایی موازی و همزمان و شتابزده به

پردازش و ارزیابی میکنند ،و در نقاطی متمایز از مغز تمرکز یافتهاند.

انجام میرساند ،از این رو تنها دستاورد آن خودآگاه میشود و بدنهاش

ى
عقالنیت ،که از نظر تکاملی نیز جدیدتر است ،الگوى سازمان یافتگ ِ

از دایره ی خودآگاهی و رمزگذاری در زبان خارج است .این سیستم

ى شناخت است .سیستم عقالنی
زبانمحور ،خودآگاه ،نقدپذیر و خط ِ
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حال و وضع و خلق وخو (مانند خشم و ترس و شادی و )...را تعیین



میکند که همانا حالتِ پردازش دادهها و وضعیت عمومی سیستم من

است.

را نشان میدهد.



عقلگرایی خام :تنها راه تصمیمگیری و تحلیل دادهها عقالنی

تلهی ناگهیس :پردازشهای عاطفی ـ هیجانی ،به خاطر بیارزش

شمرده شدن ،کارآیی خود را در فرآیند تصمیمگیری و انتخاب
گزینههای رفتاری پیشاروی من از دست میدهند .داوری به دلیل فلج
شدنِ دستگاه عاطفی ـ هیجانی ،کارآیی خود را از دست میدهد.


راهبرد سپندارمذ :پردازش عاطفی و هیجانی در شرایطی که نیاز

به پردازش سریع و فراگیر و کلگرا وجود دارد ،اولویت مییابد و در
سایر موارد همچون پشتیبان و پردازندهای کمکی در کنار سیستم
عقالنی ـ استداللی به کارکرد خود ادامه میدهد.
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احساساتیگری خام :تنها راه تصمیمگیری و دستیابی به حقیقت،

انتخابِ گزینههای رفتاری بهینه .تأکید بر راهبردهای عقالنی در شرایطی

احساسات و عواطف است .هرچه با احساسات و هیجانها متصل نباشد

که پردازشی شفاف و دقیق و نقدپذیر مورد نیاز است ،و حفظ کارآیی

غیراصیل ،سرد ،غیرانسانى و دروغین است.

دستگاه عقالنی در شرایطی بحرانی که اولویت پردازشی به سوی



سیستم عاطفی ـ هیجانی متمایل میشود.

تلهی ساوول :تمرکز بر عواطف و هیجانها و نادیده انگاشتن

عقالنیت به محروم شدنِ من از روندهای تصمیمگیریِ شفاف و
خودآگاه و دقیق منتهی میشود .ناکارآمد شدنِ دستگاه عقالنی ـ
استداللی به فلج شدن روند داوری درست منجر میشود.


راهبرد شهریور :ترکیب هر دو توانایی پردازشی به شکلی که هر

یک کاستیهای دیگری را تکمیل کند .بهرهجویی از پاسخهای مبهم اما
سریع و فراگیرِ هیجانی ،در کنار روندهای دقیق و مستدل عقالنی برای
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Z

O

چرا این دو سیستمِ مجزا برای انتخابگری تکامل یافتهاند؟

یک تصمیم مهم زندگی خود را به خاطر بیاورید ،چه سهمی از

جایگاه هریک از آنها در مغز آدمی کجاست؟ چرا یکی از آنها با زبان

این تصمیمگیری زیر تأثیر عواطف و هیجانها و چه بخشی از آن متأثر

پیوند خورده است؟ آیا میتوان این دو شیوه را به دو سطح زیستی ـ

از استدالل عقالنی بوده است؟ یک انتخاب رفتاریِ ساده را که هماکنون

روانی و اجتماعی ـ فرهنگی مربوط دانست؟ نامهایى که به عواطف و

با آن روبهرو هستید به همین ترتیب تحلیل کنید .آیا میتوان تنها با

حاالت هیجانی نسبت مىدهند تا چه حدى شامل و فراگیر است؟

یکی از این سیستمها تصمیمگیری کرد؟ اگر چنین کنیم ،تجربهی
شخصیمان از رفتاری که در پیش میگیریم ،چه ایرادی دارد؟

آرمان
اشون

اشموغ

عقالنیت

هدف

عواطف

برنامه
نقشه



شناسنده

انتخابگر کنشگر
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رام :پنجم خرداد
پنجم خرداد ماه در ایران زمین روزی پرحادثه و پرمخاطره بوده است و
در تاریخ معاصرمان کشمکشهای ایرانیان با نیروهای استعمارگرِ خواهان تجزیهی
ایران زمین اغلب با شکست و ناکامی روبرو بوده است .یک نمونهی پیروزمندانه
از این مقاومتها به عصر ساسانی مربوط میشود .در سال  ۴۵۱میالدی ارتش
ساسانی شورش آواریر را در ارمنستان فرو نشاند و شاهنشاه ایران دین مسیحیت

دو نگاره از چاه نفت شماره یک مسجد سلیمان

را در این قلمرو آزاد کرد .در دوران معاصر اما اقتدار ایران در این زمینه چندان

دلیل اصلی مداخلهی نیروهای استعمارگر در ایرانِ این دوران هم منابع

نبود و کامیابیهای اندکی که به دست آمد بیشتر سویهای سیاسی داشت تا نظامی.

سوختی غنی سرزمینمان بود و موقعیت استراتژیک ایران که از نظر نظامی و
تجاری اهمیتی چشمگیر داشت .ترس از ایرانی مقتدر که میتوانست هند را از
زیر نفوذ انگلستان خارج کند باعث شد که در پنجم خرداد  ۱۲۵۸روسیه و
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انگلستان طی عهدنامهی گندمک کشور افغانستان را تاسیس کردند و استانهای

 ۱۳۷۰بود که در همین روز زْویاد گامساخوردیا اولین رئیس جمهور گرجستان

باستانی هرات و بلخ و کابلستان را از ایران زمین جدا کردند.

پس از جدایی از شوروی شد.

حدود سی سال بعد در پنجم خرداد سال  ۱۲۸۷اولین بهرهبرداری

در  ۱۲۹۹ارتش سرخ که شمال ایران را در اختیار گرفته بود زیر فشار

اقتصادی از نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان انجام شد و شرکت نفت ایران و

بینالمللی ناگزیر به تخلیهی کشور شد اما تروتسکی که فرماندهی نیروهای

انگلیس تاسیس شد .در جریان جنگ اول جهانی به سال  ۱۲۹۷جنگ شدیدی

شوروی بود قلمرو خود را به دست میرزا کوچک خان سپرد که گروهی از

بین نیروهای دولتی مقیم فارس که با انگلستان پیوند داشتند با عشایر قشقایی که

بلشویکها در اطرافش کاشته شده بودند .یک سال بعد اغتشاش در اوضاع داخلی

هوادار آلمان بودند در ده شیخ و اطراف آن روی داد و دو روز به طول انجامید

ایران به حدی رسیده بود که در پنجم خرداد  ۱۳۰۰کلنل محمدتقی خان حاکم

و در صولتالدوله شکست خورده متواری شد .از قشون دولتی ۵۲کشته و زخمی

نظامی خراسان و رئیس ژاندارمری کشور به دنبال عزل سیدضیاءالدین طی

و از نیروی قشقایی چهار صد و پنجاه کشته و زخمی بر جای ماند .درست در

تلگرافی از سردارسپه خواست تا اوضاع را قبضه کند.

همین روز در پی فروپاشی دولت تزاری جمهوری دموکراتیک گرجستان تاسیس

بیست سال بعد ،در  ۱۳۲۱همان رضا شاه به دنبال حملهی انگلستان و

شد که اندکی بیش نپایید و باز به دست روسها فتح و ویران شد .با این همه مردم

شوروی از قدرت عزل شده بود و انگلیسیها که در اثر جنگ با آلمان ورشکسته

تیرهروزگار قفقاز باالخره پس از هفت دهه از ستم روسها رهایی یافتند و در

شده بودند به زور قراردادی مالی با ایران بستند که در آن نرخ تسعیر ریال به لیره
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بین  ۱۲۸تا  ۱۳۰ریال برای هر لیره تعیین شده بود که به معنای مکیدن منابع پولی
ایران و غارت کشور بود .جالب آن که این دقیقا همان روزی بود که مارشال
رومل حمله بزرگ خود را در شمال آفریقا شروع کرد ،اما در نهایت کاری از
پیش نبرد و در برابر اتحاد شوروی و انگلستان وادار به عقبنشینی شد .ناگفته
نماند که قرارداد بیست سالهی همکاری این دو کشور که در گرماگرم جنگ دوم
شکل گرفت نیز در همین روز پرماجرا بسته شد.
در مقیاس جهانی هم پنجم خرداد ماه با کشورگشاییها و لشکرکشیها
و کشتارهایی بزرگ مصادف بوده است .در سال  ۴۷پیش از میالد ژولیوس سزار
ارتش سرخ و نمایش درفشهای آلمانی به غنیمت گرفته شده

که برای حمله به ایران مقدمهچینی میکرد به طرسوس رفت و کوشید مردم آن

شصت سال بعد در  ۱۷میالدی سردار نامدار رومی ژرمانیکوس پس از

منطقه را بر ضد ایرانیان برانگیزد .اما رقیبش کاسیوس کوشید در همانجا او را به

فتوحات در آلمان و کشتار مهیب مردم این سرزمین پیروزمندانه به رم بازگشت

قتل برساند که موفق نشد.

و این لقب را به خاطر شاهکارهایش در آلمان به دست آورد .هزار سال بعد
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مشابه این لشکرکشی در مقیاسی کوچکتر و قالبی شیکتر تکرار شد و آن به سال

کنند و در چنین روزی عملیات دینامو را برای تخلیهی قوای خود از دونکرک

 ۱۰۱۶رخ داد ،زمانی که ارتش انگلیس به بهانهی حمایت از موهیکانها به

آغاز کردند .پرچم اتحادیهی اروپا هم در همین روز در  ۱۳۶۵رونمایی شد.

روستای پِکوتها حمله کرد و پانصد تن اهالی آنجا را کشتار کرد .بعدتر که
آمریکاییها از انگلستان جدا شدند و در آمریکا مستقل دولت خود را تاسیس
کردند ،همین سیاست را ادامه دادند .چون در همین روز به سال  ۱۲۰۹کنگرهی
آمریکا فرمان مورد نظر اندرو جکسون برای پاکسازی سرخپوستان و نابودیشان
را تصویب کرد .سه دهه بعد در  ۱۲۴۳به دنبال همین سیاستها مونتانا در قالب
ایالتی به ایاالت متحدهی آمریکا پیوست.
تزار نیکوالی دوم که اجازه میدهد دخترش آناستازیا سیگار دود کند!

در پنجم خرداد سال  ۱۱۸۴ناپلئون تاج آهنین لومباردها را در کلیسای
جامع میالن بر سر گذاشت و خود را شاه ایتالیاییها خواند .حدود نود سال بعد
در  ۱۲۷۵نیکوالی دوم آخرین تزار روس شد .در  ۱۳۱۹انگلیسیها که بزرگترین

رخدادهای دیگری که در این روز واقع شدند عبارتند از زلزلهی کاماکورا

شکستشان را از آلمان خورده بودند ،ناگزیر شدند خاک اروپای قارهای را ترک

در اوکیناوا سی هزار کشته داد ( ۶۷۲خورشیدی) ،تاسیس دانشگاه بوستون
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( ،)۱۲۴۸و انتشار داستان دراکوال به قلم برام استوکر ( .)۱۲۷۶چند رخداد مذهبی

در دمشق درگذشت .ژیل دو ال توره پزشک فرانسوی ( ،)۱۲۸۳میرزا غالم احمد

هم با این روز قرین هستند .از جمله آن که در  ۷۰۷ویلیام اوکام فیلسوف انگلیسی

بنیانگذار مذهب احمدیه ( ،)۱۲۸۷مارتین هایدگر فیلسوف ( ،)۱۳۵۵سیدنی

و دو راهب فرانسیسکن دیگر از ترس تکفیر پاپ از آوینیون گریختند .حدود

پوالک هنرپیشه و کارگردان ( )۱۳۸۷و هوشنگ سیحون معمار ( )۱۳۹۳هم در

دویست سال بعد همین الگو تکرار شد و این بار ژان کالون و پیروانش بودند که

این روز ار دنیا رفتند.

در  ۹۱۷از ژنو تبعید شدند.
در میان زادگان و رفتگان این روز برای شیعیان مهمترین واقعه درگذشت
علی بن موسی الرضا امام هشتم است که در پنجم خرداد  ۱۹۷خورشیدی رخ
داد .در قرون میانه این روز با زایش و مرگ سلطانهای عثمانی پیوندی دارد .چنان
که در  ۹۴۵سلطان محمد سوم عثمانی زاده شد و محمد اول سلطان عثمانی
( )۸۰۰و بایزید دوم عثمانی ( )۸۹۱در این روز درگذشتند.
سیدنی پوالک

درگذشتگان نامدار دیگر این روز عبارتند از امیر عبدالقادر که شاگرد
شیخ عبدالرحمن علیش الکبیر و رئیس نهضت مقاومت الجزایر بود و در ۱۲۶۲



هوشنگ سیحون

ژیل دو ال توره
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گفتمان جدلی ترامپ و متحدانش هم بودند ،به طور رسمی دربارهاش اظهار نظر
کردند.

انضباط بدن و طرز رتامپ!

در این میان در حاشیهی این ماجرا عکسهایی جالب توجه و تکههایی
کوتاه از فیلمهای سرگرم کننده هم در شبکههای اجتماعی به چرخش درآمد که
لحظههایی معنادار و غیرعادی و اغلب خندهدار از این سفر دیپلماتیک را ثبت

روزنامهی اعتماد ،پنجشنبه ۱۳۹۶/۳/۱۱

میکرد .آنچه در این نوشتار کوتاه بدان خواهم پرداخت ،همین دادههای
حاشیهای ،جسته و گریخته و نادیده انگاشته شده است که بیشک باید در کنار

طی روزهای گذشته دیدار رسمی دونالد ترامپ از عربستان سعودی و

گفتمان رسمی و ثبت شدهی علنی نگریسته و فهمیده شود ،اما محتوا و اهمیتی

اسرائیل و واتیکان در کانون توجه مفسران سیاست بینالملل قرار داشت و

دارد که چه بسا معنای آن گفتمان رسمی را دگرگون سازد .در علوم انسانی به

نخستین سفر خارجی این رئیس جمهور غیرعادی ایاالت متحده از زوایای

طور کلی ،و در علم سیاست به طور خاص ،این حاشیهها اهمیتی فراوان دارند و

گوناگون مورد توجه قرار گرفت .قرارداد تسلیحاتی بیسابقهی آمریکا و عربستان

اگر به نگاهی سیستمی و کلنگر مسلح باشیم ،چه بسا همین دادههای پراکنده

و برخی از اظهارات نسنجیده و شگفتانگیز ترامپ در اسرائیل بارها و بارها

الگوهایی معنادار و افشاگر دربارهی نظمهای پشت پرده به دست دهند.

تفسیر شد و چندان جدی قلمداد شد که دولتمردان ایرانی که موضوع اصلی
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ردهی تصویری نمیگنجند ،کنارشان میگذارم و تنها بر برشهایی از تصویر-فیلم
کوتاه تاکید میکنم که از این سفر برآمده و به طور خاص همچون امری خندهدار
و شوخیوار در شبکههای اجتماعی به چرخش درآمده است .دلیل تاکید بر این
رده از دادهها آن است که به مهمترین و سرراستترین حس یعنی بینایی مربوط
میشوند و آشکارترین الیه از انگارهی ذهنی مرجع و تصویر تکامل یابندهی
رئیس جمهور آمریکا در افکار عمومی را به دست میدهد.
عکس-فیلمهای مورد نظر طیفی به نسبت محدود از موقعیتها را در بر
دادههای حاشیهای که موضوع بحثمان هستند بیشتر در قالب عکس و

میگیرند که برخیشان حیرتانگیز و بیسابقه هستند .نمونهاش عکس

بریدههای کوتاه فیلم میگنجند و همگی در مراسم عمومی و موقعیتهای رسمی

شگفتانگیزی است که در آن رهبران چندین کشور در صحنهآراییای نزدیک به

شکار شدهاند .دادههایی آماری دربارهی بسامد کلیدواژههای به کار گرفته شده

فیلم ارباب حلقهها ،با داللتی منفی و ضدقهرمانوار اطراف یک گوی بلورین

در سخن این و آن یا فایلهایی صوتی که لغزشهایی کالمی یا فراز و فرودهایی

نورانی جمع شدهاند .گذشته از این موارد ،اغلب این دادهها به اندرکنش میان

در لحن و صدا را نشان میداد هم به جای خود اهمیت دارند ،اما چون در این

ترامپ با یا یا دو نفر دیگر مربوط میشود ،و جالب آن است که دست در آن
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نقشی مرکزی ایفا میکند .از پس زده شدن دست ترامپ توسط همسرش ،تا

نخست) دونالد ترامپ توانایی یا میل به رعایت آداب معاشرت و هنجارهای

بیجواب ماندن دست دراز شدهی نتانیاهو که ترامپ با حواس پرتی فراموش

حاکم بر روابط دیپلماتیک رسمی را ندارد .ولنگاری او در این زمینه را میتوان

کرد به او دست بدهد ،یا تالش برای دست دادن به سربازی که قصد راهنمایی

تا حدودی به سن و سال باالیش و فراموشکاری یا خستگی سفر نسبت داد ،و

ترامپ را دارد ،تا پاپ که دستش را موقع برخورد با دست ترامپ کنار کشید.

بخشی دیگر از آن به ساخت شخصیتی ویژهاش باز میگردد .به هر صورت آشکار

بخش دیگری از ماجرا به متغیرهایی دیگر مربوط میشد .حالت چهرهی

است که او توانایی یا میل رعایت هنجارهای مرسوم موقع ارتباط سیاستمداران

متفاوت پاپ موقعی که به خانوادهی ترامپ و خود ترامپ مینگریست ،کوشش

و دولتمردان با هم را ندارد .این بدان معناست که انضباط شخصی و توانایی

ترامپ برای جلو افتادن در هیأتها موقع حرکت دستهجمعی که پیامدهایی گاه

ناوبری کالبد در ترامپ کمتر از افراد عادی است .در نتیجه بخشی از لوازم

توهینآمیز و گاه مضحک به دنبال داشت ،و موارد ظریفتری مانند فاصلهی ایستادن

تضمین کنندهی جایگاه و شأن ترامپ در مقام ریاست مقتدرترین دولت روی

و راه رفتن و نشستن و زبان بدن ترامپ و اطرافیانش که طی روزهای اخیر در

کرهی زمین ،آشکارا از میانه غایب هستند .به همین خاطر در سطح شخصی و

فضاهای تخصصیتر مورد بحث قرار گرفته است.

انسانی ،و مهمتر از آن در سطح انگارهسازیهای بینالمللی از شخصیتی که
نمایندهی دولتی نیرومند است ،با نوعی اغتشاش و ناسازوارگی سر و کار داریم

از کل این دادهها به نظرم سه نتیجه میتوان گرفت و این هر سه به ویژه

که اهمیت دارد.

