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

بانوان اصفهانی که آشکارا مجرمانه و ضدانسانی هستند .در این میان کردارهای
پراکنده و شخصی دیوانهوار و جنایتکارانه هم کم نداریم .از قتلهای زنجیرهای

سرمقاله

زنان که گاه با دستاویزهای شرعی و زیرپوشش شعارهای مذهبی انجام میشده،

* بیشک یکی از ویژگیهای مهم برشی از تاریخ که در آن زندگی

تا جنایتهای غمانگیزی مانند آنچه دربارهی شایسته و آتنا دیدهایم.

میکنیم ،مرکزی بودن موقعیت زنان ایرانی است .دشوار است بتوان مقطع تاریخی
دیگری را یافت که سرنوشت دختران و زنان تا این اندازه در سوگیری افکار

از سوی دیگر درخشش زنان و چشمگیرتر شدن روزافزون اثرگذاری

عمومی و شکلدهی به جریانهای اجتماعی مؤثر بوده باشد .اگر از چشمانداز

اجتماعی زنان را نیز دیدهایم .خواه در سطح نهادی و استیالی دختران در مراکز

آینده به تاریخ امروزِ ایران زمین بنگریم ،بیشک آن را عصرِ محوریت یافتنِ

دانشگاهی و بانوان در موقعیتهای مدیریتی و سازمانی باشد ،و خواه در سطح

سرنوشت زنان و پرسشبرانگیز شدنِ سرگذشت زنان خواهیم دید.

فردی و شخصی و تکوین زندگینامههای ویژه و چشمگیر.

جریانهای بزهکارانهای که اغلب با ایدئولوژیهای سیاسی و دینی گره

در ماهی که گذشت دو

خوردهاند و اعمال خشونتآمیزی را نسبت به زنان روا میدارند ،بخشی از این

نمونهی غمانگیز از این رده از رخدادها

داستان هستند .از خشونتهای وابسته به قاعدهی اجباری شدن حجاب گرفته تا

را شاهد بودیم .هردو به مرگ مربوط

کردارهایی مثل خرید و فروش زنان ایزدی به دست داعشیان یا اسیدپاشی به

میشد و هردو واکنشی عمومی و
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هیجانی جمعی پدید آورد که شایسته و درست هم بود و بیانی متین و تندرست

آیندگان شاید زمانهی ما را همچون دورانی از چرخشهای تاریخی مهم

نیز به خود گرفت .یکی به مرگ غمانگیز و خشمبرانگیز دختری خردسال -آتنا

به یاد آورند .دورانی که فناوریهای رسانهای نو و نبوغ ایرانیان در هماندیشیهای

اصالنی – مربوط میشد که به دست قاتلی کشته شده بود ،و دیگری درگذشت

پردامنه در فضاهایی نوظهور مانند شبکههای مجازی ،خودآگاهی و سازمان

زنی با نبوغ خیره کننده – مریم میرزاخانی -بود که رفتناش چه بسا بخشی از

یافتگی و همافزا شدنی غافلگیرانه در افکار عمومی پدید آورد ،و دستمایهای که

موج همهگیر شدن سرطانی باشد که پیامد ندانمکاری و سیاستهای ابلهانهی

محور این جریان بود ،سرگذشت و سرنوشت زنانی بود که خردسال یا میانسال،

زیستمحیطی دولت گذشته بود.

حتا با جان سپردنشان هم چیزی به این سیستم پویای شگفتانگیز افزودند و

وقتی در چشماندازی تاریخی به رخدادهایی مانند مرگ آتنا و مریم

معنایی ماندنی زاییدند

مینگریم ،آنچه که اهمیت مییابد جایگیری این وقایع تاسفبار در شبکهی

و مدارهای نو از پیوند

رخدادهای دیگر است ،و اثری که بر روندهای پس از خود میگذارند .برانگیخته

و کنش و مرزبندی را

شدن حساسیت عمومی دربارهی امنیت کودکان و آموزش جنسی خردساالن که

ممکن ساختند.

از فرجام دردناک آتنا ناشی شد ،و سرمشق ماندگاری که زندگی مریم به دست
داد ،مردهریگی است که از این درگذشتنها باقی میماند.
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مدیریت نشست بر عهدهی دکتر غالمرضا آذری بود و من به همراه دکتر سید
وحید عقیلی ،دکتر رامتین شهبازی و دکتر محمدعلی الستی از زوایای گوناگون

اخبار روزهای گذشته:

به بحث دربارهی این فیلم پرداختیم .فایل صوتی این نشست بر کانال تلگرامام

* عصرگاه آدینه شانزدهم تیر ماه نشست ششم از برنامههای حلقهی
فیلمپژوهی
زروان
اندیشگاه

منتشر شده و نقد من از فیلم در این شماره از سیمرغ انتشار یافته است.

انجمن
در

تاالر

کتابخانهی

ملی برگزار شد .در این
نشست فیلم «ابد و یک
روز» مورد نقد و تحلیل
قرار گرفت .به رسم
همیشگی این حلقه
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* نسخهی الکترونیکی کتابهای «اسطورهشناسی ایزدان ایرانی»،
«اسطورهی آفرینش بابلی»« ،اسطورهی یوسف و افسانهی زلیخا»« ،ملکالشعرای
بهار» و «گاندی» در خرداد ماه بر تارنمای سوشیانس ( )www.soshians.irو
کانال تلگرامام ( )https://t.me/sherwin_vakiliانتشار یافتند .دو کتاب
نخست از مجموعهی «اسطورهشناسی ایرانی» هستند و بخشی از سرمشق نظری
فراگیر پیشنهادیام دربارهی اساطیر ایرانی را به دست میدهند .کتاب «بهار» جلد
نخست از مجموعهی «دادِ سخن» است که شرحی است از چشمانداز سیستمی
دربارهی جامعهشناسی تاریخی شعر معاصر پارسی .سال گذشته در کاشان

* روز چهارشنبه  ۱۴تیرماه نشست رونمایی و نقد کتاب «فوکو برای

کنگرهی ملی ملکالشعرای بهار برگزار شد که افتخار عضویت در هیأت علمیاش

معماران» در کانون معماران معاصر برگزار شد .در این نشست که با حضور

را داشتم و بخشی از این پژوهش در آنجا ارائه شده بود .کتاب گاندی هم بخشی

پرشور جمعیتی چشمگیر از معماران و عالقمندان به اندیشههای میانرشتهای

از پژوهش پر دامنهام دربارهی تاریخ معاصر است که بر ایران زمین تمرکز دارد

برگزار شد ،من به همراه آقای احسان حنیف (مترجم کتاب) دربارهی کتاب و

اما مطالعات موردی از این دست را هم شامل میشود.

آرای فوکو سخن گفتیم و نیمهی دوم نشست به پرسش و پاسخ با دوستان حاضر
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گذشت .نقدی که من بر آرای فوکو اقامه کردم و تحلیلی که از پیوند آرای او و

* شامگاه پنجشنبه  ۲۹تیرماه در گروه تلگرامی دانشگاه همدان بحث

حوزهی تمدن ایرانی داشتم در قالب نقد کتاب یاد شده در این شماره از مجلهی

مجازی دیگری با موضوع «هویت ایرانی :پرسشها و چالشها» برگزار شد که در

سیمرغ آمده است.

آن از زاویهی دیدگاه سیستمیام (نظریهی زروان) به این موضوع پرداختم و به
پرسشهای حاضران پاسخ دادم .نتیجهی این رایزنیها در این شماره از سیمرغ

* نشست بحث و گفتگو دربارهی رویکرد سیستمی در جامعهشناسی در

انتشار یافته است.

قالب هماندیشی و مباحثهای در فضای مجازی عصرگاه دوشنبه  ۲۶تیرماه در
گروه تلگرامی «بینش جامعهشناسی» برگزار شد .این گروه که توسط دکتر مصطفی

* عصرگاه آدینه  ۳۰تیر ماه نشست ماهانهی حلقهی اندیشهی زروان با

عبدی بنیان نهاده شده در مدتی کوتاه بیش از نهصد عضو را به خود جذب کرد

موضوع «تمرکزگرایی و تمرکزگریزی در پویایی قدرت» در کتابخانهی ملی

و به فضایی مناسب برای رایزنی صاحبنظران جامعهشناس تبدیل شد .در این

برگزار شد .طی ماه گذشته ساختار حلقهی اندیشه بازسازی شد و یک هیأت

نشست مجازی که دو ساعت به درازا کشید ،من از موضع سیستمی به نقد

علمی سی نفره و یک هیأت اجرایی ده نفره برای آن تعریف شد .در نشست تیر

روششناسیهای رقیب در علوم انسانی پرداختم و به بحثها و نقدهای دوستان

ماه من (مطالعهی موردی دولت ساسانی) به همراه دکتر مهدی تدینی (مطالعهی

حاضر در گروه پاسخ دادم .دستاورد این بحثها در این شماره از سیمرغ انتشار

موردی فدرالیسم آلمانی) ،دکتر حسین مدنی (مطالعهی موردی تجربهی

یافته است.

هندوستان) و دکتر سجاد فتاحی (راهبردهای تمرکزگرا و تمرکزگریز در
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حکمرانی) سخن گفتیم و نیمی از زمان نشست به بحث و تبادل نظر اعضای هیات

امیرکبیر ،دانشگاه تهران ،و دانشگاه خواجه نصر توسی برگزار شد .فایل تصویری

علمی گذشت.

سخنرانیها بر شبکه و همچنین در صدا و سیما انتشار خواهد یافت .در این برنامه
من در موضوع «تجربههای یک زیستشناس-جامعهشناس :خیره نگریستن به
پیچیدگی» سخنرانیای داشتم.
* صفحهی شخصیام بر توییتر راهاندازی شده و دوستان و یاران
میتوانند در نشانی  https://twitter.com/sherwinvakiliآن را بیابند.
* با همت دوستان و یاران صفحهی شخصیام در تارنمای آکادمی
راهاندازی شده و به ویژه نوشتارهایم به زبان انگلیسی را میتوانید در آنجا با این
نشانی دنبال کنید:
https://independent.academia.edu/SherwinVakili

* عصرگاه پنجشنبه  ۲۹تیرماه نشست دو روزهی «تکانه» در تاالر فارابی
دانشگاه هنر تهران آغاز شد .این برنامه که به سبک سخنرانیهای  TEDساماندهی
شده ،با همکاری انجمنهای علمی دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه صنعتی
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* بعد از ظهر پنجشنبه  ۲۹تیرماه در نخستین روز از همایش «تکانه» که

* عصرگاه شنبه  ۳۱تیرماه جشن افتتاح مجلهی گیلگمش در ساختمان

از سخنرانیهایی دربارهی علوم و فنون تشکیل شده بود ،سخنرانیای داشتم با

این مجله برگزار شد .در این مجلس گرم و صمیمی شمار زیادی از دوستان و

عنوان «از جانورشناسی تا جامعهشناسی :روشهای دیدن پیچیدگی» که بیشتر بحثی

آشنایان حضور داشتند و گروه الیق و کارساز تحریریهی گیلگمش میزبان دوستان

زندگینامهای بود دربارهی شیوههایی که از تجربهی زیستهام برآمده و توجه کردن

و همکارانشان بودند .گیلگمش مجلهایست با محور گردشگری و میراث فرهنگی

و تحلیل کردن مفهوم پیچیدگی را برایم برجسته و مهم ساخته بود .فیلم این

ایران و در دو شکل پارسی و انگلیسی با کیفیتی چشمگیر منتشر میشود.

سخنرانی به زودی بر شبکه در دسترس خواهد بود و احتماال از تلویزیون هم
پخش خواهد شد.
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اخبار روزهای آینده:

* دورهی جدید کالسهایم در موسسهی خورشید از ششم امرداد ماه
آغاز میشود .موضوع این دورهی نو «جامعهشناسی تاریخی ایران معاصر» است
و در آن هم با مقیاسی جهانی به سیر ظهور و تحول مدرنیته میپردازیم و هم
روندهای ورود آن به ایران زمین و دگردیسی تمدن ایرانی در دو قرن گذشته را
بررسی میکنیم .نشستها بامداد جمعهها –یک هفته در میان -در کانون معماران
معاصر برگزار خواهد شد و هر روز دو نشست پیاپی (از ساعت  ۹تا  ۱۳را در
بر میگیرد) .دانشجویان قدیمی و دوستان دربارهی این کالسها پرسشهایی داشتند
که گروه آموزش خورشید آنها را گردآوری کرده و در پایان همین بخش اخبار
به همهشان یکجا پاسخ دادهام.
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* از ابتدای امرداد ماه دورهی «تاریخ خرد» را در قالب پنج نشست چهار
ساعته در بنیاد روانشناسی و فلسفه برگزار خواهم کرد .این نشستها عصرگاه
دوشنبهها برگزار میشود و در آن بخشی از محتوای کتابهای «تاریخ خرد ایونی»
و «افالطون :واسازی افسانهای فلسفی» را تدریس خواهم کرد.
* طی ماه آینده کتابهای «تاریخ خرد بودایی» که جلد چهارم از
مجموعهی تاریخ خرد است به شکل الکترونیکی انتشار خواهد یافت .همچنین
کتاب «کالبدشناسی آگاهی» که شکل بسط یافتهی پایاننامهی کارشناسی ارشد
من در رشتهی زیستشناسی (فیزیولوژی اعصاب) بوده نیز در دسترس عالقمندان
قرار خواهد گرفت .کتابهای «همجنسگرایی :چشماندازی تکاملی به یک مسئلهی
سوسیوبیولوژیک» و «زریر» که مجموعه داستانهای کوتاه تاریخیام است نیز به
همین ترتیب انتشار خواهند یافت.
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* عصرگاه سه شنبه سوم امرداد ماه نشست رونمایی و نقد کتاب «ارنست
نولته :سیمای یک تاریخاندیش» در نشر ثالث برگزار خواهد شد .در این نشست
دوست عزیزم دکتر مهدی تدینی که تنها شاگرد ایرانی نولته بوده و مترجم آثار
اوست حضور خواهند داشت و من به همراه ایشان و دکتر مرتضی مردیها
دربارهی سویههای گوناگون آرای نولته سخن خواهیم گفت.
* از دوشنبه  ۱۹تیرماه نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» در
موزهی هنرهای معاصر آغاز خواهد شد و به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت.
در این برنامه مجموعهی منحصر به فرد آقای تناولی از شیرهای ایرانی به نمایش
در میآید و برنامههایی مانند نمایش فیلم و سخنرانی دربارهی شیرهای ایران
برقرار خواهد بود .روز دوشنبه شانزدهم امرداد ماه با دوست و برادر عزیزم دکتر
امیرحسین ماحوزی در این زمینه سخن خواهیم گفت .عنوان سخنرانی دکتر
ماحوزی «شیر در ادب پارسی» است و من با عنوان «شیرِ مهر در اساطیر ایرانی»
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سخن خواهم گفت .برنامهی سخنرانیها در سالن سینمای موزه برگزار خواهد
شد و حضور برای همهی عالقمندان آزاد و رایگان است.



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

که یک موضوع خاص و اغلب نادیده انگاشته شده را بررسی میکند .هر نشست

پرسشها و پاسخها دربارهی دورهی

برای خود مستقل است و غیبت در یکی باعث لطمه در فهم بقیه نمیشود .اما اگر

«جامعهشناسی تاریخی ایران معاصر»

میخواهید کل سرمشق نظری را جذب کنید بهتر است همهی نشستها حضور
داشته باشید.
س :محور بحثهای کالس چیست؟ طرح پژوهشیای که درگیرش هستی

س :ورود به کالس پیشزمینهی تخصصی خاصی میطلبد؟

کدام است؟ (در کل :موضوع چیه؟)

ج :خیر ،اما عالقه به ترکیبی از علوم انسانی که هویت «من» را تعیین

ج :پژوهشی است که از چندین سال پیش شروع شده و حاال کم کم

میکنند شرط حضور در کالس است .یعنی دانشجوی دوره دربارهی نقطهی

دارد به نتیجه میرسد ،در نهایت به فهم شرایط امروزین جامعهی ایرانی و

اتصال جامعهشناسی ،تاریخ ،روانشناسی و فلسفه کنجکاو و به از نو نگریستن به

«تبارشناسی وضعیت موجود» مربوط میشود .یعنی پرسش اصلی آن است که منِ

زندگی روزمره و شرایط پیراموناش عالقمند باشد.

ایرانیِ امروزین چرا به این شکل خاصی که هست درآمده و چه امکانهای

س :ساختار کالس چگونه است؟

تاریخیای و شکلبندیهایی برایش محتمل بوده و اینها به چه دالیلی تحقق یافته

ج :فعال تا پایان تابستان ماهی دو بار (یک هفته در میان) جمعه صبحها

یا نیافته است؟

ساعت  ۹-۱۳کالس خواهیم داشت .هر کالس از دو نشست پیاپی تشکیل میشود
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س :روش پرداختن به این مسئله چگونه است؟
ج :با روش سیستمی معمول خودم و در چارچوب رویکرد زروان به
موضوع خواهم نگریست .به جزئیات ،دادههای فراموش شده ،امور حاشیهای و
محتواهای نادیده انگاشته شده یا سانسور شده بیشتر خواهم پرداخت و همهی
اصول موضوعه و مفاهیم بدیهیای که دربارهی «ایرانی بودن» در دوران معاصر
وجود دارد را موضوع شک و نقد قرار خواهم داد.
س :زمینهی نظری تدریس چگونه است؟ چه دوران تاریخیای را شامل
میشود؟ در کدام جغرافیا جریان پیدا میکند؟
ج :پرسش اصلی به دگردیسی تمدن ایرانی زیر فشار تمدن مدرن مربوط
میشود .به همین خاطر بحث را به دویست سال گذشته محدود کردهام و
جغرافیای اصلیاش ایران زمین است .هرچند گاهی برای فهم موج تمدن مدرن
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–که بسیار مورد بدفهمی قرار گرفته -و بررسی درگاههای اتصال و مسیرهای

هر بار در قالب یک محور مفهومی ویژه انسجام مییابند تا بشود صورتبندیشان

ورودش به ایران در چشماندازی از تاریخ جهان بحث خواهم کرد.

کرد و بحث دربارهشان جذابیت داشته باشد.
س :مهمترین تفاوت این پژوهش و این دورهی آموزشی نسبت به موارد

س :بیشتر از کدام زاویه به تاریخ معاصر ایران و مسائلش نگاه میکنید؟

مشابهش چیست؟

یعنی چشمانداز اصلی سیاسی است؟ یا اقتصادی؟ یا فرهنگی؟...
ج :کل بحث بر سر آن است که این نوع فهم تفکیک شده و جدا جدا از

ج :سربسته بگویم ،طی این دوره معلوم خواهد شد بخش عمدهی آنچه

آنچه در ایران زمین رخ داده بدفهمی و ابهام ایجاد میکند .قصد دارم نشان دهم

که بخش عمدهی مردم دربارهی خودشان و تمدنشان باور دارند ،نادرست است!

زیست جهان منهای ایرانی در برشهای تاریخی مشخص زیر تاثیر شبکهای از

شروع دوره :آدینه  ۶امرداد ۱۳۹۶؛ ساعت ۱۳-۹

رخدادهای به ظاهر بیربط شکل گرفته و رخدادهای مهم و پر سر و صدای

هماهنگی و نامنویسی۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵ :

تاریخی را رقم زده است .یعنی گاه سروده شدن فالن شعر و خوانده شدن فالن
ترانه با بهمان تحول در ارتباط دوستانهی اعضای بهمان محفل متصل شده و
تصمیم گیری دربارهی تغییر رویهی بهمان حزب را رقم زده است .هدفمان
نگریستن به شبکهای در هم تنیده از رخدادها و جریانها و کردارهاست که البته
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مرور خاطرات خورشیدیها
تابستان  :۱۳۷۵مهمانی با حضور اعضای انجمن دانش (نیای بزرگ کانون خورشید)
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خود کرد .در کنار این پذیرش و ارجی که نخبگان و داوران و منتقدان برای فیلم
قایل شدند ،مخاطبان نیز آن را پسندیدند و با فروشی نزدیک به یازده و نیم میلیارد

نقد فیلم «ابد و یک روز»

تومان هم گیشهها را فتح کرد و هم از طرف تماشاچیان بارها به عنوان بهترین
فیلم سال برگزیده شد.

فیلم «ابد و یک روز» در اسفند ماه

«ابد و یک روز» نام خود را از اصطالحی حقوقی گرفته که اکثر

سال  ۱۳۹۴به نمایش در آمد و از همان ابتدا

تماشاچیان پیش از دیدن فیلم با آن آشنا نبودهاند .این عبارت برچسبی برای حبس

به پدیدهای در سینمای ایران تبدیل شد .این

ابد بیفرجامخواهی است و نشان میدهد که هرکس چنین حکمی گرفته باشد

اولین ساختهی کارگردان جوان فیلم (سعید

حتا تا یک روز پس از مرگش هم باید در زندان بماند و بخششی برایش در کار

روستایی) بود که بیست و شش سال بیشتر

نیست.

نداشت و تحصیالتش کارشناسی سینما در دانشگاه سوره بود .فیلم در سی و

داستان فیلم به نسبت ساده و شمار بازیگران نیز اندک است .فیلم زندگی

چهارمین جشنوارهی فیلم فجر  ۹سیمرغ بلورین به دست آورد و پس از آن هم

روزمرهی خانوادهای شش نفره را نشان میدهد که از سه برادر و دو خواهر و

در همهی جشنوارهها و مسابقههای سینمایی داخل کشور جوایز اصلی را از آن

مادرشان تشکیل شده است .در مسیر فیلم میبینیم که دو خواهر دیگر هم در کار
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هستند که خارج از خانهی مادری زندگی میکنند .یکیشان که مسنتر است با

میانی خانه –لیال -که تنبل و تنپرور است شغل خود را از دست میدهد و شغل

شوهر و پسر نوجوانش در خارج از شهر خانهای دارد و دیگری که شوهرش را

تازهای ابداع میکند که عبارت است از نگهداری گربههای علیل یا سرپرستی

از دست داده برای خود خانهای دارد.

موقت از گربههای نژادهی مردم .برادر بزرگ –مرتضی با بازی پیمان معادیخواه-

داستان خط سیر دراماتیک مالیمی و حادثههای گنجانده شده در آن به

مغازهی بقالیاش را تعطیل میکند و با دوست دخترش اغذیهفروشی راه

نسبت اندک و کم تحرک هستند .مضمونهای اصلی عبارتند از اعتیاد و

میاندازد .تنها عضوی از ساکنان خانه که در سراسر فیلم تغییری نمیکند ،مادر

موادفروشی پسر میانی خانواده –محسن با بازی نوید محمدزاده -که با خطر

خانه است که بیمار و زمینگیر است ،اما به طور فعال در زندگی فرزندانش

دستگیریاش و حکم «ابد و یک روز» گرفتناش همراه است .دیگری بحث شوهر

مشارکت دارد و نقش ایفا میکند.

کردن دختر کوچک خانه – سمیه با بازی پریناز ایزدیار -است که با جوانی افغان

فیلم در کنار داستان ساده و به ظاهر تنکی که دارد ،و شمار اندکِ
بازیگرانش ۱۱۰ ،دقیقه به درازا میکشد و هر سکانس آن از رخدادی تشکیل

نامزد کرده و قرار است همراه او به افغانستان برود.
در این میان سایر شخصیتهای داستان هم در جریان فیلم دگرگونیهایی

شده که گرهگشاییاش اغلب با فاصلهای کم به دنبالش میآید .حدود بیست

را تجربه میکنند .پسر کوچک خانه –نوید -که درسخوان و باهوش است دبستان

دقیقهی آغازین به نماسازی و آشناسازی تماشاچی با فضای خانه و معماری مکان

را تمام میکند و برای مقطع بعدی در مدرسهی تیزهوشان پذیرفته میشود .دختر

زندگی خانواده و شخصیت بازیگران اختصاص یافته است .حدود یک ربع پایانی
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اوج داستان است که با درگیری و دعوای محسن و مرتضی و چالش سمیه

است .چرا که زاییدن معنا در دل روابطی دستمالی شده و آشنا و بر کشیدن

دربارهی ازدواج کردن یا نکردن با نامزدش پیوند میخورد .در فاصلهی این دو

رخدادهایی هنجارین و دگرگون ساختنشان به امری کنجکاوی برانگیز و

هم رخدادهایی ریز و درشت را داریم که گوشه و کنار روابط اعضای خانواده

پرسشبرانگیز کاری به راستی دشوار است.
در زمانهی ما موجی سرزنده و ارجمند در سینمای ایران به وجود آمده

را موشکافانه نمایش میدهد.
هرچند نگارنده خود دوستدار پر و پا قرص فیلمهای تخیلی و علمی-

که موضوع مرکزیاش زندگی روزمره است .خواه آثار سبک اصغر فرهادی باشد

تخیلی است ،و در نوشتن داستانهای این سبک نیز دستی دارد ،اما باید انصاف

که زندگی روزانهی طبقهی متوسط را هدف میگیرند ،و خواه فیلم سعید روستایی

داد و این نکته را اعتراف کرد که پرداخت روایتهای تخیلی همیشه آسانتر از

که طبقهای فرودستتر را توصیف میکند ،در هر حال با جریان یافتن ماجرا در

داستانهایی است که در محیطی روزمره و عادی رخ میدهند .حرکت فعال و

بستری از زندگی روزانه سر و کار داریم و در این شرایط خلق همزمانِ جذابیت

سرکش تخیل در داستانهایی که قید و بند امر روزمره را ندارند ،خود به خود

دراماتیک و عمق مفهومی کاری به راستی دشوار است .این معما اما بارها و بارها

کشش و جذابیتی و همچنین معنا و عمقی به روایت میبخشد که اغلب در زندگی

در فیلمهای ایرانی سالهای اخیر به شیوههای گوناگون واگشوده شده و این تا

روزمره غایب است .از این رو وقتی کسی ماجراهایی عادی در زندگیای معمولی

حدودی به این حقیقت باز میگردد که در جامعهی ما خودِ امر روزمره وضعیتی

را دستمایهی آفریدن اثری قرار میدهد ،به میدانی دشوار و مردافکن پا نهاده
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نابهنجار پیدا کرده و موضوع چالش قرار گرفته و به امری مسئلهبرانگیز دگردیسی

فضاسازیهایی را در بر میگیرد که در کنار هم خوب نشستهاند و انسجامی پدید

یافته است.

آوردهاند .از همه مهمتر ،بازی درخشان هنرپیشههاست که همگیشان بسیار خوب

فیلم «ابد و یک روز» نمونهای موفق از این باقی ماندن در سطح و گریز

بازی میکنند ،به ویژه بازی سه شخصیت اصلی فیلم یعنی معادیخواه و

زدن به عمق است .ترفندی که بی استفاده از شیوههای مرسوم سینمایی –کنشهای

محمدزاده و ایزدیار به راستی دیدنی است و هریک دست کم در صحنهای مهم

هیجانانگیز ،بزن بزن ،صحنههای تخیلانگیز ،چشماندازهای زیبا و -...انجام

گذاشتهاند.

نمونهای

میپذیرد و حتا مبانی ارسطویی داستانگویی –مهمتر از همه حضور قهرمان و
ضد قهرمان -را نفی میکرد.
«ابد و یک روز» در این بستر از نظر فنی خوشساخت و سنجیده است.
فیلمبرداریاش صمیمانه و نامتظاهرانه است ،به شکلی که اغلب حرکت دوربین
به چشم نمیآید .موسیقیاش به جا و کوتاه است و در ال به الی صحنهها به
خوبی نشسته است ،بی آن که خود را به گوش تحمیل کند ،یا حتا بعد از پایان
فیلم به سادگی به یاد آورده شود .فیلمنامه هم با مهارت نوشته شده و گفتگوها و
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فیلم در ابتدای کار زندگی فالکتبار خانوادهای را نشان میدهد که

تجارت مرگآجیناش با او همکاری دارند .خانهشان نیمه مخروبه و نازیباست و

آشکارا به قشر آسیبدیده تعلق دارد و حتا میتوان آن را در ردهی خانوادههای

فقر از در و دیوارش میبارد .هرچند در جریان فیلم میبینیم که انگار اعضای

مجرم و تبهکار ردهبندی کرد .دو پسر بزرگ خانه با مواد مخدر درگیری دارند.

خانواده مشکل مالی حادی ندارند.

مرتضی که بزرگتر است پیشتر معتاد بوده و دستگیر هم شده ولی ترک کرده و

گشایش فیلم به شکلی است که تماشاچی با فضای خانه و اعضای

سر به راه شده است .محسن که کوچکتر از اوست همچنان معتاد است و در

خانواده احساس بیگانگی میکند و فالکت و بزهکاریای که در فضا موج میزند

ضمن به فروش مواد مخدر هم اشتغال دارد .در خانهاش همه از این که پسر

را نکوهش میکند .در همین بخش آلودگی و کثافت انباشته شده در اتاق محسن

خانواده موادفروش است خبر دارند و در پردهپوشی جرمش و حتا جاهایی در

را میبینیم و روابط پرتنش اعضای خانواده را و محسنی که برادر کوچکترش
نوید را میزند و نمیتواند با برادر بزرگترش مرتضی صحبت کند.
وقتی نخستین گرهافکنی مهم داستان بازنموده میشود ،تصور بر آن است
که به زودی داستان بر مبنای زندانی شدن و حبس ابد گرفتن محسن پیش خواهد
رفت .چون محسن هنگام فروش مواد دستگیر میشود و نام فیلم و مقدمهچینیها
همه نشان میدهد که قرار است ادامهی داستان چنین باشد .اما به سرعت روشن
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میشود که مضمون اصلی فیلم چیز دیگری است .چون محسن به سرعت آزاد
میشود و به خانه باز میگردد و تازه در مییابیم که شخصیت اصلی داستان سمیه
است و مضمون اصلی ازدواج کردن اوست .این چرخش هنرمندانه که
پیشداشتهای تماشاچی را ابطال میکند و مسیرهایی تازه برای پیشبرد داستان را
جایگزین حدسهای محتملتر پیشین میکند در داستان یکی دو بار دیگر هم به
کار گرفته شده است و هر بار به جای ادامه یافتن ماجرایی که ارزش
داستانسرایانه دارد ،با ختم و نیمهکاره رها شدن آن روبرو میشویم و

نوجوان ختم میشود و در مقابل تکیدگی و ضعف بدنی مرتضی که زمانی معتاد

گرهافکنیای که فکر میکردیم به گرهگشاییای کلیشهای ختم شود ،به جای آن

بوده و انگارهی آسیبدیدهی آن نوجوان را نمایان میسازد.

روی خودِ شخصیتهای داستان باز میگردد و گوشهای عمیقتر از روابط میانشان

در بدنهی فیلم که بخش میانی را در بر میگیرد ،چند گرهافکنی و

را آشکار میسازد .مثال چاقو خوردن خواهر زادهی مرتضی و محسن و رفتنشان

گرهگشاییهایی از این جنس را میبینیم و بر این مبنا شبکهای پیچیده از روابط

برای انتقامجویی یا دریافت دیه به شکلی نامنتظره با فاش شدن خودزنی آن

میان اعضای خانواده پیش چشمانمان نمایان میشود .روابطی که مهمترین
عنصرش مهر عمیق میان ایشان است ،و تنشی که همزمان در میان همهشان جریان
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دارد .با سپری شدن این بخش میانی دو اتفاق مهم میافتد .یکی آن که مضمون

بیرونی و فرازمرتبه عزل کند و او را به میانهی میدان و ال به الی شبکهی روابط

اصلی فیلم روشن میشود و تماشاچی در مییابد که مسئلهی اصلی اعتیاد محسن

خانوادگی بکشاند.

نیست و عادتهایی است که اعضای خانواده را به هم متصل میسازد .عادتهایی

دربارهی بافت این خانواده چند نکته را میتوان گفت .نخست ،غیاب

که گسستنشان و خروج از دایرهشان ،که در قالب تصمیم سمیه برای ازدواج

گرانیگاه قدرت در خانه است .پدر در فیلم غایب است و تنها جایی که از او یاد

تبلور یافته ،اوج و خاتمه داستان را رقم میزند.

میشود احترام چندانی در فرزندان نسبت به او نمایان نیست .نخست چنین

دومین نکته که اهمیتی فراوان دارد ،آن است که در جریان عبور از بدنهی

مینماید که مرتضی که پسر بزرگ خانه است مرد مقتدر خانه هم هست .اما زود

میانی فیلم ،تماشاچی با اعضای خانواده احساس نزدیکی و صمیمیت میکند و

معلوم میشود که چنین نیست .در حدی که حتا از خواهرزادهی نوجوانش کتک

آن حس بیگانگی و کراهت اولیه از بین میرود .نقاط مثبت و منفی شخصیتها و

هم میخورد .یعنی در فیلم با پویایی سیال و تا حدودی آشوبگونهی قدرت سر

خاکستری بودن شخصیتهایشان نمایان میشود و خودخواهیهای کوچکشان

و کار داریم که از غیاب شخصیت پدر بر میخیزد ،و جالب آن که خانوادهی

و عشقی که در زیر الیهای از تنش و عصبیت نسبت به هم دارند نیز نمایان

نامزد افغان سمیه نیز چنین وضعیتی دارد و در آنجا هم تنها مادری را بی حضور

میشود .به شکلی که کارگردان موفق میشود تماشاچی را از مرتبهی ناظری

پدر میبینیم.
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نکتهی دیگر آن است که اعضای خانواده هرچند ایرادهای اخالقیای
دارند ،اما در نهایت همگی آدمهای خوبی هستند .شخصیتپردازیها به شکلی
است که گویی هرکدامشان کلیشهای از شخصیت ایرانیها را نمایش میدهد.
مرتضی مسئولیتپذیر ،سختکوش ،قاطع و فعال است و نماد رعایت قانون است.
در حدی که وقتی برای الپوشانی جرم برادرش مواد مخدر او را به خیابان پرت
میکند دستش درد میگیرد و از کار میافتد .با این همه دربارهی پولی که بابت
راه انداختن مغازهاش از دوست دخترش گرفته دروغ میگوید ،و دروغگویی

میکند و رسوا میشود ،دروغ میگوید ،همچنان که موقع دستگیری برادرش

وجه مشترک منفی کل شخصیتهای داستان است .محسن که مدام دروغ میگوید،

دربارهی محل زندگی محسن به پلیس دروغ میگوید.

لیال هنگامی که با پسری قرار دارد و از خانه خارج میشود دروغ میگوید ،امیر

گذشته از دروغ که عیب عام همه است ،هرکس عیب ویژهی خود را هم

خواهرزادهی چاقو خوردهی خانواده دربارهی این که در دعوا زخمی شده دروغ

دارد که بیشتر از جنس ضعف شخصیتی است .مادر خانه در عمل به خاطر

میگوید ،سمیه وقتی برادرش نوید را خاطرجمع میکند که از خانه نخواهد رفت

محبتش به محسن همدست جرایم اوست ،مرتضی حسابگر است و برادرش را لو

و شناسنامهاش را پنهان میکند دروغ میگوید ،و حتا نوید خردسال وقتی قمار

میدهد تا به کمپ ترک اعتیادی زندانگونه فرستاده شود ،لیال تنبل و تنپرور و
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بیادب است ،محسن که مجموعهای از عیبها را همراه اعتیاد گرد آورده است ،و

مورد اشاره قرار میگیرد .به جز نوید که هنوز برای بدبختیهای اختصاصیاش

حتا سمیه که نیکوکارترین عضو خانواده است به خاطر سستیها و

به قدر کافی عمر نکرده ،باقی با مدارهایی متفاوت از بدبخت شدن دست به

سردرگمیهایش و تمایلش برای ترک خانه مایهی دعوا و کشمکش میشود .تنها

گریباناند .طوری که صحنهی خانواده را میتوان به کلکسیونی از بدبختیهای

نوید است که جز دروغگویی ایراد دیگری ندارد .نکتهی دیگر که میان ایشان

ریز و درشت تشبیه کرد.
گفتگوهای پایانبندی داستان نقطهایست که داستان را از یک روایت

مشترک است بدبختیشان است .بدبختیای که بارها دربارهی هریک به روشنی

خانوادگی فراتر میبرد و این امکان را فراهم میآورد که به عقب بازگردیم و کل
فیلم را همچون نقدی اجتماعی یا توصیفی خردهگیرانه از جامعهی ایرانی
بازخوانی کنیم .در کشمکشی که بر سر رفتن یا نرفتن سمیه از خانه در میگیرد،
خواهران و برادران سمیه چیزهایی را فاش میسازند و اتهامهایی به هم میزنند.
گفتمان حاکم بر این بخش در ادامهی مستقیم گرهافکنیهای پیشین داستان قرار
میگیرد و از این رو میتوان آن را همچنان به مثابه درامی خانوادگی تفسیر کرد.
چنین تفسیری با قوت تمام طرح کلی داستان را پیش میبرد و به نقطهی پایانی
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میرساندش .به ویژه بازی تکان دهندهی نوید محمدخواه در نقش محسن در

خانواده آن را به گردن دارند .یعنی به تعبیری همهشان در آن خانه زندانیاند و

سکانس مشهوری که به «سمیه نرو!» شهرت یافته ،در این میان خوش نشسته است

این به حبس ابدی با اعمال شاقه میماند.
پایانبندی داستان در آنجاست که سمیه باالخره دل میکند و تصمیم

و از سویی مهر و محبت جوانی بزهکار و معتاد نسبت به خانوادهاش را نشان

میگیرد با نامزدش برود و خانوادهاش را ترک کند .اما در راه پشیمان میشود و

میدهد و از سوی دیگر پشت پردهی روابط اعضای خانواده را افشا میکند.
با این همه جملهبندیهای این بخش به شکلی است که خوانشی دیگر از

باز میگردد .دلیل پشیمان شدناش با ظرافت در چند برش سریع نمایانده شده

فیلم را هم ممکن میکند ،و این خوانشی نمادپردازانه و سمبولیک است .در اینجا

است .نخست ،آن که در مییابد خانوادهی جدیدش دقیقا رونوشتی از همان

این خوانش ظهور میکند که انگار معتاد اصلی داستان ،محسن نیست ،که همهی

خانوادهی قدیمی است .چون آن نیز از چند خواهر و برادر و مادری پیر و بیمار

اعضای خانوادهاند که به کاستیهای خودشان و دیگران عادت کردهاند و به همان

تشکیل یافته است .یعنی به تعبیری سمیه با ترک خانهاش ،فضای خانوادهاش را

شکلی که محسن سستی و نشئگی و بزهکاریاش را بازتولید میکند ،نقاطی تیره

ترک نکرده است .دیگری آن که در راه برادر کوچکش نوید را در مغازهی سلمانی

و منفی را در زندگی خودشان و دیگران مدام از نو خلق میکنند .همین جا در

میبیند و این تنها نقطهایست که تمایزی میان خانوادهی قدیمی و جدیدش ایجاد

مییابیم که حکم ابد و یک روز تهدیدی دوردست نیست که در افقی حقوقی

میکند .چون خانوادهی نامزدش به قرینهای از خانوادهی خودش میماند ،با این

پیشاروی محسنِ معتاد قرار گرفته باشد ،بلکه تاوانی است که همهی اعضای

تفاوت که برادر یا خواهری کم سن و سال ندارد.
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تصمیم سمیه برای آن که بازگردد ،در واقع کنشی است که سایهی

نادلخواه بوده است .جالب است که تنها تصمیم بزرگ سمیه در فیلم ،بازگشتن

شباهت با حکم ابد و یک روز را از روی زندگی خانوادگیاش بر میدارد .در

نزد خانوادهاش و ماندن نزد ایشان است .تصمیمی که بار معنایی زندان بودن خانه

سراسر فیلم همهی اعضای خانواده شخصیتهایی کنشگر و خودمختار هستند .حتا
محسن که معتاد است به ظاهر در این که چه بکند و چه نکند شخصیتی قاطع و
برا دارد و بقیهی خواهر و برادرانش هم چنیناند .تنها کسی که در کل داستان
کنشی ارادی و انتخابی بزرگ انجام نمیدهد ،سمیه است.
سمیه در کل صحنهها همچون پیوستی بر شخصیتی دیگر دیده میشود.
یعنی با آن که شخصیت اصلی فیلم است ،همواره در حال خدمت کردن به
را دگرگون میسازد و آن را به کاشانهای تبدیل میکند که کسی تصمیم به ماندن

دیگران است و جز گواهینامهی خیاطیای که میگیرد نشانی نمیبینیم که تصمیمی

در آن دارد.

پایدار داشته باشد یا کاری که برای شخص خود انجام دهد .تنها تصمیم

نمادپردازیهای فیلم این امکان را میدهند که این تصمیم در بافتی

شخصیاش که با فراز و نشیب بسیار تحقق مییابد و آن را نیز تا پایان کار –با

بزرگتر و آن خانه در چارچوبی استعاری فهمیده شود .خانه را میتوان با ایران

پنهان کردن شناسنامهی خودش -میخواسته الپوشانی کند ،ازدواجش با نامزدی
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همتا انگاشت ،و گربههای ایرانیای که به تدریج در اتاق لیال نمودار میشوند هم

است که در درون خانهی مادری به بهترین شکل امکان تحقق دارد و به شکلی

در راستای چنین رمزگذاریای قرار میگیرد .در چنین خوانشی چرخههای تو در

نمادین سمیه در نمای پایانی فیلم همان را برمیگزیند.

توی روابط میان اعضای خانواده به مدلی ساده شده از روابط اجتماعی حاکم بر
زندگی ایرانیان شباهت مییابد و تصمیم سمیه برای ترک خانهی مادری با
مهاجرت گستردهی نیروهای جوان و نخبه همسان میشود .در این الیه از تفسیر،
چنین مینماید که پیام فیلم همسان بودن تمام فضاهایی است که جریان عادتهای
«ابد و یک روز» در آن جاری است .یعنی هرجایی که روابطی از این دست را
در خود بپذیرد و زیر فشار آنها رام گردد ،به حبس ابدی میماند که مانند تقارن
خانوادهی سمیه و نامزدش ،تنها در ریخت و جغرافیا و بافت زبانیاش تفاوت
میکند ،و نه در چیزی دیگر .در این حالت انگار که در هم شکستن این عادت
کلید اصلی خروج از چنبر این زندگی روزمرهی مرارتبار است و این کاری
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نگارهی ماه
موصل؛ پس از آزادی از چنگال اهریمنان داعشی
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را شرح میدهد و به نمودهای آرای فوکو در بناها و ساختمانها و آثار معمارانه
تنها در حاشیه اشارههایی کوتاه دارد .کتاب به نسبت جمع و جور و کوتاه است

نقد کتاب« :فوکو برای معماران»

و پیش درآمدی سودمند برای آشنایی معماران با آرای فوکو محسوب میشود.

چهارشنبه  -۱۳۹۶/۴/۱۴نشست رونمایی کتاب ،کانون معماران معاصر

در میانهی تیرماه در کانون معماران معاصر ایران نشستی برای رونمایی
از این کتاب برگزار شد که در آن دیدگاه خود را دربارهی نقاط قوت و ضعف

کتاب «فوکو برای معماران» اثری است به قلم گوردانا فونتانا-گیوستی
که احسان حنیف آن را به پارسی برگردانده و نشر فکر نو ماه گذشته آن را به
چاپ رسانده است .این کتاب جلد نخست از مجموعهایست که کاربست آرای
فیلسوفان در عرصهی معماری را شرح میدهد .متن مروری شتابزده بر رئوس
آرای فوکو را به دست میدهد و بعد از اشاره به کلیدواژهها و مفاهیم اصلی
فوکو در کتابهای اصلیاش ،به آثار معمارانی اشاره میکند که دیدگاه وی را در
پیوند با مکان معمارانه بسط دادهاند .خط سیر «فوکو برای معماران» بر این مبنا
بینامتنی است .یعنی بیشتر پیوند میان آرای فوکو و آرای معمارانِ اثر گرفته از او
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دیدگاه فوکو و کارآییها و نارساییهای نگرش وی از چشمانداز «مکان ایرانی»
شرح دادم .نوشتار کنونی شکلی منظم شده از گفتارهای آن نشست که از نقد
کتاب فراتر میرود و به نقد کلی کاربستهای آرای فوکو در معماری میپردازد،
با تمرکز بر آنچه که ایرانیان میتوانند از آن بیاموزند .از آنجا که دیدگاه فوکو به
نسبت پیچیده و شاخه شاخه است و شرح و نقد من بر او هم چنین وضعیتی
دارد ،گفتار خود را در چند بند مجزا و تفکیک شده میگنجانم تا از سردرگمی
و ابهام در حد امکان پیشگیری شود .در ضمن از آنجا که شرح آرای فوکو خود
نخست :فوکو و انکار «من»

به نوشتاری مستقل نیاز دارد و پیشتر چند مقاله و سخنرانی در این مورد داشتهام،

طرح کلی فوکو در ادامهی پروژهی فکری مدرنی قرار میگیرد که

عالقمندان را به همانها ارجاع میدهم و کلیت آرای فوکو را دانسته فرض

خواهان طرد و تبعید مفهوم من از دایرهی علوم انسانی است .این رویکرد از نظر

میکنم.

سیاسی با جریان چپ پیوند خورده و از موضعی سوسیالیستی و نومارکسیستی
من را محصول بیارادهی شرایط تاریخی یا هنجارهای نهادی جامعه در نظر
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میگیرد و ارادهی آزاد و خودبنیاد بودن آن را انکار میکند .از این زاویه با نقد

دیگر پیامدهای این واسازی را بیش از اندازه جدی میگیرد و با مبنا قرار

و واسازی خرد روشنگری و انسانمداری لیبرال اروپایی گره خورده است.

دادنشان ،از دادههای استوارتر و تفسیرهایی محتملتر غفلت میکند.

رویکرد فوکو در این میان در میانهی نظریههایی متنوع و پربار قرار میگیرد که

من پیشتر در مجموعهای از مقالهها و نوشتارها نشان دادهام که به چه

از سویی با پدیدارشناسی و فلسفهی نیچه پیوند برقرار میکند و از سوی دیگر با

دلیلی مفهوم «من» از علوم انسانی حذف شدنی نیست .از این رو در اینجا قصد

آرای جامعهشناسان ساختارگرا و نومارکسیستهای فرانفکورتی .آرای فوکو در

تکرار گفتارهای پیشینام را ندارم .تنها در این حد بگویم که تفسیر لیبرال و مدرن

ضمن ادامهی مستقیم نگرش مثبتانگار فرانسوی هم هست که از اگوست کنت

از منِ خودمختارِ خودبنیادِ خوداندیش تنها یکی از چارچوبهای نظری برای تفسیر

تا گاستون باشالر و ژوزف کانگیم ادامه مییابد.

و به رسمیت شمردن من است ،و رویکردها و سنتهای تاریخی و نظریههایی

جان کالم فوکو آن است که «من» برساختهای اجتماعی است که سرشتی

جایگزین در این زمینه وجود دارد .نقدهای فوکو و همگنانش اگر با دقت خوانده

ویژه ،اختیار و ارادهای آزاد ،و اثرگذاری سرنوشتسازی در مسیر تاریخ ندارد.

شوند ،بیشتر بر ریشههای مسیحی تصویر مدرن از من وارد هستند ،و گاه  -تا

دیدگاهی که از سویی به خاطر توجه به مدارهای قدرت سطح اجتماعی و

آنجا که به مارکسیسم و سوسیالیسم آرمانشهرگرا مربوط میشوند -عناصری از

واسازی نظمهای الیهی فرهنگی بسیار پربار و خالقانه و آموزنده است ،و از سوی

مذاهب ابراهیمی اروپایی را بازتولید میکند .پیشنهاد من چنان که در نوشتارهایی
دیگر شرح دادهام ،بازگشت به سنت ایرانیِ تعریف منِ خودبنیاد است ،که در
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ضمن کهنترین سنت تاریخی برای اندیشیدن در این زمینه هم هست و پایگاهی

نظریهپردازی اقرار میکرد .اما به هر صورت آنچه که از او در دست داریم ،از

مناسب برای نقد مدل مدرن از من را به دست میدهد و در ضمن امکان یادگیری

چنین اصالحی محروم مانده است.

و جذب ساختارهای نظری و آرای ارزشمند رویکرد مدرن را نیز فراهم میآورد.

به این شکل نخستین و مهمترین نقد من بر آرای فوکو را میتوان چنین

کوتاه سخن آن که هنگام خواندن آرای فوکو دربارهی مکان باید به این

صورتبندی کرد :در شرایطی که من نادیده انگاشته میشود ،نظریهای که خواهان

نکته توجه داشت که با مدلی منزدوده و منستیز سر و کار داریم که خواهان

تبیین الگوهای ظهور و دگردیسی مکان انسانی است ،خیمهای بی شاهستون

استقرار نوعی جبرگرایی نامنسجم است که همچنان نومارکسیستی (هرچند

میماند .یعنی نظریههای غافل از من از این نکته چشمپوشی میکنند که دگردیسی

ضداستیال) و تاریخگرا (هرچند گسستهانگار) است.

فضای فیزیکی به مکان اجتماعی پیش از آن که در نهادهای اجتماعی ساماندهی

فوکو تا زمان کوتاهی پیش از مرگش ،که واپسین جلد ناتمام تاریخ

شود یا در نظامهای فرهنگی رمزگذاری کردد ،در سطحی روانشناختی و توسط

جنسیت را مینوشت و در آن تا حدودی به اشتباه خود پی برد ،همواره میکوشید

منای خودمختار و خودآگاه فهمیده میگردد و با واسطهی زیستجهان شخص

من را اختراعی نوظهور و ابداعی تازه قلمداد کند ،نه مدلی تازه برای ماهیتی

است که تراوش میشود و در چفت و بست شدن به هم مکان همافزای اجتماعی

پایدار و دیرینه و تاریخی .فوکو اگر بیشتر زنده میماند و آرای سالهای آخر

را نتیجه میدهد .فوکو و پیروانش تنها پیامدهای این همافزایی در سطح اجتماعی

عمرش را تکمیل میکرد ،چه بسا که به اهمیت من و ناممکن بودن حذف آن از

را تحلیل کردهاند و چون من را امری نامهم و متأخر میپنداشتهاند ،از طرفی
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کانون پیچیدگیِ زایندهی مکان یعنی ذهنیت خودآگاه انسانی را از قلم انداختهاند

وارث ایشان است ،و در پیروی از نگرش اندیشمندانی مانند کانگیم و باشالر که

و از سوی دیگر تبارنامهی مکانهای اجتماعی را به افق زمانی مفروضشان برای

استادانش بودهاند ،میکوشد تا به توصیف محض بسنده کند و تصویری

ظهور منِ اجتماعی شدهی مدرن (اواخر قرن هفدهم میالدی) محدود ساختهاند.

«بیطرفانه» و فارغ از ارزشداوری به دست دهد.
هرکس جلد نخست از تاریخ جنسیت فوکو را خوانده باشد و با منابع
کالسیک یونانی و التین آشنا باشد این نکته را در مییابد که کوشش برای پرهیز
از داوری تنها در عرصههایی مراعات شده و در بسیاری از موارد که فوکو
عالقهای شخصی به موضوع داشته یا موضعگیریای شخصی را دنبال میکرده،
داوریهای روشن و سوگیریهایی عیان در کار است که گاه به نادیده انگاشتن
متونی مهم و حتا تحریف در خواندن متون باستانی میانجامد .یعنی فوکو که در
تحلیلهای خود میکوشد موازین بیطرفی روشنگرانه را رعایت کند و از حکم

دوم :بیمرکز بودن ،نگاه فوکو و پرهیز از داوری
دومین ایرادی که به آرای فوکو وارد است ،به پرهیزگاری او از داوری

کردن بپرهیزد ،وقتی سخن به دامنهی شیوع همجنسگرایی در یونانی باستان

مربوط میشود .فوکو تا حدودی در تقابل با رویکردهای چپگرایی که خود

میکشد ،و پرسش از «معنای» آمیزش با همجنس مطرح میشود ،به خاطر موضع
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خاص شخصیاش برخی از منابع را برجسته میسازد و برخی -که مهمتر و

خواهد شد و داشتن موضعی درونزاد و شخصی و خودمدار موهوم جلوه خواهد

معتبرتر هم هستند -را نادیده میگیرد تا امری حاشیهای و نامرسوم را به صورت

کرد .به همین ترتیب اگر ذهنیت من چنان که فوکو میاندیشد چیزی جز انباشتی

الگویی فراگیر و قالبی هنجارین جلوه دهد.

از گفتمانهای استیالجو نباشد ،همهی آرا و ارزشها و داوریهای من امری عارضی
و برونزاد خواهد نمود که بر او درافکنده شده است.

نقد من در اینجا البته به موضع خاص فوکو یا این که موضعی دارد
مربوط نمیشود ،بلکه به انکار موضع داشتناش باز میگردد ،و شیوهی خاصی

اما در تمام الیههای فراز همین منِ خودآگاه که در سطح روانشناختی

که این موضع در سکوت و لفافی از کتمان نمود مییابد .دست بر قضا پیشنهاد

قرار گرفته از همهی پدیدارهای دیگر پیچیدهتر است .یعنی سادهترین منها

من داشتنِ موضعی صریح و اعالم داوریهایی رک و راست است .چرا که همهی

همواره از پیچیدهترین نهادهای اجتماعی و فربهترین منشها و نظریههای سطح

منها همواره در همهی زمینهها موضعی دارند و داوریای ،و تنها ممکن است به

فرهنگی بغرنجتر هستند .یعنی اگر با نگاهی عینی و علمی به موضوع بنگریم،

خاطر نادانی آن را در نیابند ،یا از سر ریاکاری پنهانش کنند.

همان منای که انکار شده و از مرتبهی خلق داوری و موضعی شخصی خلع
شده ،دست بر قضا مهمترین کانون تولید چنین سوگیریهایی هم هست.

گریختن فوکو از موضع و داوری تا حدودی به رویکرد منگریزانهی او
مربوط میشود .چرا که اگر من چیزی جز گرهای بر شبکهای از نظامهای انضباطی

فوکو به خاطر این دیدگاه خاص و سوگیری موضعگریزش از توجه به

نباشد ،دیگر زادن یک نظام انضباطی غافلگیرانه و نوظهور از دل او ناممکن

نکتهای مهم باز میماند و آن هم حضور عینی و روشن متغیرهایی مرکزی در
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سیستمهای پیچیدهی تکاملی است ،که جهتگیریهای رفتاری سیستمها و در نتیجه

اگر غایتی طبیعی برای سیستمها قایل باشیم ،خود به خود معیاری بیرونی

هدفمندی کردارشان و غایتگرایی پویاییشان را ممکن میسازد .چنان که در مدل

و عینی برای داوری دربارهی کردارها و پیامدهای کردارها به دست خواهیم آورد.

زروان صورتبندی شده ،چهار سیستم مستقر بر چهار الیهی فراز ،یعنی بدن ،نظام

در این معنا میتوان موضعی استوار و رسیدگیپذیر داشت و با شاخصهایی روشن

شخصیتی ،نهاد و منش که در سطوح زیستی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی مستقر

و عینی به داوری دست یازید.

شدهاند ،سامانههایی خودسازمانده و تکاملی هستند که بر اساس متغیرهای مرکزی

اهمیت این نکته در آن است که وقتی سخن از مکان در میان است،

بنیادینی رفتار میکنند .یعنی برای بیشینه کردن بقای تنها ،لذت منها ،قدرت

رویکرد فوکو به هیچ تصمیمگیری روشنی دربارهی دستاوردهای معمارانه منتهی

نهادها و معنای منشهاست که کردار خود را سازمان میدهند .در این معنا بر

نمیشود .فوکو به خاطر چارچوب چارچوبگریزش ،و با تکیه به موضعِ

خالف تصویری که فوکو به دست میدهد ،نظامهای اجتماعی و روانی چیزها و

موضعستیزش ،خود را توصیفگری بیطرف قلمداد میکند .در حالی که

رخدادهایی پراکنده و واگرا و پاره پاره نیستند ،بلکه کلیتهایی در هم تنیده و

بینشهای برخاسته از آرای هوشمندانهاش اگر فارغ از پیشداشتهای نظری و

پیکرمندیهای یکپارچه را پدید میآورند که گرداگرد یک محور مرکزی رفتار

سوگیریهای اجتماعی و سیاسیاش در مقام دستاوردی فکری در نظر گرفته

یعنی قلبم (قدرت-لذت-بقا-معنا) متراکم شدهاند.

شوند ،بسیار برای غنیتر کردن این داوریها و ارزیابی و محک زدن آن موضعها
کارآیی دارند.
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رمزگان انباشت شده بر مکانهاست که معنای خاص وابسته بدان را در ذهن

وقتی فوکو ستمگرانه یا آزادیبخش بودن مکانها را انکار میکند ،و هر

منهایی که حضور دارند ،متبلور میسازد.