برای ما ایرانیان که در معرض خطری سیاسی قرار داریم ،اهمیتی به سزا دارد:
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دومین نکته که اثرگذاریای بیشتر دارد آن است که این ولنگاری و

سومین نکته که از دو مورد پیشین بر میآید ،آن که دونالد ترامپ در کل

بیتوجهی در ضمن حالتی پرخاشگرانه و توهینآمیز هم داشت و این خواه ناخواه

سیاستمداری غیرعادی است که با پشتوانهی نهادهایی که بیشترشان را خود

به پیامدهایی سیاسی میانجامد .یعنی جدای از آن که نقش رسمی دولتمردان و

آفریده به قدرت رسیده است .نهادهایی که اثرگذارترینهایشان در ردهی صنعت

رهبران سیاسی حفظ و گسترش منافع ملی کشورشان است ،باید به این نکته هم

سرگرمی و تفریح (هتلداری ،توریسم ،شبکههای تلویزیونی) میگنجند .یعنی

توجه داشت که هریک از ایشان انسانی عادی با خودانگارهای معمولی هستند که

ترامپ بر خالف رقیبانی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری داشت ،جایگاهی

به خودخواهیها و میلها و عواطف و هیجانات گوناگون چفت و بست شده است.

محکم و مشخص در احزاب موجود و پیشینهای دیرپا و تجربهای استوار در

همچنان که پاپ نتوانست حالت چهرهاش را هنگام نگریستن به ترامپ کنترل

فعالیت سیاسی ندارد و از این جایگاه نهادیناش در ماشین سیاسی آمریکا تا

کند ،احتماال بسیاری از دولتمردان که مورد بیتوجهی و اهانت قرار گرفتهاند در

حدودی تعریف نشده و چالشبرانگیز است .به همین خاطر غیاب انضباط شخصی

دراز مدت نخواهند توانست هیجانها و احساسات برخاسته از این موقعیتها را

در این سطح و با این جلوههای آشکار ،در شرایطی که غولهای رسانهای اصلی

نادیده بینگارند .به بیان دیگر ،شیوهی رفتار ترامپ تنها اختاللی در ناوبری تن و

کشورش دشمن قسمخوردهاش هستند و بخشی از طبقهی فرهیخته و متخصص

مدیریت کنش متقابل انسانی نیست ،که عبور پیاپی از خط قرمزهایی ارتباطی و

آمریکایی از حضورش در این مقام شرمسارند ،پیامدهایی پیشبینیناپذیر در

خدشهدار کردن مستمر پروتکلهایی جا افتاده در دیپلماسی عمومی هم هست.

درازمدت به بار خواهد آورد .چنین اختاللی در فناوری کنترل کردار احتماال
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عاملی تشدید کننده در بیگانهسازی بیش از پیش ترامپ و نهادهای زیر فرمانش

حساب و کتابهای دیپلماتیک و بر اساس روابط شخصی میان دولتمردان پیکربندی

خواهد بود.

شود .مشابه این وضعیت را پس از جنگ جهانی دوم نداشتهایم و حتا در جریان

بر مبنای این سه داده ،دو حدس میتوان زد :نخست آن است که (اگر

جنگ سرد هم روابط منطقی و حساب و کتابهای مبتنی بر منافع بلوکهای رقیب

زور دیوانساالری آمریکا بر ماجراجوییهای شخصی ترامپ بچربد) این نخستین

تعیین کنندهی اصلی سوگیریهای دیپلماسی جهانی بوده است .احتمال دارد

سفر ترامپ یکی از آخرین سفرهای رسمیاش هم باشد .یعنی قاعدتا ماشین

الگوهایی از رها شدن عواطف و هیجانها را که برای دیرزمانی در سطح روابط

دیپلماتیک ایاالت متحده کوشش خواهد کرد تا با دور نگه داشتن رئیس جمهور

بینالملل نوپای مدرن ندیدهایم ،پس از این شاهد باشیم.

ندانمکارشان ،بستر روابط بینالملل گستردهی پیرامون آمریکا را ترمیم کنند .از
سوی دیگر شواهدی هست که نشان میدهد سفر به مراکز سه دین بزرگ ابراهیمی
برای ترامپ سرگرم کننده و مفرح بوده و بعید نیست مهار شاهکارهایی مشابه
قدری دشوار باشد.
دومین حدس آن است که به زودی صفآراییهایی را در صحنهی روابط
بینالملل ببینیم که بخشی از آن خارج از مدارهای مرسوم قدرت و بیرون از
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تنها به سویهای از این رخدادهای فاجعهبار میپردازم که اغلب نادیده انگاشته

انفجاراهی شهری رد فضای مجازی

شده است؛ و آن هم بازتاب این رخدادها در افکار عمومی ایرانیان است ،بدان
شکلی که در فضاهای مجازی انعکاس مییافت.
از حدود یک دهه پیش که شبکههای مجازی در میان ایرانیان جایگیر شد

روزنامهی اعتماد ،پنجشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۸

و فضای مدنی فعال و سرزندهای را با ساخت و گسترشی غافلگیر کننده خلق

(این متن پیش از حمله به تهران نوشته شده است)

کرد ،بحث و تبادل نظر دربارهی رخدادهای روز یکی از کارکردهای بنیادین این
طی روزهای گذشته عملیات تروریستی پیاپی در افغانستان انبوهی از

فضا بوده است .به این ترتیب بیش از یک دهه است که کاربران ایرانی شبکههای

کشتگان و زخمیان را به جا گذاشت و شهرهایی مانند هرات و کابل را که مراکزی

مجازی از این فضا برای خبررسانی /خبرگیری ،موضعگیری /اعالم داوری ،و گاه

کهنسال و دیرینه در زمینهی تمدن ایرانی محسوب میشوند ،هدف قرار داد.

تحلیل و نقد علمی استفاده کردهاند .در کمیت و کیفیتی که به کلی با آنچه در

درگیری گروههای سیاسی مستقر در کشور افغانستان و نقشآفرینی نیروهای

فضاهای مجازی فرهنگها و کشورهای دیگر میبینیم متفاوت است .این کارکردها

تندروی اسالمی مانند داعش و طالبان در این قضیه ،مسائلی هستند که پرداختن

در رسانههای گوناگون و شبکههای متفاوت به شکلی کمابیش همگن توزیع شده

به آنها نیازمند زمانی بیشتر و فضایی فراختر است .از این رو در این یادداشت

و تنها وزنگیری و سبک و سیاق و حال و هواست که در شبکههای متفاوت با
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هم فرق میکند .خواه شبکههای رایانهمدار قدیمیتر مانند فیسبوک مورد نظر

خویش میدانند و تودهی مردم هم به شکلی غریزی با مردم این سرزمینها حس

باشند و خواه شبکههای جدیدتر وابسته به گوشی هوشمند مانند تلگرام و

همبستگی و همدلی دارند .یعنی در هر دو سطح نخبهگرایانه و تودهوار ،هویت

اینستاگرام و واتسآپ .در تمام این موارد گذشته از تبادل اطالعات روزمره و

ملی تاریخی ایرانیان با مردم افغانستان گره خورده است ،چنان که با سایر

مربوط به زندگی خصوصی افراد ،این سویهی کالن و عامتر اجتماعی نیز وجود

کشورهای نوپای شکل گرفته در قرن گذشته نیز چنین همدلی و همذاتپنداریای

دارد و اغلب به ظهور موجهایی رسانهای و سامانیابیهایی خودجوش از

در کار است .از سوی دیگر آنچه که رخ داده به خشونت عریان و غیرعقالنی

موضعگیریها و گاه کنشهای اجتماعی هماهنگ میانجامد .چنان که رفتار

گروهی از اسالمگرایان تندرو با سازمان مدرن جمعگرا مربوط میشود که ایرانیان

انتخاباتی مردم ایران یا اندرکنش اجتماعیشان در رویارویی با رخدادهایی جمعی

چه در جریان جنگ با عراق و تنشهای دوران حج و چه خارج از آن بافت

مانند مسابقههای ورزشی یا درگذشت نامداران را جز با تحلیل این فضاها

تجربهی گالویز شدن با آن را داشتهاند .طی دهههای گذشته از درآمیختن

نمیتوان درک کرد.

سوسیالیسم انقالبی همسایهی شمالیمان و تحجر استعمارزدهی سلفی همسایههای

با این مقدمه ،انفجارهای پیاپی در کابل و به تازگی هرات شایستهی توجه

جنوبیمان شکلی از تعصب و خشکاندیشی مذهبی در سراسر ایران زمین شکل

و تحلیل هستند .این رخدادها در سپهر تمدن ایرانی و در شهرهایی پارسیزبان

گرفته که با شعارهای جمعگرایانه و با مخاطب قرار دادن امت به جای ملت ،با

رخ دادهاند که بسیاری از ایرانیان فرهیخته و تاریخخوانده آن را بخشی از وطن

زبان عربی به جای پارسی ،و با ستیزهجویی با میراث فرهنگی و تاریخی ایرانی-
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شیعی صورتبندی میشود و به خشونت لگام گسیخته همچون ابزاری سیاسی

برای تحلیل سازماندهی عمومی این برداشتها میتوان بدان نگریست ،فضاهای

مشروعیت میبخشد .موجهایی گوناگون از این جنبشهای خشونتآمیز که با

مجازی است .جایی که حضور پررنگ و اعالم موضعهای شفاف و تند و تیز

درجاتی کم یا زیاد توسط ابرقدرتها مدیریت میشدهاند در سراسر دهههای

کاربران شبکههای مجازی به فرایندی جبرانی میماند که قرار است غیاب فضای

گذشته در قلمرو ایران زمین تاخت و تاز کرده و ویرانیهایی باورنکردنی به جا

آزاد اندرکنش مدنی را پر کند.

گذاشتهاند .خواه در قالب حزب بعث عراق یا حزب کمونیست افغانستان نمود
یافته باشد ،یا طالبان و داعش و القاعده که از نظر شیوه و ساختار میراثخواران
مستقیم همان جریانها هستند و پیوندهای درونیشان هنوز درست مورد تحلیل
قرار نگرفته است.
در این زمینه ،رخدادهایی مانند انفجارهای اخیر افغانستان نمودی از
خطری عمومی و جریانی دیرپا و مهلک است که همهی ایرانیان ماهیتش را نیک
در مییابند و بسته به آگاهی و هوشمندیشان خاطرات پیشین و مخاطبان پیشارو
دربارهشان را با انسجامی کم یا زیاد سازماندهی میکنند .یکی از فضاهایی که
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هیجانی است که بر محور سوگ و گاه خشم و ترس گردش میکند .اما واکنشی

آنچه نگارنده طی روزهای گذشته از بازتاب این انفجارها در فضای

که طی این روزها در فضای مجازی دیدیم ،عالوه بر در بر گرفتن این عواطف،

مجازی دریافته را به طور فشرده در سه گزاره میتوان جمعبندی کرد:
نخست :توجه و واکنش ایرانیان به این رخدادها با آنچه پیشتر از ایشان

لبهای عقالنی و اندیشیده نیز داشت .لبهای که به ارزیابی اخالقی آدمکشان ،کند

انتظار میرفت ،متفاوت بود .چنین مینماید که نوعی خودآگاهی جمعی و

و کاو در شرایط سیاسی افغانستان ،خبر دادن و خبر گرفتن از خطرهای بالقوهی

ورزیدگی در تشخیص و تمرکز بر رخدادهای مهم به تدریج در فضای مجازی و

آینده و شبیه اینها میپرداخت و از این رو سویهای خردمندانه و تأملآمیز را در

شبکهی اندرکنش مدنی ایرانیان شکل میگیرد .خودآگاهیای که مفهوم عمومی

بر میگرفت.

و انتزاعیِ منافع ملی را در سطحی کالنتر از چشماندازهای کوتاهبینانهی روزمرهی

سوم :چنین مینماید که شکلی از ادغام و جوش خوردن فضای مجازی

محلی ،به تدریج در مقیاسی منطقهای و برای کل قلمرو ایران زمین در مییابد و

میان کشورهای پارسی زبان رخ داده باشد .تا پیش از حوادث خونین اخیر چنین

ادراک میکند.

ادغامی با این درجه از پیچیدگی نمایان نبود .اما در حال حاضر برای کسانی که

دوم :شکل واکنش مردم به این فاجعههای شهری ،به رفتار هنجارینِ

چند هزار دوست و آشنا در فضای مجازی داشته باشند و یادداشتهای شمار

مرسوم -که ابراز همدردی و اعالم خشم و غم و اندوه است -محدود نشده است.

زیادی از شهروند ایران و افغانستان را بخوانند ،به راستی دشوار است ایرانی را

در مواردی شبیه به این اغلب آنچه در افکار عمومی میبینیم واکنشی عاطفی-

از افغانستانی تمیز دهند .یعنی نوعی گفتمان مشترک جمعی در حال شکلگیری
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است که به ویژه در نقطهی اتصال ایران و افغانستان فعال است ،هرچند برخی از
شهروندان عراق و ترکیه و تاجیکستان و ازبکستان که پارسی زبان هستند را هم
در بر میگیرد.
آنچه این روزها در فضای مجازی شاهدش هستیم ،هرچند از دل آشوبی
خونین برآمده و به شرایطی درناک و غمانگیز مربوط میشود ،احتماال راهبردی
ناشناخته و هنوز ناآشکار برای «با هم اندیشیدن» و «با هم رفتار کردن» باشد.
راهبردی که چه بسا پرهیز از آشفتگیها و تباهیهایی از این دست در دراز مدت
در گروی آن باشد.
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تدریج شکل گرفته و تمایز یافته است .حملههایی از این دست که وضعیتی

هس نکته ،هس پیشبینی و هس پیشنهاد

بحرانی ایجاد میکنند ،در شرایطی مانند امروز که به یاری رسانههای شبکهای
رصد جمعی مردم و مشارکت اندیشیدهشان در کار است ،میتواند فساد و
ناکارآمدی برخاسته از سودجوییهای دولتمردان را ریشهکن کرده و جناح پیگیر
منافع ملی را هم توانمند و هم بازسازی کند .یعنی چنین حملههایی در کشوری

سه نکته:

مانند ایران نه تنها مشروعیتزدا نیست ،که اگر به پاالیش ساخت سیاسی بینجامد،

 )۱هدف غایی حملهی تروریستی ایجاد ترس و هراس ،بر هم زدن نظم

مشروعیتزا هم هست.

عمومی ،از بین بردن روحیهی جمعی مردم و از همه مهمتر نامشروع ساختن

 )۲حملههای تروریستی به احتمال زیاد در ایران ترس و هراس زیادی

ساخت حکومتی است .جامعهی ایرانی طی دهههای گذشته ساختار

بر نخواهد انگیخت ،چون مردم ایران به شکلی شگفت با مرگ و جنگیدن خو

شگفتانگیزی پیدا کرده که آن را نسبت به این نوع حملهها مصون میسازد .چرا

گرفتهاند .ما با مردمی سر و کار داریم که آخرین انقالب کالسیک عصر مدرن را

که بخش مهمی از ساخت حکومت اصوال در چشم مردم فاقد مشروعیت است.

با کمترین خونریزی به انجام رساندند و بعد در واپسین جنگ کالسیک تاریخ و

در ایران ساخت سیاسی از یک بدنهی کمابیش فرصتطلب و سودجوی به نسبت

در ضمن یکی از طوالنیترین و خونینترین جنگهای قرن بیستم (با احتساب

نادان و کمعقل تشکیل یافته که جناحی کمابیش معقول و ملی در کنارش به
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جنگ جهانی اول و دوم) درگیر شدند .مردمی که تلفات جادهای امروزشان از
تلفات جنگی سی سال پیششان بیشتر است و هر سال چهارشنبهسوری چنان
میدان جنگی را شبیهسازی میکنند که شماری کشته میدهند .بسیار بعید است
چنین مردمی از انفجار انتحاری چند دیوانهی مغزشویی شده بترسند یا زیر فشار
مرگهای تصادفی از این دست دستخوش فروپاشی و درهمشکستگی شوند .همین
ماجرا دربارهی سایر بخشهای ایران زمین نیز مصداق دارد .یعنی تجربه نشان داده
عملیات تروریستی بسیار شدید و سنگین سالهای اخیر در عراق و افغانستان و

 )۳هرکس تاریخ جهان معاصر را مرور کرده باشد میداند که فروپاشی

پاکستان و سایر سرزمینهای جدا شده از پیکر ایران زمین هم که هویت تاریخی

نظمهای سیاسی و آشوبزدگی قلمرو ایران زمین (که فرنگیها و مُستَفرَنگها

مشترک با کشور امروزینمان دارند ،بیاثر بوده و به تغییر خاصی منتهی نشده

خاورمیانه مینامند) پیامد مستقیم مداخلهی نظامی و سیاسی استعمارگران و

است .مردم ایران در برابر تهدیدهای جمعی (از حملهی عراق تا زلزلهی بم) بیشتر

نواستعمارگران و دولتهای نوپای دستنشاندهشان است .در سراسر دو قرن گذشته

از آن که بترسند ،متحد میشوند.

یک دولت مرکزی ایران در دل ایرانشهر وجود داشته که با تمام فراز و نشیبها و
کارآییها یا بیلیاقتیهایش توانسته دل ایرانشهر را حفظ کند و از فروپاشی نهایی
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قلمرو ایران زمین جلوگیری کند .امروز نیز مثل سراسر این دوران یک جبههی

خشونتگرایی دینی دارند ،به شکست خواهد انجامید و تلفاتی اندک به جا

ایرانی مدافع و یک جبههی مهاجم ویرانگر و غارتگر داریم که در سراسر قلمرو

خواهد گذاشت .حتا در بدترین سناریوی ممکن که کشتارهایی مانند بغداد و

ایران زمین با هم دست به گریبان شده است .در این معنی در مقطع تاریخی

کابل را باعث شود هم پیشبینی من آن است که اهداف سیاسی تروریستها

امروزین بیش از دورههای پیشین «کشور»هایی مثل عراق و افغانستان و عربستان

برآورده نشود.

و یمن و سوریه نداریم .تنها یک جبههی کهنسال و دیرینه و آرامشخواه

 )۲با تشدید این حملهها گفتمانهای ضدملی فروکش کرده و به تدریج

ایرانزمینی را داریم با همهی تیرههای کرد و لر و ترک و بلوچ و پشتون و عرب

به حاشیه رانده خواهند شد .خواه گفتمانهایی تخیلی و صادقانه که خواهان

و سوریاش ،که در برابر یک جبههی مهاجم زرساالر و سرکوبگر دستنشانده

برنشاندن امتی دینی یا انسانگراییای جهانوطنی به جای وحدت ملی هستند ،و

صف آراسته است .نظمهای سیاسی و رژیمها و دولتها در این میان روبناهایی

خواه گفتمانهای دروغپرورِ جیرهخوار و مزدور مانند قومگرایان و مبلغان سیاسی

سطحی و ساختهایی فرصتطلب ،سست و گذرا هستند.

مدافع نظم نوین جهانی.
 )۳برخی از دولتها در چنین شرایطی از بحران موجود همچون فرصتی

سه پیشبینی:
 )۱حملههای تروریستی مشابه ادامه خواهد یافت .اما به احتمال زیاد

برای تثبیت حاکمیت و سرکوب مخالفان و مسدود کردن مدارهای سیاسی واگرا

مانند آنچه که دیدیم با هوشیاری مردم و مصونیتی که به خشکاندیشی مذهبی و

بهرهجویی میکنند .در ایران انتخاب آقای روحانی به جای رئیسی امکان طی
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سه پیشنهاد:

شدن چنین مسیری را منتفی کرده و حتا اگر چنین کوششی هم انجام گیرد ،به
خاطر انسجام بدنهی مردم و تنشهای درونی نظام سیاسیمان به شکست خواهد

 )۱برای دولتمردان :از شعارهای ضدملی ،انتزاعهای مذهبی یا فلسفیِ

انجامید .در نتیجه این احتمال وجود دارد که زیر فشار افکار عمومی حاکمیت

بیتوجه به منافع ملی ،و سوگیریهای سودجویانهی فردی دست بشویید .موقعیت

سیاسی به تدریج از عناصر سودجوی فاسد و رخنهگران ضدملی پاالیش شود و

خود را در فضایی ملیگرایانه و در امتداد برآورده کردن منافع ملی بازتعریف

همگراییای بین دولت و ملت شکل بگیرد.