شکل معمارانهای را برای جایگیری همزمان دادخواهی یا ستم مناسب میانگارد،
همین بیتوجهیاش به متغیرهای بنیادین سیستمهای تکاملی را فاش میسازد .چرا

در این معنا مکان مانند هر چیز دیگری باید بر مبنای متغیرهای قلبم

که مکان –مانند زمان ،و مانند همهی چیزهای دیگر -امری خنثا و تخت و تهی

ارزیابی شود و راهبردهایی برای بهسازی و گشایش دامنههای امکانش اندیشیده

نیست .تهیا و تقارن تنها در مقام فرضی نظری وجود دارد و هرگز هیچ نمود عینی

شود .این با دگردیسی تاریخی فرمهای محض و منسوخ شدن تدریجی خطوط

بیرونیای نداشته است .هر مکانی و هر گوشهای از هر مکانی با پویایی ویژهای

راست و هندسهی اقلیدسی و گذار به اشکال پرشاخه و خمیدگیهای پیچیده

از قدرت و لذت و بقا و معنا گره خورده است که البته امری نسبی و وابسته به

همتا نیست .تنها شاید بتوان بخشی ماندگار از آن گذار را پیامدی و بستری برای

شرایط پیرامونیاش است ،اما به هیچ عنوان بیطرف و بیشکل نیست .هر ساخت

این پویایی ارزشمدار قلبم در نظر گرفت.

معمارانهای شیوههایی خاص از قدرت را به جریان میاندازد و مدارهایی دیگر
را منع میکند ،و هر همنشینی خاصی از چیزها در مکان الگویی ویژه از لذت را
مجاز میدارد یا طرد میکند .مکان است که بسته به پیکربندی و رمزگذاری و
مرزبندیاش جنبش اندامها و در نتیجه بقای تنها را تعیین میکند ،و آرایهها و
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زمینهی کتابها و آثار فکری دفاع میکند ،نقش منها در زایش مکانهای ویژه را
نیز نادیده میگیرد .به همین خاطر همچنان که از قبول اعتبار نام نویسندگان کتابها
گریزان است ،امضای معماران و مهندسان بر بناهایی که میسازند را نیز به
رسمیت نمیشناسد.
این در حالی است که فضاهای درونی معمارانه و ساختمانها و محلهها
و شهرها درست مثل همهی چیزهای دیگری که در زیستجهان انسانی حضور
دارند ،در نهایت پیامد شبکهای پیچیده از کردارهای انتخابی و زنجیرههایی بیسر
سوم :نادیده انگاشتن معمار و بنا

و ته از شکستهای تقارن هستند که گرانیگاههای محلیشان منهای خودمختار

فوکو منهایی که مکان را میآفرینند را نادیده میگیرد .چرا که سراسر

انتخابگر هستند .مستقل از این که منها تا چه اندازه دانا ،خردمند ،هوشمند یا

دستگاه نظریاش را همچون ماشینی از دادهپردازی تنظیم کرده که محصولش

آیندهنگر باشند ،همگیشان کیفیتی کمینه ولی بسیار مهم را برآورده میکنند .یعنی

طرد و انکار این من است .اما این ماشین لنگیها و نقصهایی دارد که به از کار

هر منای سیستمی خودمختار و خوداندیش و خودآگاه است که بسته به موقعیت

افتادناش میانجامد .فوکو به همان شکلی که از ایدهی مرگ مؤلف بارت در

و داشتهها و دانستههایش ،در راستای بیشینه کردن قلبم خود و اطرافیانش از میان
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گزینههای رفتاری پیشارویش دست به انتخاب میزند و تقارن میان امکانهای

بزرگ و مهم از متغیرهای پیوسته با مکان اجتماعی شده را بی دلیل از دایرهی

موجود در افق زیستجهانش را به طور پیوسته در هم میشکند.

پرسشگری حذف میکند.

نتیجه آن که ساخته شدن هر بنا و آراسته شدن هر اتاق و شکلگیری هر

به رسمیت شمردن منای که مکان را میآفریند بدان معناست که وقتی

محله و هر شهر ،در نهایت پیامدی است از شبکهی در هم تنیدهی این کردارهای

از ساخته شدن بنایی مانند برج آزادی سخن میگوییم ،تنها در محدودهی

انتخاب شده ،که در نهایت به منها باز میگردند .تردیدی نیست که اغلب این

گفتمانها ،ساختهای سیاسی ،سازمانیافتگیهای اداری ،تراکنشهای اقتصادی،

کردارها پیامدهایی ناخواسته و نامنتظره در پی دارند ،و شکی نداریم که نوسانهای

سرمشقهای فلسفی و اخالقی و مشابه اینها متوقف نمانیم ،بلکه همهی اینها را

محیطی و رخدادهای تصادفی و مداخلههای سیستمهای فرازین (نهادهای

روندهایی در سطوح دیگر فراز ببینیم که الیهای مهم و مرکزی ،یعنی سطح روانی

اجتماعی و منشهای فرهنگی) و فرودین (بدنها) مدام در این شبکهی کردارهای

و منِ برنشسته در آن را محاصره کردهاند و هم به آن فشار میآورند و هم از آن

انتخاب شده تداخل میکند و سمت و سوی آن را دگرگون میسازد .اما بنا به

تغذیه میکنند .یعنی مکان برساخته شده در برج آزادی را بدون نگریستن به

تقدمی منطقی اصوال پیشاپیش بستری از این کردارها وجود دارد که بتواند میزبان

شخصیت و هویت طراح و معمار و مهندساش ،بدون طرح پرسش از انگیزهها

آن تداخلها و نوسانها قرار گیرد .بر این مبنا انکار انگیزهها ،خواستها ،میلها و

و عقاید و میلهایشان ،و بدون توجه به تک تک کردارهای منهای دخیل در

نقشهها و برنامههای شخصیای که به شکلگیری مکان معمارانه میانجامد ،طیفی

ساخته شدناش نمیتوان درک کرد .کردارهایی که از کشیدن نقشهی بزرگ و
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چهارم :محدودیت اروپامحورانه

محاسبهی ریاضی امور مهندسیاش آغاز میشود و به چیدن فالن آجر در فالن

فوکو از ابتدای کار تکلیف خود را با مخاطب خود روشن کرده و دایرهی

جا و کشیدن فالن سیم از فالن راه ختم میشود.

پژوهش و کند و کاو مستندات خود را به اروپای سه قرن گذشته محدود ساخته
است .زمانی که (مثل جلد نخست تاریخ جنسیت) از این دایره پا بیرون میگذارد،
خطاهایی روشن و لغزشهایی را مرتکب میشود ،که در نوشتارهای دیگرش
نشانی از آنها نمیبینیم .به بیان دیگر فوکو سندپژوهی بسیار دقیق و پیگیر است
که بر مبنای اسنادی جزئی و پرشمار ،مدلهایی بسیار خالقانه و نامنتظره از سیر
حوادث و الگوی سیر تاریخ من به دست میدهد .مدلی پساساختارگرایانه که
حوادث را نتیجهی جبری قدرتمدارانه در نظر میگیرد ،و الگویی اجتماعبنیاد
که من را از میانه بر میدارد.
هنگام خواندن فوکو بسیار مهم است که به این محدودیت دانایی او
توجه کنیم .تقریبا همهی اظهار نظرهای فوکو که در خارج از این دایرهی (سیصد
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سال پیش -اروپای غربی) ابراز شدهاند ،نادرست هستند .از موضعگیریهایش

انبوهی از اسناد و معناهایی غنی و الگوهایی به کلی ناسازگار با برداشت فوکو

دربارهی انقالب اسالمی ایران گرفته تا تفسیرهایی که دربارهی مکتب ذن و مفاهیم

را به دست خواهد داد.

بودایی به دست داده است .به همین ترتیب آنچه که دربارهی مکان و معماری
گفته نیز باید در این قالب محدود تاریخی و جغرافیایی فهمیده شود.
دیدگاه فوکو به ویژه وقتی با تمدنی بزرگ و کهنسال مانند ایران تماس
پیدا کند محدودیتهای خود را نشان خواهد داد .مثال تمام آنچه که فوکو در
مراقبت و تنبیه دربارهی نوظهور بودن زندان گفته ،با توجه به قدمت این نهاد در
ایران نادرست از آب در میآید .به همین ترتیب دهکدههای جذامیان در ایران بر
خالف الگوی اروپایی مورد نظر فوکو توسط قدرتی مرکزی حصر نمیشده ،و
توسط خود جذامیان ساخته میشده ،و اصوال این بیماری در ایران شیوعی بسیار
کمتر از اروپا داشته است .همین نکته به ویژه وقتی بحث به تبارنامهی مکانهای
آرمانشهری یا ناکجاآبادی (اوتوپیا و هتروپیا در مقالهی .۱۳۶۷م فوکو) برسد،
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دمبدم حلقه این دام شود تنگ تر و من

دو شعر از عماد خراسانی

دست وپایی نزنم خود ز کمندت نرهانم

(بهار  ۱۳۰۰توس ۱۳۸۲/۱۱/۲۸ -تهران)

سر پرشور مرا نه شبی ای دوست به دامان
تا شوی فتنه ساز دلم و سوز نهانم
دوستت دارم و دانم که تویی دشمن جانم

ساز بشکسته ام و طائر پر بسته نگارا

از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

عجبی نیست که این گونه غم افزاست فغانم

غمم این است که چون ماه نو انگشت نمایی

نکته عشق ز من پرس به یک بوسه که دانی

ورنه غم نیست که در عشق تو رسوای جهانم

پیر این دیر کهن مست کنم گر چه جوانم
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سرو بودم سر زلف تو بپیچید سرم را
یاد باد آن همه آزادگی و تاب و توانم
آن لئیم است که چیزی دهد و بازستاند
جان اگر نیز ستانی ز تو من دل نستانم
گر ببینی تو هم آن چهره به روزم بنشینی
نیم شب مست چو بز تخت خیالت بنشانم
که تو را دید که در حسرت دیدار دگر نیست
«آری آنجا که عیانست چه حاجت به بیانم»



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

تزسم آخر بر اغیار برم نام عزیزت
چه کنم بی تو چه سازم شده ای ورد زبانم
آید آن روز عمادا که ببینم تو گویی
شادمان از دل و دلدارم و راضی ز جهانم

بار ده بار دگر ای شه خوبان که مبادا
تا قیامت به غم و حسرت دیدار بمانم
مرغکان چمنی راست بهاری و خزانی
من که در دام اسیرم چه بهارم چه خزانم
گریه از مردم هشیار خالیق نپسندند
شده ام مست که تا قطره اشکی بفشانم
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هیچ غم نیست که نسبت به جنونم دادند
بهر این یک دو نفس عاقل و دیوانه یکی است
عشق آتش بود و خانه خرابی دارد

پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست

پیش آتش دل شمع و پر پروانه یکی است

حرم و دیر یکی مسجد و پیمانه یکی است
این همه جنگ و جدل حاصل کوتهنظریست
گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکی است
هرکسی قصهی شوقش به زبانی گوید
چون نکو مینگرم حاصل افسانه یکی است
این همه قصه ز سودای گرفتارانست
ورنه از روز ازل دام یکی دانه یکی است
گر ز من پرسی از آن لطف که من میدانم
آشنا بر در این خانه و بیگانه یکی است
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از شعرهایم:
تیامَت

چشم شب

(دیو آشوب در اساطیر بابلی)

خرداد ۱۳۸۵

تابستان ۱۳۸۳
چشم دزدیدهام ز شب انگار

مردمک ،بس که خستهام این بار

خفته در شب رمز نامت

پنهان جامه ،سایه قامت

مشتها غالف پوک از خشم

چشمخان از تبِ تهى افگار

سیل خشمت گردون شسته

هفت آسمان مسخ دامت

سینه از مکر و کینه ماالمال

گوشها مسخ شعر ناهموار

مردوک آخر بشکست آسان

شمشیر شک در اندامت

گفت و گوها فریب پایاپاى

زندگى شد دروغِ کج انگار

زیرا کیهان افسرد از تو

آشوب چون جوشد کامت

منگ در هولِ غول سرگردان

زاین همه شعبده نگه شد تار

هنجاران دلواپس از شب

نذر هر لب شد دشنامت

اختران جمله رنجه از تب روز

ابر بر گُردههاى کوه سوار

در افسانهها گم شو دیگر

تیامت تیامت تیامت تیامت
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و خاستگاه تنش را به من ،دیگرى یا جهان منسوب مىکند .احتمال ،نشانگر
چشماندازِ آمارىِ وقوع خطر ــ یعنى احتمالِ کاهش قلبم در آینده ــ است.
عدم تمامیتِ بازنمایىشده در قالبِ ترس ،خود شکلى از غیاب است.


ترس ـ دلیری

غیابهاى اصلىِ پیشاروى من عبارتند از مرگ ،بیاعتمادی و آشوب که به ترتیب



اصل ترس :عدم تمامیتِ ناشى از تنش ،در قالب ترس در درون سیستم

به ناتمامیتِ ناشی از ناپایداری و شکنندگیِ من  ،ناتمامیتِ برخاسته از عدم

عاطفی ـ هیجانی بازنمایى مىشود .چهار شکل از ترس وجود دارد :دلهره،

قطعیت در بازیهای برنده ـ برنده در دیگری ،و ناتمامیتِ نهفته در بیقانونی و

نگرانى ،اضطراب و دغدغه.

نامفهوم بودن روندهای حاکم بر جهان ناشی میشود.

این چهار شکل از ترس ،همگى به امر مبهمى به نام خطر اشاره دارند و

ترس ،به خاطرِ تمرکزش بر زمان آینده ،باعث ریشهکنى ناتمامیت از

بر مبناى اهمیت ،معنا ،خاستگاه ،شکلِ ارجاع و احتمالِ بروز از هم تفکیک

اکنون مىشود و بنابراین بختِ چیرگى بر آن را از بین مىبرد .در نتیجه باعث

مىشوند .اهمیت ،میزان قلبم کاهش یافته در اثر تنش را نشان مىدهد .معنا ،به

انفعال کنشگر مىشود ،و موضوع خود ــ عدم تمامیت ــ را به خاطراتِ گذشته

اختاللِ ناشى از تنش در نظام بازنمایى و آشکارگی سیستم شناسنده اشاره دارد،

یا آرزوهای آینده پیوند مىزند .واکنش معمول در برابر ترس ،پناه بردن به
خاطرات خوشایند (واکنش گذشتهمحور) یا خیالبافى (واکنش آیندهمحور)
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است .در هر دو حال عدم تمامیت به دلیل تحقق نیافتنِ کنشی که باید در اکنون

قواعدى عادالنه ،جبرى و از پیش تعیینشده حادث مىشود .در نتیجه ،میتوان با

انجام گیرد ،تداوم مىیابد.

انکارِ غیابِ نهفته در هستهی مرکزی ترس ،آن را از میان برد.


همگام با پیچیدهتر شدن نظامهاى فرهنگى ،تنوع و گسترهى معنایىِ «تنش/

تلهی چَشماگ :انکار کردنِ غیابها ،امکانِ شناسایىِ دقیق ماهیت تنشها

ترس»ها افزایش مىیابد .بسط فضاى حالت تنشها از چرخهى زیر ناشی میشود:

و بنابراین سازگارى با آن را از میان مىبرد .به دلیل از میان رفتنِ گرانیگاهِ معنایىِ

پیچیدهتر شدن فنون پیشگیرى و

صدور تنشها ،مبارزه با آنها نیز معنازدایى شده است .در نتیجه همگام با پیچیدهتر

«انباشت اطالعات دربارهى غیابها
رمزگذارى تنشهاى نو

شدن نظام فرهنگى ،دلیری ــ به معنای درآویختن مستقیم با غیابِ ترسناک ــ

چیرگى بر تنشها»

دشوارتر و نامحتملتر میشود.

ترس یکی از عواطف و احساساتی است که بر دستگاه انتخابگر اثر
میگذارد .سیستم عواطف جفتهای متضاد دیگری مانند شادمانی ـ غم ،خشم ـ



شکیبایی ،شگفتی ـ خوگیری ،مهر ـ کین را داراست که به همین ترتیب بر

شرایطی مخاطرهانگیز انجام پذیرد ،امکانی است برای بازآفرینیِ دلیری ،که محور

تصمیمگیریهای من تأثیر میگذارند.

جنگ ــ یعنی لبهی زایش معنا در من ــ محسوب میشود.



Z

توهمِ غیاب امر ترسناک :ترس امرى شرمآور ،غیرقابل کنترل و حاشیهاى

است .تنشِ ترسآور امرى دوردست ،جستهوگریخته و پرهیبت است که بر مبناى

راهبرد اسفندیار :رویارویی مستقیم با تنش و موضوع غیاب ،حتی اگر در

سازوکارهای عصبشناختیِ پشتیبان ترس چه هستند؟ چرا و چگونه

موضوع ترس در سطح اجتماعی تعمیم مییابد و شاخه شاخه میشود؟ آیا
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میتوان ترسهای روزمره را پوششی رمزگذاری شده و دروغین دانست که

O

ترسهایی راستین و بنیادین را در زیر برچسبهای خود پنهان میکنند؟ بختِ

فهرست کنید .چگونه براى چیرگى بر آنها از پناه بردن به گذشته یا آینده سود

یک انسان عادی برای لمسِ روزانهی ترسهای ناشی از تنشهای بنیادین ــ

مىبردهاید؟ کل فضاى حالت ترسهایتان را ترسیم کنید و جایگیرى موضوعهاى

مرگ ،بیاعتمادی ،آشوب ــ چقدر است؟

ترسِ گوناگونِ خود را بر این فضا از هم تفکیک نمایید .محتواى چهار عنصرِ

از چه مىترسید؟ سه تا از ترسناکترین چیزهایى را که مىشناسید

دلهره ،اضطراب ،نگرانى و دغدغهتان را در هفتهى گذشته مشخص کنید و
فهرستى از موضوع آنها تهیه نمایید .بیشتر مقیم کدام بخش از فضاى حالت ترس
هستید؟

مهر

شگفتی

خشم

شادمانی

ترس

کین

خوگیری

شکیبایی

غم

دلیری

عواطف
عقالنیت
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رام :سیزدهم تیر
سیزدهم تیرماه روزی پر جنب و جوش با رخدادهایی واگرا بوده است .
نمونهاش آن که در غروب روز سیزدهم تیرماه سال  ۴۳۳هجری خورشیدی نور
ناشی از انفجار ستارهی گاو-زتا در سحابی خرچنگی به زمین رسید و اخترشناسان

محاصرهی بلگراد ،برگی از کتاب
«هنرنامه» نوشته شده به سال  ۹۶۳خورشیدی

ایرانی و چینی آن را در رسالههای خود ثبت کردند .این روز در ایران زمین و
فرهنگهای برآمده از آن با چند رخداد سیاسی و نظامی مصادف است .در ۵۶۶
صالحالدین ایوبی در نبرد حطین سپاهیان گای لوسینان شاه اورشلیم را شکست
داد و همهی ارتش بیست هزار نفرهاش را کشتار کرد و حدود هفتاد سال بعد
( )۶۳۵قوای عثمانی بلگراد را محاصره کردند.
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در  ۱۲۶۶محمدعلی جناح به مدرسه اسالمی سند در کراچی پیوست و

این روز در کل تاریخ جنگ نیز اهمیت داشته است .در  ۳۶۲پیش از

در  ۱۳۳۰دکتر فرکنر از آمریکا آمد ایران و آپاندیس یا تومور رودهی شاه را عمل

میالد سپاهیان دولتشهر تبس در یونان که رهبرشان اپامینونداس بود بر مهاجمان

جراحی کرد .در  ۱۳۶۱هم سه دیپلمات و یک روزنامهنگار ایرانی در لبنان توسط

اسپارتی غلبه کردند ،در  ۱۲۵۸هجری خورشیدی انگلیسیها شهر اولوندی

فاالنژها ربوده شدند و سرنوشتشان تا به امروز نامعلوم مانده است.

پایتخت زولوها را گرفتند و آنجا را با خاک یکسان کردند و دست به کشتار
ساکنانش گشودند .به این ترتیب جنگ زولوها با استعمارگران بریتانیایی با
شکست بومیان پایان یافت .در دوران معاصرمان هم به سال  ۱۳۶۶کالوس باربی
رئیس پیشین گشتاپو در فرانسه محاکمه شد و به حبس ابد محکوم شد.
روز سیزدهم تیرماه با رخدادهایی مهم در کشور آمریکا پیوند خورده
است .در چنین روزی به سال  ۱۱۵۵آمریکاییها استقالل خود را از انگلستان در
کنگرهی قارهای اعالم کردند ،در  ۱۱۸۱مدرسهی نظامی وست پوینت در نیویورک
تاسیس شد ،و یک سال بعد در  ۱۱۸۲دولت آمریکا اعالم کرد که لوئیزیانا را
خریداری کرده است.

نبرد حطین در یک نقاشی قرون وسطایی اروپایی
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در سیزدهم تیر  ۱۲۰۵توماس جفرسون و جان آدامز دومین و سومین رئیس

این روز عالوه بر سیاست آمریکا ،با صنعت و ادب انگلستان نیز پیوندی

جمهور آمریکا در سالگرد استقالل این کشور در یک روز درگذشتند .پنج سال

برقرار میکنند .در  ۱۲۱۶اولین راهآهن در مسافت طوالنی بین بیرمنگام و لیورپول

بعد هم در همین روز ( )۱۲۱۰جیمز مونروئه درگذشت که او هم رئیس جمهور

به حرکت در آمد و در ۱۲۸۲دوروتی لِویت اولین زن انگلیسی شد که در مسابقهی

آمریکا بود .شاید به خاطر همین بسامد باالی مرگ روسای دولت آمریکا در این

موتورسواری شرکت کرد.
در  ۱۲۳۴دفتر شعر «برگهای علف» از والت ویتمن انتشار یافت و در

روز بود که در سیزدهم تیر  ۱۳۲۵فیلیپین بعد از  ۳۸۱سال استعمار از آمریکا
استقالل یافت!

 ۱۲۴۱دختری ده ساله به نام آلیس لیدل که همراه پدرِ کشیشاش برای گردش
سوار بر قایقی شده بود ،در راه از یکی دیگر از مسافران که کشیشی ریاضیدان
به نام چارلز دادسون (با اسم مستعار لوئیس کارول) بود و دوست خانوادگیشان
محسوب میشد ،خواست تا قصهای برایش بگوید .قصهای که او برایش تعریف
کرد بعدتر بسط یافت و به کتاب «آلیس در سرزمین عجایب» تبدیل شد
این روز در ضمن با صنایع نوین و یافتههای علمی جدید هم ارتباطی

آلیس لیدل

والت ویتمن

لویس کارول

دارد .در  ۱۳۱۳لئو زیالرد نخستین موتور متکی بر واکنش زنجیرهای را اختراع
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کرد که مبنای ساخت بمب اتمی شد .در  ۱۳۳۰ویلیام شاکلی ترانزیستور را
اختراع کرد و در  ۱۳۷۶رهیاب ناسا بر سطح مریخ فرود آمد .باالخره در ۱۳۹۱
در شتابدهندهی سرن آثاری از ذرهی هیگز کشف شد و در  ۱۳۹۵هم کاوشگر
یونو به برجیس رسید .در این میان راهبی به اسم هیون فو سو هم از فرصت
استفاده کرد و در  ۱۳۱۸فرقهی بودایی هائو هائو را تاسیس کرد!
در چنین روزی مجدالدین اسامه بن منقذ شاعر و شهسوار نامدار که در
 ۴۷۴در شیزر سوریه زاده شد ،در  ۹۲۵سلطان مراد سوم عثمانی و در ۱۱۸۳
ناتانیل هاوثورن نویسندهی آمریکایی و در  ۱۱۸۶جوزپه گاریبالدی به دنیا آمدند
و روبرت مرتون جامعهشناس آمریکایی ( )۱۲۸۹هم زادهی این روز است .در
مقابل خیرالدین بارباروسا دریاساالر عثمانی ( ،)۹۲۵فرانسوا رنه شاتوبریان
( ،)۱۲۲۷و جیووانی شیاپارلی منجم و مورخ ایتالیایی ( )۱۲۸۹در این روز
خیرالدین بارباروسا

درگذشتند.



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

جامعهشناسی .پس از پایان درس خواندن رسمیام هم دو رشته را از راه اینترنت

گفتگویی ردبارهی کتاب «اتریخ خرد ایونی»

خواندهام و االن دارم سومی را میخوانم!
س :یعنی دقیقا چه چیزهایی خواندهاید؟ هرکدام از اینها که گفتید را در
کدام دانشگاه و در چه مقطعی...؟
ج :کارشناسیام را در جانورشناسی و کارشناسی ارشد اولم را در همین

تارنمای انتشارات علمی و فرهنگی ،خرداد ۱۳۹۶

رشته و گرایش فیزیولوژی اعصاب گرفتم و کارشناسی ارشد دومم را در
س :پس از درود و سپاس ،اگر موافقید بحث را با معرفی خودتان شروع

جامعهشناسی با گرایش فرهنگ و تا اینجای کار دانشجوی خانهزاد دانشگاه تهران

کنیم .دربارهی خودتان و آنچه خواندهاید و کارهایی که کردهاید توضیحی

بودم .بعدش دکترای جامعهشناسیام را در دانشگاه عالمه طباطبایی گرفتم با

میدهید؟

گرایش جامعهشناسی سیاسی .آن وسطها هم قدری روانشناسی در دانشگاه پیام

ج :خوب ،من شروین وکیلی هستم ،به شکل رسمیاش جانورشناسی و

نور خواندم که مدرکی بابتش نگرفتم .مطالعات کالسیک ( Classical

فیزیولوژی اعصاب خواندهام و بعدش قدری روانشناسی و در نهایت هم

 )Studiesو مطالعات کتاب مقدس ( )Biblical Studiesرا هم به شکل
مجازی و از سر تفنن خواندهام.
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ج :بگذارید با ذکر خاطرهای پاسختان را بدهم .زمانی که تازه پس از ده
سال اقامت در دانشگاه تهران در آزمون دکترا پذیرفته شدم و برای مصاحبهی
دکتری به دانشگاه عالمه رفته بودم ،یکی از استادان به شوخی پرسید که چه شده
جانورشناسی را رها کردهام و جامعهشناسی را به جایش شروع کردهام؟ و من هم
به شوخی پاسخ دادم که رهایش نکردهام! چون ادامهی جانورشناسی میشود
جامعهشناسی!
س :یعنی...
ج :یعنی ادامهی جامعهشناسی هم خواه ناخواه از یک طرف به زمینهی
تاریخ و از طرف دیگر به فلسفه وارد میشود و ترکیب اینها طبعا اندیشیدن به
شرایط اجتماعی و تاریخیایست که اندیشههای فلسفی درشان شکل میگیرند.

س :کتابی که بیشتر مورد توجه ماست «تاریخ خرد ایونی» است که در
واپسین ماه از سال گذشته منتشر شد .چطور شد با این چیزهایی که خواندهاید
سراغ تاریخ فلسفه رفتید؟
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که ما در ایران یک دستگاه نظری منسجم و روزآمد برای فهم خودمان تولید

س :پیش از آن که روی بحث دربارهی «خرد ایونی» متمرکز شویم،

نکردهایم و دیدگاه زروان در واقع پیشنهادم برای چنین نظریهایست.

دربارهی کتابهای دیگرتان هم توضیحی به مخاطبان ما بدهید .کتاب تاریخ خرد

س :که قاعدتا در ردهبندیهای دانشگاهی به رشتهی جامعهشناسی مربوط

ایونی انگار سیامین کتابی است که منتشر کردهاید؟

میشود؟

ج :بله ،دقیقترش آن است که بیست و نهمین کتاب است .سیامین کتابم

ج :در واقع نگاهی میانرشتهای را معرفی میکند که بدنهای جامعهشناسی

«افالطون» است که جلد بعدی همین مجموعه است و یک ماه پس از «خرد

و پیوندگاه جامعهشناسی با روانشناسی و فرهنگپژوهی است .بعد همین نظریه

ایونی» انتشار یافت.
س :این همه کتاب را چطور نوشتهاید؟ و اصوال موضوعشان چیست؟

را در سه شاخهی فلسفه ،تاریخ و اسطورهشناسی به کار بستم که سه مجموعه

ج :در واقع همهی این کتابها یک پروژهی فکری منسجم و یگانه هستند

کتاب را نتیجه داد .از مجموعهی «تاریخ تمدن ایرانی» چهار جلد چاپ شده و

که محورش بازتعریف هویت «منِ ایرانی» است .هفت جلد که ابتدا منتشر شد و

پنجمی که تا پایان عصر ساسانی را صورتبندی میکند ،زیر چاپ است .از

امروز به خاطر صورتبندی تازهاش از مفهوم زمان با نام «دیدگاه زُروان» شهرت

مجموعهی «اسطورهشناسی ایرانی» چهار جلد چاپ شده و از مجموعهی «تاریخ

یافته ،نظریهایست کالن دربارهی رابطهی من و نهاد ،یعنی عاملیت و ساختار از

خرد» هم سه جلد ،که این کتاب مورد نظر ما یعنی تاریخ خرد ایونی جلد دوم

دید نظریهی سیستمهای پیچیده .اشکالی که در همان ابتدای کار دریافتم آن بود

از آن مجموعه است.
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س :این کتابهایی که بر شمردید پانزده شانزده عنوان میشوند .باقی آن

س :اما هرکدام از اینها کتابهایی حجیم هستند .مثال تاریخ خرد ایونی در

سی کتابی که چاپ کردهاید چه موضوعی دارد؟

قطع وزیری بیش از ششصد صفحه حجم دارد .یعنی اینها به تنهایی خواندنی

ج :برخیشان داستان و رمان و ادبیات هستند و بخشی هم به حوزهی

نیستند؟
ج :چرا ،هر کدامشان کتابی مستقل هستند و معنایی را منتقل میکنند .اما

زیستشناسی تکاملی و عصبشناسی باز میگردند .اما در نهایت همهی اینها به

اگر برای تسلط بر سرمشق نظری کالن پیشنهادیام باید همهشان خوانده شود.

هم چفت و بست میشوند .مثال کتاب «جامعهشناسی جوک و خنده» در واقع

مثال دوستی نویافته چندی پیش دربارهی همین کتاب خرد ایونی این ایراد را

بسطی از نظریهی منشهاست که بخشی از کتابهای مجموعهی زروان است .یا

میگرفت که بحثم دربارهی جنینی بودن وضعیت اخترشناسی در یونان باستان در

«فرگشت انسان» که هنگام تدریس تکامل در دانشکدهی علوم نوشته شده همچون

کتاب خیلی خالصه و نابسنده است .و حق هم داشت ،چون بحث مفصل در این

جلدی مقدماتی برای مجموعهی «تاریخ تمدن ایرانی» عمل میکند.

مورد و ارزیابی دقیق این موضوع را در کتاب «اسطورهشناسی آسمان شبانه» به

س :و در تمام این کتابها دغدغهی نظری یگانهای داشتهاید؟

دست دادهام .به همین ترتیب نکات تاریخیای که ریزهکاریهای زندگی سقراط

ج :بله ،پرسش مرکزیام سرشت «من» ،یعنی ماهیت آن سیستم پیچیدهی

و موضعگیریهای سیاسیاش را برمال میکند موقعی خوب فهمیده میشوند که

خودمختار و خودآگاهی است که هریک از ما نمایندهای از آن هستیم .این پرسش

کتاب «اسطورهی معجزهی یونانی» و «داریوش دادگر» خوانده شوند.

به نظرم تنها در بستری تاریخی معنادار میشود و این از پیوند زمان و سوژه بر
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میخیزد ،که کلیدواژهی زروان در معنای زمان را برای این نظریه ایجاب کرده

چاپ شده است .در این کتاب دعوی اصلیام آن است که نخستین متن مستند و

است .خالصهاش آن که ما برای فهمیدن منهایمان راهی جز فهمیدن تاریخ

روشنی که پرسشهای فلسفی طرح میکند و مدلی شامل و جامع از یک دستگاه

تکامل منهایمان در بستر تمدن ایرانی نداریم .کل بحث من هم نخست پیریزی

نظری فلسفی را پیشنهاد میکند ،متن گاهان یعنی سرودههای زرتشت است .در

یک دستگاه نظری دقیق و علمی و روزآمد برای صورتبندی و تحلیل این من و

جلد دوم که خرد ایونی است ،نشان دادهام زایش اندیشهی فلسفی در بستر زبان

نهادهای اجتماعی و ساختهای فرهنگی برآمده از آن بوده ،و در قدم بعدی تحلیل

و فرهنگی یونانی امری درونزاد نبوده و آغازگاه فلسفه هم به شمار نمیآید .بلکه

سیر تاریخی نهادها در جامعهی ایرانی ،در کنار شرح مسیرهای تکامل اندیشهی

به دنبال شکلگیری دولت هخامنشی و وامگیریهای گسترده از همان خرد گاهانی

فلسفی و مستدل و همچنین باورها و آداب و آیینها در این حوزهی تمدنی.

بوده که اندیشمندان یونانی هم با این شیوه از اندیشیدن آشنا شدهاند .جلد سوم

س :از اینجا میتوانیم به کتاب بپردازیم .فرمودید که «تاریخ خرد ایونی»

که افالطون است بر متون این نویسنده تمرکز میکند و داللتهای سیاسی و

جلد دوم از مجموعهی تاریخ خرد است و به کتاب افالطون هم اشاره کردید،

جایگیری تاریخی آرای افالطون در زمینهی آتنی قرن پنجم پیش از میالد را

جلد پس و پیش آن چه مضمونی دارد؟

واشکافی میکند و پیوندها و ناسازگاریهایش با سرمشق غالب ایرانیِ آن روزگار

ج :جلد نخست این مجموعه «زندِ گاهان» نام دارد که چهار سال پیش با

را مورد پژوهش قرار میدهد .این مجموعه یک جلد چهارم هم دارد که هنوز

همت نشر شورآفرین منتشر شد و با وجود پیچیدگی و سنگین بودن مطلبش دوبار

چاپ نشده و به تحلیل خرد بودایی میپردازد .یعنی اندیشهای که تقریبا همزمان
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ج :قصدم تاکید بر نکتهای بود و آن هم این که اندیشهی فلسفی از ایران

با افالطون و همچون او در حاشیهی جغرافیایی دولت هخامنشی شکل گرفته و

نخستی به استان ایونیهی هخامنشی نشت کرده و بعد از آنجا به سایر سرزمینهای

واکنشی و نقدی و مخالفتی با چارچوب خرد گاهانی محسوب میشود.

یونانینشین منتقل شده است .در کتاب هم در چارچوبی تاریخی مسیرهای این

س :چرا اسم کتاب را گذاشتهاید تاریخ خرد ایونی؟ بهتر نبود میگذاشتید

وامگیری را به دقت نشان دادهام و هم با تحلیل متنهای به جا مانده از آن دوران

خرد یونانی؟

تاثیرپذیری اندیشمندان از هم را شرح دادهام.
س :اما با این همه این متفکران را امروز یونانی میشناسند ،نه ایونی!
ج :بله ،این نکته را در یاد داشته باشیم که اصوال کلمهی یونان در پارسی
و عربی و زبانهای شرقی دیگر شکلی تحریف شده از نام همین استان هخامنشی
است که در است پارسی باستاناش «ایونیَه» خوانده میشده است .کلماتی مثل
 greekکه امروز یونانی معنا میدهند در آن روزگار وجود نداشتهاند .تنها دو
کلمهی آخائی در معنای همریاش را داشتهایم که قوم و قبیلهای از یونانیها بوده
و هلنی که زبان این مردم را نشان میداده و نه نژاد یا واحدی سیاسی را .ناگفته
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س :یعنی شما اعتقاد دارید ترجمههای مدرن و معتبر از این متون اشتباه

نماند که خودِ اسم ایونی هم در ابتدای کار برچسبی برای گروهی از قبایل همتبار
دارند؟

بوده و زبانشان را هم نشان میداده است.

ج :بیشک چنین است .ترجمههای کالسیک مدرن که در متن مدام بدانها

س :شما در جای جای کتاب اصل متن یونانی را هم آوردهاید .متنها به

ارجاع دادهام ،سه خطای اساسی دارند .مهمتر از همه پیشداشت

زبان یونانی جدید است یا باستان؟ و این کار اصوال چه ضرورتی داشته؟
ج :متنها شکل کالسیک گفتمانی است که از اندیشمندان یونانی

یونانمدارانهایست که با گمانِ ابداع این مفاهیم در بافت فرهنگ یونانی ،گاه

پیشاسقراطی به جا مانده است .فکر میکنم ضرورت دارد هنگام برخورد با هم

معناهایی عجیب و غریب برایشان برساختهاند .در حالی که برخی از این کلمات

گفتمانی به سراغ متنهای اصلیاش برویم و از بالی انباشت تحریفها و خطاها

–از جمله اثیر یا اِروس -اصوال وامواژهای گاه ایرانیتبار هستند و یا برابرنهادی

که در جریان ترجمه رخ میدهد پرهیز کنیم .اصوال بحث من آن است که وقتی

برای مفاهیمی وامگیری شده محسوب میشوند .یعنی خطای اول ناآشنایی بسیاری

به اصل متنها مراجعه میکنیم و کلیدواژهها را در بافت تاریخی زبان یونانی باستان

از مترجمان با منابع همزمان ایرانی و محتواهای آنهاست که به سادگی کلید فهم

قرن پنجم و ششم پیش از میالد مینگریم ،معناهایی متفاوت با تفسیرهای مدرن

بسیاری از این متون را در دسترسمان قرار میدهد .دوم خطای ناهمزمانی است.

از آن برداشت میکنیم.

یعنی معناهایی متأخر را به متونی کهنتر بازتاباندهاند و اغلب هم چارچوبی مسیحی
است که به حدود هزار سال پیشتر و متون یونانی مشرکانه بازتابانده شده است.
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سوم آن که کوششی شاید ناخودآگاه در کار است تا معناهایی دقیقتر و انتزاعیتر

میتوان یافت تا متنهایی به نسبت طوالنی مثل پاالیشها .به هر روی ضرورت

و «فلسفیتر» را به کلیدواژههای باستانی منسوب کنند .در آن شکلی که نمود

داشت که این متون در شکل اصلیشان به زبان پارسی امروز منتقل شوند .به

خالصاش را از خوانش هایدگر از این متون میبینیم .در کتاب این خطاها یکایک

همان شکلی که در قرون گذشته هم بارها مورد استناد و ارجاع فیلسوفان ایرانی

با ارجاعهای دقیق و فراوان نقد و اصالح شده و نشان دادهام که فالن کلیدواژه

بودهاند.

در آن روزگار در زمینهی متون همزمان یا کهنتر یونانی گاه معنایی به کلی متفاوت
داشته است.
س :چه بخشی از متون پیشاسقراطیها را در کتابتان نقل کردهاید؟
ج :همهاش را!
س :همهاش را؟
ج :بله ،هرآنچه به زبان یونانی در زمینهی فلسفه باقی مانده و پیش از
افالطون نوشته شده در کتاب به زبان اصلی آمده و ترجمهی خود را از آن هم
به دست دادهام .در میانشان از تک جملههایی حکیمانه و اندرزهایی کوتاه
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س :شما در کتابتان شمار زیادی از فالسفهی پیشاسقراطی را به ایران

پوتاگوراث (فیثاغورث) خود او را با سیاست پارسها در دوران کمبوجیه نشان

مربوط دانستهاید .فکر نمیکنید در این مورد قدری تندروی کردهاید و گرایشهای

دادهام .یا نشان دادهام که دموکریت و هراکلیتوس کامال در زمینهای فکری و

ایرانی خودتان دخیل بوده است؟

همچنین سیاسی در پیوند با نظم پارسی رفتار و اندیشه میکردهاند .انبوهی از

ج :بیتردید گرایشهای ایرانی من در همهی کارهایی که میکنم دخیل

اسناد و مدارک برای این برداشتها وجود دارد که در کتاب آمده است .به شکلی

است .همچنان که گرایشهای هویتی همهی نویسندگان همواره در هرآنچه

که گمان کنم در کتابهای تخصصی مربوط به این موضوع این کتاب یکی از

مینویسند دخیل است و اگر کسی این را انکار کند یا درگیر اشتباهی سادهلوحانه

پرارجاعترین و مستندترین پژوهشها باشد.

است ،یا این که قصدی فریبکارانه دارد .پرسش اصلی از انگیزهی من برای طرح

س :منظورتان در میان کتابهای فارسی است؟

یک پیشنهاد نظری نیست ،که در مستدل بودن و استحکام آن پیشنهاد است .به

ج :نه خیر! کتابهای فارسی تالیفی در این زمینه انگشتشمار هستند.
منظورم در کل است!

نظرم هرکس منابع و اسناد تاریخی و متون فلسفی را با دقت بخواند ،در میان
گزینههای محتمل برای تفسیر و بازسازی تاریخ اندیشهی فلسفی دقیقا به همین

س :یعنی شما ادعا کردهاید که فیلسوفان پیشاسقراطی ایرانی بودهاند؟

نتیجهای میرسد که من رسیدهام .آزمودنش هم بسیار ساده است و با خواندن

ج :نه ،تا حدودی برعکس ،نشان دادهام که همهشان از سپهر فرهنگ

متن ممکن میشود .یعنی به عنوان مثال من در کتاب پیوندهای خاندان پدری

ایرانی و به طور خاص شاخههایی رقیب از اندیشهی فلسفی ایرانی تاثیر
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پذیرفتهاند .اما این به معنای پیرویشان از این اندیشهها نیست .اتفاقا بحث مهم

بودهاند .اینها البته بحثهایی دقیق است که باید در کتاب پیگیریاش کرد و

کتاب آن است که اندیشمندان یونانی چگونه خرد ایرانی را در زمینهی اجتماعی

اشارههای گذرای این چنینی به شهید شدن بحث میانجامد...

خویش بومی کردند و به خصوص کسانی مانند پوتاگوراس و سقراط چطور با

س :اما این نگاهتان احتماال به مذاق خیلی از شیفتگان سقراط خوش

آن درآویختند و در ضمن وامگیری استخوانبندیهای مفهومیاش ،چطور به

نمیآید .به هر صورت سقراط نماد عقالنیت فلسفی و همچنین اخالق

مخالفت با آن برخاستند.

پرهیزگارانهی خردمندانه است.

س :بله ،طوالنیترین فصل کتابتان هم به سقراط مربوط میشود و یک

ج :فکر میکنم با استحکام نشان داده باشم که چنین برداشتی نادرست

جورهایی انگار شما طرف دادگاه آتن را گرفتهاید که سقراط را به اعدام محکوم

است .یکی از پرچالشترین بخشهای فلسفهی پیشاسقراطی ماجرای خود سقراط

کرد!

است .اغلب این نکته را فراموش میکنند که سقراط ،خود اندیشمندی
ج :بله ،به نظرم دادگاه آتن حق داشته سقراط را اعدام کند .او عضوی

پیشاسقراطی است ،و نه افالطونی .درست به همان ترتیبی که عیسی مسیح به

تاثیرگذار از جناحی سیاسی بوده که پس از به قدرت رسیدن جنایتهای فراوان

عصر پیشامسیحی تعلق داشته است .باید سقراط را در بافت تاریخی خودش دید

کردند .شاگرد نامدارش افالطون هم در این زمینه با او همدل بوده و دو دایی

و به گزارشهایی که دربارهاش وجود دارد توجه کرد .این گزارشها تصویری از

افالطون کارگزاران و مجریان سوگیری سقراط در جریان حاکمیت سی تن جبار

او به دست میدهند که در خرد ایونی با دقت بازسازیاش کردهام و اگر
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بخوانیدش میبینید نه نشانی از پرهیزگاری اخالقی در آن یافت میشود و نه

ارسطو هستم و برنامهام آن است که به همین ترتیب تمام اندیشمندانی که در

عقالنیت زیرکانهی منسجم فلسفی.

تاریخ اندیشهی فلسفی ایران اثرگذار بودهاند را به ترتیب تاریخی تحلیل کنم ،که

س :این برداشتتان زیادی شالودهشکنانه نیست؟

این البته کاری زمانگیر و تا حدودی بیپایان است ،که تا هر جا بشود پیش رفت

ج :چرا ،هست! فلسفه اصوال باید شالودهشکنانه باشد .تا وقتی که بحث

خوب است .چون در نهایت روش و سرمشق نظری برساخته شده در این میان
اهمیت دارد.

مستدل و معقول و منسجم است ،شکسته شدن شالودهها امری فرخنده و مبارک
است.
س :برنامهای برای ادامهی این طرح تدوین تاریخ خرد دارید؟
ج :بله ،در واقع از دستگاه نظری خودساختهای دارم به آرای فلسفی نگاه
میکنم و نقد کردنشان و تبیین دیدگاهودم هدف غایی کل این طرح است .اما
برای آن که اتصال با دانستههای مخاطبان برقرار باشد و پژوهش مستند و دادهمدار
باشد ،از واسطهی جامعهشناسی تاریخی اندیشهها یاری میگیرم تا سخنم در نقد
و واسازی آرای قدما به کرسی بنشیند .در حال حاضر مشغول بازخوانی آثار
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formation of Median state and Persian empire, which goes
back to around 8th century B.C., although there are some

VENDĪDĀD:

later compositions added to the text, and some parts

A Zoroastrian Codex Purificarum

(notably, Chap.12) which is lost during the early Islamic
era. In modern times Vendidad is mostly accused because

Gilgamesh, Heritage and Tourism Magazine, Vol.1, Summer 2017.

of its seemingly superstitious and irrational content. As
though the critics compared it with enlightening essays of

Vendidad: an introduction

modern west, which at least evolved two and a half

Among the remaining parts of the Sasanian Avesta,

millennia later. Even among the Zoroastrian community

which as whole organized in 21 Nasks or chapters,

the Vendidad is usually neglected on behalf of more

Vendidad is the most important ritual text. This text

abstract, philosophically rich content of Gathas.

consists of 22 Fargards or parts, which contain many

But we may acknowledge the historical value of such

conceptual themes, concentrated on social laws and

an ancient text, and compare it with its contemporaneous

religious rituals. The language of the Vendidad is a form of

literature such as earliest parts of old testament and

Old Avestan and time of its composition is surely before
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A) Vendidad and purification rituals

Egyptian spells, and then we will be able to fairly evaluate

A bulk of pages in Vendidad is dedicated to the

its content. Then, some points on the text may lead to a

norms and rituals that are related to hygiene and methods

better understanding of rules and laws in early Zoroastrian

of purification. These propositions are interestingly

communities, in which some norms look astoundingly

concentrated on physical domain of everyday life, and just

modern and rational, especially when we look it up through

a minority of rules deals with essentially transcendental

our up-to-date understanding of biosphere and complexity

and celestial rituals. Vendidad starts with two chapters

of ecological network. The Vendidad contains three major

(Fargards) on geography and history. The first mentions

points that can be of interest by this viewpoint.

the Aryan lands, which are Iranian original homeland in
Eastern Iran-Zamin (which is called mistakenly today in a
colonial manner, middle east). The second chapter tells the
story of Jam (Jamshid) the mythical first Aryan king, and
its role in the history of the world. Then the main body of
the text starts which contains chapters 3 to 8, which deals
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praised as creation of sacred Ahura Mazda and producing

with the rules of hygiene, except chap.4 which contains

and safeguarding them is viewed as an example of moral

states of affairs about social contract and covenants and the

‘goodness’. So, In Vendidad we may see the oldest

dignity of social work and productive effort. In the

document that interprets the philosophical bedrock of

chapters 3-8, as well as 16 through 19, we read about

Gatha’s ‘ethics of nature’, to a set of social rules and public

cultivation of plants and animals as a way of ‘making the

ethical norms.

world happy and clean’. Instead, there are strict rules to

B) Vendidad and death as a form of filth

prevent contamination of soil with dead bodies, water with

In Vendidad the main root of all unclean things is

excrements, and fire and air with unclean things.

death. Carcass of man and animal is absolutely impure and

It is interesting and important to know that in

all diseases are born from this original container of nasty

Vendidad we see a social manifestation of the ancient

entities, which in turn are evil creations of Ahriman, the

Zoroastrian philosophy of intermingling of ethical and

grand Devil.

ontological entities. So that elements of natural well-being

The rituals of cleaning the filthy places and things in

such as health and bodily pleasures as well as social

Vendidad, if thoroughly and accurately be analyzed, shows

empowering factors like wealth and love and friendship are
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metaphysical importance as the main container of Devil’s

that there are some conclusive and integrated methods to

influence.

prevent the spreading of evil-filthy impurities, which

C) Vendidad and animals rights

includes cleaning with anti-infection drugs, distancing in

This absolute dichotomy of beings into two categories

spatio-temporal framework, for example by abandoning a

of god-created clean, alive, pleasing and healthy versus

house for a while, and most importantly preventing the

Devil-made filthy, dead, painful and sick leads to an

intermingling of dead body parts with pure and clean

important moral judgement, and that is the case of animal

segments of natural world.

sacredness. In Zoroastrian texts especially in Vendidad

Death is Vendidad is therefore neither a natural

there are many clues that show living things are overall

disaster nor an inherent defect of living bodies. Instead, it

sacred and subject of moral actions. It means that cutting

is understood as something evil and metaphysically wrong,

a tree or beating a donkey by itself may be evaluated

which is interconnected to the process of decay and

ethically bad in the same manner that hurting people is so.

downfall of the natural world, as a consequence of

In Vendidad there a set of rules and criteria that

Ahriman’s deeds. So, dead body gains a moral and

shows the norms of Persian cult of kindness to animals.
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Postscript: guarding the sacred life

Even giving a hot food to a dog, which may burn

Conceptual paradigm of Zoroastrianism is based on

unintentionally its tongue and cause pain, is mentioned and

an organized philosophy of ethical bipolar manifestations

abandoned. Let alone killing god-created-animals like

of natural world. The main thread of uniting the good side

beaver and birds.

of this god-devil confrontation is life. Anything that helps
living, and improves the quality of life is morally good and
anything that threatens life and causes pain and disease is
evil. In this paradigm all domestic animals and cultivated
plants are counted as human’s comrade in arms, aiming
Ahura Mazda in the eternal battleground of world history.
Interlocking of these three concepts (life, goodness, nature)
is the central dogma of Vendidad, which makes all its –
sometimes violent – rules understandable.
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over-consumption and under-development of health-life

This

oriented integrated approaches.

conceptual

framework

may

seem

too

metaphysical and religious for nowadays. But as much as
people as a mass is regarded, religious dogma and ethical
norms are a better way of organizing grand scale social
behavior, rather than logic and pure rationality. As a
matter

of

fact,

a

Judo-Christian

viewpoint

that

understands animals as soulless instruments in the hands
of men, is less kind and more brutal than the view that
grants the essential similitude of animals and humankind
as combatants of a universal morally defined war against
death and disease.
This

view

and

its

ethical

and

behavioral

consequences prominently are important in our age of
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ج :به این خاطر که کلمهی نژادپرستی کلیدواژهای معلوم در علوم انسانی

گفتگویی ردبارهی «ستم ژنادرپستاهن هب افغاناه»

است و معنای روشن و مشخصی هم دارد .نژادپرستی برچسبی است که رفتارهای
تبعیضآمیز بر اساس تفاوتهای نژادی را نشان میدهد ،و نژاد همواره به تفاوت

شروین وکیلی

چشمگیر در ریخت ظاهری و به ویژه رنگ پوست مربوط میشود .محور اصلی
نژادپرستی هم در تاریخ چهارصد سال گذشتهمان تمایز میان سیاهپوستان و
سپیدپوستان بوده است .بر این مبنا کلمهی نژادپرستی هیچ ارتباطی با حوزهی
تمدن ایرانی برقرار نمیکند .چون ما در این قلمرو تیرههای ایرانی و فرهنگهای

جامعهی پویا ،شمارهی  ،۳۸شنبه  ۱۰تیر ۱۳۹۶

متفاوت داریم ،اما نژادهای متفاوتی نمیبینیم .به همین ترتیب رفتارهای
س :شما پیش از این در مقام بررسی وضعیت افغان ها در ایران بیان کرده

تبعیضآمیز بر مبنای نژاد هم از ابتدای تاریخ دیرپای تمدنمان تا به امروز غایب

بودید که رفتارهای نامناسب بعضی ایرانیان با این مهاجران نمی تواند نمود

بوده است .به ویژه دربارهی شهروندان افغانستان که از ابتدای تاریخ کهنشان تا

نژادپرستی باشد .سوال این است که چرا؟ و بر چه اساس و تعریفی می توان به

یک قرن پیش ایرانی بودهاند ،استفاده از این برچسب نامعقولتر است و احتماال

این باور رسید؟

نشان میدهد که گوینده با مفهوم کلمهای که به کار میگیرد آشنایی ندارد .نوع
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ارتباط شهروندان امروز ایرانی با مهاجران افغان ممکن است زیبا یا زشت و خوب

س :در نتیجه رفتارهای ناپسند بعضی از ایرانیان با مهاجران افغانی آن

یا بد باشد ،اما بیشک به کار گرفتن کلماتی مانند صهیونیسم ،استالینیسم،

هم از نوع کارگر از چه باورها و ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی ناشی می

پرونیسم ،رمانتیسم و ...برای توصیفاش به نادانی و کمسوادی داللت میکند،

شود؟

راسیسم (نژادپرستی) را هم به راحتی میتوانید در همین سیاهه بگنجانید .افغانها

ج :حقیقت آن است که من بسیار تردید دارم رفتار تبعیضآمیزی بدان

مردمانی همتیره و همنژاد و خویشاوند و همتبار با ایرانیها هستند و نه نژادشان

شکلی که ادعا میشود در این مورد وجود داشته باشد .یعنی شک دارم تمایز

متفاوت است و نه زبانشان و نه تاریخ و فرهنگشان.

رفتار میان یک ایرانی -افغان میبینیم ،خارج از دامنهی تمایزهایی باشد که میان
شهری-روستایی ،توانگر-فقیر ،یا کارفرما-کارگر میبینیم .من پژوهش آماری
معتبر و دقیقی ندیدهام که وجود ستمی خاص را نشان دهد که آماجش به طور
خاص افغانها باشند .بدیهی است که در هر جامعهای زیرسیستمها با هم
اندرکنشهایی گاه تنشآمیز دارند .به همان ترتیبی که بین باالی شهر پایین شهر
تهران بوده ،یا بین اهالی استانها یا شهرهای همسایه (یزدیها با اردکانیها ،گیلها
با مازنیها ،سیستانیها با بلوچها) میبینیم .آنچه مورد نظر است به نظرم بدرفتاری
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س :یعنی شما معتقدید این شکافها و ستمی که مورد بحث است ،واقعیت

افراد فرادست با فرودستان است که عارضهای عمومی و جهانی است و بسته به
ندارد؟

شکافهای دهان گشوده میان فرادستان و فرودستان ممکن است نمودهای متفاوت
پیدا کند .باز هم در اینجا بسیار تردید دارم ستم فرادستان بر فرودستان در ایران

ج :من عمیقا به هر گزارهای که بدون تکیه به دادههای عینی و تجربی ،با

نسبت به آنچه در کشورهای دیگر میبینیم بیشتر باشد ،و دادههایی در دست است

شدت و قطعیت ابراز شود مشکوک هستم .اگر کسی به شما میگوید که افغانها

که نشان میدهد این متغیر هم در سراسر تاریخ ایران و هم در شرایط امروزین از

و ایرانیها دو «نژاد» متفاوت هستند ،این غلطی فاحش و آشکار است .اگر هم او

آنچه در سایر فرهنگها و تمدنها میبینیم بسیار کمتر است .به بیان دیگر فکر

بدون در دست داشتن آمار یا شواهد عینی اصرار دارد که ستمی به افغانها روا

میکنم خطوط مرزی تخیلی و شکافهایی خودساخته در کار است که با هدف

داشته میشود ،و از این حرف نتیجهای برای تخریب انگارهی جمعی ایرانیان

تفرقهافکنی میان تیرههای ایرانزمین برساخته و تکثیر شده است و از طرفی افغان

میگیرد ،احتماال انگیزهای جز حقیقتجویی یا دفاع از حق ستمدیدگان را در

و بلوچ و کرد و ترک را نژادی متفاوت قلمداد میکند و از طرف دیگر ایشان را

دستور کار خود دارد .اگر جایی ستمی هست باید نخست دربارهاش اطالعات و

آماج ستمهایی نامستند و نامعلوم فرض میکند .کل این گفتمان نیازمند وارسیای

آمار کافی گرد آورد و بعد با شفاف و روشن کردن ماهیت ماجرا دربارهاش

انتقادی است و باید با محکهایی عینی و آمارههایی روشن ارزیابی شود تا ببینیم

چارهاندیشی کرد .اشاره به مثالهایی موردی از این که فالن ایرانی به فالن افغان

چقدر واقعیت دارد.
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بهمان ستم را کرده ،معنادار نیست چون مثالهای نقیض فراوانی هم برایش میتوان

این داد و ستد معنایی در شرایطی که حد و مرزهایی مصنوعی میان مردم ایجاد

یافت و همدلی و همکاری و نیکوکاری بین دو تیره هم نمود نمایانی دارد.

شود و نفرتپراکنیای دربارهشان رواج یابد ،دستخوش اختالل میشود و این
چیزی است که باید همگی دربارهاش چارهاندیشی کنیم.