کنید و روشن و نیرومند در این مسیر پیش بروید .وگرنه دوامی – وچه بسا
بقایی! -نخواهید داشت!
 )۲برای نخبگان ،اندیشمندان و اهل فرهنگ :به راهبردهایی خالقانه برای
بازتعریف یک انگارهی جمعی ارجمند و درست و سنجیده از هویت جمعی
ایرانیان بیندیشید و در این مسیر معنا بیافرینید و نهادسازی کنید .هویت ایرانی
نیرومند و فراگیری مورد نیاز است که در حالت پایه پذیرا و آشتیجو و نرمخو
و مهربان باشد و با این همه بتواند در شرایط بحرانی مقتدر و زورمند و جنگاور
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هم باشد .برساختن شیوهی دستیابی به این هویت جمعی بر عهدهی طبقهی نخبهی

فاسد دگرگون نمیشود .تصمیمی جمعی و عزمی نیرومند و کنشی استوار برای

اندیشمند ایرانی است.

پاکسازی این مرض الزم است که اکثریت غیرفاسد باید ایجادش کنند.

 )۳برای تودهی مردم :فرصتی ارجمند برای بازسازی چفت و بستهای

پینوشت :ایران زمین حوزهای تمدنی و دیرپاست که کهنترین فرهنگ و تمدن

اجتماعیمان پیشاروی ماست .مسیری ناپیموده و ناشناخته در برابرمان قرار دارد

پیوستهی کرهی زمین محسوب میشود .در حال حاضر نزدیک به سی کشور و

که اگر همگی دستهجمعی آن را بپیماییم ،دستاوردهای درخشان به دنبال خواهد

حدود سیصد میلیون تن در این قلمرو زندگی میکنند که همهشان به گناه

داشت .برای این منظور الزم است نسبت به تنوع در اندیشه و باور و شکل و

برخورداری از منابع نفتی و هویت مقاوم تمدنی با بحران و مرگ و فقر دست به

زبان و سبک زندگی یکدیگر روادار و پذیرا باشیم و در ضمن در شناسایی و

گریباناند .بازسازماندهی ریشهای این جمعیت و این قلمرو هرچند دور از ذهن

طرد و سرکوب رخنهگرانی بکوشیم که نفرت و خشم و دشمنی می پراکنند و

مینماید ،اما با پشتوانهی هستهای مرکزی از چهل میلیون کنشگر اجتماعی ایرانی

دروغ و کینه میتراشند .همچنین الزم است ساز و کارهای رسمی مربوط به

ممکن است .آنچه که پس از حملهی مقدونیان از گرگان و خوارزم و پارت آغاز

حکمرانی در کشورمان مدام مورد نظارت ،وارسی و ارزیابی قرار گیرد .فسادی

شد و پس از هجوم تازیان از خراسان و پس از حملهی روسها از قفقاز و

که ساز و کارهای نهادی کشور را از کار انداخته ،با تصمیمهای فردی اقلیت

آذربایجان ،امروز شاید از ری و تهران آغاز شود...
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بحث حق نخست باید تعریف دقیق و روشنی از این کلمه را به دست بدهیم و

جامعهشناسی ِطلب حق

بعد دربارهی گرفتن و دادناش سخن بگوییم.
س :فکر کنم توافقی دربارهی مفهوم حق وجود داشته باشد .یعنی انگار
مردم امروز وقتی از حق سخن میگویند همان معنای مدرنی را در ذهن دارند که

روزنامهی شهروند ،شنبه ( ۱۳۹۶/۲/۲مصاحبهگر :حسام خراسانی)

از راه حقوق جدید وارد ایران شده و در دادگاهها و نظامهای حقوقی رعایت
میشود.

س :گر موافق هستید گفت و گو را با این گزاره قدیمی شروع کنیم؛ حق

ج :بله به ظاهر چنین است .اما گمان کنم نقطهی الهام مهمی در این بین

دادنی نیست؛ حق گرفتنی است؟ آیا ترویج چنین گزارهای را در جامعه مناسب

وجود داشته باشد و زیر این توافق جمعی فراگیر اغتشاش و سردرگمیای در

میدانید؟
ج :گزارهی نغز و خوبی است .اما خط این جملههای کوتاه و فشرده و

قلمرو مفهومها پنهان شده باشد .به بیان روشنتر گمانم آن است که ما سه الیهی

زیبا آن است که گاهی شمار زیادی از افراد دربارهاش توافق میکنند بی آن که

متفاوت از مفهوم حق را در ایران زمین داشتهایم که در دورانهای تاریخی متفاوت

دقیقا معلوم باشد محتوای آن جمله چیست .از این رو به نظرم هنگام پرداختن به

تحول پیدا کرده و امروز وقتی از حق حرف میزنیم ،گاهی بی آن که خودمان
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س :این حرف شما با برداشت کالسیک مردم از مفهوم حق تعارض

بدانیم بین این سه نوسان میکنیم .در حالی که مبانی و چارچوبها و معناهای
ندارد؟

برآمده از هریک با بقیه ناسازگاریهایی و همپوشانیهایی دارد.
س :در این مورد بیشتر توضیح بدهید .این چند پاره بودن معنای حق در

ج :چرا ،خوشبختانه تعارض دارد! چون آن برداشت کالسیک از یک

ایران چگونه است و چرا شکل گرفته؟ تصور عمومی آن است که حق همان

تاریختراشی ایدئولوژیک و بیپایه برخاسته که به راحتی میتوان نادرستیاش را

است که در دوران مشروطه از غرب وارد ایران شده و تا پیش از آن ایرانیان

با سند و مدرک نشان داد .آن نگرش کالسیک مدرن میگوید که حقوق مدنی

چنین مفهومی را نداشتهاند.

برای نخستین بار در یونان باستان ابداع شد ،در دولت روم به صورت هنجاری

ج :به نظرم این تلقی عمومی از بیخ و نادرست است .اگر بخواهیم بحثی

اجتماعی در آمد ،و بعد از عصر نوزایی اروپاییان به همان بازگشت کردند و به

تاریخی و مستند داشته باشیم ،میبینیم که کهنترین نظام حقوقی سنجیده و عقالنی

تدریج گسترشاش دادند تا به تعریف مدرن از حق منتهی شد .طبق این روایت

که کلیدواژهها و مفاهیمش بر بنیادی فلسفی استوار شده ،در ایران زمین تکامل

باقی جاهای دنیا هم اصوال مفهوم حق را نداشتهاند و همهشان از غربیها این را

یافته است و قدمتش هم بسیار زیاد است .یعنی از ابتدای دوران هخامنشی اسناد

وامگیری کردهاند.
س :یعنی میگویید چنین نبوده است؟

روشن و شفافی داریم که صورتبندی حقوق را نشان میدهد.
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است و منحصر به یونان باستان نیست .شواهدی که فرانتس دووال ارائه کرده
نشان میدهد که مفهومی نزدیک به حق و معانی برخاسته از آن (مثل برابری،
انصاف ،عدالت) در میان جانورانی مثل میمونها هم یافت میشود .یعنی میخواهم
بگویم هنجارهای رفتار جمعیِ مربوط به معنای حق امری بسیار فراگیر و از نظر
تکاملی بسیار ریشهدار است  .بیشک در همهی جوامع انسانی شکلی از آن وجود
داشته است .یعنی در بدویترین جوامع نانویسا و نامستقر هم قواعد و هنجارهایی
وجود داشته که الگوی دسترسی افراد به منابع و برخورداری از پاداش به ازای
انجام کارها را ساماندهی میکرده است .این معنای عام و کالن و تکاملی حق
دادگاه مشهور جان اسکوپس ،معلمی که به خاطر تدریس تکامل در آمریکا محاکمه شد.

است که به این تعبیر هم در یونان باستان و هم خیلی پیش از آن در فنیقیهی
باستان و مصر باستان و چین و باقی جاهای دنیا وجود داشته است.

ج :نه خیر ،چنین نبوده .نخست آن که در همهی جوامع انسانی مفهومی

س :اما شما گفتید ایرانیان در این مورد پیشگام بودهاند.

نزدیک به حق تعریف و صورتبندی میشود و این امری عام و کالن و فراگیر
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ج :یک معنای دقیقتر و پیچیدهتر از حق زمانی شکل میگیرد که قواعد

مستند بر اساس چنین برداشتی قوانین را صورتبندی میکند ،دولت هخامنشی

و هنجارهایی که حرفش را زدیم ،نوشته شود و حالتی مدون به خودش بگیرد.

است که از اواخر قرن ششم پیش از میالد چنین میکند .منابع یونانی دو قرن پس

شواهد نشان میدهد که همهی جوامع باستانی به محض نویسا شدن این قواعد

از این تحول بر صحنهی تاریخ پدیدار میشوند و صریحا بازنویسی و وامگیری

را مینوشتهاند .چنان که در میانرودان و ایالم و مصر باستان هم از اواخر هزارهی

و مقاومتی در برابر حقوق پارسی هستند.
س :بر چه اساسی میگویید این شکل فلسفی از صورتبندی حق در

سوم پیش از میالد نوشته شدن این قوانین را داریم و آنچه در یونان و روم باستان

دوران هخامنشی وجود داشته؟

میبینیم هم در همین سطح است .یعنی شکل نوشته شدهی عرف و هنجارهای
اجتماعی دربارهی شیوهی برخورداری افراد از منابع مشترک است .از این نظر

ج :بر مبنای سه رده از گواهان در این مورد میتوان داوری کرد .نخست

ایران زمین و مصر دو هزار سال بر یونان باستان تقدم دارند .اما یک سطح

متون رسمیایست که این قوانین را در قالب بیانیههای سیاسی یا متون دینی

پیچیدهتر از صورتبندی حق به جایی بر میگردد که نظریهای و دستگاهی فلسفی

صورتبندی میکنند .در منابع اوستایی که گاه نیم هزاره کهنتر از عصر هخامنشی

برای اندیشیدن دربارهاش به وجود بیاید .در این مورد ایرانیان پیشگام بودهاند.

هستند و همچنین در متون پارسی باستان یک نظام منسجم و یکپارچهی نظری

اولین دستگاه فلسفیای که «من» را به رسمیت میشمارد در قرن دوازدهم پیش

میبینیم که در آن قانونی طبیعی (اشا) با خیر اخالقی و وجدان (دئنا) همسان

از میالد در گاهان زرتشت صورتبندی شده و اولین نظام اجتماعیای که به شکلی

انگاشته شده و قواعد اجتماعی رعایت آن با نام داد (داتََّه) برچسب خورده و این
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کلمهایست که در سراسر تاریخ ایران ثبات خود را حفظ کرده است .در این

تصویر سازگار است .در واقع در غرب تا اول و دوم میالدی یعنی تا هفتصد سال

دستگاه نظری واحد تعریف حق فرد انسانی یعنی همان من است و هنجار

بعد این شیوه از صورتبندی حق نمودی ندارد.

اجتماعی ادامهای سنجیده و اندیشیده از قوانین طبیعی دانسته میشود که باید به

س :پس نخستین شکل از تعریف حق در ایران چنین بوده است.

کمک قواعد عقالنی (خرد /خرَتوم) توضیح داده شود .عالوه بر این یک ردهی

ج :بله ،و این افگو همچنان تا به امروز ادامه یافته است .در این نگرش

دیگر از اسناد را داریم که روابط مالی و اندرکنش حقوقی مردم را نشان میدهد.

حق زیر چتر دستگاهی فلسفی قرار میگیرد که اخالق و هستیشناسی را متحد

برگههایی که سند خرید و فروش یا ازدواج و مشابه اینها هستند و زندگی

میکند و قوانین مدنی را در امتداد قوانین طبیعی در نظر میگیرد .دومین شکل

روزمرهی مردم را نشان میدهند و بر اساسشان میتوان دانست این حرفها تنها

صورتبندی حق در ایران زمین به قرون میانه مربوط میشود .یعنی پس از چیرگی

شعارهایی سیاسی و دینی نبوده و به طور واقعی در زندگی مردم انعکاس داشته

سلطانهای ترک بر ایران زمین و تثبیت شکلی از نظام سیاسی خالفت شکلی از

و کیفیت زیست مردم را نسبت به دوران پیش از آن با جهشی روبرو ساخته است.

نشت کردن حقوق مصری-رومی به درون ایران زمین را میبینیم .این حقوق در

در نهایت گزارش مورخانی مثل هرودوت را داریم که اغلب از بیرون به جامعهی

قالب مفهوم خالفت سازماندهی میشده و جبرگراست و فرد را در مقام واحد

ایرانی آن روزگار نگاه میکردهاند و روایتشان از آنچه میدیدند دقیقا با همین

تولید کنش اخالقی و بنابراین کنشگر فعال اجتماعی به رسمیت نمیشناسد .این
شکل از تعریف حق در جوامع بردهداری مثل روم صورتبندی شده و در قالب
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مسیحیت جنبهای مینویی به خود گرفته و از همان مجرا به ایران زمین وجود شده

س :و هر سه تعریف از حق به نظرتان در ایران رواج دارد؟

است .این شیوه از تعریف حق جبرگرا ،مناسکگرا ،اجبارآمیز ،و متشرعانه است.

ج :هریک از این سرمشقهای نظری در درون خود خوانشها و جریانهای

یعنی بیشتر بر تکلیف تاکید دارد تا حق و آن تعادل باستانی میان حق و تکلیف

تاریخی متفاوت و گاه واگرایی را تولید کردهاند که برخیشان امروز در جامعهی

را نقض میکند .در نهایت در دوران جدید ورود حقوق مدرن را داریم که

ایرانی فعال هستند .روی هم رفته چیزی که میبینیم نوعی اغتشاش مفهومی

ادامهای و اصالحی از همان حقوق رومی قرون وسطایی است و پیکربندی و

دربارهی کلمهی حق است .کلمهای که به جای  rightانگلیسی و  rechtآلمانی

پیامدهایش جای بحث و نقد فراوان دارد .چرا که شالودهاش همچنان بر بردهداری

به کار گرفته شده ،بی توجه به تاریخ دیرپا و متفاوتی که در بستر تمدن ایرانی

استوار شده ،منتها بردهداری روشنفکرانهی جدیدی که غیرمسیحیان را بربر

داشته و معناهای متفاوتی که به ذهنها متبادر میکند .از همین جا جملهای که

میشمارد و در لوای استعمار صورتبندی میشود.

گفتید را میشود چند جور تعبیر کرد« .حق دادنی نیست» تا حدودی به ماهیت
سرشتی و ذاتی حق در پیوند با قانون طبیعی اشاره میکند ،و «حق گرفتنی است»
به کنش خودمختار و فعال منها در تحقق حقشان تاکید دارد .یعنی این جمله
کمابیش در همان پیکربندی باستانی ایرانی که من و اختیار و قانون طبیعی را
محترم میشمرد بیان شده است .تعبیری که با تفسیرهای مدرن دربارهی قراردادی



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و

و وضعی بودن مفهوم حق ناسازگار است ،و تقریبا واژگونهی نگرش روسویی

قانون اجتماعی را بیان میکند .در نهایت هم همهی اینها به تصویر سخنگو از

مشهوری است که حق اجتماعی را ناشی از نقض قانون طبیعی و در مقابل آن

سرشت انسانی یعنی موقعیت و منزلت من در مقابل نهاد اجتماعی باز میگردد.

تعریف میکند.

از یک زاویه من حامل حقی است که مدام ممکن است توسط نهادها زایل شود

س :این روزها دوقطبی مفهومی مهمی دربارهی کلمهی حق نمایان است

و باید در برابر این ستم ایستاد و حق را مطالبه کرد .از زاویهای دیگر حق اصوال

و آن هم به مدافعهگری و مطالبهگری مربوط میشود .این دو چه تفاوتی با هم

از نهادها تراوش میشود و در وضعیتی بینافردی وجود دارد و از این رو باید از

دارند و معنای دقیقشان چیست؟

هنجارهای نهادین نگهبانی کرد تا حق پایدار بماند.
س :کدامیک از این دو دیدگاه درستتر است؟ هریک چه پیامدهایی به

ج :نکته در اینجاست که برخی میگویند حق چیزی است که مال ماست

دنبال دارد؟

و باید آن را طلب کرد ،برخی دیگر میگویند حق وضعیتی است که باید از آن
حراست کرد .یعنی از دید گروهی حق امری غایب است که باید با کوشش تحقق

ج :راستش هیچ یک به معنای دقیق کلمه درست نیست .چون

پیدا کند ،در حالی که از نگاهی دیگر حق امری فراگیر است که در حالت پایه

کلیدواژههایی مانند حق هرچند ظاهرِ اسم دارند ،اما در واقع کارکردی همچون

هست و باید از مخدوش شدناش پیشگیری کنیم .اگر قدری به زیرساخت معنایی

فعل را ایفا میکنند .تعریف حق امری انتزاعی نیست که در دایرهی نظریه محدود

این دو بنگریم ،میبینیم که در واقع همان تفسیر دوگانه از پیوند قانون طبیعی و



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و

ج :بله ،مثال مجسم کنید کسی خواهان دفاع از حق زنان است .در نگاه

بماند ،که بیدرنگ به روندی و فرایندی میانجامد که مایهی تیرهروزی یا بهروزی

نخست چنین به نظر میرسد که تعریف از حق در گفتمان چنین کسی بر مبنای

زندگیهای مردم میشود.

ارج و اهمیت مفهوم من استوار شده است .یعنی در قالبی که بین نگرش کهن

س :شاید بهتر باشد پرسش را اینطوری دوباره بپرسم :کدام تعریف از

ایرانی و دیدگاه لیبرال مدرن مشترک است و «منِ خودمختار» را آفرینندهی غایی

حق کارسازتر است و شهروندانی خوشبختتر پدید میآورد.
ج :اگر نظر مرا صریح بخواهید ،این موضعگیریها همگی با ابهام و

کنش اخالقی و بنابراین مسئولیت مدنی و بنابراین حامل حق قلمداد میکند .بعد

نارساییهای نظری جدی روبرو هستند .یعنی آن سردرگمیای که گفتم در

شما میبینید همان سخنگو انگار به تمایزی ذاتی میان زن و مرد باور دارد ،یعنی

همهشان دیده میشود .ما در اینجا با فعاالنی مدنی و سخنگویانی اجتماعی سر و

آن مفهوم بنیادین منِ انسانی بسیط را نقض میکند .در مرحلهی بعد میبینید گاهی

کار داریم که خود را در جبههای قرار میدهند ،اما تعریف روشن و شفافی از

پای شعارهایی مارکسیستی هم در میان است ،یعنی به نوعی جبر نهادی هم باور

حق ندارند و سنتی که درونش این کلمه را فهم میکنند را درست نمیشناسند.