س :به نظرتان مهاجران افغان در ایران در فضایی که گفتید میتوانند
فرهنگ ایرانی را جذب کنند؟
ج :چنان که گفتم من اصوال بحث دارم که فرهنگ اینها از هم جدا باشد.
من نمیفهمم مردمی که دینشان یکی است و به یک زبان حرف میزنند و
قیافهشان هم مثل هم است و تاریخ مشترکی هم دارند و تا صد سال پیش یک
کشور هم بودهاند ،چرا این قدر متفاوت از هم قلمداد میشوند؟ افغانها درست
مثل تاجیکها و ازبکها و ترکمنها و بلوچها و گیلها و مازنها و ارمنها تیرهای
از تیرههای ایرانی هستند ،یعنی در فرهنگ فربه و تمدنی کهنسالی اشتراک کامل
دارند و عناصری از فرهنگ خاص خود را هم دارند که موضوع بده و بستان با
بقیهی تیرههاست و بدنهی فرهنگ کل تمدن ایرانی را غنیتر و نیرومندتر میسازد.
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تسخیر عرفان

خرد و ع رافن۲-

چهار حوزهی شناسایی هم اموری جهانی و همیشگی هستند و هم در
رقابتی دایمی و کشمکشی تکاملی برای تسخیر حوزههای مشترک میان خود

(شرحی بر پیوند عقالنیت فلسفی و تخیل عارفانه)

گرفتارند .از آنجا که بحث ما در اینجا عرفان است ،تنها به الگوهای تسخیر عرفان
و تسخیرگریِ عرفان اشاره میکنم:
تسخیر علم توسط عرفان :بدان معناست که گفتمان عارفانه دعویِ
شناخت قوانین طبیعی را داشته باشد و با بهرهجویی از زبان و نهادهای علممدار
منشهای خود را تکثیر کند .این گرایش در دوران مدرن بسیار پررنگ است و
جریان «عرفان حلقه» در ایران نمونهی برجستهاش محسوب میشود .این جریان
که گفتمانی عرفانی را تبلیغ میکند ،مدعی برخورداری از پشتوانهای در علم
فیزیک یا زیستشناسی است و کارکردهایی در حوزهی پزشکی را طلب میکند.
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تسخیر عرفان توسط فلسفه :یعنی گفتمان فلسفی از اساطیر ،رمزگان و

نمونهی دیگر این رده عرفان مدرن تولتکی است که کارلوس کاستاندا بنیاد کرده

بیان شاعرانهی عرفانی برای ابراز معانی خویش سود جوید و یا در شیوهی

و گفتمان عرفانی خویش را با عناصر مردمشناسانه و فلسفی درآمیخته است.
تسخیر عرفان توسط علم :این حالت به وضعیتی مربوط میشود که

دستیابی به نتایج از جهشهای اشراقی آن پیروی کند .آثار امانوئل سوئدنبرگ و

چارچوبی علمی خود را به رمزگان عرفانی بیاراید یا به نتایج و برداشتهایی

هایدگر دورهی دوم نمونهای از این ماجرا هستند .ابن سینا و سهروردی نامدارترین

عرفانی جهش کند .این گرایش به ویژه در میان فیزیکدانان و زیستشناسان رایج

فیلسوفانی هستند که عرفان را تسخیر کردهاند.
تسخیر دین توسط عرفان :بدان معناست که گفتمان عارفانه و نظم سالکان

است .آثار فریتیوف کاپرا یا تیموتی لیری نمونههایی از آن است.
تسخیر فلسفه توسط عرفان :بدان معناست که گفتمان عارفانه بکوشد

عرفان قواعد و انضباطهای حاکم بر عرصهی دین را وامگیری کند .تثبیت نظام

دعویهای جهانشناسانهی خود را با زبانی دقیق و فلسفی صورتبندی کند و

مریدی و مرادی ،شکلگیری خانقاهها یا مزارهای عرفا که کارکردی همچون معبد

دستگاههای فلسفی را با بینش شهودی خویش موازی بشمارد .صورتبندیهای

و پرستشگاه دارند ،و همچنین بهرهجویی از گفتمان اجبارآمیز و قطعیِ دینی در

دقیق و فلسفیای که از متون عرفانی مهم در ایران انجام شده و رسمِ نوشتنِ

بافت عرفانی نمودهای این شکل از تسخیر هستند .در ایران کردار دینی ژندهپیل

«شرح اصطالحات عرفانی» به این روند مربوط میشود.

یا خروج صوفیان خانقاه اردبیل از غالف عرفانیشان و تاسیس دولت مذهبی و
ملی صفوی نمودهایی از این پدیدار محسوب میشوند.
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تسخیر عرفان توسط دین :به خاطر محبوبیت عرفان ایرانی در همهی

و هیجانها در او نوعی گناه ،بیماری یا جرم به شمار میآید ،پیامدی از همین

مذاهب اسالمی به شدت رواج داشته است .این بدان معناست که گفتمان دینی

پیشینهی افالطونی-رواقی است که خود در جامعهی بردهدار و سرکوبگر یونان

بدون از دست نهادن هستهی معنایی و جوهرهی خویش از نمودها و عالیم و

و روم باستان ریشه داشته است.

رمزگان رازآمیز عارفانه برای صورتبندی و جذاب ساختن پیام خویش بهره جوید.

رونق عرفان و کارآیی چشمگیرش در جذب مردمان و ساماندهی

اقبال دینمردان ایرانی به شاعری و غلبهی گفتمان عارفانه بر زبان دینی فقیهان

جماعتهای مریدان عاملی بوده که باعث شده نظامهای فکری دیگر پوشش و

شیعه نمونهای از این روند است.

جامهی عرفان را برای خود برگزینند و با بهرهگیری از واژگان و تعابیر و حتا

کامیابی عرفان و قدرت نفوذ چشمگیرش در دل مردمان از آنجا بر

ساختهای موضعیِ عرفان محتوای سیاسی یا مذهبیِ بیربطی را همچون تناسخی

میخاسته که این دستگاه فکری سویهی عاطفی و احساساتی انسان را نیز به

در کالبد تهی شدهی عرفان جلوهگر سازند .نتیجهی این هجومِ نظامهای معنایی

رسمیت میشمرده و آن را میستوده و در پردازش خویش از مفهوم انسانِ آرمانی

به دایرهی عرفان و تسخیر آن ،منشهایی از آب در آمده که به زامبیهایی متحرک،

واردش میساخته است .این درست نقطهی مقابل نگرش سرکوبگر افالطونی-

مهاجم ،و سلطهگر شباهت دارند که در نهایت در بدنهای انسانی النه کردهاند.

رواقیایست که در اروپا در دل مسیحیت تثبیت میشود و سیر اندیشهی غربی را
تعیین میکند .صورتبندی مدرن انسان در مقام موجودی عقالنی که بروز عواطف
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ویلیام جیمز در یکی از نوشتارهایش چهار شاخص را برای تجربهی
عرفانی برشمرده است .از دید او تجربهای روانی که با قطعیت و یقین محض،

روانشناسی تجربهی عرفانی

احساس حضور موجودی واال ،شهودی بیانناشدنی در زبان و هشیاری ناگهانی
و حس وحدت با هستی همراه باشد ،تجربهی عرفانی ( )Mysticخوانده میشود.

در نهایت تردیدی نیست که تجربهی عرفانی نیز مانند سایر صورتهای

آنچه جیمز بدان اشاره دارد تجربهای جهانی است که میتوان آن را مقدمهای بر

تجربهی زیسته از کارکرد دستگاه عصبی و پردازش اطالعات در مدارهای عصبی

عرفان دانست ،اما با آنچه ما در ایران زمین از عرفان میشناسیم متفاوت است.

ناشی میشوند .یعنی نوعی اینهمانی هستیشناسانه میان تجربهی زیسته (خواه

در واقع جیمز در صورتبندی روانشناسانهاش به تجربهی ویژهی شمنهای باستانی

عرفانی باشد و چه جز آن) و جریان پردازش اطالعات در مغز وجود دارد .با این

اشاره میکند که حال و هوای معنویشان آمیختهای از دین و عرفان بوده و از

همه این امرِ یکتای هستیشناسانه در الیههای پدیدارشناسانهی متفاوتی بر ذهن

نظر تاریخی هم خاستگاه هردو محسوب میشود .یعنی در اینجا ما با عرفان در

نمودار میشود و از این پدیدارهایی متفاوت را نتیجه میدهد .به این ترتیب با

شکل تمایز یافته و مستقلاش سر و کار نداریم و شکلی بدوی از فهم شهودی

وجود آن که نمیتوان حضور نوعی افزودهی هستیشناختی را در تجربههای

هستی را میبینیم که شالودهی تجربهی معنوی در جوامع بدوی را میسازد و

معنوی به شکلی عقالنی و مستدل نشان داد ،تراوش نوعی حاشیهی گاه مهم و
گاه فربهِ پدیدارشناختی در اطراف آن استخوان پردازشی را میتوان پذیرفت.
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بعدتر به معبد و نهادهای دینی از یک سو و خانقاه و سلسلههای عرفانی از سوی

دیگری» وجه سلبی این تجربه را میسازند .وجه اثباتیاش آن است که نوعی

دیگر تکامل مییابد.

هشیاری عمیقتر به همراه توجهی همهجانبهنگر به شخص دست میدهد و در
غیاب گفتگوی درونی ساخت زبانی فهم روزمره واسازی میشود و شیوهای از

اگر بخواهیم تجربهی عرفانی را در سطح روانشناختی صورتبندی کنیم،

«دیدن» شفافتر و دقیقتر به جای آن مینشیند و از این روست که این تجربه را با

به چنین شاخصهایی میرسیم:

استعارههای مربوط به بینایی توصیف میکنند و اشراق و روشن شدگی را به آن

الف) تجربهی عرفانی با درکی خاص از زمان همراه است و با نوعی

منسوب میسازند.

شناوری در بیزمانی و گذار از زمان خطی و کرانمند به زمان بیکرانه همراه است.
این تجربه به دقت در منابع عرفان ایرانی صورتبندی شده و زمان ویژهای که

پ) تجربهی عرفانی در ادامهی این شکل تازه از هشیاری و خودآگاهی،

شهود عرفانی در آن رخ میدهد را لحظهی اشراق ،زروان بیکرانه یا وقت مینامند.

با حس یگانگی با هستی همراه است .این حس در واقع امری نامنتظره و نوظهور

ب) تجربهی عرفانی با فروپاشی هشیاری و خودآگاهی مرسوم و روزمره

و ساختگی نیست ،که همان وضعیت پایه و بنیادینِ همهی جانداران است که به

همراه است و شکلی دیگر از هشیاری را جایگزین آن میسازد .متوقف ماندن

خاطر فرو پوشیده شدن در غالف انگارههای اجتماعی و سرکوب شدن با زبان و

گفتگوی درونی ،به هم ریختگی در توجهِ خطی و زنجیرگونی که از چیزی به

گفتگوی درونی در حالت عادی آگاهی روزمره به دست فراموشی سپرده میشود.

چیزی دیگر معطوف میشود ،و دست کشیدن از مفهوم «من به مثابه انگارهی
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ت) تجربهی پیوند با هستی و همسرشت بودن با همگان به نوعی همدلی

با همسان و همریخت بودناش با همهی هستندگان دیگر و بنابراین خرد و ناچیز

و همذاتپنداری میانجامد و این همان است که شالودهی مهر را بر میسازد.

نمودناش همراه است .این بدان معناست که بر خالف برداشت جیمز ،تجربهی

یعنی تجربهی عرفانی بنا به ضرورت با مهر پیوند خورده است و صورتهایی از

عرفانی با لمس حضور یک موجود واالی تشخص یافته همچون خداوند ادیان

تجربهی معنوی که این عنصر را فاقد هستند ،جلوهای از دین محسوب میشوند

سامی همراه نیست و برعکس با تشخصزدایی از من و در ضمن تقدیس و همسان

و نه عرفان .همدلی و همنشینی و همذات بودن با سایر هستندگان و به ویژه سایر

انگاشتناش با خداوند همنشین است.
ج) حس و حال عرفانی به خاطر در هم شکستن قیدهای اجتماعیِ حاکم

مردمان از سویی برانگیزانندهی حس مهر و محبت است و از سوی دیگر لذتی

بر من ،تجربهای رهاییبخش است و به جوشش معنا از درون من و به جنب و

زیباییشناسانه را به دنبال دارد.
ّ
ث) تجربهی عرفانی محتوایی فلسفی هم دارد ،یعنی به ادراکی میانجامد

جوش افتادنِ نیروی خالقیت میانجامد .از این روست که معموال این تجربه با

که محتوایش میتواند در گفتمان فلسفی صورتبندی شود .ارکان این ادراک

تولید آثاری زیباییشناسانه همراه است و به ویژه وقتی در قالب زبان ابراز شود،

عبارتند از در هم تنیدگی هستندگان و یکپارچگی هستی ،تقارن میان همهی چیزها

شعرِ ناب را پدید میآورد.
بر مبنای بند اخیر ،این شاخصها برای تمیز دادن یک متن عرفانی از سایر

و محو تمایزها و در نتیجه در هم شکستن جفتهای متضاد معنایی و فرا رفتن از

متون میتوان برشمرد:

آنها ،و مرکزیت «من» و جایگاه بنیادی او در مرکز هستی که به شکلی ناسازگون
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الف) تاکید بر همسرشتی انسان و خداوند و یگانگی هستیشناسانهی کل
چیزها
ب) بهرهجویی از نیروی خیال و منطق شباهت برای تاکید بر این
همسرشتی
پ) تمرکز بر مفهوم انسان و تاکید بر شکاف میان وضعیت موجود و
مطلوبِ «من»
ت) شکلی از صورتبندی این شکاف و پیشنهادی برای گذار از آن که با
مفهوم مهر و عشق پیوند خورده باشد
ث) استفاده از زبانی رمزآمیز و خیالانگیز که شاعرانه باشد یا اصوال از
نظر ساختاری شعر باشد ،به همراه جنبشی برای شکستن هنجارهای زبانی و
نوآوری در عرصهی رمزگذاری معنا
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و تصویرها از هم را ممکن میسازد .بر این مبنا بسته به مقدمههای گوناگونی که
وجود دارد ،عقالنیتهای متفاوتی خواهیم داشت .در عین حال همهی این

عقالنیتِ عرفان

عقالنیتها به خاطر انسجام قوانین استداللیشان و شفاف بودن الگوی حرکت از
مقدمه به نتیجه با هم شباهت دارند .هرچند ممکن است محتوای مقدمات و نتایج

نخست باید روشن کنیم که منظور از عقالنیت چیست .در اینجا این

یا خودِ آن قوانین با هم تفاوت داشته باشد.

مفهوم را چنین تعریف میکنم :عقالنیت هر نظامی از استداللها و استنتاجهاست

بر این اساس شرع و فقه یک نظام عقالنی محسوب میشود که بر اساس

که با قواعدی منسجم و خودسازگار بتواند مجموعهای از مقدمهها را به

مقدماتی (کتاب مقدس یا عرف) و قوانینی صوری و خشک و محدود ،نتایجی

مجموعهای از نتیجهها منتهی کند .به تعبیر دیگر عقالنیت یک شیوه و راهبرد

از جنس مناسک رستگاریبخش یا قواعد حقوقی را به دست میدهد .به همین

نتیجهگیری منظم و یک نظام برای استنتاج گزارهها و مفاهیم از هم است .بر این

ترتیب دانش مدرن شبکهای به نسبت ناهمساز از چند نظام عقالنی است .چنان

مبنا عقالنیت امری یگانه ،منحصر به فرد ،قاطع ،قطعیتمدار ،و اجبارآمیز نیست

که میتوانی از عقالنیت حاکم بر علوم طبیعی ،و عقالنیتِ متفاوتِ حاکم بر علوم

و محتوای معنایی خاصی هم ندارد .به همان ترتیبی که منطق استنتاج گزارههای

انسانی مدرن سخن گفت .در مقابل این نظامها ،هنر و اسطوره و ادبیات شاعرانهی

زبانی از هم را بر اساس قوانینی سامان میدهد ،و ریاضیات استنتاجهای صورتی
عام را ممکن میسازد ،عقالنیت هم نظامی موازی با آنهاست که استنتاج مفاهیم
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محض را داریم که عقالنی نیستند .یعنی بر اساس قوانینی منسجم نمیتوان از

سوار خواهد شد و دامنهای گستردهتر از معانی را در قالب نتایج از آن بر خواهد

مقدماتی مشخص استنتاجشان کرد.

کشید.

هر دستگاه عقالنی یک نظام استنتاجی و یک منظومه از قوانین تبدیل

عقالنیت بر این مبنا از دو مفهومِ مشابه که معموال با آن اشتباه گرفته

مقدمات به نتایج است که همیشه در پیوند با محتوا و موضوعی به کار میافتد و

میشود ،متمایز است .این دو عبارتند از فلسفه و خرد که دو شیوهی یونانی و

معنا پدید میآورد .معنایی افزودهای که سیستم عقالنیت از خود ترشح میکند

پارسیِ عقالنیتِ خوداندیش هستند .وجه مشترک خرد و فلسفه آن است که

همواره بر محتوای مقدماتیای تکیه دارد که از مجموعهای از مفاهیم و نمادها و

گفتمانِ هردو بر اساس چهار شاخص از گفتمانهای دیگر متمایز میشوند .هردوی

داللتها و رمزگان تشکیل یافته است .این محتوای آغازین همواره ماهیتی

این گفتمانها پرسشمدار هستند ،به کلیت و امور انتزاعی میپردازند ،کلیدواژگان

پیشاعقالنی دارد و از تجربهی زیسته و فهمِ شهودی و پیشینیِ من در رویارویی

و معانیای دقیق را مبنای پردازش معنای خود قرار میدهند ،و گامهای استنتاج

با زیستجهان بر میخیزد .هرچه جفتهای متضاد معنایی در این محتوای آغازین

و استدالل روشن و شفافی دارند .محتوایی که تغذیه کننده و سوخت ماشینهای

بیشتر از هم تفکیک شده باشند و شیوهی چفت و بست شدنِ مفاهیم و نمادها با

عقالنی است ،جوهرهای پرسشمدارانه دارد .یعنی رویارویی من و هستی از همان

هم روشنتر و شفافتر باشد ،دستگاه عقالنیت با چابکی و کارآیی بیشتری بر آن

نخستین گام به زاده شدن پرسش میانجامد و این روند پاسخهایی را ایجاب
میکند که صورتبندی و شکلگیری زیستجهانی ویژه را رقم میزند .پیکربندی
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این زیستجهان چه عقالنی باشد و چه غیرعقالنی ،همواره خاستگاهی

این که بر حقیقت یا قدرت تمرکز کرده باشد دو شاخهی متفاوت را به دست

پرسشمدار دارد و همیشه هم به تصویری از کلیت و امر انتزاعی ارجاع میدهد.

میدهد که یکی را فلسفه و دیگری را خرد مینامیم.

از این رو دو ویژگی نخستینی که شباهت گفتمان فلسفه و خرد را رقم میزند،

فلسفه شیوهای از کاربست عقالنیت است که دستیابی به تصویری

از زیربناییترین ویژگی محتواهایی بر میخیزد که دستگاه عقالنیت را خوراک

جهانشمول و کلی از هستی را با تاکید بر قدرت آماج میکند .فلسفه شیوهای از

میدهند و پشتیبانی میکنند .دو ویژگی بعدی یعنی دقت مفاهیم و کلیدواژگان و

صورتبندی گفتمان خوداندیش و فراگیرِ عقالنی است که در دوران هخامنشی در

شفاف بودن روندهای استنتاجی در واقع صفتِ خودِ عقالنیت است و به خودِ

قلمرو یونانیزبان تحول یافت و بعد از آن هم تاریخ اندیشه و معنا در سپهر تمدن

ساز و کارهای عقالنیای ارجاع میدهد که سوار شدن نتایج بر مقدمات را ممکن

اروپایی (فرهنگ یونانی-رومی /یهودی-مسیحی) را تعیین کرد .چنان که در

میسازد.

کتابهای «تاریخ خرد ایونی» و «خرد افالطونی» با تفصیل بسیار نشان دادهام،

پس به تعبیری میتوان گفت عقالنیت در خودآگاهترین و عیانترین

فلسفه از درون ساز و کارهای سیاسی بر میخیزد و بنیانگذارانش سیاستمدارانی

جلوهاش به صورت گفتمانی جلوه میکند که این چهار ویژگیِ پرسشمداری،

حاشیهنشین یا فعال بودهاند که در واکنش به فرهنگ جهانی عصر هخامنشی،

کلیت ،دقت و مستدل بودن را داشته باشند .با این همه گفتمان یاد شده بسته به

شکلی قبیلهمدار ،محلی ،محافظهکار ،و جمعگرا از عقالنیت را تبلیغ میکردهاند.
افالطون که سرسلسلهی این شیوه از اندیشیدن است ،هر چهار شاخص گفتمانی
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یاد شده را در آثار خود برآورده میساخت ،اما بر شفافیت کلمات و فراگیر بودن

گفتمان خویش به کار میگیرد .در گفتمان خردمندانه هم چهار شاخص یاد شده

و کلیت بیش از پرسشمداری و روشن بودن روندهای استدالل تاکید داشت و

نمایان هستند ،اما پرسش بر پاسخ و قاطعیت بر قطعیت غلبه دارد و از دستیابی

با این ترفند میتوانست تقدس کهن ادیان باستانی یونانی را در قالبی نو بازتولید

به امر کلی با هزینه کردن از دقت پرهیز میشود .در فلسفه اغلب دقت واژگان و

کند و قطعیت نهفته در آن را از گزند نسبینگری و شکاکیت برخاسته از خرد

مفاهیم فدا میشود تا با ابهام مهآلودِ پدید آمده ،شکلی از توافق و قطعیت احداث

ایرانی مصون دارد .فلسفه بر این مبنا به حریم زبان و جدل کوچ کرد و متقاعد

شود و امر کلی به شکلی اجبارآمیز از سوی عقالنیتی جبارانه به ذهن اندیشنده

ساختن دیگری را بر پرسیدن ترجیح داد و غایت خویش را دستیابی به قطعیت

تحمیل گردد .اما خرد چنین ابهامی را بر نمیتابد و دقت را با پرسش به ستوه

نظری قرار داد .روندی که از سویی تاریخ فلسفهی غربی را شکل داد و از سوی

میآورد و از این رو پرسشهای گشودهی فراوانی را در دل خویش حفظ میکند

دیگر اندیشهی کلیسایی و سیر تحول دین مسیحی را تعیین کرد.

و حمل مینماید .هزینهای که بابت این کار پرداخت میشود ،چشمپوشی از

اما فلسفه تنها گفتمانی نیست که چهار متغیر یاد شده را در خود نمایان

قطعیت و پاسخهای حتمی و یکه است .بهره اما بسی گرانبارتر است و چاالکی

میسازد .شکلی کهنتر و کارآمدتر از این گفتمان نیز وجود دارد که خرد خوانده

اندیشه و آزادی انتخاب من را به دنبال دارد .عاملی که جمعگرایی اجبارآمیز

میشود .خرد خاستگاهی ایرانی دارد و کهنترین روایت از آن را در گاهان زرتشت

فلسفهی یونانی و غلبهی تقدسی آسمانی یا زمینی را از دست فرو میگذارد تا

میخوانیم و این نخستین متنی هم هست که کلمهی «خرد» را برای توصیف
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فردگرایی خردمندانهای را جایگزین آن سازد و با مشکوک نمودنِ مرجعیت تقدسِ

میراث مهرپرستان آریایی قدیم را در اختیار دارد و بر پیوندهای اجتماعی بر

بیرونی ،بر تقدس نهادِ درونیِ من پافشاری کند.

اساس پیمان آزاد انسانهای آزادِ کوچگرد تاکید میکند.

به این ترتیب خرد ایرانی و فلسفهی یونانی با وجود شباهتی که در چهار
شاخص گفتمانیشان دارند ،در بسیاری از موارد مقابل و ضد هم محسوب
میشوند .در واقع فلسفهی یونانی نوعی وامگیری و مقابلهی حاشیهنشینانه در
برابر گفتمان مرکزگرای خرد زرتشتی محسوب میشود .الگویی که همتای آن را
در آیین بودایی نیز میبینیم .از نظر خاستگاه ،خرد ایرانی به قرن دوازدهم پ.م و
تثبیت آریاییان در ایران زمین مربوط میشود .زمینهی پیدایش خرد ایرانی
جامعهای کوچگرد است که به سوی یکجانشینی گذر کرده است و از این رو
خرد زرتشتی از ابتدای کار ستایندهی زمین و گیتی و آبادانی است و پیوندی
انداموار میان من و دیگری و جهان برقرار میکند .پیوندی که هم با آبادگری
کشاورزانه و کار کردن در راستای بهبود وضع هستی پیوند خورده است ،و هم
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چهارم :پیل

نماداهی جانوری و هنراهی رزمی باستانی اریان

نماد جانوری دیگری که انگار نمایندهی سبکی رزمی بوده و برخی از
پهلوانان بدان تشبیه میشدهاند ،پیل است .در میان جانورانی که نام و نشانشان

(بخش چهارم)

را میآوریم برخی مانند گراز و عقاب به بوم و بر خاصی تعلق ندارند و در
سراسر ایران زمین یافت میشوند .اما برخی دیگر مانند نهنگ و شیر تنها در اقلیم
خاصی یافت میشوند و پیل نیز از زمرهی ایشان است .یعنی میتوان حدس زد
که شکلگیری سبکی از هنرهای رزمی بر اساس تقلید کردار پیل و نامگذاری
پهلوانان و رستههای سپاه بر آن مبنا از گوشهی جنوب شرقی ایران زمین و
استانهای هخامنشی هند و تتهگوش آغاز شده باشد.
در شاهنامه اشارههایی هست که نشان میدهد در سپاههای آن دوران
ردهای از سربازان پیل یا ژنده پیل خوانده میشدهاند .مثال فردوسی در ستایش
محمود غزنوی میگوید:
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رده بر کشیده سپاهش دو میل

به دست چپش هفتصد ژنده پیل

در شاهنامه اشارههای فراوانی هست که نشان میدهد به راستی ردهای از

یکی پاک دستور پیشش به پای

به داد و به دین شاه را رهنمای

سپاهیان با لقب پیل شناخته میشدهاند .در وصف لشکر فریدون هم میخوانیم

البته میتوان فرض کرد که منظور فردوسی آن است که در لشکر محمود هفتصد

که:

پیل نر حضور داشته است .اما این عدد قدری بعید مینماید .همچنین این را

ز لشکرگه پهلوان تا دو میل

میدانیم که پیلها را در لشکر در قلب سپاه جا میدادهاند و نه جناح چپ .همچنین

و این قضیه به قدری جدی بوده که در بسیاری از جاها کلمهی پیل به تنهایی

بالفاصله پس از این بیتها اشارهای به موبد و روحانی ارتش است که رایزنی با

پهلوانی با ویژگیهایی خاص را نشان میدهد .همچنان که گاهی برای توصیف

شاه و راهنمایی دینی سپاهیان را بر عهده دارد و این نقش با ژنده پیلهایی که

رخش هم به کار گرفته میشود .چنان که در داستان رزم رستم و سهراب میبینیم

درست قبلش آمده سازگاری ندارد .یعنی به احتمال زیاد در اینجا فردوسی به

که

رستهای از پهلوانان سپاه محمود اشاره میکند که در جناح چپ میایستادهاند و

تهمتن بپوشید ببر بیان

نشست از بر ژنده پیل ژیان

چون شمارشان به نسبت اندک بوده ،باید گروهی بسیار نخبه بوده باشند.

کمندی به فتراک بربست شست

یکی تیغ هندی گرفته به دست

کشیده دو رویه رده ژنده پیل

اشارههای زیادی هم هست که نشان میدهد پهلوانان این رسته را پیلتن
یا به سادگی پیل مینامیدهاند و در شاهنامه لقب پیلتن گذشته از برخی از
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جنگاوران همچون برچسبی عام برای اشاره به رستم نیز به کار گرفته شده است.