دارد ،بنابراین اصل اختیار آزاد من را هم بنا به میل خود نادیده میگیرد .نمونهی

در نتیجه اغلب با نوسان و چرخشهای پیاپی در اطراف سه سرمشقی که گفتیم

دیگری را در سازماندهی حقوق رسمی مملکتم میبینیم .حقوقی که مبنایش بر

روبرو میشویم.

اساس نگرش فقهی شیعه قاعدتا باید بر اساس همان منِ خودمختارِ حامل حق
استوار شده باشد .اما جاهایی انگار صغیر و ناعاقل پنداشته میشود و از موضع

س :این نوسانی که میگویید برایم گنگ است .میتوانید مثالی بزنید؟
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ج :این روند ما را به همان جایی میرساند که همین حاال رسانده است.

تصمیمگیری و انتخاب خلع میشود .اغتشاشهای مفهومی از این دست را تقریبا

یعنی ساخت حقوق رسمیمان ناکارآمد و ناتندرست است و حکمهایی صادر

همه جا میتوان یافت.

میکند که برخیشان به وضوح از دادگری فاصله دارند .از سوی دیگر معترضان

س :به نظر شما این نوع اغتشاشها چه آسیب های را در جامعه به دنبال

و فعاالن مدنیای را پدید میآورد که به این بیدادگریها –گاه در وضعیتی تخیلی

دارد؟

و اغراقآمیز -اعتراض دارند ،اما با همان آشفتگی و پراکندگی مفهومی میخواهند
حرف خود را به کرسی بنشانند .نتیجه آن میشود که میبینیم ،یعنی با هم
اندیشیدن به مفهومی شفاف از حق ،که روندی عقالنی و پیشرونده و انباشتی
است ،به کشمکش بر سر حقی مبهم فرو کاسته میشود که ماجرایی گم و گیج
و فرساینده است.
س :راهبرد پیشنهادیتان در این مورد چیست؟ چطور میشود با هم
دربارهی حق بیندیشیم؟
لباس شنای بانوان آمریکایی در حدود سال .۱۹۰۰م



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و

دادگری بیشتر را ممکن میسازد و همزمان نظامهای معنایی مربوط به حق را هم

ج :ما نیاز به سه زیرساخت فعال و چاالک داریم :نخست نخبگانی که

صیقل میزند و تدقیق میکند.

دربارهی حق در سرمشق نظری مشخص و روشنی بیندیشند و موضعشان معلوم
و دستگاه نظریشان منسجم باشد .این که کدام رویکرد را بر میگیرند و به کدام

س :در دولت یازدهم منشوری حقوق شهروندی با توجه به مفاهیم

یک از سه سرمشق میپیوندند چندان اهمیت ندارد .دوم آن که به نهادهای

مطالبهگرانه و مدافعهگرانه تهیه شد؛ با توجه به این موضوع نقش ساختار قدرت

تصمیمگیرنده و سازمانهای پشتیبان حقوقی نیاز داریم که بر نقد و اندیشه و

و حکومت را در رسیدن به یک جامعه مدافعهگر چگونه میبینید؟

بازنویسی گشوده باشند .یعنی بتوانند معانی تنگ و تیرهی رسوب کرده در

ج :حرکت کردن در این راستا دلگرم کننده و سودمند است .اما چنان که

روالهای اداریشان را خاکروبی و خاکبرداری کنند و مفاهیم و به همراهش

گفتم باید ساز و کارهایی در آن سه اندام اجتماعی شکل بگیرد و فعال شود.

مدارهای اجرایی را بازسازی کنند .در نهایت به ساز و کاری فعال و مدنی و

وگرنه همه چیز در حد دادگری به مثابه شعاری سیاسی باقی میماند ،که البته

مردمی نیاز داریم تا عرف یعنی هنجارهای اجتماعی را به این معادله وارد کند و

همان هم از غیابش بهتر است!

آن ساخت نظری را با روالهای اجرایی به شکلی گره بزند که با سلیقه و خواست
و درک مردمی از دادگری سازگاری داشته باشد .همکاری این سه اندام است که
توسعهی تدریجی نظام حقوقی و گسترش گام به گام هنجارهای عرفی به سوی
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سپاس

خرد و ع رافن۱-

اندیشههایی که در این نوشتار صورتبندی شده است ،نخست در بحث و
تبادل نظر با دوست و برادرم دکتر امیرحسین ماحوزی شکل گرفت .عالقهی
عمیق و تسلط بینظیر او بر عرفان خراسانی و به ویژه آثار موالنا ،و نگاه نقادانهی

(شرحی بر پیوند عقالنیت فلسفی و تخیل عارفانه)

من به آرای ابن عربی و بهرهبرداری گستردهام از آرای بیدل دهلوی و عارفان
متقدم خراسانی به بحثها و کشمکشهای نظری پربار و شادمانهای انجامید که طی
سالهای طوالنی میانمان تداوم داشت و حتا زمان فراغتمان را در سفرهایمان به
چین و ماچین و هندوچین به خود اختصاص میداد.
در پاییز سال  ۱۳۹۴این بحثها به حدی بالغ شده بود که امکان در میان
نهادناش با دیگران فراهم آمده بود .در این میان بود که دوست عزیز و فرهیختهام
دکتر عبدالحمید ضیائی که از موضعی متفاوت با ما به موضوع مینگریست و
حملهی عقلگرایانهاش به عرفان برایم بسیار جذاب بود ،پیشنهاد کرد تا نشستی
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در حلقهی اندیشهی زروان را به بحث و نقد عرفان اختصاص بدهیم .چنین کردیم

پشتیبان باورهایمان بسنده نبود و از این رو به نوشتن این متن نیاز افتاد ،تا شاید

و در مرتبهی نخست ما سه تن با دکتر محمود عبائی همراه شدیم که از منظری

آنچه که دربارهی عرفان میاندیشیم و بخشی از آن بیان شد ،روشنتر و منظمتر

فلسفی و خردگرا با موضعی نزدیک به دکتر ضیائی به عرفان متأخر نقدهایی وارد

صورتبندی شود.

میدانست .نشست حلقهی اندیشه برگزار شد و چندان پربار و معنازاد بود که

نوشته شدن این متن پیش و بیش از هرکس مدیون دکتر ماحوزی گرامی

قرار گذاشتیم نشست دیگری نیز در ادامهاش داشته باشیم .استقبال پرشور دوستان

است و پس از او وامدار دوستان عزیز و هماندیشانِ ارجمندم دکتر حمید ضیائی،

و مخاطبان موسسهی خورشید و انجمن زروان نیز در این میان کارساز شد و در

دکتر محمود عبائی ،دکتر مسعود انصاری و دکتر حیدری هستم که با رواداری و

نشست بعدی گذشته از ما چهار تن ،دکتر مسعود انصاری و دکتر حیدری نیز به

دقت نظر و دانش گستردهشان مجالی برای اندیشیدن و عرصهای برای کشمکش

جمع سخنرانان پیوستند.

نظری فراهم آوردند و پرسشهایی مهم را صیقل زدند و شفاف ساختند.
پینوشت :این نوشتار به شکل کامل به زودی در یکی از نشریات

اندیشههایی که دربارهی نقد خردمدارانهی عرفان داشتم ،و ارجی که

دانشگاهی به چاپ خواهد رسید.

برای عرفان (در مقام یک سرمشق فهم «من» و تعریف «انسان کامل») قایل بودم،
باعث شد در این بحثها من موضعی میانهرو داشته باشم .با این همه زمان اندکی
که در نشستها در اختیارمان بود برای پرداختن به جزئیات و چارچوبهای نظری
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منتقدان همراهم و از سوی دیگر در محتوای نقدهایی که تا به حال صورت گرفته

پیشدرآمد

با ایشان همنوا نیستم.

در این نکته تردیدی نیست که عرفان شالودهی فرهنگ ایرانی را بر

نقدهای رایج بر عرفان ایرانی که این روزها بیشتر هوادار دارد سه رویکرد

میسازد .دین و ادبیات و اساطیر و اخالق سنتی مردم ایران چندان با عرفان در

متفاوت را شامل میشود:

آمیخته که تفکیک کردناش از هم ممکن نیست .شاید به همین خاطر بوده که
منتقدانی که در دوران مدرن از منظری تجددخواه به نقد فرهنگ سنتی ایران روی

نخست :شریعتخواهان ،از دید دینی و با ارجاع تفسیری معموال

آوردهاند ،پیش و بیش از همه چیز به عرفان تاخته و گناه عقبماندگی و

ظاهرگرایانه از متون مقدس عرفان را بدعتی نادرست ،تحریفی در دین ،و خروجی

عقلگریزی ایرانیان را به گردن عرفان انداختهاند .من چون از سویی مردم ایران

از اخالق زاهدانه و مناسک واجب دینی میشمارند .مهمترین نمایندگان این

را به هیچ عنوان عقلگریز نیافتهام و چارچوب پرمناقشهی مدرنیزاسیون را نیز

دیدگاه در تاریخ معاصر ما آقا نجفی اصفهانی و شیخ علی صوفیکُش بودهاند.

معیار مناسبی برای تعریف عقبماندگی و پیشرفتگی نمیدانم ،با این نقدها موافق

دوم :تجددگرایان ،از موضع یک مصلح اجتماعی و با مبنا گرفتنِ

نیستم .در عین حال معتقدم باید تمام گوشه و کنار فرهنگ و تمدن ایرانی را در

مدرنیتهی اروپایی به مثابه نقطهی اوجِ تمدن بشری ،عرفان را مایهی تنبلی،

زمانهی اکنون نقد کرد و شاخ و برگ ناراست و ناکارآمد آن را شناخت و هرس

خرافهگرایی ،مریدپروری و رکود فرهنگی ایران قلمداد میکنند و آن را مردود و

کرد .پس از سویی در ضرورت نقد عرفان –مانند ضرورت نقد هرچیز دیگر -با

زیانبار میدانند .نامدارترین سخنگوی این جبهه احمد کسروی است و مهمترین
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مدافع جدید آن را شاید بتوان دکتر آرامش دوستدار به حساب آورد .هرچند در

نظرم مردود است و همین کل حملهی ایشان به عرفان را بیاثر میسازد .به همین

آثار او آمیختگی و ابهامی چشمگیر دربارهی دو مفهوم شریعت -طریقت و دین-

ترتیب آرمانشهر انگاشتن غربِ مدرن و برسنجیدن خویشتن با تصویری (اغلب

عرفان به چشم میخورد.

تخیلی) از اروپای مدرن به نظرم از موضعی تاریخ یا جامعهشناسانه قابل دفاع

سوم :خردگرایان ،که از چشماندازی فلسفی و با سنجههایی عقلگرایانه

نیست و به از این رو آرای منتقدان تجددخواه را نیز در این نوشتار مورد بحث

به ادبیات عرفانی مینگرند و محتوای آن را به خاطر تخیلآمیز بودنِ افراطی

قرار نخواهم داد .هرچند گاه به ضرورت سخن به آرای برخی از ایشان اشارههایی

بیارزش میدانند و روش و دستاوردهای آن را نیز عقلستیزانه و ضدخرد ارزیابی

گذرا خواهم کرد .اما بر این باورم که پیشداشتهای مورد نظر دو گروه نخست

میکنند.

(خواه تقدیس تفسیری خاص از دین و شریعت باشد و خواه تقدیس وضعیت
بختِ بزرگ من آن بوده که در میان هواداران و سخنگویان پرشمار این

جامعهای خاص در برشی خاص از تاریخش) به خاطر بافت پیشاعقالنی و

سه شاخه از نقادان عرفان ،امکانِ همنشینی و بحث با گروه سوم را یافتهام که

زیربنای تقدیس شدهی افسانهآمیزش مشکوک و پرسشبرانگیز مینماید و میتوان

کمشمارترین و کمسر و صداترین و در عین حال به نظرم جدیترین منتقدان

با روشی علمی و عقالنی نادرستی این پیشداشتها را نشان داد که در این حالت

عرفان محسوب میشوند .از آنجا که نص خاصی از متن مقدس تا به حال قطعیت

خود به خود نقدهای وارد آمده از این موضع بر عرفان نیز نامعتبر میگردند.

تاریخی نیافته ،پیشداشتِ منتقدان شریعتخواه دربارهی وجود چنین تفسیری به
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اما من در خردگرایی و عقلمداری با گروه سوم از منتقدان همنظر هستم

اگر از این زاویهی خردگرایانه به عرفان بنگریم ،با چند پرسش کلیدی و

و خرد انسانی را معیار غاییِ داوری دربارهی حقیقت میدانم .از این رو نقد ایشان

مهم برخورد میکنیم که اندیشیدن دربارهشان زیربنای نوشته شدن این متن بوده

بر عرفان به نظرم جدی است و دور نیست که بگویم با بخشهایی از این نقد نیز

است:

همدلی دارم .با این همه کوشش خردگرایان برای طرد کل عرفان و نادیده

نخست :عرفان دقیقا یعنی چه؟ چه خوشهای از منشها ،چه شاخهای از

انگاشتن بدنهای چنین پیچیده و درتنیده با تمدن ایرانی را شتابزده و نسنجیده

فرهنگ ،و کدام دستگاه نظری و چارچوب معنایی است که آن را عرفان مینامیم

میدانم و در این موقعیت چه بسا به مدافع عرفان تبدیل شوم .اما مدافعی که از

و مرزبندیاش با مفاهیمی نزدیک بدان مثل دین و اسطوره و فلسفه و اخالق و

پایگاهی مشترک با منتقدان برخوردار است و از همان موضع ساختاری و

ادبیات چیست؟
دوم :نسبت عرفان با عقالنیت چیست؟ آیا این دو با هم تقابل و

کارکردی متفاوت را برای عرفان باز میشناسد و ارج مینهد .بنابراین موضع من

ناسازگاری دارند ،یا دو قطبِ پیوستاری یگانه محسوب میشوند؟

دربارهی عرفان از سویی نقد خردمدارانهی آن است و از سوی دیگر دفاع از

دوم :نسبت عرفان با اخالق چیست؟ آیا میتوان تنها بر مبنای نگاه عرفانی

سویههای ارجمند و سودمندش ،که آن نیز بدون از دست نهادن این سوگیری

یک نظام اخالقی تاسیس کرد؟ تاثیر عرفان بر اخالقهایی که در نظامهای نظری

خردگرایانه صورتبندی و فهم میشود.

دیگر (مثال شریعت یا مدرنیته) تدوین شدهاند چیست؟
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سوم :کارکرد عرفان در جامعهی ایرانی چه بوده و چرا تا این اندازه در
چهار میدان شناسایی

تار و پود فرهنگ ایرانی تنیده شده است؟
چهارم :دستاوردهای عرفان در حوزهی تمدن ایرانی چه بوده است؟ آیا
میتوان سنجههایی یافت تا به کمکشان دربارهی سود و زیان عرفان داوری عینی

فضای حالت کلی اندیشهی و شناسایی را میتوان به چهار عرصهی

و روشن کرد؟ بر اساس این سنجهها عرفان چه امتیازی به دست میآورد و چه

متفاوت تقسیم کرد .یعنی چنین مینماید که آدمیان به چهار شیوهی متفاوتی

آفرین و نفرینی را بر خود میپذیرد؟

چیزی را میشناسند و با چهار روش واگرا اموری را در مییابند .این چهار عرصه
عبارتند از دانش ،فلسفه ،دین و عرفان .این چهار بر اساس شیوهی بازنمایی
حقیقت و معیار راستی ،تجربهی ذهنی شخصی ،خروجیهای رفتاری و قواعد
کرداریای که وضع میکنند ،نهادهای اجتماعیای که بر میسازند ،و شیوهی
رمزگذاری معنا و بهرهجویی از زبان از هم متمایز میشوند.
چهار قلمروی شناسایی که یاد کردیم ،ترفندهایی ذهنی هستند که اتصال
با زیستجهان را ممکن میسازند .زیستجهان که کل پدیدارهای تجربه شدنی
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برای هر من را در بر میگیرد ،سه عرصهی وجودی متمایز دارد که عبارتند از من

میآورد که معیارهای صحت را تعیین میکند .همین عنصر است که به چهار

و دیگری و جهان .پیوند منِ شناسنده با این سه عرصه همان سه قلمروی شناسایی

شاخهی فلسفه ،علم ،عرفان و دین تقسیم میشود و صورتهایی چهارگانهی

کانتی را به دست میدهد .با این تفاوت که در دیدگاه ما ماهیت این اتصال بیشتر

شناسایی را پدید میآورد.

هستیشناختی است تا شناختشناسانه ،و به شیوهی انجام کارها و مدیریت شکلِ

به همان ترتیب که سه عرصهی زیستجهان در هم تداخل میکنند و سه

هستی داشتنِ من مربوط میشود ،تا صرفِ رمزگذاری حقیقت یا بیان راستی ،که

ردهی پدیدارهای هنری و اخالقی و علمی میکوشند تا عرصههای دیگر را

مبنای فلسفیدنِ اروپاییان از دکارت تا کانت بوده است .یعنی اتصال من با من

رمزگذاری و فهم کنند ،چهار قلمروی شناسایی که شرحشان گذشت نیز چنین

عرصهای پدیدارشناختی ایجاد میکند که میتوان آن را هنر نامید و فهم

میکنند .این چهار قلمرو در فضایی زاده میشوند که پیشاپیش توسط این سه

زیباییشناختی را به همراه میل به آفرینش زیبایی و شیوهی رویارویی با زیبایی

رکنِ زیستجهان قالببندی شده و بر اساس تجربهی زیسته شکل و شمایلی پیدا

در بر میگیرد .به همین ترتیب ارتباط من با دیگری است که اخالق را ایجاد

کرده است .زیستجهان امری پویا و سیال است و از زیرسیستمهایی تکاملی

میکند و این تنها شناسایی قواعد تفکیک امر نیک از بد نیست ،که اجرا کردن

تشکیل یافته است .به همین ترتیب علم و عرفان و دین و فلسفه نیز سیستمهای

آن و به جریان انداختن کردار اخالقی و داوری کردناش را نیز در بر میگیرد.

معنایی تکاملیای محسوب میشوند که در سطح فرهنگی میبالند و رشد میکنند

ارتباط میان من و جهان که از همه سامان یافتهتر و سادهتر است ،دانش را پدید

و بر الیههای دیگر فراز تاثیر میگذارند .تفاوت در اینجاست که زیستجهان کل
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تجربهی زیستهی من را در بر میگیرد و بنابراین هنر و اخالق و دانش در هر

شناختشناسی را شامل میشود و اینها عرصههایی از شناسایی هستند که به

چهار الیهی فراز جریان مییابند ،در حالی که این چهار قلمروی شناسایی تنها

ترتیب بر زیستجهان ،دیگری ،من ،و جهان تمرکز یافتهاند .این سرمشق مرکزی

در سطح فرهنگی اقامت میگزینند .درست به همان شکلی که سه عرصهی

از راه تنظیم کردارها و ساماندهی تعویق قلبم و مدیریت راهبردهای دستیابی به

زیستجهان با هم تداخل میکند و دستاندازیهایی از جنس ترجمه و

قلبم ،نظامهایی انضباطی را پدید میآورد که در نهایت نظمهای اجتماعی را پدید

رمزگذاری و تسلط را بر هم نشان میدهند ،چهار قلمروی شناسایی نیز چنین

آورده و نهادها را شکل میدهند .پرسشی که هنگام داوری دربارهی قلمرو عرفان

مینمایند و میکوشند اندوختههای معنای قلمروهای دیگر را به اندرون خود

باید مطرح کرد آن است که این هستهی مرکزی چه عناصر و ارکانی دارد و به

منتقل سازند و مفهومهای بیگانه را به شکلی آشنا رمزگذاری کنند .این

کدام نظامهای انضباطی و چه ساختی از نهادها میانجامد؟
چهار قلمرو شناسایی ،یعنی چهار شیوهی صورتبندی ارتباط من با جهان

دستاندازی یک قلمروی شناسایی برای تصاحب معناهای قلمروهای دیگر را

را میتوان با این شاخصها از هم تفکیک کرد:

«تسخیر» مینامم.
اگر بخواهیم مسیر تراوش معنا از سطح فرهنگی به سایر الیهها را دنبال

الف :مبنای بازنمایی حقیقت و شکل صورتبندی راستی گزارهها :علم

کنیم ،به هستهای سخت از نگرشها و سرمشقهای نظری میرسیم که اگر منسجم

تجربی بر مبنای ارجاع به تجربهی نظم طبیعت ،شهود بر مبنای درونکاوی ،دین

و فراگیر باشد ،دست کم چهار رکن هستیشناسی ،اخالق ،زیباییشناسی و

بر اساس تفسیر متن مقدس و فلسفه با تکیه بر قوانین منطقی و استدالل حقیقتِ
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ویژهی خود را تولید میکنند .به عبارت دیگر مراجع اعتباربخشی به صحت

خداوندی شخصی قلمداد میشوند .از سوی دیگر دروننگری و فردمداری

گزارهها عبارت است از عینیت طبیعت برای علم ،یقین شهودی برای عرفان ،متن

شناختشناسانهی عرفان و فلسفه هم با هم این تفاوت را دارند که در فلسفه بر

مقدس برای دین و منطق استدالل برای فلسفه.

یک روند منسجم و مستدل و روشن به نام منطق سوار میشود و از نظم زبانی بر

ب :شکل ارتباط با معیارهای شخصی و درونی و قواعد جمعی و

میخیزد و آن را شرح میدهد و بازتولید میکند .در حالی که در عرفان این

اجتماعی :علم و دین شکلی از شناسایی را تولید میکنند که جمعی و گروهی

تجربهی شخصی ماهیتی سیال و خیالپرورانه و بنابراین رمزی دارد و روند

است و اعتبار خود را از توافق میان نخبگان اجتماعی به دست میآورد .فلسفه و

استنتاج مفاهیم در آن معلوم نیست و به همین خاطر زبان را مبنا نمیگیرد و در

عرفان از این نظر به هم شباهت دارند که در مقابل بر دریافت شخصی و فهم

جریان بیان شدن در قالبهای زبانی هنجارهای آن را نقض میکند و به زبانی

درونی «من» تاکید میکنند و آن را بر هنجارهای اجتماعی یا چارچوبهای مرسوم

شاعرانه یا شطحیاتی ناسازهگو منتهی میشود.

و مقبول برتر میشمارند .تمایز داخلی میان این دوتاییها در آن است که شناسایی

پ :جایگیری بر محور عقالنیت-عواطف :علم و فلسفه به خاطر پایبندی

هنجارین و گروهی برخاسته از علم با ارجاع به قوانینی گیتیانه ،واگرا و

به قانون عام و جهانیِ عقل و برتر شمردن آن بر دریافتهای درونی و کششهای

غیرشخصی اعتبار مییابند ،در حالی که در دین قوانین خلقت شالودهی توافق

عاطفی و هیجانی به هم شباهت دارند .در حالی که دین و عرفان به خاطر به

نخبگان را بر میسازند که امری واال ،مینویی ،همگرا و وضع شده توسط

رسمیت شمردن این کششها و بهرهجویی از آن با هم نزدیک هستند و در مقابل
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ایشان قرار میگیرند .کارکرد عقالنیت البته در فلسفه و علم تفاوت دارد چرا که

ت :نوع رفتاری که این چهار نوع شناسایی پدید میآورند متفاوت است

مادهی خام اولی مفاهیم کلی و دومی تجربههای عینی هستند ،و به یاد داریم که

و نظامهای انضباطی متفاوتی را ایجاد میکند .علم به فنآوری منتهی میشود ،در

عقالنیت خود به تنهایی محتوا و معنایی ندارد و تنها وابسته به این ورودیهای

حالی که رفتارهای ناشی از دین به انضباطهای برونزاد اجتماعی و کردارهای

خوراک دهندهاش معنا پیدا میکند .دین و عرفان هم از این نظر تفاوت دارند که

ناشی از عرفان به انضباطهای درونزاد شخصی منتهی میشود و فلسفه بیشتر

در عرفان این برانگیختگی هیجانی بر مهر و محبت استوار شده و مبنای تکان

انضباطی در اندیشه و زبان را میجوید و در این حوزه انضباطی پدید میآورد.

خوردن شکل هستی من است و همین را آماجی بسنده میداند .در حالی که دین

ث :نهادهای اجتماعی برآمده از این چهار شیوهی شناسایی با هم تفاوت

بیشتر بر ترس و خشم و آز تاکید میکند .یعنی از راه هراساندن مردمان از دوزخ

دارند .علم نهادهای اقتصادی و صنعتی و آموزشی ایجاد میکند ،دین پرستشگاهها

و وعدهی بهشت و پلید و ناپاک شمردن نامؤمنان به بسیج پیروان دست مییازد

و نهادهای مذهبیای را بر میسازد که همواره با سیاست درآمیختگی دارند،

و همین ساماندهی جمعی را مهمترین کارکرد عواطف و هیجانها میداند .به بیان

فلسفه حلقههای به نسبت کوچکی از همفکران را برون میزاید که اغلب در قالب

دیگر عرفان از عواطف و هیجانهایی مثبت شروع میکند و آن را در «من» مستقر

یک مکتب سازمان مییابند ،از سوی دیگر عرفان در دو محور درزمانی و همزمانی

میسازد ،در حالی که دین بر عواطف و هیجانهایی منفی تاکید دارد و آن را

با تاسیس سلسلهها و خانقاهها میکوشد ساختهایی نزدیک به خانواده را در

همچون حلقهای پایانی برای روند بسیج اجتماعی گروندگان به کار میگیرد.

ساحتی معنوی بازتولید کند.
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ج :آماج و غایتِ این چهار نیز متفاوت است .عرفان با تکیه بر کشف و

اینها زبان عرفانی شاعرانه ،رمزگرا ،ناسازگون و خیالانگیز است و به همین خاطر

شهود اخالقی مبتنی بر مهر را میجوید و دستیابی به منای فرارونده و واال را

از سویی هیجانانگیز و شورآمیز است و از سوی دیگر همچون کانون مقاومتی

آماج میکند .دین با تکیه بر متن مقدس رستگاریای را میجوید که قاعدهمند

در برابر انضباطهای زبانی جلوه میکند.

است و بر اساس چارچوبی شبهحقوقی تنظیم شده است .علم جویای کارآیی

چنین مینماید که این چهار شیوه از شناسایی مانند آن سه بخش از

است و با تکیه بر دادههای حسی و تجربهی ردهبندی شده و سازمان یافته آن را

زیستجهان و مشتقهای پدیدارشناسانهشان اموری عام باشند و در تمام

تاسیس میکند .فلسفه از سوی دیگر حقیقت را میجوید و با تکیه بر عقالنیت و

دورانهای تاریخی و در همهی جوامع وجود داشته باشند .هرچند صورتبندی و

منطق زبانی بنیادهایش را تراوش میکند.

پیکربندی اجتماعیشان روند تکامل ویژهی خود را طی کرده و خاستگاههای

چ :زبانی که این چهار به کار میگیرند سبک و سیاق و قالبهایی متفاوت

جغرافیایی متفاوت داشته است .یعنی در عین حال که همهی آدمیان به حکم

دارد .زبان علم دقیق و روشن و ریاضیوار است و ادعاهایی شفاف و

برخورداریشان از دستگاه عصبی و شناختی مشابهی به این چهار شیوهی

رسیدگیپذیر را صورتبندی میکند .زبان فلسفه پرسشمدار ،نکتهسنج ،مستدل،

شناسایی دسترسی دارند ،هر چهار شیوهی شناسایی را نیز در طول زندگی خویش

و انتزاعی است .زبان دین قطعی ،اجبارآمیز ،تا حدودی مبهم ،مناسکگرا و از

تجربه میکنند و همهی جوامع هم اشکالی از آنها را در شکل نهادین ابراز و

نظر عاطفی برانگیزاننده است و با نهادهای مقدس گره خورده است .در مقابل

صورتبندی مینماید.
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شاخص /حوزه

علم

دین

فلسفه

عرفان

راه تولید شناخت

تجربهی

فهم متن مقدس

استدالل

سلوک و اشراق

تکرارپذیر

با این همه تبدیل شدن این صورتهای شناسایی به نهادهای مستقر و پایدار
اجتماعی امری دشوار است که تنها در برخی از جوامع و در برشهای تاریخی

عقالنی

مرجع اعتبار

قانون طبیعت

وحی

منطق

شهود

روششناسی

آزمودن

تفسیر متن

استنتاج

درونکاوی

خاصی تحقق یافته است .قدیمیترین شکل نهادینه شدنِ این چهار حوزه را در

تجربی
جهانبینی

کردارهای جمعی

فنآوری

مناسک

نهاد

دانشگاه،

معبد ،زیارتگاه

ایران زمین میبینیم که کهنترین تمدن پیوستهی کرهی زمین محسوب میشود.

اخالق مهر

عقالنی
مکتب

فلسفه در اواخر هزارهی دوم پیش از میالد با آثار زرتشت به نهادی پایدار تبدیل

خانقاه

کارخانه
مبنای تولید حقیقت

توافق جمعی توافق
گیتیانه

عناصر

روانی عقالنیت

مینویی
عواطف جمعی

عقالنیت فردی عواطف فردی

انضباط

فنی و جمعی

غایت

رفاه و بهبود رستگاری

زبان

جزءنگر

جمعی قدیمی به دینِ یکتاپرست منسجم و زبانمدار را رقم زد .دین تجربی چند
قرن دیرتر در سپیدهدم شکلگیری نخستین دولت فراگیر ایرانی در قرن ششم پ.م

مشروع

دقیق،

یقین شخصی

شخصی

جمعی

کارآییها

جمعی استدالل

شد و این همزمان با دگردیسی مفهوم دین نیز بود و گذار از مناسک واگرای

آیینی و جمعی

فکری فردی

اخالقی فردی

خردمندی

مهر

به نهادی مستقل تبدیل شد و عرفان که ریشههایش در خرد زرتشتی وجود داشت،

استعالیی
فنی ،مبهم،
عاطفی

احتماال دیرتر و در اواخر عصر اشکانی و ابتدای دوران ساسانی به نهادی پایدار

کلی ،دقیق ،انتزاعی ،شاعرانه،
مستدل

شورانگیز

تبدیل شده باشد و این با تکامل حلقههای مهرپرستانه در ایران و روم همزمان
بود .چنین مینماید که شاخهی مستقلی از عرفان کمی دیرتر در چینِ پایان عصر
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هان موازی با عرفان ایرانی تکامل یافته باشد و این همان است که شکل تسخیر
شدهی دینیاش کیش تائو را برساخته است.
باید به این نکته توجه داشت که تجربهی عرفانی مانند سه عرصهی دیگر
شناسایی بخشی از اندوختهی روانی همهی مردمان است و امری در دسترس
همهی مغزهای سالم محسوب میشود .اما این بدان معنا نیست که عرفان در
همهی جوامع به صورت نهادی مستقل بالیده و از بقیهی نهادها تفکیک شده باشد.
در واقع چنین مینماید که میان این چهار عرصه عرفان و فلسفه که سویهای
شخصی و فردی دارند و صورتبندیهای جمعی و قواعد اجتماعی را نفی یا نقد
میکنند ،دیرتر و دشوارتر تکامل یافته و حالتی نهادی به خود گرفته باشد .چنان
که در نوشتارهای دیگری نشان دادهام هردوی این سویههای شناسایی برای
نخستین بار در ایران زمین ساخت نهادی پیدا کردند و صورتبندیهای نهادین
غالبشان در جوامع دیگر یکسره از ایران زمین وامگیری شده است.
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سوم :شیر

نماداهی جانوری و هنراهی رزمی باستانی اریان
در جریان نبردهای کینخواهی سیاوش ،زمانی که گیو پسر گودرز به صف

(بخش سوم)

تورانیان میزند ،این توصیف را از او میشنویم:
همه یکسر از جای برخاستند

بسان پلنگان بیاراستند

بدانگونه شد گیو در کارزار

چو شیری که گم کرده باشد

شکار
از این جا روشن میشود که سپاهیانی که به پلنگ مانند بودند و قاعدتا بدنهی
پیادهها را بر میساختهاند ،در میان خود پهلوانانی شاخص را همراه داشتهاند که
صفت شیر ستوده میشدهاند .در جاهای دیگری از همین بخش از شاهنامه نیز
تقابلی میان شیر و پلنگ میبینیم که در ضمن همراهی و همدوشیای را هم نشان
میدهد:
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کسی را نبد پای با او بجنگ

با توجه به این که شیر جانور مقدس مهرپرستان قلمداد میشده و خودِ مهر هم

اگر شیر پیش آمدی گر پلنگ

وصف شیر در شاهنامه بارها و بارها برای اشاره به پهلوانان به ویژه رستم

نماد خورشید بوده و هم ایزد پشتیبان سپاهیان ،این بیت شاهنامه معنای دقیقتری

به کار گرفته شده است .کلیدواژگان و مفاهیم همنشین با شیر در شاهنامه عبارتند

به خود میگیرد .به ویژه که خودِ جمشید هم صورتی زمینی و انسانی از مهر

از نرینگی ،تیزچنگالی و خشمآوری .یعنی مرد جنگیای که به شیر مانند است با

است .از این رو جنگاوران که لقب شیرمرد به خود گرفتهاند ،همچون مهر که

بیپروایی و جنگاوری رویارو ،تیزی چنگال و خونریزی و نرینگی و مردانگی از

خورشید هم هست ،لشکر و کشور را روشن میکنند و به این ترتیب رمزِ

سایر رزمجویان متمایز میشود.

خورشیدی و جانوری مهر را با هم یکی میسازند.

برای فهم رمز شیر در نظام جنگی کهن ایرانی باید نخست اشارههای

نکتهی جالب آن که فردوسی لقب شیر برای پهلوانان و جنگاوران را در

اسلحهشناسانهی مربوط به او را تحلیل کرد .در شاهنامه شیر آشکارا به جنگاوری

بخش نخست شاهنامه که به روایتهای اساطیری سیستانی مربوط میشود بسیار

اشاره میکند که سواره ،سنگین اسلحه و شمشیرزن است.

بیش از نیمهی دوم به کار گرفته است .نمونهاش توصیف زال است هنگامی که

در زمان فر و شکوه جمشید و هنگامی که طبقههای اجتماعی تعریف میشوند،

برای بار نخست به دربار شاه ایران میرود:
بیامد کمر بسته زال دلیر

میبینیم که طبقهی جنگاوران با لقب شیرمرد شناخته میشوند:
کجا شیرمردان جنگ آورند

فروزندهی لشکر و کشورند



به پیش شهنشاه چون نره شیر
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این را میدانیم که منابع بخش سیستانی شاهنامه متونی هستند که در

در چارچوب زرتشتی مهر و شیری که نماد اوست گرامی داشته نمیشده است.

دوران اشکانی تدوین شدهاند و این زمانی است که سکاها و آیین مهرپرستانهشان

طوری که زرتشتیان شیر را رئیس خاندان جانوران اهریمنی و خرفستران

در ایران زمین و به ویژه در میان پهلوانان رواج فراوان داشته ،و رستم نیز پهلوان

میدانستهاند و باقی ماندن نقش شیر و برجستگی و احترامی که در مقام نماد

نامدار همین گروه محسوب میشود .در مقابل در نیمهی دوم شاهنامه که بخش

کشور ایران دارد آشکارا وزنهی سنگین باورهای مهری و باقی ماندنشان در دل

تاریخی است و بدنهاش را تاریخ شاهان ساسانی تشکیل میدهد ،بافت کلی

آیین زرتشتی را نشان میدهد .در شاهنامه هم اشارههایی داریم که سویهی تاریک

سخن متفاوت است و جالب آن که فردوسی در این بخش با بسامدی بسیار کمتر

و غیراخالقی شیر را نشان میدهد .مثال در داستان ضحاک میبینیم که او به نرهشیر

از استعارهی شیر برای نامیدن پهلوانان استفاده میکند .گویی نماد شیر و سبک

تشبیه میشود:
که فرزند بد گر شود نرهشیر

رزمی مربوط به آن در دوران اشکانی رواجی تمام داشته و بعدتر در عصر ساسانی
افولی را تجربه کرده باشد.

به خون پدر هم نباشد دلیر

و بعدتر که اهریمن برای فریفتن ضحاک پا به میدان میگذارد ،او را با خوراکی
ساخته شده از خون میپرورد که مادهای نجس است ،و باز وی را به شیر همسان

پیوند استعارهی شیر و هنرهای رزمی وابسته بدان با سکاها و آیین مهر

میسازد:

را میتوان در بیتهایی فراوان از شاهنامه ردیابی کرد .همچنین تنش میان بخش

به خونش بپرورد بر سان شیر

سیستانی و بخش ساسانی نیز در بافت ارجاعهای دینی نمایان است .دست کم
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از اشارههای دیگری هم بر میآید که ویژگی پهلوان شیرنشان در آوردگاه آن
بوده که بیاحتیاط و اندیشه و مستقیم به دشمن یورش میبرده و در اعمال
خشونت و خشمآوری حد نمیشناخته است .افراسیاب پس از برخورد با رستم
میگوید
یکی پیلتن دیدم و تیزچنگ

نه هوش و نه دانش نه رای و درنگ

و این نقطهی مقابل شیوهایست که در سبک پلنگ دیدیم.
خشونت و ستیهندگی پیوسته با سبک شیر در ضمن با زور بازوی فراوان
از مرور گاهان نمایان میشود که در زمان زرتشت جنگاورانی که قاعدتا

و ضربه وارد آوردن با دست ارتباط داشته است .نمونهاش را در کردار رستم
هنگام نبرد با ارژنگ دیو در خوان ششم میبینیم:
سر و گوش بگرفت و بالش دلیر

اغلبشان مهر را ایزد بزرگ خویش میدانستند ،خشم را نیرویی نیک و ارزشمند
میدانستند و آن را در جریان نبرد یاور و کمکرسان خویش قلمداد میکردند.

سر از تن بکندش چو کردار شیر

یعنی حرکتی که تنها با زور بازوی شگفتانگیز و در ضمن خشونت مهیب ممکن

اما زرتشت با خشم نیز مانند دروغ و ترس دشمنی میورزید و هر سه را نوعی

مینماید.

دیو میدانست که خوی و اخالق جنگاوران را مسخ میکند و ایشان را به خشونت
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و ویرانگری وا میدارد ،که خواست اهریمن است .به همین خاطر پسوندهایی

اشارههایی هست که تثبیت قدرت جنگی شیر را با عبور از آزمونهایی پیوند

مانند ژیان و غران که مرد جنگی شیرسان به خود میگیرد اغلب در بافتی کهنتر

میدهد .مانند آن بیت مشهوری که فریدون فرخ به مادرش میگوید:
چنین داد پاسخ به مادر که شیر

از آیین زرتشتی معنادار و پذیرفتنی هستند.