سراپردهای بر کشیده سیاه

زده گردش اندر ز هر سو سپاه

همچنین در روایت جنگ با خاقان چین اشارهای هست که نشان میدهد سبک

به گرد اندرش خیمه ز اندازه بیش

پس پشت پیالن و باالش پیش

رزمی این رسته را پیلبازی مینامیدهاند:

زده پیش او پیل پیکر درفش

به در بر سواران زرینه کفش

همین زابلی نامبردار مرد

ز پیلی فزون نیست گاه نبرد

یکی پیلبازی نمایم بدوی

کزآن پس نیارد سوی جنگ روی

چنین گفت کان طوس نوذر بود

درفشش کجاپیلپیکر بود

دربارهی سالحشناسی پهلوانان پیلتن بحثهای فراوان میتوان کرد .در گام
نخست این نکته روشن است که پهلوانان موسوم به پیل سواره بودهاند و همیشه

رستهی پهلوانان پیل مانند سایر ردههایی که نام بردیم درفش و پرچم

اسبی زیر ران داشتهاند .در همان داستان خاقان چین میخوانیم:

ویژهی خود را داشتهاند و در زمان نبرد در سایهی آن پیکار میکردند .در شاهنامه
وقتی داستان لهراسپ را میخوانیم ،به این نکته پی میبریم که پرچم زریر

به گیتی چنو نامداری نبود

پیلنشان بوده است:

در رزمنامهی رستم و اسفندیار هم میخوانیم که:

هنوز اندرین بد که گردی بنفش

سواری که باشد به نیروی پیل

پدید آمد و پیل پیکر درفش

پرچم مهم دیگری که پیلپیکر بوده به توس نوذر تعلق داشته و در داستان سهراب
توصیفی روشن از آن یاد شده است:
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ز خون راند اندر زمین جوی نیل
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پهلوان پیل با سالح گرز میجنگیده است .شبیه این مضمون را در نبرد پوالدوند

نکتهی دیگر آن است که پهلوانان موسوم به پیل سراپا زرهپوش بودهاند
و به همین خاطر سالحهای دشمن بر تنشان چندان کارگر نبوده است .در داستان

و رستم میبینیم:

کیقباد توصیفی جالب توجه از این پهلوانان داریم:

برآویخت با توس چون پیل مست

یکی پیلتن دیدم و شیرچنگ

نه هوش و نه دانش نه رای و درنگ

عنان را سپرده بر آن پیل مست

یکی گرزهی گاوپیکر به دست

داستان نوذر میخوانیم که:

همانا که کوپال سیصد هزار

زدندش بر آن تارک ترگدار

بگفت این و بگرفت نیزه به دست

تو گفتی که از آهنش کردهاند

ز سنگ و ز رویش برآوردهاند

و در داستان سهراب:

کمندی به بازوی ،گرزی به دست

اما این گزارشها به تنهایی برای ارزیابی سالحهای پیل کافی نیست .در

خروشید و بگرفت نیزه به دست

از این بیتها سه نکته بر میآید .نخست آن که پیل و شیر شباهنی به هم

به آوردگه رفت چون پیل مست

به آوردگه رفت چون پیل مست

داشتهاند و هردو رده از پهلوانان به خاطر بیپروایی و دلیریشان با بیانی شبیه به

و در داستان سیاوش:

نهنگ ستوده شدهاند .دیگر آن که سخن از عنان و باره در میان است و روشن

به آوردگه رفت نیزه به دست

عنان را بپیچید چون پیل مست

است که اسواری مورد نظر است .سومین نکته آن که در اینجا اشاره شده که

بزد نیزه و برگرفت آن زره

زره را نماند ایچ بند و گره
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هنگام شرح ماجراجوییهای کیکاووس در مازندران هم باز چنین اشارهای شده

بنابراین یکی از سالحهای دیگرِ رایج در میان اسواران پیل ،نیزه بوده
است .اما در همین داستان سهراب اشارهای هست که این پهلوانان با شمشیر هم

است:

میجنگیدهاند:

برآشفت بر سال پیل ژیان

سپهبد برآشفت چون پیل مست

به پاسخ به شمشیر یازید دست

یکی تیغ تیزش بزد بر میان

اگر به مجموعهی سالحهای منسوب به پیل بنگریم ،در مییابیم که همهی
اینها –نیزه ،گرز ،شمشیر -به شهسواران سنگین اسلحه تعلق داشتهاند .یعنی در
شرایطی که معموال سواران سبک اسلحه با شمشیر و کمان و پیادههای سنگین
اسلحه با گرز و شمشیر و تبرزین میجنگیدهاند ،تنها اسواران سنگین اسلحهی
کامال زرهپوش هستند که از همهی این سالحها استفاده میکنند .از این رو پیل
احتماال سبک رزمی مربوط به این رسته را نشان میدهد .جالب آن است که
اشارههایی هست بر این که این جنگاوران در استفاده از سالحهای پرتابی نیز
ماهر بودهاند .اشاره به کمند و کوپال را پیشتر دیدیم ،در داستان منوچهر این
اشارهی جالب توجه را داریم که:
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به باالی سرو و به نیروی پیل

چنین توصیفی در داستان جنگهای گشتاسپ هم دیده میشود:

به آورد خشت افکند بر دو میل

که البته به احتمال زیاد وصفی از یک جنگاور پیاده است .چون پرتاب خشت

چو شیر اندر افتاد و چون پیل مست

مهارتی نیست که سوارهها بتوانند انجامش دهند و مقصود پیادهایست که در

و توصیف افراسیاب نیز در مقام شهسواری چیره دست همچنین است:

زورمندی با اسواری سنگین اسلحه همتا بوده است.
با تحلیل جلوهی پهلوانان موسوم به پیل ،این نکته نمایان میشود که

پسر را چنین داد پاسخ پشنگ

که افراسیاب آن دالور نهنگ

یکی نره شیر است روز شکار

یکی پیل جنگی گهِ کارزار

ارتباطی میان ایشان و پهلوانان شیر برقرار بوده است .ارتباطی شبیه به آنچه که

همراهی پهلوانان پیل با شیر را تنها در شاهنامه نمیبینیم و به ویژه در

میان نهنگ و پلنگ دیدیم .نخست باید به این الگو توجه داشت که این دو اغلب

ویس و رامین بارها بدان بر میخوریم .فخرالدین اسعد میگوید

با هم جمع بسته شدهاند و انگار بخشهایی نزدیک به هم در سپاه بوده باشند .در

ازو دندان دشمن بر تو کُندست

داستان سیاوش میخوانیم که:

و

من آن دیدم از گیو کز پیل و شیر

نبیند جهاندیده مرد دلیر

در نبرد پوالدوند و رستم هم
بگشتند و از دشت برخاست گرد

همی کشت زیشان همی کرد پست

دو پیل ژیان و دو شیر نبرد

که او شیر دمان و پیل تُندست

تو با پیل دمان در کارزاری

ندانم چونت باشد رستگاری

تو با شیر ژیان اندر نبردی

ندانم چونت باشد شیرمردی

در جایی که رفیدا از حال و روز رامین با گل داستان میزند میگوید:
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بکوشیدم بسی با پیل و با شیر

و جالب است که بر شیر و پیل و نهنگ که سالحهایی سنگینتر دارند برتر شمرده

به جنگ اندر شدم بر هردوان چیر

در جایی دیگر ویس پاسخ پیام رامین را چنین میدهد:
دال تو آن دلی کز پیل و از شیر

شده است:

نترسیدی هم از ژوپین و شمشیر

بغرد بدرد دل مرد جنگ

و در پاسخ رامین به او این بیت را میبینیم:
منم امشب نگارا چون یکی کس

کس اندر نیارد شدن پیش اوی

که شیرش پیش باشد پیلش از پس

چوگیرد شمار کم و بیش اوی

با همین مضمون در بیتی از هفت خوان اسفندیار عموی اسفندیار چاالکی و

و در نامهی دیگر ویس به رامین میخوانیم که:
نترسد بیدل از شمشیر بران

مر او را چه شیر و چه پیل و نهنگ

سرعت جنگاوری پیاده را از شیر و پیل برتر میداند و این هم نشان میدهد که

نه از پیل دمان و شیر غران

هردوی اینها سوارههایی سنگین اسلحه بودهاند:

در شاهنامه در بسیاری از جاها نام این رستهها در کنار هم قید شده که

پشوتن چنین گفت کز پیل و شیر

با مرورشان میشود درکی از پیوندها و تمایزهایشان به دست آورد .در بخش

به تنبل فزون است مرد دلیر

در داستان فریدون گویی پیلها در برابر شیر و پلنگ قرار گرفتهاند و

مربوط به خسروپرویز اشارهای هست به جنگاورانی که انگار به ردهی پلنگ تعلق

احتماال در اینجا چاالکی و سرعت متفاوت این دو قطب مورد نظر بوده است:

دارند ،چون شمارشان زیاد است و با لقب سادهی مرد جنگی مشخص شدهاند،
به یک دست بربسته شیر و پلنگ
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اسفندیار در هفت خوان خویشتن را بر همهی این رستهها چیرهگر
میداند:
بسی شیر و دیو و پلنگ و نهنگ

تبه شد به چنگم به هنگام جنگ

و در داستان سیاوش نمونهی دیگری هست که با اشاره به پلنگ و پیل انگار کل
سپاه دشمن را در نظر داشته است ،چرا که این دو قطبهای پیادهی سبک اسلحه
و سوارهی سنگین اسلحهشان را نشان میدهند و شایان توجه است که گوینده
خود را به رستهی شیر متعلق میداند:
همان شیر پرخاشجویم به جنگ

بدرم دل پیل و چنگ پلنگ
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ا ست ،که تجلیِ ا صلی هوروس م صری هم ه ست .بهرام هم در قالب شاهین
بازنموده می شود ،و هم در نمادپردازی تاجهای سا سانی به صورت بال شاهین

پنجم :عقاب

تجلی یافته و نگهبان فر شاهن شاهی تلقی میگردد .احتماالً پیوند میان شاهین و
چنان که دیدیم در او ستا بهرام با ده جلوهی گوناگون ستوده شده و حد سی

بهرام امری متأخر بوده و در عصـر هخامنشـی زیر تأثیر هوروس مصـری انجام

که در این نوشــتار پیگیریاش میکنم آن اســت که هریک از اینها احتماال در

پذیرفته ا ست .چون در بهرام ی شت که متنی کهن ا ست ،شاهین ن سبت به سایر

ابتدای کار توتم یکی از قبایل آریایی ع صر پی شازرت شتی بودهاند که بعدتر به

جانورانِ ن مای ندهی بهرام برتری خاصــی ندارد و تن ها یکی از ده جلوهی او

یک سبک رزمی تکامل یافتهاند و در نهایت با متحد شدن جمعیتهای آریایی در

محسوب میشود.

قالب ک شور ایران به شیوههای متفاوت بزرگدا شت بهرام دگردی سی یافتهاند و

عقاب یا شــاهین ،در بهرام یشــت موقعیتی حاشــیهای و فرعی دارد ،اما به

برای رمزگذاری ر ستههای ارت شیانی به کار گرفته شدهاند که بر آن سبک رزمی

تدریج در اســاطیر ایرانی برجســتگی می یابد و این چنان که گفتم ،زیر تأثیر

مسلط بودهاند.

باورهای م صری ا ست .کردهی چهاردهم بهرام ی شت که به خاطر برج ستگی

در میان این ده جانور یکی به تدریج بر بقیه غلبه میکند و در دوران ساسانی

نقش اهورامزدا و زرتشت در آن به زمانی متأخرتر تعلق دارد ،در کل به ستایش

نماد ویژهی بهرام شـمرده میشـود .جانورِ محبوب بهرام در این دوران شـاهین

وارغن /شــاهین اختصــاص یافته اســت .در این کرده زرتشــت از اهورامزدا
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چرمی و کم شدن کاربرد کمان در نبردهای منظم است.

میخواهد تا راه مقابله با جادوی مردمان بدخواه را به او نشــان دهد .اهورامزدا
میگوید که مالیدن شاهپر شاهین به تن ،جادوی د شمنان را از بین میبرد ،1و
این که به همراه داشــتن اســتخوانی از این پر نده جن گاور را در م یان نبرد
شکستناپذیر میسازد و داشتنِ پرِ آن ،باعث بزرگواری و فرهمندی میشود.

2

در منابع دوران ا سالمی نیز ا شارههایی به عقاب و شاهین میبینیم که ن شان
میدهد در اینجا نیز احتماال با یک سبک رزمی سر و کار داشتهایم .این اشارهها
به ن سبت ج سته و گریخته ه ستند و از این رو چنین مینماید که شیوهی رزمی
از اشــارههای شــاهنامه بر میآید که انگار ســبک رزمی عقاب به کمانگیران

عقاب که بی شک در دوران ساسانی رونق و شکوهی داشته ،تا دوران فردوسی
و قرن پنجم هجری از یادها رفته باشــد .یک دلیل این امر احتماال تحول خفتان

مربوط میشده است .در داستان منوچهر میخوانیم که

 .1بهرام یشت ،کرده  ،۱۴بند .۳۵

 .2بهرام یشت ،کرده  ،۱۴بند .۳۶
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کمان کیانی گرفتم به چنگ

به پیکان پوالد و تیر خدنگ

ز شاهین وز باز و پران عقاب

ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب

عقاب تکاور برانگیختم

چو آتش بدو بر تبر ریختم

همه برگزیدند پیمان اوی

چو خورشید روشن بدی جان اوی

در بخش مربوط به پادشاهی لهراسپ پهلوانی که به عقاب مانند است چنین

نمونههای دیگری هم داریم که نشان میدهد عقاب رستهای از پهلوانان در کنار

وصف شده:

رستههای شیر و پلنگ بوده است .نمونهاش در داستان سهراب است ،آنجا که

سواریست گردافکن و شیرگیر

تهمینه در ابتدای ماجرا به رستم میگوید:

عقاب اندر آرد ز گردون به تیر

و در رزم کاووس با شاه هاماوران شکست خوردن سپاه چنین وصف شده است:
بدرید چنگ و دل شیر نر

هرآنکس که گرز تو بیند به چنگ
برهنه چو تیغ تو بیند عقاب

عقاب دالور بیفکند پر

بدرد دل شیر و چنگ پلنگ
نیارد به نخجیر کردن شتاب

بیتهایی در شاهنامه هست که نشان میدهد عالوه بر عقاب نام شاهین و باز نیز

گذشته از این به همان شکلی که دربارهی نهنگ و پیل دیدیم ،ظاهرا اسب پهلوانان

برای این رسته کاربرد داشته و به احتمال زیاد همهشان به جانور یکتایی اشاره

نیز گاه به عقاب تشبیه میشده است .چنان که در داستان کاموس کشانی

میکردهاند که همان ورغن اوستایی و نماد بهرام در عصر ساسانی است .نمونهاش

میخوانیم:

آن که در شرح شکوه و جالل خسروپرویز میخوانیم که پهلوانان و سرداران همه

به اسپ عقاب اندر آورد پای

مطیع او بودند و با او پیمان داشتند .این موقعیت چنین وصف شده است:



برانگیخت آن بارگی را ز جای

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

از نقاشیهایم( :مجموعهی روحِ خوراک)
قیفبغ!
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دیو پرستان
 )۱با توجه به ارجاعهایی که در گاهان وجود دارد ،میتوان تا حدودی

بخشی از کتاب «زند ِگااهن»

زمینهی دینی پیرامون زرتشت و دین بومیای را که او با آن دشمنی میورزید،
بازسازی کرد .ناگفته نماند که بخش مهمی از خدایان باستانی ایرانیان پس از چند
قرن که بر دین زرتشت گذشت ،از درِ پشتی وارد ایزدکدهی زرتشتی شدند و به
مرتبهی فرشتگان بسنده و در دستگاهی منسجم و سازگار از سلسله مراتب امور
قدسی جایگیری کردند .این روند قاعدتاً در دوران هخامنشی تکمیل شده است؛
چراکه در این زمان بود که مغان برای نخستین بار در سطحی جهانی تاثیرگذار
شدند و با اشغالکردن موقعیتهایی کلیدی در سازماندهی دینی دولت هخامنشی،
نقشی مهم را ایفا کردند .در ضمن در همین دوران هم بود که سیاست
آزادمنشانهی هخامنشیان در باب دینِ اتباعشان به ترکیبهای گوناگون از آرای
دینی متفاوت منتهی شد  .بسیاری از وامگیریهای مذهبی عمده (مثالً وامگیری
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یهودیان از زرتشت یا محفلهای رازآموز یونانی از مغان و مغان از مصریان و

مهمی که در گاهان جلب نظر میکند ،آن است که گذشته از اهورامزدا ،از هیچ

 )...در این زمان آغاز شد .آثار اوستایی مهمی مانند یشتها که بازماندهی پرستش

خدای دیگری نام برده نشده است .تنها ارجاعهای روشنی که به امور قدسی یا

خدایان باستانی ایرانی و یادگاری از تقدس پیشازرتشتیاند ،در این زمان به متون

اهریمنی وجود دارد ،در منظومهی واژگانی که توسط خود زرتشت ابداع و معرفی

دینی زرتشتی راه یافت و ترکیبی نو را در میان یکتاپرستی افراطی زرتشتی و

شده ،محدود شده است .به این معنا که بارها از بهمن و اشه و سپندارمذ و امرداد

چندخدایی باستانی ایرانیان پدید آورد.

و خرداد نام برده شده ،بیآنکه حتی نامی از مهر و هوم و آناهیتا و زروان و وای

در اینجا قصد ندارم گاهان را با توجه به یشتها تفسیر کنم .هرچند چنین

در میان باشد .نویسندگانی مانند مری بویس این را تصادفی و به عنوان مثال غیاب

کاری ،شدنی و الزم است .فعالً به دلیل کوتاهی زمان و فضا ،بحث خود را بر

نام مهر در گاهان را غیرعمدی و ناشی از محتوای خاص آن دانستهاند .دیگرانی

گاهان متمرکز میکنم و تنها در شرایط ضروری برگههایی را از متون متأخرتر

هم هستند که در این غیاب معنایی بیشتر مییابند و زرتشت را به دشمنی با

گواه میآورم و خوانندهی عالقمند را به شرحهای دیگری ارجاع میدهم که بر

خدایان باستانی متهم میکنند و خودداری از ذکر نام ایشان را تدبیری برای

متون متأخرتر زرتشتی نوشتهام و مکمل بحث کنونی ما تواند بود.

راندنشان از سپهر باورهای مردم میدانند .به گمان من با خواندن دقیق گاهان،
پاسخی صریح و روشن دربارهی این دو گزینه به دست میآید .

یکی از بحثهای داغ در مورد دین زرتشتی اولیه آن است که ارتباط
زرتشت با خدایان ایرانی مسلط بر ایزدکدهی قبایل کوچگرد چه بوده است؟ امر
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است  .عالوه بر واژهی حکم (اورواتا) ،دو عبارت آموزه (سانگهه) و کالم مقدس

در گاهان ،دروغزنان به صورت جماعتی توصیف شدهاند که برای خود
کاهنان و روحانیانی دارند .این کاهنان و روحانیان که قاعدتاً مبلغ دین کهن

(مانتره) نیز میتواند به آیین دروندان ارجاع دهد:

آریاییان بودهاند و رقیب و دشمن زرتشت تلقی میشدند ،معموالً با نام «آموزگار

آموزگار بد با آموزش خویش سخن (ایزدی) را بر میگرداند (تحریف میکند)

بد» (دوش-سَستیش) برچسب میخورند .آموزگار بد با زبان و باور پلیدش

و خرد زندگی را تباه میسازد.

مردمان را به گمراهی میکشاند و دروغزنان ،پیروان ایشان و گمراهشدگان به

و

دست ایشاناند .آنان سخن ایزدی را تحریف میکنند و برخی از ایشان مانند

پس هیچ یک از شما به مانتره و تعالیم (ساسانائوس) دروندان که خانمان و روستا

بندَوَه که در گاهان به اسم ،مشخص شدهاند ،آشکارا رهبران روحانی نیرومند و

و کشور را به ویرانی و تباهی میکشند ،گوش فرا ندهید و با رزمافزار در برابرشان

بانفوذی بودهاند.

بایستید.

آموزهی زرتشتی در برابر آموزهی مخالفانش قرار میگیرد .یعنی کسانی

پس این آموزگاران بد نیز مانند زرتشت به احکام و آموزههایی مسلح

که به دین کهن آریاییان اولیهی کوچگرد پایبند بودهاند و زرتشت ایشان را

بودهاند .در مورد اعتقادات و مراسم این کاهنان باستانی ،چند نکتهی برجسته در

هواداران دروغ میداند .این کاهنان رقیب نیز برای خود احکام و آموزههایی

گاهان وجود دارد .

دارند .چنانکه بارها در کنار احکام اشونان از حکمهای دروغزنان نیز سخن رفته
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نخستین مورد که بسیار هم جالب است ،آنکه این کاهنان به همراه پیروان خویش،

احتماالً زرتشت این امر را که توسط کاهنان قبیلهای مشروعیت مییافته،

اهورامزدا را نیز میپرستیدهاند ،چنانکه در  ۱ /۳۲این نکته تصریح شده است.

دستمایهی نکوهش خود قرار داده است .زرتشت ایشان را از آن رو شماتت

بنابراین اهورامزدا را نیز باید یکی از خدایان باستانی و کهنسالی دانست که در

میکند که «کشتزارها را ویران میکنند و جنگافزارها را بر روی اشونان

زمان ظهور زرتشت در ایزدکدهی آریاییان جایگاهی تثبیتشده داشته است .در

میکشند« .
سومین نکته آنکه این کاهنان به شیوهای کهن برای خدایان قربانی

شرایطی که همگان او را در کنار سایر خدایانشان ستایش میکردند ،زرتشت به

میکردهاند .قربانیکردن ،در کل با کشتن موجود زنده و تغذیهی خدایان از روح

یگانگی بازتعریفش کرده و به این ترتیب سایرین را نفی کرده است .
دومین نکته آنکه این کاهنان با سبک زندگی کشاورزانه دشمنی داشتهاند.

یا بوی سوختنِ بخشهایی از بدنِ آن همراه است .از این روست که مخالفت

اشارههای فراوانی که به ویرانی و تباهی کشتزار به دست دروغزنان وجود دارد،

زرتشت با این خدایان و مراسمشان به دشمنیاش با مراسم قربانی تعمیم یافته

با این تأکید چندباره همراه است که آموزگاران بد مردم را به این تباهی سوق

است .در گاهان اشارههای زیادی به این مراسم و مخالفت روشن و صریحی با

میدهند .بنابراین کاهنان یادشده در زمینهای کوچگردانه به کار مشغول بودهاند

آن وجود دارد .کانون مرکزی این مخالفت ،قربانی گاو است که در جوامع باستانی

و چنانکه میدانیم ،یکی از روشهای فرعی تولید اقتصادی در جوامع کوچگرد

برای مهر انجام میپذیرفته است .پیش از ورود به بحثِ مهرِ گاوکش ،باید چند

کهنسال ،دستبردزدن به جوامع مستقر و کشاورز و غارت ایشان بوده است.

نکته را در مورد گاو روشن کرد.
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 )۲نخست آنکه کلمهی گاو در زبان اوستایی ،گِئوش است .این واژه از

برخالف اسب و گوسفند و بز نمیتواند مسافتهای طوالنی را در جستوجوی

ریشهی هند و اروپایی «جی /گی» به معنای «زندهبودن و وجودداشتن» گرفته شده

چراگاه بپیماید و از این رو هرگز در میان رمههای انبوه کوچگردانان جای نداشته

است و هم معنای گاو و هم معنای جهان میدهد .واژگانی مانند کیهان و جهان

است .

و گیاه در فارسی امروزین از همین ریشه مشتق شدهاند .در ضمن این نکته را از

بنابراین نام گاو ،گرانیگاهی رمزی بوده که میتوانسته است مورد

یاد نبریم که زرتشت وقتی از گیتی سخن میگفت ،سرزمینهای کشاورزیشدهی

استفادهی زرتشتِ شاعر قرار گیرد .زرتشت در گاهان بازی استادانهای با این

آباد را در نظر داشت و کاهنان ایزدان کهن را نیز به دلیل مقدسندانستن این

جناس کرده و نام گاو را به شکلی به کار برده است که گاه به راستی معلوم

زمین و گیاهان روینده بر آن نکوهش میکرد .سرکردگان قبیلهای که به گیتی/

نیست گاو را در نظر دارد یا جهان را .بازی خالقانهی او با جناسهایی از این

کشتزارها هجوم میبردند و مردم یکجانشین را کشتار و غارت میکردند ،همان

دست در جاهای دیگری هم به چشم میخورد و از این رو نمیتوان آن را

مهرپرستانی بودند که برای خدای بزرگ خویش ،گاو را قربانی میکردند .گاوی

تصادفی دانست .

که از سویی از نظر زبانی همتای گیتی بود و از سوی دیگر رمهی محبوب

در واقع گمان من آن است که زرتشت شاعر که بیتردید اندیشمند بزرگ

کشاورزان به شمار میرود .در واقع حضور گاو در میان رمههای یک نظام

و نوآوری هم بوده ،سخن خود را با زبانی دوپهلو بیان کرده است .زبانی که یک

اجتماعی ،نشانهی استواری بر کشاورز و یکجانشینبودن ایشان است؛ چراکه گاو

سویهی آن به امور ملموس و آشنای سنتی اشاره داشته و بنابراین برای مردم
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عادی مفهوم بوده و در ضمن ،سویهی دیگر آن به اموری انتزاعی و فلسفی ارجاع

کوچگردانه وفادار باقی ماندند ،ادامه پیدا کرد .چندانکه در دوران اشکانی،

میداده است .چه بسا که رازِ آموختهشده در محفل مغان ،همین معنای نهانی و

نمودهای بارزی از احترام به مهر را در میان جنگاوران و اشراف رزمآور اشکانی

انتزاعی گزارههای گاهانی و «ژرفساخت» آموزههای زرتشتی بوده باشد.

نیز میبینیم که خویشاوند سکاها بودند .
مهر ایزدی است که به خاطر قربانی گاو شهرت دارد .بر طبق یکی از

درخشانترین نمونه از این بازیهای زبانی دوپهلو را در واژهی گاو میتوان

اساطیر مشهور ،او در آغاز آفرینش گاو را قربانی کرد و از خونش زندگان را

بازجست .
یکی از بلندپایهترین ایزدان ایرانی کهن ،مهر است .مهر ایزد متولی عهد

بیافرید .بعدتر ،مراسم قربانی گاو به دست مهر با آیین خدای شهید پیوند خورد

و پیمان بوده و به خصوص در جوامع کوچگردی که اتحادها و توافقهای

و گاوِ قربانیشده نماد کشتهشدنِ نفس برای بخشایش گناهان دانسته شد و این

میانقبیلهای با عهد و پیمان استوار میشده ،مهم و ارجمند دانسته میشده است.

برداشتی است که در االهیات مسیحی و عرفان ایرانی تا به امروز استمرار یافته

مهر در ضمن ایزدی مردانه است و از دیرباز به عنوان خدای حامی جنگاوران

است .مهر بعدها با خورشید همانند دانسته شد و بنابراین او را ایزد نور و روشنایی

محبوبیت داشته است .تردیدی وجود ندارد که در زمان زرتشت نیز مهر را

و راستی نیز دانستند .به همین ترتیب او داور نهایی عهد و پیمانها و انتقامجویی

میپرستیدهاند و برایش در دستگاه چندخدایی ایرانی ،موقعیتی مرکزی قایل

هراسآور دانسته میشد که پیمانشکنان را مجازات میکرد.

بودهاند .این مرکزیت بعد از زرتشت هم در قبایل سکا که به سبک زندگی
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در گاهان اشارههای فراوانی به مهر و آیینهای مهرپرستی وجود دارد ،بیآنکه

منفی تنها موردی است که شورآفرین و برانگیزاننده مینماید و به ویژه در میان

نامش به صراحت ذکر شود .مهمترین نمود این امر ،آن است که گاو ،یعنی

جرگههای رزمآور و جنگجویان ،معموالً همچون حسی مثبت و ارزشمند ارزیابی

موضوع قربانیشدنِ مهر ،خود همچون موجودی مقدس در گاهان بازنموده و

میشده است .
زرتشت از بیخ و بن با خشم دشمنی میورزد .در حدی که در ادبیات

روانش چندان بلندپایه دانسته شده است که نه تنها با اهورامزدا سخن میگوید
که از او گله هم میکند:

بعدی زرتشتی او را همچون یکی از دیوهای بزرگ و مهیبآفریدهی اهریمن

«روان گاو نزد شما شکایت کرد :مرا برای چه آفریدی؟ که مرا آفرید؟ خشم و

تصویر میکنند .در خو ِد گاهان هم مقدماتی برای این دیدگاه وجود دارد .چنانکه

چپاول و تندخویی و گستاخی و درازدستی مرا یکسره در میان گرفته است .مرا

در همین هاتِ شکایت گاو ،کمی بعدتر ،در آنجا که روان گاو از ستم دروغزنان

جز تو پشت و پناهی نیست .اینک رهانندهای شایسته به من بنمای».

مینالد ،ایشان را هواخواه دروغ و خشم مینامد  .در جایی دیگر میگوید« :آن

خودِ این نکته که زرتشت گاو /جهان را صاحب روانی دانسته و قضیهی

دژخردانی که با زبان خویش خشم و ستم میافزایند و مردم کارآمد و پرورشگر

قربانی را از زاویهی دید او نگریسته و قربانیشدنش را با نیروهایی منفی مانند

را از کار خویش باز میدارند ،زشتکردارند و خواهان کردار نیک نیستند .از

تندخویی و گستاخی و چپاول مربوط دانسته ،کامالً معنادار است .واژهی دیگری

وجدان دروغآلودهی تو دیوها پدید خواهند آمد«.