نگردد مگر زآزمایش دلیر

همچنین بیتهایی وجود دارد که میتوان آن را در بافت سلسله مراتب

در شاهنامه شیر مهمترین جانوری است که همچون استعارهای نظامی به

آیین مهر و این ایدهی کلی ارتشتاران پریستار مهر فهم کرد که توانایی و ارجمندی

کار گرفته شده است .در حدی که در بخش روایتهای سیستانی میتوان کمابیش

امری درجهبندی شده است که پیشرفت در آن پله به پله و با پشت سر گذاشتن

این واژه را با مرد جنگی مترادف دانست .با این همه با مرور بیتهایی که در آن

آزمونهایی ممکن میشود .نمونهی مشهور آزمونهایی که این گذارهای پیاپی را

پهلوانان به شیر تشبیه شدهاند ،میتوان تصویری از سبک رزمی ویژهی شیر به

نشان میدهد همان ماجرای هفت خوان است که بعدتر در قالب هفت شهر عشق

دست آورد ،و نشان داد که این کلمه با وجود رواج و گستردگی دایرهی

در متون عرفانی ایران تثبیت شده است .به احتمال زیاد در ابتدای کار این اشارهها

معناییاش از دقت و روشنی چشمگیری برخوردار بوده است.

به سلسله مراتب یادگیری هنرهای رزمی و مسلط شدن بر مهارتهای سوارکاری

نخستین نکته آن که سبک رزمی شیر به سوارکاران مربوط میشده و نه

و نیزهگیری و شمشیرزنی مربوط میشده است .چنان که در شاهنامه هم

پیادهها .بیتهای فراوانی داریم که نشان میدهد پهلوانی که به شیر تشبیه میشود،
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بر اسب سوار است و اغلب سواره میجنگد .در نبرد سهراب و گردآفرید

اما بیشتر به نظر میرسد در اینجا به شوخی و ریشخند کردن اشکبوس پرداخته

میخوانیم که:

و نام این استعارههای رزمی را با جانوران واقعی همتا انگاشته است .وگرنه از

فرود آمد از دژ به کردار شیر

بیتهایی دیگر میدانیم که نهنگ به وصف پهلوانان سواره اختصاص دارد ،هرچند

کمر بر میان بادپایی به زیر

پلنگ در مقابلش به پیادهها مربوط میشده است.

در نبرد بیژن و فرود هم شیرمردانی که با هم رویارو میشوند سوارهاند و اشارهی
روشنی به شیوهی رزمی شیر هم در میان است:
یکی نعره زد کای سوار دلیر

دادهی دیگری که از تحلیل بیتها بر میآید آن است که سبک رزمی شیر
به زور بازوی فراوان و چاالکی دستان نیاز داشته است .در واقع دست پهلوانانی

بمان تا ببینی کنون رزم شیر

گیو هم در نبرد با پیران ویسه
بپوشید درع و بیامد چو شیر

که با شیر همتا پنداشته میشوند ،مسلح به چنگال دانسته شده و سالحی که در
همان بارهی دستکش را به زیر

دست دارند همسان با چنگ شیر وصف شده است .از بیتهایی دیگر بر میآید که

از این رو روشن است که شیر سبک رزمی پهلوانانی زرهپوش و سواره بوده

سالح مرسوم شیوهی رزمی شیر ،شمشیر بوده است .در حدی که فردوسی

است .با این همه در یک جای مشهور میبینیم که رستم وقتی با اشکبوس رویارو

نمادهای مهری را در ترکیبی با هم برای ستودن سلطان محمود به کار میگیرد و

میشود پیاده بودناش را ناسازگار با شیر بودناش نمیبیند و میگوید

از همین برابری شیرمرد با شمشیرزن بهره میجوید در آنجا که میگوید:

به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ

جهاندار محمود خورشیدفش

سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟
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و شبیه همین ترکیب مهرآیین را در بخش منوچهر هم میخوانیم:
بر و بازوی شیر و خورشیدروی

ز دد تیردندانتر از شیر نیست

دل پهلوان دست شمشیرجوی

و رستم در خوان چهارم هنگام رویارویی با زن جادو گویی به جلد شیری فرو

پیوند میان شیر و شمشیر در رزمنامهی الکوس هم نمایان است ،آن جایی که
بدین همنشان هفت گرد دلیر

میرود تا از جادوی او رهایی یابد:
زن جادو از خویشتن شیر کرد

کشیدند شمشیر بر سان شیر

و رستم وقتی که به کیکاووس پیغام میفرستد همتا انگاشتن شمشیر و چنگال
شیر را تصریح میکند:
هم از جنگ جستن نگشتیم سیر

به جای است شمشیر و چنگال شیر

و در نبرد شنگل و رستم میبینیم که سالح شیر ،شمشیر است:
بر او بر گذر کرد و او را نخست

که اندر دلش بیم شمشیر نیست

به شمشیر برد آنگهی شیر دست

همچنین گرسیوز وقتی به فتنهگری بر ضد سیاوش نزد برادرش افراسیاب مشغول
است ،اشاره میکند که ویژگی شیر آن است که از نبرد با شمشیر هراسی به دل
راه نمیدهد:



جهانجوی آهنگ شمشیر کرد
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از این بیتها بر میآید که نماد شیر و شمشیر که عالمت ملی پرچم ایران

با این همه اشارههایی هم داریم که این پهلوانان شیرمرد گاه با نیزه به

است خاستگاهی دیرینه داشته و از همین پیوند میان شیوهی جنگی شیر و هنرهای

جنگ میرفتهاند .چنان که فردوسی هنگام وصف جنگیدن توس در کاسهرود

رزمی مربوط به شمشیرزنی برخاسته است .در آثار شاعران دیگر نیز اشارههایی

میگوید:

از این دست به چشم میخورد .چنان که موالنا در مثنوی معنوی میگوید
بر سر اغیار چون شمشیر باش

عمود گران برکشیدند باز

هین مکن روباهبازی ،شیر باش

همچنین در وصف جنگیدن بهرام که به شیر هم تشبیه شده میخوانیم که

و نظامی در خسرو و شیرین میگوید
به سرپنجه شدی با پنجهی شیر

برآویخت چون شیر بهرام گرد
ستونی را قلم کردی به شمشیر

ناآشنایی نبوده باشد:
ابا گرز و با نیزه بر سان شیر

برکشد بر مخالفان شمشیر

و در شرفنامه در وصف لشکرکشیهای اسکندر میگوید
ز شمشیر پوالد چون شیر مست

به نیزه بر ایشان یکی حمله برد

در نبرد گیو و پیران چنین مینماید که گرز هم برای پهلوانان شیرسان سالح

و هم او در هفت پیکر میسراید که
وانگه آورد عزم آنکه چو شیر

دو شیر سرافراز و دو رزمساز

بر گیو رفتند هر دو دلیر

اشارههایی فراوان در شاهنامه و سایر متون ادبی و تاریخی هست که
نشان میدهد درفشهای شیرنشان یکی از نمادهای رسمی و رایج جنگی در ایران

به کشورگشایی کلیدی به دست

زمین بودهاند و به همین خاطر هم بوده که شیر نماد کشور ایران قرار گرفته است.
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فردوسی در شرح این نماد هنگامی که تاختن کیخسرو بر دژ بهمن را روایت

درفشی بدید اژدهاپیکر است

میکند ،به روشنی میگوید که پرچم شیرنشان به رستهی جنگاورانی مربوط

آن درفش شیرنشانی که نماد ارتش ایران است را در جریان داستان

میشود که با شمشیر و گرز میجنگیدهاند:
درفش از پس پشت او شیر بود

برآن نیزه بر شیر زرین سر است

سهراب نیز باز میبینیم ،وقتی که هجیر نام و نشان پهلوانان ایران را برای سهراب
بر میشمرد و وقتی به درفش گودرز رسید گفت:

که جنگش به گرز و به شمشیر بود

در شاهنامه بخشی بسیار مهم از نظر شناسایی نمادهای ارتشی کهن ایرانی

یکی شیر پیکر درفشی به زر

درفشان یکی در میانش گهر

هست ،که به گفتگوی سهراب و هجیر مربوط میشود .سهراب برای شناختن پدر

چنین گفت کان فر آزادگان

جهانگیر گودرز کشوادگان

خود پنهانی به اردوی ایرانیان میرود و یکایک درفشها را نام میبرد و از هجیر

در ماجرای نبرد ایرانیان با فرود نیز همین پرچم وصف شده و این بار فرود است

میخواهد که پهلوان مربوط بدان را معرفی کند .در این میان درفش سپهساالر

که درفشهای ایرانیان را مینگرد:

ایران نقش شیر دارد:
یکی شیرپیکر درفشی به زر

درفشان یکی در میانش گهر

و درفش رستم که جهان پهلوان است و تبارش به ضحاک ماردوش میرسد،

درفشی کجا شیر پیکر به زر

که گودرز کشواد دارد به سر

...همه شیرمردند و گرد و سوار

یکایک بگویم درازست کار

باز در اینجا میبینیم که اشاره به شیرمرد بودن با سوارکار بودن همراه شده است.

نقش اژدها دارد اما بر سرِ نیزهی درفشاش سردیسی زرین از یک شیر را نهادهاند:
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راه دیگرِ شناسایی جزئیات سبک رزمی شیر آن است که تقابل میان آن

اصلیشان را تشکیل میداده است .وجه تمایزشان هم احتماال آن بوده که پلنگها

و سایر سبکها را تحلیل کنیم .چنین مینماید که شیوهی جنگی شیر ارتباطی با

پیاده و شیرها سواره بودهاند .این را از آنجا میتوان دریافت که در بیتهایی فراوان

پلنگ داشته باشد .چون در بسیاری از موارد اینها با هم جمع بسته شدهاند .چنان

پلنگها از نظر ارزش رزمی و رتبهی نظامی فروپایهتر از شیرها قلمداد شدهاند.

که سهراب وقتی برای نبرد به دژ سپید میتازد،

کیکاووس در جایی میگوید:

کسی را نبد پای با او به جنگ

پلنگ ژیان ارچه باشد دلیر

اگر شیر پیش آمدی یا پلنگ

در جنگهای گشتاسپ و تورانیان ،جایی اسفندیار به برادرش فرشیدورد میگوید:
کزو کین تو باز خواهم به جنگ

و در جای دیگر جنگاوری با سبک پلنگ که در برابر پهلوانی شیرسان پایداری
کند با اعجاب ستوده شده است:

اگر شیر جنگی است او گر پلنگ

و در جایی دیگر رستم به بهمن میگوید:
ببینم ز تو زور مردان جنگ

نیارد شدن پیش چنگال شیر

ز شیری که باشد شکارش پلنگ
به شمشیر شیر افکنی یا پلنگ

چه زاید جز از شیر شرزه به جنگ

اگر حدس من درست باشد و اینها به پیاده و سوارهی شمشیرزن داللت کنند ،این

بنابراین آشکار است که در نوعی ردهبندی ساده کل سپاهیان را به دو

اشارهها دقیق و درست هم هست .چرا که هنر رزمی شمشیرزنی بر زمین و پشت

گروه شیر و پلنگ تقسیم میکردهاند .حدس من آن است که وجه شباهت این دو

اسب کمابیش همسان است و کسی که سوارکار است در این میان بر پیاده برتری

آن بوده که زور بازو در مهارتهای رزمیشان اهمیت داشته و شمشیر سالح

چشمگیری دارد.
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این را هم باید در نظر داشت که سبک شیر از سویی با سبک پیل مربوط
دانسته میشده است .در بسیاری از جاها میبینیم که پهلوان شیرمرد به خاطر
بازوی نیرومند و ضرب دست توانگرانهاش ستوده میشود ،و در ضمن اشاره
میشود که اندام و پیکرش به پیل شباهت دارد .نمونهاش را در توصیف مشهور
فردوسی از رستم میتوان یافت:
بر و بازوی شیر و هم زور پیل

وزو سایه گسترده تا چند میل

در جایی دیگر در داستان حمله به دژ سپید کیخسرو میگوید:
مرا داد اورند و فرَّ کیان

تن پیل و چنگال شیر ژیان

باز چنین مینماید که در سنجش سبک شیر و سبک پیل ،این شیر بوده که برتر
و نیرومندتر شمرده میشده است .در نبرد رستم با پیلسم این بیت را در تایید این
سخن میبینیم:
بدو گفت کای نامبردار شیر

همانا که پیلت نیارد به زیر
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از نقاشیهایم:
گردآورندهی بذر رمههای روینده!
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گفتار ششم :داو
 .۱کنش بخشی اندک از رفتارهای سوژه را در بر میگیرد .در واقع ،پیکرهی اصلی

بخشی از کتاب «روانشناسی خودان گاره»

کردارهایی که من در طول عمرش انجام میدهد عمل است و کنش استثناهایی
کمیاب در این زمینه محسوب میشود .با وجود این ،چنین مینماید که همین
کنشها هستند که کلیت فرآیندهای حاکم بر بدنهی عظیم و سنگین اجتماع را
تعیین میکنند .دلیل اهمیت زیاد کنشها ،چنان که گفتیم ،در چند خصلت خالصه
میشود .پیوستگی ،معنازایی ،هدفمندی ،و جهتدار بودنِ کنش است که تأثیر
فراگیر آن را ممکن میسازد.
کنش ،با وجود آمیختگی به خواستهای دارای ابعاد بزرگ ،و ارتباطش با آرمان
و هدف ،همواره ،در زمان حال بروز میکند.
در واقع ،سوژه ،همواره ،در لحظهی اکنون است که رفتار میکند .رفتار ،در هر
شکلی که باشد ،به اکنون گره خورده است .عمل تقلیدی است که بر مبنای
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الگوهایی پیشساخته بر مبنای راهبردهایی هنجارین در زمان حال انجام میشود.

میخورد؛ یعنی ،کنش به زمان سازمان میدهد و همچون چسبی عمل میکند که

کنش هم انتخابی است که بر مبنای خواستی مشخص و ترجیحی درونزاد پدیدار

با قالب شدن به زمان حال ،پل میان آینده و گذشته را برقرار میسازد.

میگردد و در قالب شکست تقارنی رفتاری تجلی مییابد .شکست تقارن،

عمل اما ،پشتوانهای چنین پیچیده از درک تقارنها را ندارد و از ارادهای درونزاد

برخالف تقارن که امری پیوسته است ،همواره به زمان حال ،و موقعیتی ویژه تعلق

برای شکستن این تقارن محروم است .از این رو ،عمل معموالً در زمینهای از

دارد .این بدان معناست که من ،در جریان کنش ،بر ارتباط نهادین میان رفتار و

تقارنها بروز میکند .از نظر عینی و بیرونی ،عمل هم به شدتِ کنش به اکنون

اکنون آگاه (ولی نه لزوماً خودآگاه) است .در حالی که این پیوند در جریان عمل

گره خورده است ،چون جز اکنون مجال دیگری برای ظهور رفتار وجود ندارد.

کردن فراموش میشود.

اما عمل از پیوند خود با زمان حال غافل است و از این رو به صورت امری

دلیل پیوستگی کنشها و پراکنده بودن عملها در مسیر زمان همین است .کنش،

تصادفی بر اکنون نمودار میشود .عمل در نظام روانی سوژه با اعمال قبلی و

به دلیل پیوندی که با اکنون دارد ،شکست تقارنی انتخاب شده است که باید در

بعدی پیوند نمیخورد ،چون از پشتوانهی ادراکیای که آن را به مثابه نوعی

زمینهای از انتخابهای مشابه معنا بیابد و توجیه شود .از این رو ،کنش ،به دلیل

شکست تقارنِ انتخاب شده بازنمایی کند ،محروم است.

پیوند استوارش با اکنون ،با انتخابهای گذشته و چشمداشتهای آینده پیوند

از این رو ،پیوند بین عملها در سطحی متفاوت با سطح روانی برقرار میشود.
این سطح ،الیهی جامعهشناختی است .عمل بر مبنای هنجارهایی اجتماعی شکل
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میگیرد ،رواج مییابد ،و اجرا میشود .به همین دلیل هم خزانهی اطالعاتی و

شاید بتوان با مثالی این مفاهیم را روشنتر کرد.

پشتوانهی اطالعاتی آن در سطح اجتماعی قرار دارد .از این رو ،پیوند میان اعمال

سوژهای را در نظر بگیرید که در زمان انتخاب رشتهی دانشگاه ،دست به کنش

ماهیتی برونذهنی دارد و توسط سرمشقهای مفهومی و نظامهای رمزگذاری

میزند .این فرد به اهمیت انتخاب خود آگاه است ،امکانات مختلفی را که در

زیستجهانی ،که در جامعه رواج دارند ،تحقق مییابد .ارتباط یک عمل با اعمال

برابرش قرار گرفتهاند در پیش روی خویش بازنمایی میکند ،و سود و زیان هر

دیگر هم به همین ترتیب در سطحی اجتماعی برقرار میشود .از این رو ،سوژه

یک را در ذهن خویش ارزیابی میکند .این فرد در نهایت به تصمیمی دست

پیوستگی خاصی را در سطح روانی در میان اعمال خود در زمانهای متفاوت

مییابد و کنشی را تولید میکند که به برگزیدن رشتهای برای تحصیلش مربوط

درک نمیکند .هر چند در سطحی اجتماعی نوعی ارتباط میان این اعمال به نظام

میشود .این کنش در اکنونِ خاصی ــ در زنجیرهی پایدارِ «حاال»ها ــ رخ

شناسندهاش تحمیل میشود.

میدهد .سوژه ،هنگام انجام این کار ،کنش خود را با چشماندازی از آینده و
کنشهای نهفته در آن ــ که زیر تأثیر اهداف و آرمانهایش شکل میگیرند ــ
مربوط میبیند .همچنین کنش یادشده در پیوندی مستقیم با سایر کنشهای آن
سوژه ــ درس خواندن ،یادگیری ،و ...ــ قرار دارد .به این ترتیب ،سوژهی
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انتخابگر در اکنون خاصی کنش انتخاب رشته را انجام میدهد ،و این کنش در

در نظام شناختی وی بازنمایی نمیشود .چون اهمیتی ندارد .عمل یادشده با اعمال

ارتباط با سایر کنشهایش معنایی خاص را تولید میکند.

قبلی سوژه ارتباطی برقرار نمیکنند ،و به چشماندازی خودساخته و درونزاد در

سوژهی دیگری را در نظر بگیرید که به کرداری مشابه میپردازد؛ یعنی ،عملِ

مورد آینده گره نمیخورد .به همین دلیل هم رفتاری پا در هوا و منزوی به نظر

انتخاب رشته را انجام میدهد .این سوژه از گزینههایی که در برابرش قرار دارند

میرسد .نظام اجتماعی برای رفع پریشانی ناشی از شاخه شاخه شدن عملها ،که

خبر ندارد ،یا آنها را بیربط و بحثناپذیر میداند .در نتیجه هنگام دست یازیدن

باعث بیمعنایی و عدم انسجامشان میشود ،نظامهایی را پدید میآورد که رابطهی

به عمل ،از سرمشقها و نمونههایی بیرونی پیروی میکند که به او نشان میدهند

میان یک عمل (انتخاب رشته) یا سایر عملها (درس خواندن ،مدرسه رفتن ،و)...

کسی با موقعیت ،نمرهها ،و سابقهی او باید چه رشتهای را انتخاب کند تا «موفق

را برقرار میکند .معموالً این قضیه به صورت روایتی یکدست و همگون در مورد

شود».