که در اینجا جلب نظر میکند ،خشم است .خشم در میان عواطف و احساسات
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از این رو کامالً مشخص است که زرتشت نسبت به خشم و خشونت نهفته در
مراسم جرگهی جنگاوران و قواعد حاکم بر آیین مهر (به ویژه مراسم خونین
قربانی گاو) نظری منفی داشته است .او اصوالً با کشتن جانداران برای مقاصد
دینی مخالفت میکند و این یکی از دالیلی است که میتوان دستگاه نظریاش را
روشنفکرانه ،فلسفی و حتی کافرانه دانست .برگهی دیگری که مخالفت زرتشت
با آیین مهر را نشان میدهد ،به توصیف کاهنان دروغ مربوط میشود که :
»به راستی او هنگامی که دیدن زمین و خورشید با دو چشم را بدترین (گناه)
میخواند ،کسی است که سخن (ایزدی) را برمیگرداند (و تحریف میکند).
اوست که دانا را به جرگهی دروغزنان در میآورد .اوست که کشتزارها را ویران
 )۳در میان عناصر بنیادین اساطیر مهرپرستانه ،شخصیت برجستهی

میکند .اوست که رزمافزارها را به روی اشونان میکشد«.
این وصف با مراسم رازورزانهی مهرپرستان که تا دو هزار سال بعد در

دیگری وجود دارد که موضعگیری گاهان در برابرش ،بیانگر این است که وی

روم رواج داشت و در زیرزمینها و غارها برگزار میشد ،کامالً همخوانی دارد .

جمشید است .کسی که شکلِ زمینیشدهی ایزد مهر است و نیای افسانهای تمام
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اقوام آریایی محسوب میشود .در اساطیر ایرانی ،او نخستین پادشاه بزرگ کل

جمشید ،نخستین نیای آریاییان کهن ،اولین شاه-پهلوان اساطیری و در

گیتی و فراهمآورندهی مبانی تمدن محسوب میشود .این در حالی است که به

سنت زرتشتی نخستین گناهکار است .او همان کسی است که به خاطر سه گناهِ

خاطر کشتن گاو در اساطیر زرتشتی گناهکار دانسته شده است .این به تنهایی

بزرگش فره ایزدی را از دست داد و به همین دلیل هم به چنگ ضحاک گرفتار

انقالبیبودن نگرش زرتشتی را نشان میدهد؛ چراکه او در هر دو پهنهی اساطیر

شد و به قتل رسید .گناهان جمشید را در متون متفاوت به اشکال متفاوتی فهرست

هندی و ایرانی همچون نخستین انسان و نیای مشترک تمام اقوام آریایی اعتبار و

کردهاند .چنانکه در نوشتار دیگری به طور مفصل بحث کردهام  ،به نظرم هر سهی

ارجی فراوان دارد .این احترام چندان بوده است که حتی پس از ظهور دین

این گناهان صورتهای متفاوتی از یک کنش باشد و آن هم غصبکردن جای

زرتشت و مخالفت او با جمشید نیز از میان نرفت و داستان او به شکلی بازتعریف،

خداوند است .
سه گناه جمشید ،کشتن گاو و خوردن گوشت او ،دروغگفتن و ادعای

اما نه چندان دیگرگونشده در قلب تاریخ اساطیری جهان باقی ماند .در گاهان
تنها یک جا به جمشید اشاره شده است:

خداییکردن است .این سه فعل با یکدیگر قابل جمع است .یعنی اگر جمشید گاوِ

جَمِ ویونگهان (جمشید پسر ویونگهان) نیز که برای خشنودی مردمان و خویشتن،

قربانی برای خدایان را خود خورده باشد ،به طور تلویحی ادعای خدایی کرده و

خداوند جهان را خوار شمرد ،از این گناهکارانِ نامبردار است .

این همان است که دروغ هم دانسته شده است .در ضمن باید توجه کرد که کنش
اصلی جمشید نه گوشتخواری که کشتن گاو است .کشتن گاو و ادعای
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خداییکردن دقیقاً همان کاری است که ایزد مهر انجام میدهد .از این رو معقول

 )۴مخالفت زرتشت با ایزدان باستانی ،تنها به مهر منحصر نمیشود .دست

مینماید که جمشید را شکلی زمینیشده و تجسمی انسانی از ایزد مهر بدانیم .در

کم یک اشارهی صریح دیگر نیز وجود دارد که دشمنی کاهنان پریستار هوم را

این حالت ،نکوهش جمشید در گاهان میتواند جای خالی اظهار نظر در مورد

نسبت به زرتشتیان نشان میدهد .امروز آیین پرستش هوم ،بخشی مرکزی از

مهر را پر کند .زرتشت نمیتوانسته است ،جمشید را گناهکار بداند و همزمان

مناسک زرتشتی را تشکیل میدهد و اثری از قربانی جانوری در آن دیده نمیشود.

چنانکه بویس ادعا کرده است ،در مورد مهر ،نظری جانبدارانه داشته باشد .

با این وجود از اشارهی گاهان برمیآید که زمانی کاهنان هوم برای بزرگداشت
خدای خود ،جانداران را به قتل میرساندهاند .
هوم ایزدی گیاهی بوده که نوشابهی برآمده از آن برای هندیان (سومَه) و
ایرانیان (هَئومَه) مقدس دانسته میشده است .هندیان و ایرانیان باستان معتقد بودند
نوشیدن هوم باعث جاویدانشدن فرد میشود .از این رو هوم را با صفتِ
«دوردارندهی مرگ» میشناختند .این صفت به صراحت در هومیشت به کار گرفته
شده است که از بقایای آیین پرستش هوم به شمار میرود .در گاهان ،اما معلوم
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است که یکی از هماوردان بزرگ و نیرومند زرتشت –کاهنی به نام گرهم -از

دایرهی عقاید و مناسک زرتشتی وارد شد ،اما در گاهان آشکارا نکوهیده شده

پریستاران هوم بوده است:

است:

گرهم و کویها از دیرباز برای به ستوهآوردن وی (زرتشت) خرد و نیروی خود

ای مزدا! کی مردمان آموزههای تو را در خواهند یافت؟ کی پلیدی این می را

را به کار گرفتهاند .آنان بر آن شدند که از دروغزنان یاری خواهند و گفتند که

برخواهی انداخت که کرپنان بدکار (مردم را) بدان میفریبند و فرمانروایان بد با

زندگی باید به تباهی کشیده شود تا «دوردارندهی مرگ» به یاریشان برانگیخته

خردِ برخاسته از آن بر سرزمینها فرمان میرانند ؟

گردد .
کاهنان هوم ،این گیاه را در هاون میکوبیدند و عصارهاش را با شیر

 )۵از همین چند اشاره برمیآید که زرتشت در برابر تمام ساختارهای

میآمیختند و همچون نوشابهای نیروبخش و احتماالً توهمزا مصرف میکردند.

ورجاوند دوران خود موضع گرفت و تمام مراسم مرسوم و خدایان محبوب در

رسم نوشیدن هوم به بزرگان و سرکردگان دینی یا نظامی منحصر بود؛ چراکه

دوران خود را نفی کرد و به عنوان نمودهای دروغ اهریمنی از دایرهی امور قدسی

معتقد بودند نوشیدن هوم باعث جاودانگی میشود .در اساطیر هندی ،همین

خارجشان دانست .راهبرد او آن بود که این نظام تقدس کهن و کوچگردانه را با

نوشابه بود که سومَه نامیده میشد و خدایان با نوشیدنش نامیرا میشدند .هوم

چارچوب نوین و انتزاعی شگفتی جایگزین کند .برای انجام این کار ،عناصر

بعدها توسط مغانی که هوادار بازجذب اساطیر کهن ایرانی بودند ،بار دیگر در

اصلی نیروهای قدسی کهن و ایزدان باستانی را به سادهترین و بنیادیترین شکل
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ساده کرد و بعد این اشکال خامپایه را در نظامی نوظهور از مفاهیم مقدس ادغام

دیرگاهی بعد ،نمادهایی مصری و حتی بعدتر اسالمی نیز وارد این دایره شد.

کرد .به این ترتیب بود که استخوانبندی چارچوب نظری زرتشتی -که در بنیان

کامیابی و موفقیت مغان و استواربودنِ آن هستهی مرکزی از باورهای فلسفی

خود کامالً فلسفی است -با گوشتهای از روایتها و رمزگان ملموس و

زرتشتی را از اینجا میتوان دریافت که با وجود این وامگیری پردامنه و همهجانبه

طبیعتگرایانه پوشیده شد که امور ورجاوند را به شکلی آشنا و بدیهی در اختیار

در مراسم و آیینها و نام و نشان ایزدان باستانی ،دین زرتشتی همچنان انسانمدار،

مومنان عامی قرار میداد .

ارادهگرا و یکتاپرست باقی ماند و محتوای معنایی خود را با سرسختی حفظ کرد.
هرچند در برابر این وفاداری به بازنویسی مداوم و بازسازی پیوستهی گوشتهی

خواص دین که مغان بودند ،اما به آموزههایی دسترسی داشتند که هستهی

اساطیریاش تن در داد.

انتزاعی و فلسفی این نگرش را به شکلی صریح مورد تأکید قرار میداد .از این
رو بود که مغان در مسیر تاریخ به قیمت حفظ این هستهی مرکزی ،گوشته را در
هر دورانی از نو ساختند و در وامگیری و بازتعریف رمزگان نمایشی و ظاهریای
که سطوح بیرونی دین را تشکیل میداد ،درنگ و تردیدی نشان ندادند .به این
ترتیب بود که پس از مرگ زرتشت و توسعهی سریع این دین در دوران
هخامنشی ،ایزدان باستانی بار دیگر در قالب فرشتگان به این دین بازگشتند و
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آغازگاه و گشایش (انتشار یافته چند روز پیش از نشست بحث):
مباحثه :نظریهی سیستمهای پیچیده در جامعهشناسی
شروین وکیلی :پیشنهادم آن است که دربارهی این پرسشها بحث کنیم:
گروه تلگرامی «بینش جامعهشناسی» ،دوشنبه  ،۱۳۹۶/۴/۲۶ساعت ۲۳-۲۰

 )۱چه روایتهایی از رویکرد سیستمی وجود دارد و شاخصهای بنیادین
آن و پیشداشتها و راهبردهای متمایز کنندهاش با سایر سرمشقهای نظری کدام

پیشدرآمد :بحث مورد نظر در شامگاه دوشنبه  ۲۶تیر ماه بنا به دعوت

است؟

دوست گرامی دکتر مصطفی عبدی در گروه تلگرامی «بینش جامعهشناسی» انجام

 )۲چرا رویکرد سیستمی را نیرومندتر و کارگشاتر از سایر برنامههای

پذیرفت .این گروه که نزدیک به هزار عضو دارد ،به طور تخصصی به مباحث

پژوهشی میدانم؟

جامعهشناسی میپردازد و اغلب اعضایش استادان و دانشجویان این رشته هستند.

 )۳چه نمونههای عینی و روشنی از کاربرد این روششناسی در دست

برای پرهیز از درازگویی هنگام آوردن نام سخنگویان القاب و عناوین از قبیل

است که کارآیی سرمشق نظریام و دقت بیشترش نسبت به رویکردهای مشابه را

دکتر و استاد حذف شدهاند و چند گزارهی رد و بدل شده میان اعضای گروه که

نشان میدهد؟

جنبهی تعارف و خوشامدگویی داشت نیز در این متن روایت نشده است.
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 )۴نقاط قوت و ضعف رویکرد سیستمی در برابر سرمشقهای نظری دیگر

اسطورهشناسی آسمان شبانه) و تحلیل متون فلسفی (کتابهای زند گاهان /تاریخ

-به ویژه رویکرد نومارکسیستی که بیشترین بحثها بینابینشان رخ داده -چیست؟

خرد ایونی /افالطون /تاریخ خرد بودایی) .همهی کتابها بر تارنمای سوشیانس و

پ.ن :بدیهی است که من از موضع دفاع از نگرش سیستمی سخن

کانال تلگرامم به شکل الکترونیکی در دسترس است .به عنوان پژوهشهای مستقل

میگویم و همهی گزارههای یاد شده نقد پذیر هستند و هدف ارزیابی و محک

و کوچکتر «جامعهشناسی جوک و خنده» و «دربارهی زمان» هم میتواند برای

زدن این چارچوب است.

دوستان جالب باشد.

پیشنهادم برای منابع :کتاب نظریهی سیستمهای پیچیده که سرمشق
نظریام را در آن شرح دادهام + ،کتابهای «نظریهی قدرت» «نظریهی منشها» و
«روانشناسی خودانگاره» که کاربستاش در حوزهی جامعهشناسی است.
متونی که در آن مدل نظریام را این حوزهها نشان دادهام :در بازخوانی
و بازنویسی تاریخ ایران (کتابهای کوروش رهایی بخش /داریوش دادگر/
اسطورهی معجزهی یونانی /تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی) و اسطورهشناسی
(کتابهای اسطورهشناسی پهلوانان ایرانی /اسطورهشناسی ایزدان ایرانی/



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

سرمشق نظری متاثر بودهاند .خواه مثل پارسونز و لومان و ماتورانا مستقیما خود
را در آن بستر تعریف کرده باشند و چه مثل فوکو و برودل و پیروان مکتب آنال

بحث و هماندیشی:

از آن وام ستانده باشند و چه مثل هابرماس و فرانکفورتیها خود را در تقابل با
آن دیده باشند.

شروین وکیلی :تاریخچهای کوتاه از رویکرد سیستمی :چنان که همهی

چند اصل بنیادین در رویکرد سیستمی )۱ :پدیدارهای اجتماعی در هم

دوستان آگاهی دارند ،چارچوب سیستمی از درهم آمیختن چندین مسیر پژوهشی

تنیده و الیه الیه و پیچیده هستند ،و از این رو به رویکردی میانرشتهای برای فهم

متفاوت پدید آمد و صورتبندی آغازیناش را لودویک فون برتالنفی در ابتدای

و تحلیلشان نیاز داریم )۲ /روششناسیای معتبر است که دقیق و عینی و

دههی  ۱۹۵۰با کتاب «نظریهی سیستمهای عمومی» به دست داد .این چارچوب

رسیدگیپذیر باشد .یعنی در این چارچوب مفهومسازی بدون پیوند با تجربهی

تا دههی  ۱۹۷۰با رونق فراوان در علوم انسانی به کار گرفته شد و پس از آن در

عینی معتبر قلمداد نمیشود ،و این شاخه به ویژه از زیستشناسی و علوم پایه

دههی  ۱۹۸۰و نیمهی آغازین  ۱۹۹۰افول کرد تا آن که در  ۱۹۹۵با انتشار کتاب

تاثیر زیادی پذیرفته است )۳ /پدیدارهای جامعهشناختی سلسلهمراتبی از نظمها

مشهور لومان -نظامهای اجتماعی -بار دیگر در مرکز توجه اندیشمندان قرار

را شکل میدهند و در هر سطح معادلهبندیها و الگوهایی از رفتار را مجاز

گرفت .تقریبا همهی اندیشمندانی که طی نیم قرن گذشته در زمینههای
جامعهشناسی ،تاریخ ،انسانشناسی و روانشناسی نام و ننگی یافتهاند از این
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میدارند .این پدیدارها همافزا هستند و به سیستمهایی خودسازمانده و خودزاینده

شده که بیشتر با نام دیدگاه زُروان شهرت یافته است .چون پرسش بنیادین آن

و تکاملی منسوب میشوند.

(چگونگی چفت و بست شدن من /سوژه /عاملیت با نهاد/جامعه/ساختار) بر

رحمت توکل :آیا نظریهی سیستمها همان دیدگاه ساختارگراست؟

مبنای پیکربندی مفهومی نو از زمان پاسخ داده میشود و زروان هم در ایران قدیم

شروین وکیلی :در واقع از ساختارگرایی هم اثری پذیرفته است ،اما در

نام ایزد زمان بوده است .دستگاه نظریام در کلیت انتزاعی اش در کتاب «نظریهی

زمانهی ما بیشتر پیروانش نوکارکردگرا هستند .شکل سنتیاش که برتالنفی معرفی

سیستمهای پیچیده» به چاپ رسیده و چهار کتاب دیگر (نظریهی قدرت /نظریهی

کرد به اسم نظریهی سیستمهای عمومی CST: General Systems Theory

منشها /روانشناسی خودانگاره /جام جم زروان) بدنهی مفهومیاش را به دست

برچسب خورد که در ایران به نادرست به نظریهی عمومی سیستمها ترجمه شده.

میدهند .بعد هم کاربستهایش را در حوزههای مربوط به تمدن ایرانی (تاریخ/

کارکردگرایی ساختاری پارسونز هم ادامهی همین جریان است .موج دوم آن که

فلسفه /اسطورهشناسی) نشان دادهام که هریک چند کتاب شده و همه شان بر

لومان نظریهپرداز اصلی اش است ر اغلب CST: Complex Systems

تارنمای سوشیانس ( )www.soshians.irدر دسترس دوستان است.

 Theoryمینامند.

عباس حسنوند :استاد وکیلی عزیز در زمینه نظریه سیستم ها درکل منابع
اندکی در دسترس هست .تا جایی که بنده البته سراغ دارم .چنانچه منابعی مد

شروین وکیلی :کاری که من در این چارچوب انجام دادهام نقد آرای

نظر جنابعالی هست معرفی کنید سپاسگزاریم.

لومان و بازسازی نگرش سیستمی بوده که به تدوین یک سرمشق نظری نو منتهی
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شروین وکیلی :بله در پارسی متاسفانه منابع اندکی داریم .جز کتابهای
خودم که فهرستشان آمد ،اصل کتاب برتالنفی با نام نظریهی عمومی سیستمها
ترجمه شده ،چند کتاب از نوربرت وینر و مکتب سیبرنتیک روسی برگردانده
شده ،و به تازگی چند اثر عمومی مثل کتاب میچل در شرح پیچیدگی یا کتابهای
ادگار مورن به پارسی برگردانده شده که همگی به موج اول نظریهپردازی
سیستمی مربوط میشوند .از آرای لومان تنها شمارهی  ۱۷ارغنون را داریم و
کتابی که شرح ناقصی از بحث او با هابرماس را عنوان کرده است .منابع اصلی
در این زمینه البته بسیار فراوان هستند .یعنی به نوعی میشود گفت که رویکرد
میانرشتهای و چارچوب سیستمی کم کم به نوعی هنجار نظری در سطح جهانی
تبدیل شده و به ندرت نظریهپردازی میبینید که به این آرا ارجاع ندهد یا خود
اسماعیل خدمتی مرصع :چند تا کتاب در چند سال اخیر در زمینه نظریه

را در تناسب با آن تعریف نکند .در حوزهی جامعهشناسی چنان که گفتیم مهمترین
چهره نیکالس لومان ( )Niklas Luhmannاست.

سیستم های پیچیده و نظریه اجتماعی نوشته شده که یکی از سودمندترین شان
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کتاب  David Byrneهست .البته ایشون هم ایده خودشون رو دارند و از

شروین وکیلی :برای آن که میدان بحث گشوده شود ،چند گزارهی بنیادی

هستی شناسی به نام  complex realismصحبت میکنند.

که در مدل نظریام فرض گرفته میشوند و احتماال چالش برانگیز باشند را
پیشنهاد میکنم تا مدارهای بحث روشنتر شود:

حمیده شیری :سالم ،مقاله یا کتابی در این زمینه هست که آرا نظریه

 )۱به وحدت هستیشناختی موضوع باور دارم .یعنی تمایز میان علوم

پردازان مختلف را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده باشد؟
شروین وکیلی :از آنجا که این رویکرد (به ویژه نظریهی سیستمهای

انسانی و علوم تجربی ،و تجربهی عینی و ذهنی ،و روش تحلیلی و ترکیبی ،و

پیچیده) جدید است و هریک از اندیشمندانش دستگاه نظری خاص خود را دارند،

رویکرد تفهمی و آزمونگرا را الیههای متفاوتی از یک پدیدهی یکپارچه و منسجم

متن شسته و رفتهای نداریم و به عبارت دیگر مکتبی با دگمهای مشخص در کار

میبینم و نه دوقطبیهایی که ناگزیر به انتخاب یکی از میانشان باشیم .به عبارت

نیست .با این همه برای این که نسبت این اندیشه با آرای دیگر در جغرافیای

دیگر منکر تمایز روششناختی میان علوم تجربی و انسانی هستم.

نظریات روشن شود در کتاب «روانشناسی خودانگاره» پنج سرمشق کالن

 )۲به اهمیت بنیادین «من» یا سوژه (یعنی سیستم خودآگاه کنشگر

روانشناسانه را در برابر آن شرح دادهام و در «نظریهی قدرت» هم رویکردهای

خوداندیش خودمختار) باور دارم .یعنی در مدل نظریام مهمترین گرانیگاه

جامعهشناسانهی رقیبش را برشمردهام.

پیچیدگی شبکهی عصبی مغز انسان و مهمترین گرهی شکست تقارن یا انتخاب
رفتاری در فضای حالت سیستم به منها باز میگردد .این دیدگاه از نقد و واسازی
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رویکرد لومان حاصل آمده و در تقابل با نگاه او قرار دارد ،که تا حدودی همسان

عبارتند از (بقا /لذت /قدرت /معنا :قلبم) که هریک به یکی از سیستمهای پایهی

با پساساختارگراها سوژه را از میانه بر میدارد.

یاد شده و سطوح سلسله مراتبی مورد نظرمان تعلق دارند.

 )۳ترکیب رخدادهای خرد و برآمدن ( )emergenceپدیدارهای کالن

گمان میکنم این چهار گزاره برای این که طرح پرسش شود و موضوع

از همنشینیشان روندی الگومند ،قاعدهدار و تبیین شدنی است که از سطوح

مباحثه قرار گیرد کافی باشد .اگر دوستان نظری و پرسشی داشته باشند ،در

زیستی تا فرهنگی در دست کم چهار الیهی توصیفی (زیستی /روانی /اجتماعی/

خدمتم.
شروین وکیلی :برای آن که میدان بحث گشوده شود ،چند گزارهی بنیادی

فرهنگی :فراز) باید مورد تحلیل قرار گیرد.

که در مدل نظریام فرض گرفته میشوند و احتماال چالش برانگیز باشند را

 )۴همهی سیستمهای تکاملی بنیادین ،که در هریک از چهار سطح یاد

پیشنهاد میکنم تا مدارهای بحث روشنتر شود:

شده یکیشان را داریم (بدنها /نظامهای شخصیتی /نهادهای اجتماعی /عناصر

محمود رئوفی :بنظرم اگر دالیل خودرا پیرامون عدم تمایز روش شناختی

فرهنگی یا منشها) متغیر بنیادین یکه ای دارند که کل رفتار خود را بر مبنای

علوم انسانی وعلوم تجربی توسعه دهید برای وضوح بحث مفید خواهد بود.

بیشینه کردن آن سازماندهی میکنند .این متغیرهای چهارگانه کلید فهم و

شروین وکیلی :اگر بخواهم از بنمایههای فلسفیاش شروع کنم ،باید به

صورتبندی نظری رفتار سیستمهای پیچیدهی اجتماعی را به دست میدهند و

این نکته تاکید کنم که اصوال ایدهی دوبنباورانهای که از قدیم در فرهنگ اروپایی



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

بوده و ایده و دوکسای افالطونی و بعدتر الهوت و ناسوت مسیحی و در نهایت

اندیشهی اجتماعی را طی قرن گذشته تعیین کرده و پیامدهای بحثبرانگیزی هم

تفکر تحیلی /روشن و ترکیبی /ذهنی کانت را نتیجه داده و به تمایز امر تفهمی

داشته است .یعنی دوقطبی علوم انسانی و علوم تجربی هم پشتوانهی فلسفی

از تجربی در دیلتای و بعدتر وبر انجامیده ،مردهریگِ سنتی فلسفی است که اصل

محکمی ندارد و هم پیامدهای خطاآمیزی را به دنبال میآورد.

موضوعهاش تمایز هستیشناختی گیتی و مینو ،و تقابل ذاتیِ امر محسوس و امر

محمود رئوفی :اینکه پاره ای مشابهت ها علوم مختلف انسانی وتجربی

ملموس است .این تقابل جز ایمان شبهدینی دلیل دیگری ندارد و باید نقد و

دارند آیا ما را مجاز می نماید که به نتیجه وحدت روش وهستی شناسی مشترک

واسازی شود .یعنی از یک منظر فلسفی هستی یک چیز یکپارچهی درهم تنیدهی

برسیم؟ جناب دکتر اینکه هستی ذاتی یکپارچه دارد منطقا مارا به هستی شناسی

یگانه است و از این رو روش پرداختن به آن نیز نباید به دو حوزهی سنتی ذهنی

واحد علوم مختلف رهنمون نمیشود؟چه دالیلی میتوان اقامه نمود؟

و عینی شکافته شود.
از زاویهای دیگر میتوان به ناکارآیی عملیاتی این رویکرد در
نظریهپردازی علوم اجتماعی تاکید کرد .اگر بخواهم وارد ریزهکاریهای
روششناسانهاش شوم شاید بحث از مدار خود خارج شود ،در این حد بگویم
که خطاهای چشمگیر و اثرگذاری از این پیشداشتها بر میخیزد که تاریخ
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اسماعیل خدمتی مرصع :کار دیوید برن خیلی شبیه دیدگاه زروان هست

رحمت توکلی :دکتر وکیلی ربط این تئوری سیستمها با نظریهی کنش

و دقیقا عین شما به اینکه لومان سوژه رو از طریق نظریه اش نابود کرده اشاره

متقابل دکتر تنهایی که از بلومر الهام گرفتهاند را بفرمایید.

داره ،حتی یک روش شناسی رو ارایه داده که االن کم کم داره جای خودش رو

شروین وکیلی :به نظرم مهمترین دلیل برتری رویکرد سیستمی بر

باز میکنه.

سرمشقهای رقیب آن است که برای جذب و ترکیب آرای دیگران در یک نظام
فکری منسجم و منظم میکوشد .رویکرد کنش متقابل نمادین یکی از شاخههایی

شروین وکیلی :بله ،کتاب بیرن و کاالگان متنی درسی و بسیار خواندنی

است که هم تاثیر زیادی بر این نگرش گذاشته و هم از آن تاثیر فراوانی پذیرفته

است .البته این دو نظریهی جدیدی ندادهاند و کتابشان شرح آرای نظریهپردازان

است .البته بلومر به نسل قدیم نظریهپردازان تعلق دارد و قدری پیش از بحثهای

دیگر سیستمی است .نقدشان به لومان هم به نظرم درست است .هرچند خودشان

مربوط به پیچیدگی قرار میگیرد .یعنی به تعبیری دیدگاه بلومر و بنابراین دکتر

از موضعی روششناسانه به آن حمله نکردهاند و بیشتر پیامدهایش را نقد کردهاند

تنهایی عزیز را باید موازی با دیدگاه تالکوت پارسونز خواند و با آن مقایسهاش

اسماعیل خدمتی مرصع :اینکه از ترکیب critical realism & CST
به کامپلکس ریلیزم رسیده اند فکر کنم نوآوری شون باشه.

کرد .دیدگاه سیستمهای پیچیده که بیشتر مورد نظر من است برخی از

محسن بختیار :اگر درست فهمیده باشم در مدل نظری شما مرزهای

پیشداشتهای رویکرد پارسونز و موج اول نظریهپردازی سیستمی را مردود میداند

تقسیم بندی علوم بر حسب متد و روش شکسته شده و به نوعی تلفیقی از تقسیم
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انقدر که بنده از محضر اساتید روش شناسی و فیلسوفان ذهن اموختم،

بندی ها را پذیرفته وبکارگرفته اید .آیا در مدل نظری شما از اصول دیالیکتیک

نتیجه و ماحصل  emergenceبه عنوان یک رابطه متافیزیکی همچون علیت،

هگلی هم بهره گیری شده است؟
شروین وکیلی :بله ،مرزبندیهای میان علوم تنها در جایی که به افزایش

معموال پیش بینی ناپذیر تلقی می شود .به نحوی که از ویژگی های سطوح پایه

دقت یا سازماندهی فناورانهی گردآوری اطالعات یاری برساند ،اعتبار دارد و

نمی توان ویژگی های سطوح باالتر را استنتاج کرد .به تبع پیش بینی ناپذیری،

این به حیطههای مشخص و مرزبندی شدهای محدود میشود .برخی از کسانی

تبیین پذیری ویژگی های سطوح باالتر توسط ویژگی های سطح پایه هم محل

که چنین برداشتی دارند از فلسفهی هگل یاری گرفتهاند .اما دستگاه نظری غالبی

سوال خواهد بود.
رحمت توکل :نقدهایتان به پارسونز را هم بگویید و این که چه بخشهایی

که رویکرد سیستمی در دلش پرورده شده بیشتر نوکانتی است تا هگلی .آرای

از دیدگاه او را نادرست میدانید؟

حلقهی فرانکفورت و نومارکسیستها با الهام از هگل معارض نگرش سیستمی

شروین وکیلی :در نگرش پارسونز دو گزارهی پایه هست که لومان به

محسوب میشود .چارچوب نظری من هم ضمن وامی چشمگیر که از هردوی

نظرم به درستی آن را رد کرده :نخست فرض انسان همچون بازیگری

این بزرگان ستاندهام نه نوهگلی است و نه نوکانتی...