همه تبدیل میشود که زندگینامه خوانده میشود و اعمال گذشته را با چشم

چنین سوژهای انتخاب رشته را همچون عملی تجربه میکند .عملی که در لحظهی

اندازی مبهم ولی هنجارین از آینده با هم جمع میکند ،تا عملِ اکنون را توجیه

خاصی رخ نداده ،چون پیش از رخ دادنش بارها توسط دیگریها تکرار شده و

نماید.

همواره هم الگویی مشابه داشته و به نتایجی همسان منتهی شده است .بدیهی
است که عمل این سوژهی خاص در زمان حال ویژهای رخ میدهد ،اما این امر
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سوژه ،هنگام انتخاب یک گزینهی رفتاری ،تقارن زیستجهان را در برابر خویش
میشکند .هر انتخاب من زیستجهان را به شکلی بازگشتناپذیر تغییر میدهد.
من ،با هر کنشی که ظاهر میکند ،یک گام در شبکهی انبوه و سردرگم امکانات
پیشارویش پیشتر میرود .انتخاب هر گزینهی رفتاری به معنای نادیده انگاشتن،
طرد کردن ،و محروم شدن از مزایای سایر گزینههاست .به همین دلیل ،سوژهای
که انتخاب میکند ،در زمان حال حضور مییابد و کنشی را صادر میکند که به
کمک آن تأثیرش بر زیستجهان اثبات میگردد .با وجود این ،من به همین دلیل
 .۲بر این مبنا ،کنش رخدادی مهم است که به شکلی ویژه در «اکنون»

غیابی سهمگین را هم پدید میآورد .غیاب تمام گزینههای رفتاری دیگری که

النه کرده است .کنش ،با وجود پیوند انداموارش با آرمانها و اهداف آیندهمدارانه

میتوانست به جای کنش برگزیده انتخاب شود .سوژه ،با هر کنش ،یک حضور

و خاطرات و تجربیات گذشته ،با زمان حال درمیآمیزد ،و در آن تثبیت میشود.

چشمگیر و تعیینکننده ،و انبوهی از غیابهای ناشناخته و مبهم را خلق میکند.

در حالی که عمل چنین وضعیتی نمییابد و به پدیداری شناور و تکرارشدنی

تنش فرزند غیاب است ،و به همین دلیل ،انتخاب کردن و کنش امری بسیار

تبدیل میشود که میتوان در هر زمان حال مناسبی بازتولید شود.

تنشزاست .احتماال دلیل رواج جهانگیرِ عمل و استثنایی بودنِ کنش ،همین تنشزا
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بودن دومی و آسان بودن اولی باشد .عمل حادثهای است که خود به خود رخ

در مورد کنش ،چنین اطالعی وجود دارد .سوژه باید در اکنون دست به انتخاب

میدهد .سرمشقهای اجتماعی ،هنجارهای حاکم بر دیگریها ،و قواعد بدیهی

بزند و مسئولیت کامیابی یا ناکامی نتیجه شده و غیابهای خلق شده در این زمینه

انگاشتهشدهی حاکم بر زیستجهان هستند که عمل را پدید میآورند .عملگر

را بپذیرد.

تنها واسطه و زمینهای است که این فرآیند در آن بروز میکند .به این ترتیب،

سوژهای که چنین کند «داو بسته است».

عملگر حس نمیکند که از چیزی محروم شده است .او تنها توالی پیاپی

داو واژهای است فارسی که دقیقاً معنای مورد نظر ما را میدهد .داو نوعی قمارِ

حضورهایی را تجربه میکند که ارضاکنندهاند .حضورهایی بسیار کمرنگتر و

جدَّی است .شاید بتوان آن را با واژهی مخاطره ،ریسک ،و یا خطر کردن مترادف

ضعیفتر از حضورِ ناشی از کنش که در مقابل از دردسرِ غیابهای برآمده از آن

گرفت .با وجود این ،عنصری از انتخابگری و جسارت نیز در آن وجود دارد که

نیز رهایی یافته است.

در ترکیباتی مانند داور و داوطلب ردَّ پاهایش را میتوان دید.

 .۳من ،هنگام کنش ،دست به قماری میزند که سرانجام آن ناشناخته است .البته

داو بستن رفتار بسیار ویژه و کمیابِ سوژهای است که مخاطرهی حضور آگاهانه

آشکار است که عمل هم مانند کنش به تولید غیابهای فراوان و پیامدهای

در زمان حال ،نگریستن به امکانات رفتاری پیشارویش ،و برگزیدن راهبردی

ناشناخته و تضمین ناشده منتهی میشود .اما مزیت آن در اینجاست که سوژه از

غیرقطعی برای رویارویی با آن را میپذیرد .کنش محصول داوِ کنشگر است.

این قضیه اطالعی ندارد.
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آن زمان حالی که کنش در آن انجام میشود با سایر زمان حالها تفاوت دارد.

فرشگرد نیز واژهای فارسی است که دو معنا دارد .معنای مرسوم آن ،در پهلوی

زمانِ حالهایی که با عمل گره خوردهاند اکنونهایی رقیق و نامحسوس هستند

میانه ،قیامت و آخرالزمان بوده است .معنای دوم آن ،که از تبارشناسی اجزای

که بازتولید شکلی تحملپذیر از غیاب در آنها انجام میشود .این زمانِ حالها

تشکیلدهندهاش برمیآید« ،جایگاه فرهمندی و بزرگی» معنی میدهد .فرشگرد،

انباشته با نادیده انگاشته شدن و پنهانشدگی هستند .سوژه برای ندیدن این

به هر دو معنای یادشده ،برچسبی مناسب برای مشخص کردن اکنونِ پیوند خورده

اکنونها و فراموش کردن امکانات بزرگ و تنشزایی که در آنها نهفته است ،عمل

با داو و کنش است.

را برمیگزیند .تا به این ترتیب از وظیفهی تصمیمگیری و جنگیدن بابتِ احداث
حضور در این زمانهای حال رها شود.
زمان حالی که کنش در آن انجام میپذیرد از خمیرهای دیگر است .هر اکنون از
این دست امکانی است که شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است .بر این
اکنونها ،معناهایی انباشته میشوند و حضورهایی در آنها بروز میکنند .از این
رو ،اکنونهایی را که داو در آنها بسته میشود «فرشگرد» مینامم.
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بروز بیماریهای همهگیر ،عاملی اصلی است که پدیدار شدن جوامع و تکامل
نظامهای ارتباطی پیچیده را مهار میکند .با وجود این در موجوداتی اجتماعی،

گفتار هفتم :تعویق لذت

مانند انسان ،که نوزادشان تا مدتی دراز به والد وابسته است و آموزشِ و انتقال
 .۱من سیستمی است که در سطحی خودآگاهانه خود را به شکلی خود

منشهای فنآورانه در تداوم بقایشان نقشی چنین مرکزی را بر عهده دارد لزوماً

ارجاع و بازگشتی رمزگذاری میکند ،و به همین دلیل این بازنمایی خاص را

باید معمای ارتباط با دیگری و کنار آمدن با مسألهی تهدید رقابتی وی به شکلی

بسیار مهم و برجسته میپندارد.

حل شود .راه حل این معما ،در تمام جانوران اجتماعی« ،حرمت منابع» است.

من نظامی است که نیاز را به شکلی بیواسطه و بر مبنای شاخصی نیرومند همچون

 .۲حرمت منابع عبارت است از چشمپوشی خودجوش و داوطلبانهی سیستم زنده

نظام لذت درک میکند ،و از این رو بیانِ خودآگاهانهی کردارهای خویش را به

از منابع پایانپذیر ،و اجازه به دیگری برای تصرف آن ،با این منطق که دیگری

صورت چارچوبهایی معنایی در اطراف این محور لذت سازمان میدهد.

نیز در شرایطی مشابه چنین خواهد کرد .حرمت منابع قاعدهای غیرعادی در جهان

من ،در هر حال ،با این حقیقت روبهروست که بخشی از منابع پایانپذیر هستند

جانوران ،و مرسوم در تمام گونههای اجتماعی شناختهشده ،است .این قاعده را

و اندرکنش من و دیگری ،در ارتباط با آنها ،رقابتآمیز است .در تمام جانوران

میتوان به طور ساده به این شکل بیان کرد« :من االن از این منبع چشمپوشی

وجود منابع پایانپذیر و رقابت درونگونهای ،به همراه عاملی کمکی به نام احتمال

میکنم ،به این شرط که تو هم بعداً از منبعی چشمپوشی کنی» .به این ترتیب،
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نوعی بازی برنده /برندهی ویژه در میان من و دیگری شکل میگیرد که ،برخالف
بازیهای برنده /برندهی معمول ،بر راستای محوری فرضی به نام زمان تعریف
میشود.
بازیهای برنده برندهی مرسوم در میان جانوران ،همه ،در زمان حال تعریف
میشوند .جفتهایی که به هم کمک میکنند تا فرزند خود را پرورش دهند ،به
طور همزمان بخت بقای ژنوم خویش و دیگری را ــ به دلیل آمیختگیشان در
قالب فرزند ــ افزایش میدهند .پرندگانی که بر پشت کرگدنها مینشینند و
انگلهای روی پوستشان را میخورند ،همزمان با خالص کردنِ دیگری از شر

اما در انسان و سایر جانوران اجتماعی ردهای از بازیهای برنده /برنده

انگل ،به غذا دست مییابند .به این ترتیب ،شیوهی مرسوم اجرای بازیهای برنده/

وجود دارد که در این قالب ساده نمیگنجند .انسانی که فداکارانه با خطری

برنده ،در جهان زندهی غیرانسانی ،رفتاری است که به طور همزمان ــ در اکنون

روبهرو میشود برای آن که دیگری را نجات دهد در همان لحظه سودی را به

ــ به من و دیگری سود میرساند.

دست نمیآورد .خفاشی و مورچهای که غذای خورده و گواردهاش را قی میکند
تا دیگری آن را بخورد و در آن منبع غذایی سهیم شود در آن زمان سود نمیکند.
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اگر بخواهیم تنگنظرانه به چنین ارتباطهایی بیندیشیم ،آن را بازنده /برنده خواهیم

حرمتِ منابع ترفندی است که به کمک آن وضعیت بازنده /برندهی عینی و

یافت .یعنی در آن لحظهای که دیگری منبع غذایی پایانپذیر من را تصاحب

تحققیافته در زمان حال ،با افزوده شدن محور زمانی خطی ،و منسوب شدن

میکند ،یا من به بهای کاستن از بخت بقای خود بخت زنده ماندن دیگری را

بخشی از برد و باختها به زمان آینده ،به وضع برنده /برنده تغییر شکل میدهد.

افزایش میدهد ،رابطهی نابرابری برقرار میشود که به وضعیت ناپایدار و

مورچه یا خفاشی که غذای خود را با دیگری سهیم میشود ،و انسانی که برای

شکنندهی بازنده /برنده شباهت دارد .با وجود این ،این را از کاربست نظریهی

حفظ دیگری به مخاطره تن در میدهد ،بر مبنای محاسبهای ذهنی عمل میکنند

بازیها در چارچوبهای تکاملی میدانیم که بازیهای برنده /بازنده و بازنده/

که جبران این «نیکی»های من به دیگری را ،در «زمانی» نامعلوم ،در آینده،

برنده ذاتاً ناپایدار هستند و الگوهایی پیچیدهشونده و بارور را پدید نمیآورند .از

پیشفرض میگیرد.

میان چهار رده از بازیهای ممکن ،بازی بازنده /بازنده نشانگر قطع ارتباط است

 .۳در عمل ،قواعد حرمت منابع تنها در شرایطی پایدار میماند و پیچیده میشود

و ناپایدارترین حالت را نشان میدهد .پس از آن ،دو بازی نامتقارنِ یادشده قرار

که این پیشفرض تأیید گردد و چشمداشتهای مربوط بدان برآورده شوند .ایثار

دارند ،و در نهایت بازیهای برنده /برنده را داریم که بیشترین پایداری را دارند.

و فداکاری در جوامع انسانی ،اگر به بازگشت سود منتهی نشود و اعتبار عمومی،

این بازیها به قدری تداوم دارند که میتوانند به تدریج پیچیدهتر شوند .به همین

منزلت ،یا رضایتی در خور تولید نکند ،به عنوان رفتاری نادرست ،احمقانه،

دلیل هم این رده از بازیها مبنای تکامل الگوهای ارتباطی را تشکیل میدهند.

ناشایست ،و زیانمند جلوه خواهد کرد و به تدریج حذف خواهد شد .به بیان
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دیگر ،چشمپوشی از منابع تنها در شرایطی پایدار میشود که شکلی از سود را

حرمت منابع را میبینیم و رفتارهای برنده /برندهی ویژهی زمانمدارانهی یادشده

به صورت معنا ،قدرت ،لذت یا بقا در آینده به کنشگر بازگرداند.

را هم در اشکال گوناگون بازمییابیم .حرمت منابع در این شکل اولیه و خامِ

حرمت منابع ،به این ترتیب ،بهرهمندی از برخی از منابع پایانپذیر و برخورداری

خود ،به شرایطی ویژه تعلق دارد و وضعیتی تعمیمیافته را نشان نمیدهد .سیستم

از ردههایی از موقعیتهای لذتبخش را برای سوژه منع میکند .منطق پشتیبان

زنده در مورد بخش عمدهی منابع در دسترس خویش ،برخورداری مستقیم و در

این منع ،آن است که من با اهدای این منابع به دیگری ،به منابع دیگری ــ که

لحظه را انتخاب میکند و حرمت منابع را به شرایطی ویژه و ردههایی خاص از

بیشتر هم هستند ــ در آینده دست خواهد یافت ،که به مثابه جبران این رفتارش

منابع و موقعیتهایی استثنایی محدود میسازد.

در اختیار وی گذاشته خواهند شد .من با خودداری از برخورداری از منابع در

با وجود این ،در آدمیان ،شکلی تعمیمیافته از پدیدهی حرمت منابع دیده میشود.

زمان حال ،زمینه را برای شکلی از برخورداری در زمان آینده فراهم میآورد ،و

سوژههای انسانی چارچوبهای معنایی را برای صورتبندی مفاهیم برساخته

از این رو بازی یادشده برنده /برنده است.

شده در دل پدیدهی حرمت منابع ابداع کردهاند ،که نظام اخالقی تبلوریافتهترین

حرمت منابع به این ترتیب ،چارچوبی رفتاری است که در اصل برای ارتباط من

وجه آن است .این نظام معنایی شبکهای از ارتباطهای انسانی و کردارهای متقابل

با دیگری خاصی ــ معموالً آشنا و خویشاوند ــ شکل گرفته است و به طور

را در سطح اجتماعی سازمان میدهد ،که در نهایت در قالب انتخابهایی شخصی

خاص بر منابع پایانپذیر مبتنی است .در تمام جانوران اجتماعی نمونههایی از
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تجلی مییابند که به چشمپوشی از منابع و «برخوردار نشدن» در زمان حال منتهی

پایانناپذیری را که به ویژه در سطوح روانی ،اجتماعی و فرهنگی ابداع کردهاند

میشوند.

موضوع حرمت منابع قرار میدهند.

حرمت منابع در انسان پدیداری عمومی به نام تعویق لذت را ایجاد میکند .این

دوم آن که ،حرمت منابع در انسان پدیداری عام و فراگیر است که بسیاری از

بدان معناست که در انسان ،چشمپوشی از منابع ،به عنوان قاعدهای عام و مبنایی

رفتارها و بسیاری از زمانها را در بر میگیرد و امری استثنایی و ویژه محسوب

فراگیر برای دستیابی به لذت ،اعتبار دارد و زیربنای رفتارهای اجتماعی را بر

نمیشود .در حالی که در شرایط «طبیعی» و در سایر موجودات ،این پدیده امری

میسازد.

خاص و غیرهنجارین تلقی میشود.

 .۴حرمت منابع در انسان ،از چهار جنبه ،با پدیدهی مشابهی که در دیگر جانوران

سوم آن که ،دیگریِ درگیر در حرمت منابع انسانی ،بسیار تعمیمیافته است و

اجتماعی وجود دارد متفاوت است:

بسیاری از دیگریهای ناآشنا و غریبه را نیز در بر میگیرد .پدیدهای مثل

نخست آن که ،تنها در انسان است که حرمت منابع به منابع پایانناپذیر هم تعمیم

مهماننوازی ــ یعنی شریک شدن منابع پایانپذیری مانند غذا ،با دیگریهایی که

مییابد .اصوالً چنین منابعی در سایر جانوران اجتماعی اندک و توسعهنیافته

تا به حال دیده نشدهاند و احتماالً بعد از این هم دیده نمیشوند ــ تا جایی که

هستند .اما با وجود این ،همان افق کوچک هم موضوع حرمت منابع قرار

من میدانم در سایر جانوران نظیر ندارد.

نمیگیرند .در حالی که آدمیان کل پیکرهی پیچیده و سلسلهمراتبی منابع
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چهارم آن که ،حرمت منابع در انسان فرآیند تعویق لذت را ،که رخدادی موقت،
لحظهای ،و کمیاب در سایر موجودات است ،به روندی عمومی ،بنیادی ،و
تعیینکننده در سطح روانی تبدیل کرده است.
از این رو ،حرمت منابع در آدمیان با تعویق لذت پیوند میخورد و زیربنای روابط
اجتماعی متراکم و پیچیدهی انسانی را بر میسازد .حرمت منابع باعث میشود
برخورداری از منابعی پایانپذیر یا پایانناپذیر ،در شرایطی عمومیتیافته بد،
ناشایست ،نادرست ،و نکوهیده پنداشته شود .در نتیجه ،منابع در «شرایط کمیابی»
به شکلی توافقآمیز در جوامع انسانی توزیع میشوند .شرایط کمیابی شرایطی
است که در آن منابع موجود برای برآورده کردن نیازهای تمام کنشگرانِ مرتبط

 .۵شرایط کمیابی در مورد منابع پایانپذیر یک قاعده است .بر پایهی

با آن منابع کافی نیستند .قبیلهای آفریقایی که با قحطی روبهروست ،در شرایط

قاعدهای مالتوسی ،مقدار منابع پایانپذیر همواره از نیازمندان به آنها کمتر است،

کمیابی در مورد منبع غذا به سر میبرد .نظامی آموزشی هم که در آن حجم و

و اگر این کمیابی برای مدتی کوتاه رفع شود ،عواملی مانند زاد و ولد و مهاجرت

پیچیدگی دانش اندک است ،در شرایط کمیابی نسبت به منبع دانایی قرار دارد.

بار دیگر کمیابی یادشده را ایجاد میکنند .جوامع اروپایی وقتی در عصر مدرن
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روشهای کنترل جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت را دریافتند ،کم کردن شمار

به دلیل کم بودن سطوح سلسلهمراتب منزلتی در جامعه ،کمابیش همه از شکلی

کودکان ــ شیوهای اجتماعی از تعویق لذت ــ را به عنوان شیوهای برای رهایی

از منزلت ــ یعنی منبعی پایانناپذیر ــ برخوردارند.

از خطرِ کمیابی در پیش گرفتند .اما تجربیات امروزین در مورد الگوی مهاجرتها

حرمت منابع ،در شکل اولیهی خود ،ابزاری بوده برای غلبه بر شرایط کمیابی.

نشان میدهد که چنین راهبردی به شکل موضعی موفق نخواهد بود .از آنجا که

همواره منابعی پایانپذیر در جوامع وجود دارند که رقابت بر سرشان میتواند به

تحقق فراگیر و جهانی سیاست کنترل جمعیتی از این دست هنوز امکانپذیر به

گسسته شدن شبکهی روابط اجتماعی و بروز خشونت و شیوع بازیهای برنده/

نظر نمیرسد ،میتوان فرض کرد که فعالً شرایط کمیابی نوعی قاعده به شمار

بازنده منتهی شود .در این شرایط ،ترفندی باید در سطح نظام اجتماعی به کار

میآید ،نه استثنا.

بسته شود تا بازیهای رایج بر سر منابع را به الگوی برنده /برنده منتقل کند و

در مورد منابع پایانناپذیر اما ،شرایط کمیابی لزوماً امری عام و اجبارآمیز نیست.

پایداری رابطه را به این ترتیب تضمین کند .از آنجا که برخورداری از منابعِ

ممکن است شرایط کمیابی در مورد ردهای خاص از منابع پایانناپذیر از میان

مشمولِ کمیابی مترادف با محرومیت دیگران از آن است ،این بازی باید در زمان

برود .چنان که در برخی از جوامع فراصنعتی کمیابی منابع دانایی ــ به معنای

حال و هر برش زمانی به شکلی بازنده /برنده تجلی یابد؛ یعنی ،من باید متقاعد

قحطی و در دسترس نبودن این منابع ــ تقریباً وجود ندارد و چنین چیزی را در

شود که با چشمپوشی از منابع ،شکلی از جبران را در آینده به دست خواهد

مورد منزلت در جوامع ابتدایی گردآورنده و شکارچی هم میتوان مثال زد ،که

آورد .به این ترتیب ،ردههایی از منابع حرام پنداشته میشوند .هندیان کشتن گاو
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را حرام میدانند .چون در شرایط کمیابی حاکم بر منابع پایانپذیر غذایی در آن
جامعه ،گاو عاملی مولد و مهم است که باید به قیمت چشمپوشی منها از مصرف
از آن ،باقی بماند و همچون پشتوانهای برای اندوختهی غذایی جماعت عمل کند.
به همین ترتیب ،آسیب رساندن به دیگری در شرایط خشم یا نابود کردن دیگری
هنگامی که با من وارد رقابت میشود ممکن است در زمان حال به لذتی منتهی
شود ،اما به این ترتیب جامعه اعضای خود و امنیت ضروری برای عملکردشان
را از دست میدهد .از این رو ،الزم است منها متقاعد شوند تا قواعد حاکم بر
رفع اختالفات را به مرجعی بیرونی مانند نهادهای قضایی ارجاع دهند و از ابراز

 .۶حرمت منابع ،پدیداری در سطح اجتماعی است ،که در سطح روانی

خشونت شخصی بپرهیزند .به این ترتیب ،امنیت ،در شرایطی که کمبود منابع آن

به صورت تعویق لذت تجربه میشود .تعویق لذت عبارت است از توانایی سوژه

وجود دارد ،حفظ میشود و از واسرشته شدنِ شبکهی روابط انسانی جامعه

برای چشمپوشی از لذتی که اکنون در دسترس است ،برای دستیابی به لذتی

پیشگیری میکند.

بزرگتر در آینده .بنابراین ،تعویق لذت با ظهور محور زمان خطی در سوژه همراه
است ،و محاسبههای حاکم بر سود و زیان را در این محور تعمیم میدهد.
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تعویق لذت پدیداری است که رگههایی از خودآگاهی در آن نمود دارند .چون

خودخواسته و داوطلبانه ،بروز میکنند .از این رو ،سخن الکان در این مورد ــ

قواعد یادشده از پدیداری اجتماعی ــ حرمت منابع ــ برخاستهاند و به صورت

که زبان عامل اختگی است ــ درست درمیآید .زبان با رمزگذاری جهان و

مجموعهای از قواعد زبانی شده رمزگذاری شده در قالب روابط انسانی به من

فاصلهگذاری میان من و چیزها ،نظامی از قواعد نمادین ،سنجیده ،و خودآگاهانه

منتقل میشوند .من از مجرای زبان و به شکلی خودآگاهانه و سنجیده این قواعد

را به کردار من تحمیل میکند که در نهایت به فاصلهگذاری میان من و منبع

را فرا میگیرد و آنها را درونی میکند .از این رو ،خودآگاهی در تعویق لذت

منتهی خواهد شد ،و این یعنی اختگی.

نقشی برجسته ایفا میکند .این در حالی است که معموالً بعدها این قوانین را به
صورت خودجوش و ناهشیارانه اجرا خواهد کرد.
تعویق لذت ،نوعی از فاصلهگذاری معموالً اختیاری ــ یا اختیاری وانمودشده
ــ را در میان من و منابع ایجاد میکند .این امر ــ یعنی فاصلهگذاری بین من و
منبع  -همان است که در نظریههای روانکاوانه به صورت «اختگی»
برچسبگذاری میشود .اختگی محصول محرومیت من از منابع است و بسیاری
از این محرومیتها در سطح روانی آدمیان ،به صورت تعویق لذتهایی
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داستان طنز :نمایشنامهای در تحلیل دالیل شکست
عملیات داعش در امالقرای عالم اسالم ،طهران بزرگ
نما :داخلی ،اتاقی نیمهتاریک که میزی بزرگ در میانهاش نهادهاند و
رویش شش هفت تلفن با رنگهای مختلف به چشم میخورد .از دور چشماندازی
از اتاق کناری دیده میشود که روی دیوارش پرچم سیاه داعش را کوبیدهاند و
 -الو؟ السالم علیک یا اخی ...ارادتمندم ...خاکبوسم ...بله .بابت واریز

جلویش صندلیای و جلوی آن یک دوربین آماده روی سه پایه به چشم میخورد.

این مبلغی که قرار بود کمک بفرمایید زنگ زدم .آف کورس ..آف کورس ...آی

مردی چاق ،درشتاندام ،پشمالو و بیریخت با ریش بلند حنابسته و موهای از

الو یو! ...نو ...نو ...یعنی چی که تو تحریمه؟ پس ما جه جوری اینجا پول بدیم

ته تراشیده و با عینک تیرهی فتوکرومیکِ قاب پالستیکی پشت میز نشسته و دارد

به آدمهامون؟ شما فکر میکنین به همین سادقیه؟ هرکی قرار میشه خودشو منفجر

با تلفنها به نوبت صحبت میکند.

کنه شروع میکنه به خداحافظی از اهل و عیال و چهل نفر دورش خبردار میشن
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باید به همهشون حقالسکوت داد...ارباب فراموش نکنین که ما زبدهترین تیم

بدین .مگه کشکه؟ اصال اون مُرده که مُرده ...خودت که نمردی ...تبارکاهلل ...برو

داعش در ایران هستیم .یادتون هست میگفتین هر تیمی به ایران فرستادین به

ببینم چیکار میکنی...

طور مرموزی ناپدید شده؟ خاطرتون هست دیگه؟ ...خوب شما باید هوای ما رو

-الو؟ بله بفرمایید ...اینجا مقر مرکزی بنوالخزعل! ...بله؟ دو نفره با

داشته باشید ...باالخره ماییم که توی این مثلث برمودا داریم مقاومت میورزیم...

بِبِرونی؟ خواهر من این رمز رو متوجه نمیشم ...دوغ؟ ببخشین شما کجا رو

یس یس ...یا شیخ ...من منتظرم خالصه...،

گرفتین؟  ...نه خیر اینجا رستوران ماغدالنا نیستش ...اشتباه گرفتین...

 -الو ،ابوالمجانین؟ خودتی؟ ای بابا! پس چرا قوشی رو بر میداری؟

 -الو؟ جاسم؟ کجایی؟ دیدی بچهها رو؟ تیمتون به هم ملحق شد؟ ...

مگه عملیات رو انجام ندادی؟ ابوالقُزمیط کجاست؟ رفتید تو مترو؟ بمبها رو هم

چی شده؟ عوضی رفتن؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ بهشون نقشه و جی پی اص داده

بردید؟ خوب منفجر کنید خودتونو دیگه ...چی؟ ازدحام بود؟ ابوالقزمیط بین

بودم .اتوبان رو بستن مسیرش عوض شده؟  ...از همین امروز صبح؟ چطور

مردم له شد؟ له یعنی چی؟ مُرد؟ منظورت چیه؟  ...شماها دلیر و رزمدیده هستین

ممکنه؟ حاال کجا رفتن؟  ...هشتقرد؟ هشتقرد کجاست دیگه؟ گم شدن؟ شارج

مثال ...این همه توی اردوقاه رقه و ریاض آموزش دیدید ...به همین سادگی توی

موبایلت داره چی میشه؟  ...الو؟ الو؟

مترو بین مردم  ...مگه چه خبره تو مترو؟  ...خود مردم تهرون پس چرا نمیمیرن؟...

 -الو ...عبدالمرقوص ،بی زحمت بپر توی وانت برو اتوبان همت جاسم

عادت کردن؟ مگه میشه؟ من این حرفها حالیم نمیشه .یااهلل عملیات رو انجام

رو بردار ...نه .همدیگه رو گم کردن .قربونت زود برو یک خمبارهانداز دستشه
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خدای نکرده بهش شک میکنن یه وخت ...چی؟ جومونگ داری میبینی؟

-الو؟ چی خانوم؟ روی میز رو نگاه کنم؟  ...هان؟ قالدهی فی فی؟...

جومونگ چیه؟  ...پاشو بینیم بابا! این یه دستوره ...برو جاسم رو بردار ازش هم

ببخشید من نمیفهمم چی ...نه خیر آبجی اینجا آرایشقاه حیوانات خانقی نیست.

بپرس بقیهی تیمش کجا هستن اونا رو هم پیدا کن وردار بیار .سر راه دست کم

اینجا قرارگاه داعشه ...فهمیدی آبجی؟ چی؟ نه خیر ،ما سگ ختنه نمیکنیم! ...

یکی دو نفر رو با قمه بزنین فیلم بگیرین محض رضای خدا!

حاال چه فرقی میکنه ...اخته با ختنه ...نه خیر ما نمیکنیم ...سگ نجسه حاج
خانوم مبادا بهش دست بزنین یه وخت!

 الو؟ سراجالقابرین؟ کجایی تو؟ چرا جواب نمیدی؟ آقا این یارودانشمنده که قرار بود بدزدین بیارینش چی شد؟ ما اینجا آمادهایم ها! بیارید زودتر
سرشو ببُریم فیلم بگیریم دیگه ...اینقدر دیر کردین شیخ حافرالمجوسون
حوصلهاش سر رفت از بس که چاقوش رو تیز کرد ...چی؟ گفتن نمیاد دانشگاه؟
چرا؟ اخراجش کردن؟ آخه واسه چی؟ ...خوب یه استاد دیگه رو بدزدید بیارید...
نه خیر ،اونا رو ول کن ...اونا محافظ دارن سخت میشه کار ...چه میدونم بابا یکی
که فارسی حرف بزنه رو بگیرین بیارین دیگه ...هرکی باشه میگیم دانشمنده ،تو
اینطرنت حاال کی میفهمه طرف چه کاره بوده ...آره بدو منتظرم...
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عادیه؟ توی دنیا برای سر شیخ جایزه تعیین کردن ،حاال به همین راحتی افتاده تو

-الو؟ ابوالمجانین؟ زهرمار و سالم! تو چرا خودتو نترکوندی هنوز؟ تازه

دره؟ تو مطمئنی؟ ...الو؟ الو؟

از وسط مردم نجات پیدا کردی؟ دستت شکسته که شکسته ...به جهنم ...خب برو
توی ایستگاه خودتو بترکون ...با اون یکی دستت بزن دکمه رو ...چی؟ زدی؟

 -الو؟ بله؟ بفرمایین .خودمم ...امالجراثمه شما هستید؟ ارادت دارم

کار نمیکنه؟ مگه میشه؟ دینامیت نیست؟ خمیر نانوایی؟ منظورت چیه؟ ...این

خدمتتان ،یا حبیبی ،این برادران ما به خاطر خدمات شما خیلی ممنون  ...هان؟

مواد منفجره رو برادران همکارمون همین جا برامون جور کردن ...بعله ،خیلی هم

کجا هستین شما؟ ...چی؟ دستگیر شدین؟ وااای ...خب اون سیانور رو ...اصال

تندرو هستن ...کلی باالش پول دادیم ...غیرممکنه خمیر نون باشه ...حاال باز هم

چطور گذاشتن زنگ بزنین االن به من؟ لو دادین من رو؟ یا اَنیسَه؟ ...چی؟ بابت

امتحان کن شاید منفجر شد...

حجاب گرفتنتون؟ شما که به زحمت نوک دماغتون پیدا بود ...ریش هم که کم

-الو؟ خسترالقلوب؟ چی شد این ماشین شیخ؟ قرار بوده صبح برسن...

از ماها ندارین ماشااهلل هزار ماشاءاهلل ...چرا گرفتن؟ میگن حجابتون مناسب

زودتر بیان رهبری این مقر رو از من تحویل بگیرن دیگه ...دیوونه شدم از دست

نیست؟ ...ساپورت چیه؟ آخه دیگه پس ...باید پدرتون بیاد کارت بذاره بعد

اخوانالفالکت...چی گفتی؟ غیرممکنه! افتادن تو دره؟ همه مردن؟ آخه مگه میشه؟

میذارن بیاین بیرون؟ ...پدرتون؟  ...آخه کی رو بفرستم که سنش بخوره به شما...

کامیون زده بهشون؟  ...چی چی رو عادیه؟ مردم بیخود کردن میگن .کجاش

شما شصت سالتونه ناسالمتی ،پدرتون باید دست کم هشتاد سالش باشه ...عجبا...
بذارین بگم اگه عبود خودشو منفجر نکرده بود بیاد بگه پسرتونه ...نه نگران نباشین
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میاد ...بین ما عبود از همه بیشتر شما رو دوست داره...بعله ...یه وخت لو ندین

نمیشه .غلط کرده شرط گذاشته! مگه تئاتره اینجا که رفیقاش هم میخوان بیان

ماها رو ها!...داریم میایم...

ببینن! نه خیر نمیشه ...میگه فقط به شرطی میاد که با رفیقاش بیاد و خودشون اول

-الو؟ عبود؟ زندهای؟ قراره عصری بری عملیات؟ خب فعال تا هستی

فیلم رو بذارن رو فیصبوغ؟ بیجا کرده ...خب بدزدیدش بیاریدش ...چیه؟ رفیقاش

برو کالنتری توحید امالجراثمه رو گرفتن ...نه بابا صبر کن ...االن الزم نیست

زیادن؟ چند نفرن مگه؟ سی و شش نفر؟ چه خبره؟  ...ببینم تو االن کجایی سرِ

خودکشی کنی ،لو نداده کسی رو ...میگن حجابش ایراد داشته .برو یه چیزی بگو

ظهری؟ این صدای همهمه مال چیه؟ ...هان؟ فری کثیفه کیه؟ ...الو؟ الو؟

بیارش بیرون .پول مول هم ببر اگه ...یه وقت دوباره نشینی پای منقل پشت گوش

 -الو؟ عبدالطاس؟ گزارش بده ببینم چطوره وضعیت تیمتون؟ عملیات

بندازی ها! امالجراثمه برای جهاد نکاح اومده باید هواشو داشته باشیم ...باشه،

انجام شد؟ چرا خبرش نرفته توی خبرگزاریها؟ چی؟ فکر کردن گاز ترکیده؟

عیب نداره ببرش قرارگاه خودتون...

بیخود کردن فکر کردن! مگه قبلش تیراندازی نکردین به مردم؟ ...همه در رفتن؟

-الو؟ سراج القابرین؟ کدوم گوری هستی تو؟ بابا این اعدامی رو بیار

چی؟ لباستون شبیه گشت ارشاد بوده از همون اولش همه در رفتن؟  ...باز جای

کارش رو بسازیم دیگه .باید زودتر یک فیلم بفرستیم روی نت ...من از باال تحت

شکرش باقیه این یکی خودشو منفجر کرد ...تلفات همون یک نفر خودش بوده؟

فشارم ...هان؟ یکی رو پیدا کردی؟ چی؟ داوطلبه؟ مگه میشه؟ دو بار تا حاال

مردم میگن گاز پیکنیکی ترکیده؟  ...مگه فیلم نگرفتین؟ باتری که خریده بودن

خودکشی کرده؟ خیلهخب عیبی نداره ...همون رو وردار بیار ...چی گفتی؟ نه که
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تقلبی بود؟ خوب گزارششو با تلفن بدین به خبرگزاریها ...دادین؟ میگن اینا
عادیه؟ چی؟ فقط در حد پالسکو رو کار میکنن؟ یعنی چی؟...
الو؟ آره خودمم! تویی عبدالمرقوص؟ چی شد؟ جاسم رو پیدا کردی؟خب خدا رو شکر یه خبر خوب شنیدیم ...صبر کن اینقدر هول نزن اول سواالی
منو جواب بده ...تیمشون کجاس؟ چی؟ توی کرج ماشینشون رو خوابوندن؟
آخه چرا؟ نوار سخنرانی جاعلالنبیین رو پیدا کردن فکر کردن رقص عربیه؟ آخه
چه ربطی داره؟ خودتون چی کار کردین؟  ...نه ،عملیات رو میگم .قرار بود با

...

قمه به یک محلهای حمله کنین فیلم بگیرین ...آهان! حمله کردین؟ آفرین ...چی

-الو؟ بله حاج خانوم درست گرفتین .قطع نکنین تو رو خدا...اینجا هم

شد؟ اهل محل همه قمهکش بودن؟ چی؟ کتکتون زدن؟ اسلحههاتون رو گرفتن؟

پیتزا داریم هم سگ ختنه میکنیم .بله ...بله ...فقط یه لحظه اجازه بدین ...قطع

چی؟ لباستون؟ شلوارتون؟ شور....هان؟ االن یعنی شلوار پاتون نیست؟ پس

نکنین لطفا ...بله یه سوالی داشتم ...بنده تازه اومدم این شهر ...میخواستم ببینم

چجوری؟ ...قایم شدین توی جوب آب تا هوا تاریک بشه؟ الو؟ الو؟  ...آنتن

شما چطوری دارین زندگی میکنین اینجا؟ خیلی خطرناکه که! ...ببخشین؟

نمیدی ...الو؟

فرمودین خیلی هم خوش میگذره؟ آخه چطوری؟ ...الو؟ الو؟



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و

ن گارخاهن :شکوه خزندگان



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و



سیمرغ/شمارهی پنجاه و ششم /تیرماه هزار و سیصد و نود و

گوشزدی دربارهی سیمرغ
سیمرغ نشریهایست که به عنوان هدیهی کوچکی برای دوستانم منتشرش
میکنم ،و شادمان میشوم اگر دوستانم آن را برای دوستانشان بفرستند .چرا که
دوستانِ دوستان من ،دوستان من هم هستند .آسانترین راه دریافت سیمرغ آن
است که در کانالام بر تلگرام ( )https://telegram.me/sherwin_vakiliعضو
شوید .هرچند آن را بر تارنمای شخصیام ( )www.soshians.irنیز منتشر میکنم.
لطفا بازخوردها ،نقدها و پیشنهادهایتان دربارهی سیمرغ را برایم به
نشانی  sherwinvakili@yahoo.comیا بر تلگرام به شناسهی
@sherwin_vakiliبفرستید.