توضیحناپذیر که تا حدودی مثل جعبهی سیاه در نظر گرفته شده ،و دیگری تاکید

سید مهدی موسوی :با سالم و عرض ادب خدمت استاد گرامی

فراوان بر مرز میان درون و بیرون سیستم ،که شالودهی  GSTمحسوب میشد.
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لومان به درستی میگوید ارجاع همه چیز به سوژهی کنشگر در دیدگاه پارسونز

منتظر می مانم تا توضیحات شما به نتیجه ای برسد و سپس پرسش ها و نقدهای

از چشمداشتی سیاسی و لیبرال دموکراتیک برمیخیزد و لزوما پشتوانهی نظری و

احتمالی خود را از موضع رویکرد کنش متقابل گرایی نمادی بیان خواهم کرد

منطقی ندارد .همچنین به تمایز میان زیرسیستمهای درون یک سیستم بیش از مرز

سید مهدی موسوی :با سالم و عرض ادب خدمت استاد گرامی .انقدر

سیستم و محیطش بها میدهد .در هر دو مورد فکر میکنم نقد او وارد باشد .نقد

که بنده از محضر اساتید روش شناسی و فیلسوفان ذهن اموختم ،نتیجه و ماحصل

سومی که دارم آن است که پارسونز به نوعی الیهبندی هستیشناختی قایل است.

 emergenceبه عنوان یک رابطه متافیزیکی همچون علیت ،معموال پیش بینی

یعنی قالببندی  AGILخود را وخردهنظامهایی که تا حدودی مکانیکی درونش

ناپذیر تلقی می شود .به نحوی که از ویژگی های سطوح پایه نمی توان ویژگی

تعریف کرده را همچون ماهیتهایی واقعی و جدا جدا در نظر میگیرد .در مدل

های سطوح باالتر را استنتاج کرد .به تبع پیش بینی ناپذیری ،تبیین پذیری ویژگی

نظری من چنین نیست و اینها همگی یک ابرسیستم کالن درهم تنیده هستند که

های سطوح باالتر توسط ویژگی های سطح پایه هم محل سوال خواهد بود.
شروین وکیلی :در مدل مورد نظرم چنین نیست .یعنی برونشدگی

تمایزهایشان به چرخههایی کارکردی مربوط میشود و نه به مرزبندیهایی

پدیدارهای سطح پایین و ظهور پدیدارهای کالن در مقیاسهای باالتر پیچیدگی با

ساختاری یا به ویژه نه به تمایزهایی هستیشناسانه.
مصطفی عبدی :دکتر وکیلی ،چند مفهوم کلیدی و نکته در دیدگاه

قواعدی رابط صورتبندی میشود که به دقت میتوان شناسایی و تدوینشان کرد.

سیستمی وجود دارد که شما در خالل توضیحات به آنها اشاره کردید .من همچنان

در کارهایم هم نشان دادهام که میشود چنین کرد .این نکته البته مهم است که
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در مدل نظری من  -و همچنین لومان به شکلی و تعبیری متفاوت -علیت وجود

محمود رئوفی :سئوال بنده این است که یکپارچه بودن جهان هستی لزوما

ندارد .پیشبینیپذیری البته با قطعیت و جبرانگاری متفاوت است ،که از دستگاه

به معنای وحدت هستی شناختی علوم نیست.چون هر حوزه علمی ازمنظر خاص

لومان تا حدودی استخراج میشود اما در دیدگاه من طرد میگردد

خود جهان راتفسیر میکند.
شروین وکیلی :داشتن منظرهای متفاوت -یعنی تمایز در روش /فناوری/

محمود رئوفی :این قواعد رابط رو در روابط انسانی هم میتوان شناسایی
و تبیین کرد؟ که بعد ببینیم  emergenceسیستم اجتماعی چیست؟

واژهبندی/مفهومسازی -مشکلی ندارد و بحثی در آن نیست .بحث بر سر

محمود رئوفی :جناب دکتر اینکه هستی ذاتی یکپارچه دارد منطقا مارا به

پیشفرضی است که موضوع مورد پژوهش را به لحاظ هستیشناختی در دو ردهی

هستی شناسی واحد علوم مختلف رهنمون نمیشود؟چه دالیلی میتوان اقامه نمود؟

متفاوت و ناسازگار قرار میدهد و از این رو مانع چفت و بست شدن این روشها

شروین وکیلی :چرا ،من معتقدم باور به ذاتهایی که موضوع پژوهش قرار

با هم میشود .آن روشهای جزئینگر تخصصی که بسیار هم الزم و خوب هستند،

بگیرند و ماهیتهای هستیشناسانهی متفاوتی داشته باشند (مثل امر ذهنی /انسانی

همگی باید بتوانند به هم ترجمه شوند و مفاهیمشان را با هم تبادل کنند و در

در برابر عینی/تجربی) در الهیات مسیحی قرون وسطا ریشه دارد و خطایی

قالب یک بدنهی مفهومی کالن هستی را توصیف کنند .به نظرم دستگاه نظری ای

متافیزیکی است.

که چنین نکند ناکارآمد است.
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آزادی هست که گزینههایی رفتاری را پیشاروی سیستم همسان و متقارن مینماید

رحمت توکل :بحث کنشگری انسانی یعنی عاملیت را چطور در مدلتان

و به این ترتیب از بیرون دربارهی رفتار بعدی سیستم نمیشود پیشبینی دقیق

تحلیل میکنید؟

کرد .این فضای پیشبینیناپذیری در مدل من همان ارادهی آزاد است.

شروین وکیلی :خدمتتان عرض کنم که در مدل مورد نظرم کنش

علیرضا :یک سئوال کوچک :وقتی از کارکرد صحبت میکنیم ،عاملیت

خودمختار ارادی جلوهای از پدیداری است که در رویکرد سیستمی به آن شکست

انسان از بین نمیرود؟

تقارن میگوییم .یعنی وقتی پیچیدگی سیستم و انباشت اطالعات در ساختارهای

شروین وکیلی :بنا به توضیحی که دادم نه ،به نظرم کنش انسانی یعنی

مادی-انرژیایی از حدی گذر کند ،رفتار آیندهی سیستم بیشتر و بیشتر بر مبنای

عاملیت محوری مهم است که نمیشود از معادالت حذفش کرد

متغیرهای درونی و گذشتهی خودِ سیستم تعیین میشود ،تا متغیرهای بیرونی و

ایمان ترابی :سالم جناب دکتر وکیلی .زروان هدف و آرمان دارد؟ اگر

وضعیت حالِ محیطیاش .اوج این تراکم پیچیدگی را در دستگاه عصبی انسان

دارد هدف و آرمانش چیست؟

میبینیم .یعنی بهترین جایگاه  -و نه تنها جایگاه -برای نشان دادن شکستهای
تقارن رفتاری درونزاد در سطح روانشناختی و در کردار ارادی انسان نمود

شروین وکیلی :بله ،دارد .نظریهها اصوال دو نوع هستند .همهشان در

مییابد .بدیهی است که بخش بزرگی از این انتخاب بر اساس متغیرهای ناشناخته

توصیف وضعیت موجود و شرح و تحلیل آن همداستان هستند و این ضرورت

یا ناخودآگاه انجام میپذیرد ،اما همواره دامنهای از عدم قطعیت و درجهای از

را حمل میکنند .اما تنها برخیشان چشماندازی منظم از وضعیت مطلوب را به
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دست میدهند و اینها نظریههای رهاییبخش هستند .دستگاه نظری زروان یک
رویکرد رهاییبخش است .اگر بخواهم خیلی خالصه بگویم وضعیت مطلوب
آرمانیاش بیشینه کردن قلبم (چهار متغیر مرکزی سیستمهای تکاملی) است .یعنی
غایت طبیعی سیستمها را به عنوان شالودهی مفهوم آرمان در نظر میگیرد.
رحمت توکل :شکلگیری نظمهای اجتماعی بر مبنای کردار کنشگران را
چطور تفسیر میکنید؟ آیا کنش متقابل انسانی نیست که نهادها را میسازد؟
رحمت توکل :به این ترتیب چطور دگرگونیهای اجتماعی را تفسیر

شروین وکیلی :دقیقا .نکته در اینجاست که نوعی گذار سیستمی از ارتباط

میکنید؟ اینها گامها و مراحل تحول اجتماعی هستند یا فرایندها؟

دوتایی به سه تایی رخ میدهد .یعنی اندرکنش نمادین دو کنشگر با ارتباط مشابه
سه کنشگر تفاوت کیفیای دارد که همین شالودهی شکلگیری نهادهای اجتماعی

شروین وکیلی :در مدل زروان دگرگونیهای اجتماعی به الیهی رفتار

است .در این مورد نخستین اشارهای که دیدهام مقالهایست از زیمل که حدود

نهادها مربوط میشود .یعنی یکی از چهار الیهی توصیفیمان که سطح اجتماعی

صد سال پیش نوشته شده است .در این مورد من هم مقالهای دارم که برایتان

باشد ،سیستمهایی خودسازمانده و خودبنیاد به نام نهاد را در خود جای میدهد

اینجا میگذارمش:

که سادهترین ساختارش خانواده است و باید دست کم از اندرکنش پایدار و
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سامان یافتهی سه تن تشکیل شده باشد .متغیر مرکزی این سیستمها هم قدرت

در این معنی گامهای تحول سیستم اجتماعی ( )stagesو فرایندهای

است ،که تعریفی دقیق و روشن در مدلنظریمان دارد و به طور خالصه

دگردیسیشان ( )Processدر واقع دو تعبیر از امری یگانه هستند .شکلگیری و

حاصلضرب شمار گزینههای محتمل پیشاروی سیستم (یعنی درجهی آزادیاش)

تحول مدارهای قدرت ،یعنی افقهای گشاینده یا فروبسته شدهی انتخاب رفتاری

است ،در احتمال تحقق گزینهی انتخاب شده (موفقیت در اجرای گزینهی

در پیوند با ارادهی کنشگران و معناهای رمزگذاری شده در منشهای فرهنگی است

رفتاری) .رفتار سیستمهای نهادی در سطح زیرین با سطح روانشناختی و در نتیجه

که حرکت زیرسیستمهای نهادی را رقم میزند .این روند را اگر ایستا و گسسته

کنشهای ارادی منها پیوند میخورد و اصوال از آنها زاییده میشود .یعنی همین

معادلهبندی کنیم به گامها و مرحلههای جداگانه میرسیم و اگر کل روند را در

اندرکنشهای سه نفره به باال که قدرت هم میزایند ،پویایی کالن نهادها را تعیین

پیوستگی و پویاییاش ببینیم فرایندها را در مییابیم.
رحمت توکل :تعادل سیستم و محیط چقدر در نگاهتان برجسته است و

میکنند .با این تفاوت که منها بر اساس متغیر لذت رفتار خود را سامان میدهند

نقدتان به برداشت پارسونز از این موضوع چیست؟

اما پیامدهای کردارهای در هم بافتهشان در سطح نهاد به سوی قدرت هدفگیری
میکند .نهادها در سطح باالترشان با منشها -عناصر فرهنگی -پیوند میخورند،

شروین وکیلی :یک تفاوت عمدهی رویکرد پارسونز با دستگاه

یعنی سیستمهای تکاملی دیگری که ساختهایی نشانگانی-معنایی هستند بر

پیشنهادیام به همین ماجرای تعادل در سیستمهای پیچیده مربوط میشود .البته

مدارهای قدرتشان سوار میشوند و آنها را ساماندهی میکنند.

این را پیش از همه شرودینگر در رسالهی مهم «حیات چیست؟» پیشنهاد کرده
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بود و لومان هم مدلی سوژهزدایی شده از آن را به دست داده است .نکته در

عزیزاهلل آقابابایی :در تیوری سیستمی جنابعالی خرده سیستمها اولویت

اینجاست که در نگرش  GSTکه پارسونز هم آن را به ارث برده بود ،تعادل

بندی شده اند از نظر تاثیر گذاری و یا تاثیر پذیری یا اینکه همه خرده نظامها

سیستم و محیط اصل است .یعنی سیستمها برای دستیابی به تعادل

دارای نقش یکسانی هستند؟ از نظر پیچیدگی و اطالعاتی و سطح انرژی انها

( )homeostasisاست که رفتار خود را سامان میدهند .اما در دهههای گذشته

شروین وکیلی :نه ،چنین نیست .یعنی زیرسیستمها بسته به کارکرد و سیر

معلوم شد که همهی نظمهای سیستمی در لبهای از آشوب آویزاناند و در واقع

تکاملشان انباشتهای متفاوتی از اطالعات و بنابراین وزنهای متفاوتی از کردار

تعادل پایدار با محیط هم ناممکن و هم نامطلوب است .جهش از یک وضعیت

انتخابی را ظاهر میکنند .در کل این قاعده هست که هرچه الگوهای تقارنی

ناپایدار به وضعیت ناپایدار بعدی اگر با سرعت و مدیریتی درست انجام پذیرد،

سیستم بیشتر باشد ،چگالی اطالعات درونش کمتر ،دامنهی انتخابهای رفتاریاش

مرزبندی بین سیستم و محیط را تضمین میکند،بی آن که امری پایدار یا نظمی

محدودتر ،پایداریاش در زمان بیشتر ،و نقش ساختاریاش نسبت به نقش

ایستا در آن نمود یابد .این امر تنها با اندرکنش پرجنبو جوش و فعال

کارکردیاش افزونتر است.
رحمت توکل :نظرتان دربارهی دیدگاه آلتوسر چیست؟ او هم شباهتهایی

زیرسیستمها ممکن میشود و این دلیلی است که لومان به درستی اندرکنش

با این زاویهی دید شما دارد .دربارهی مکتب آنال هم نظرتان را بفرمایید.

زیرسیستمها را مهمتر از تضمین مرز بین اندرون سیستم و محیط میدانست.
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نظریه خرد هست که به تقلیل گرایی رفته .اگر هم مثل مرتن حد متوسط را در

شروین وکیلی :دیدگاه آلتوسر و اصوال نگرشهای مارکسیستی به نظرم بر

نظر داره لطفا توضیح بفرمایید

پیشداشتهای نادرستی استوار شدهاند و از این رو به نظرم خیلی جای خردهگیری
دارند .البته آلتوسر در میان نومارکسیستها از نگرش سیستمی تاثیر زیادی پذیرفته

شروین وکیلی :رویکرد سیستمی در کل منتقد پیشداشتهای

اما آن را با رویکرد ساختارگرایانی گره زده که در ثلث اول قرن بیستم در فرانسه

تحویلگرایانه ( )Reductionistاست .یعنی فروکاسته شدن یک پدیدار به

فعال بودند و بیشتر زیر تاثیر رویکرد سوسوری قرار داشتند .اما نگاه مکتب آنال

پدیداری در سطح پیچیدگی کمتر را بر نمیتابد .به دالیلی که دامنهاش به فلسفه

هرچند بنمایههای متفاوتی دارد اما با رویکرد سیستمی همگراست .دلیلش هم آن

و همان بحثهای هستیشناختی پیشین میکشد ،به نظرم این نقد درست است و

است که آنالیها میخواهند جغرافیا و تاریخ را گره بزنند و این خود به خود

فروکاستگرایی جز در مقام ترفندی فناورانه و موضعی اعتبار ندارد .در این معنا

ماهیتی میانرشتهای و کلنگر به نظریههایشان میدهد .من خودم بسیار وامدار

تقسیمبندیهایی که نظریهها را به سطوح کالن و خرد و میانه تقسیم میکنند هم

مدیترانهی برودل هستم...

اعتبار خود را از دست میدهند .از زاویهی نگرش سیستمی اینها به سادگی

عزیزاهلل آقابابایی :این نظریه جز نظریه های کالن خطاب میشه یا خرد.

دستگاههایی مفهومی هستند که بر مقیاسهایی متفاوت از پیچیدگی تنظیم شدهاند.

اگر کالن هست مبنای توسعه در این نظریه بر کدام خرده نظام هستش یا اگر

هومنز در سطحی خرد اندرکنشها را مدل میکند و مرتون روندهای نهادی را
اونتولوژیک مهمتر از بقیه میپندارند که دلیلی منطقی ندارد.
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عزیزاهلل آقابابایی :اقای دکتر این نظریه با جامعه ایرانی و حل مسایل

رحمت توکل :دربارهی آرای مرتون نظرتان چیست؟ چشماندازش از

اجتماعی ان تا چه حد همخوانی دارد؟

نظریههای حد میانه با دیدگاهتان سازگاری دارد؟
شروین وکیلی :مرتون به خاطر پایبندیاش به عینیت تجربی و کوششاش

شروین وکیلی :اصوال به نظرم نظریهی سیستمها به خصوص برای فهم

برای پیوند دادن دادههای مقیاس خرد و کالن بسیار آموزنده و خواندنی است .با

جامعهی ایرانی کارآیی دارد .ما جامعهای بسیار کهنسال و الیه الیه هستیم که

این همه همان پیشداشتهایی که مورد نقدم بود تا حدودی در کارش دیده

کاربست سادهانگارانهی نظریههایی که سیستمهایی جوانتر وسادهتر را توصیف

میشود .ناگفته نماند که از چشمانداز سیستمی همهی این نظریهپردازان ارجمند

میکنند ،به بدفهمی دربارهاش منتهی میشود .کاربست رویکرد سیستمی مورد

و محترم هستند و آرایشان آموزنده و سودمند است .اما آموختن از ایشان و

نظرم را در حوزهی بازخوانی تاریخ ایران زمین چندین سال است آغاز کردهام

کوشششان برای دست ساییدن به فیل جامعه که در تاریکی ایستاده را باید با

که بخش پیش از اسالمش پنج کتاب را در بر میگیرد که چهار تایش چاپ شده

نقد روشهایشان و وارسی پیشداشتهایشان و داوری دربارهی پیامدهای عملیاتی

و آخری که «تاریخ نهاد در عصر ساسانی» است تا پایان تابستان منتشر میشود.

اندیشهشان همراه کرد .مرتون در این میان بیشک امتیاز خوبی نسبت به بسیاری

چون بیشترشان کمیاب شده نسخهی الکترونیکی آنها را در تارنمایم قرار دادهام.
سعید محمدی :با سالم عرض خسته نباشید  .دکتر وکیلی در دیدگاه الزلو

از همگنان مشهورترش میگیرد.

سیستم ها چه حالتی پیدا می کنند؟
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شروین وکیلی :الزلو کامال در چارچوب سیستمی کار میکند .البته

آیا این خود گونه تقلیل گرایی نیست؟ مثال اینکه شما میفرماید سیستم پیچیده در

رویکردش مدیریتی است و بیشتر روشهای میانرشتهای را در زمینههایی مثل

هر سطح به دنبال بیشینه کردن یک متغیر هست آیا گونه ای تقلیل گرایی نیست

توانمندسازی شخصی یا بهسازی مدیریت سازمانها به کار میبندد .کارهایش

و مشمول انتقاد مورن نمیشود؟
شروین وکیلی :نه ،فکر نمیکنم چنین باشد .تحویلگرایی یا تقلیلگرایی

خواندنی است اما دستگاه نظری مستقلی ندارد.
اسماعیل خدمتی مرصع :آقای دکتر آیا قبول دارید که حداقل برخی از

یعنی قایل بودن به این که پدیدارهای کالن به لحاظ هستی شناختی چیزی جز

متفکران سیستمی ،مخصوصا از موسسه سانتافه ،تقلیل گرا هستند؟ چون مثال

انباشت پدیدارهای خرد نیستند .به محض این که حضور پدیدارهای همافزا در

معتقدند میشود ایمرجنس رفتار جمعی پرندگان و یا مورچه ها و در نهایت انسان

سیستمی پذیرفته شود از اقلیم تحویل گرایی خروج کردهایم .در عین حال روشن

ها رو به چند قاعده کوچک رفتاری تقلیل داد و رفتارهای سیستم رو متوجه شد.

است که باید برای توضیح پدیدارهای کالن به الگوهای برآمده از پدیدارهای

ادگار مورن ازشون انتقاد کرده و گفته که ما دو نوع پیچیدگی داریم simple ،و

خرد بنگریم .یعنی جستجوی نظمهای کوچک و بررسی چگونگی اندرکنششان

 generalو اینکه اون قواعدی که شما در رفتار مورچگان و  ....میبینید برای

برای برآوردن نظمهای کالن ماموریتی است که در بطن هر طرح پژوهشیای

 simple complexityهستند و نه سیستم های پیچیده دیگر .سوال من در باال

نهفته است .پژوهشگران سانتافه هم اغلب در همین چارچوب میاندیشند .یعنی

هم همین بود که مطمنید میشود قواعد رابط انسانی رو هم شناخت و تبیین کرد؟

قدم اول حرکتشان طرد تحویلگرایی است ،که در عین حال با جستجوی نظمهای
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ساده در زیر بدنهی رخدادهای پیچیده همراه است .شناسایی متغیرهایی مرکزی

پساساختارگرایی متاثربوده اند از  soft systemsها صحبت میکنند و بیشتر در

مثل قلبم تحیلی علمی سیستم است که باید به هر صورت انجام شود تا بتوانیم

انگلستان هستند .نسل سوم درحقیقت نظریه پردازان پیچیدگی هستند و دکتر

به مدلی نظری و دقیق برسیم و حدسهایی آزمودنی و مفاهیمی رسیدگیپذیر را

وکیلی دقیقا مباحثشان این نسل را ترویج میکند.
شروین وکیلی :بله ،در واقع تمایز اصلی تا حدودی به ابزار دادهآمایی

به دست بدهیم .این کار را میشود بدون پایبندی به پیشداشتهای متافیزیکی

مربوط میشود .نظریهی سیستمهای برتالنفی از منظر تاریخ علم پیامد راهبردهای

فروکاستگرانه (که در اصل از اتمیسم الپالسی برآمده) انجام داد.
سعید محمدی :یعنی میشه بین نظریه پردازانی که در چارچوب سیستمی

پردازش اطالعات الکترونیکی بود که در جریان جنگ جهانی دوم -بیشتر توسط

قرار دارند از نظر تاریخی هم تقسیم بندی انجام داد؟ یعنی رویکردها متناسب

آلمانیها -شکل گرفته بود و دیباچهای شد برای شکلگیری سیبرنتیک و علوم

زمان از هم بازشناسیم؟

رایانهی اولیه .پیدایش رایانههای خانگی و تکامل میکروپروسسورها و به ویژه

اسماعیل خدمتی مرصع :ببخشید من این رو جواب میدهم .بله ،میشود.

پیدایش اینترنت و پردازشهای سریال در شبکه که در دههی  ۱۹۹۰به بار نشست

تا کنون سه مرحله نظریه سیستمی ،به ویژه در مدیریت داسته ایم .نسل اول

به ظهور نظریهی سیستمهای پیچیده منتهی شد .چون در واقع «دیدن» پیچیدگی با

خیلی متاثر از ساختارگراها بودند و همفکرانشان اکنون در  MITمشغول اند و

دقت و در قالبی علمی بدون این ابزارها ممکن نیست

از  system dynamicsصحبت میکنند و متغییر محورند .نسل دوم از
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فرض کنید میخواهیم ایمرجنس امری اجتماعی را در سطح سیستم
مدلینگ کنیم .معموال در مدلینگ از قبل باید تعیین کنیم که ما چه
قواعدی/متغیرهایی را از هر سطح باید وارد مدل کنیم تا مدل قدری به واقعیت
پیچیده نزدیک باشد .مثال فرض کنید میخواهیم از روش agent based
 modellingاستفاده کنیم .آیا تا به حال فکر کرده اید که چه متغیرهایی از هر
سطح برای ورود به مدلینگ تحت دیگاه زروان ورودشان الزم است؟
شروین وکیلی :بله ،اصوال تمام پژوهشهایی که انجام میدهم با چنین
اسماعیل خدمتی مرصع :آقای دکتر ،فرض کنید که بخواهیم با استفاده

مدلسازیهایی همراه است .دو مثال میتواند بحث را شفاف کند .یکی از میدانهای

از مدل زروان مدلینگ انجام بدیم .کجا باید مرز سیستم را تعیین کنیم و بگوییم

ابهام که به نظرم چشم اسفندیار نظریهپردازان نامدار است ،ابهامی است که

دیگر بیشتر از این پیچیدگی سیستم چنان میشود که در واقعیت است و قابل درک

دربارهی مفهوم فرهنگ وجود دارد .یعنی در نظریههای جامعهشناسان یا اصوال

نیست؟

فرهنگ همچون روبنایی حاشیهای طرد میشود ،و یا مثل نگرش ویلیامز در بافتی
سنتی ستوده میشود .در دیدگاه زروان فرهنگ یکی از الیههای توصیفی امر
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انسانی است و مبنایش سیستمهایی تکاملی هستند به نام «منش» که یک سیستم

قبایل بخشی از سیستم سیاسی دولتی بوده یا نبوده؟ و سیستمی خویشاوندی مثل

ارجاعی فروبسته در نمادهایی متداخل هستند که به واسطهی رسانههای زبانی از

خاندان ساسانی در مقام یک زیرسیستم چه کارکردی در این میان ایفا میکرده.

مغزی به مغزی منتقل میشوند و الگوی انتخاب حاملشان را دگرگون میکنند.

پرسشهایی از این دست را هم میشود در دیدگاه مورد نظرم با دقت طرح کرد

سادهترین منش ها -بعد از شایعه -جوکها هستند .نمونهای از پرسش شما به این

و پاسخ داد و پیشنهاد میکنم برای مطالعهشان به کتابهایی که اشاره کردم نگاهی

گزاره میرسد که «مرز یک جوک دقیقا کجاست؟» .یعنی کدام تک نماد را باید

بیندازید.
مهدی منیرینژاد :با سالم ،نقد هابرماس نسبت ب نظریه سیستم های

بخشی از جوک دانست ،یا ندانست و به محیط منسوبش کرد؟ پاسخگویی به این
پرسش در اینجا ممکن نیست .اما پیشنهاد میکنم کتاب «جامعهشناسی جوک و
خنده»

را

بخوانید

که

PDFاش

روی

لومان هم ممنون میشوم بفرمایید.

کانالم

شروین وکیلی :چون زمانمان به پایان رسیده ،کوتاه بگویم که به نظرم

( )https://t.me/sherwin_vakiliهست و در آن مفصل در این مورد بحث

هابرماس به شکلی نمایان از لومان فروپایهتر است .بحثهای این دو متاسفانه به

شده .نمونهی دیگر مثال «سیستم سیاسی ایرانشهری در دوران ساسانی» .یعنی باید

پارسی ترجمه نشده اما ترجمهی انگلیسی و اصل آلمانیشان در اینترنت در

ببینیم دقیقا چه نهادها و چه ساختارهایی در دوران ساسانی زیرسیستمهای

دسترس است و اگر به آنها مراجعه کنیم میبینیم که هابرماس در بسیاری از موارد

«دولت» محسوب میشده و کدامها نمیشده .مثال نظامهای ایلی و نیروی نظامی

اصوال مفهوم مورد نظر لومان را در نیافته و در جاهایی هم به نظر میرسد مفهومی
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را تحریف میکرده و پاسخی پیشساخته را به پرسشی که وجود نداشته عرضه

لومان) بر خالف آنچه گمان میرود مدار عقالنی و روششناسی منظم و باروری

میکرده است .دوستان باید خودشان بخوانند و داوری کنند .داوری من این بود

را دنبال نکرده است .یعنی بیشتر از جنس جدل بوده تا بحثی روشنگرانه و نقدی

که هابرماس روششناسی استوار و روشنی ندارد و در بحثهایش به تعصبهای

عینی.

ایدئولوژیک آغشتگی دارد و از نظر دامنهی دانش و عمق تحلیل قابل مقایسه با

خالد کریمزاده :سالم و خسته نباشید آقای دکتر وکیلی سوالی که

لومان نیست .این را هم بگویم که من خودم منتقد لومان هستم و دستگاهنظریام

خدمتتان دارم .جایگاه انسان با توجه به این نظریه در جامعه چگونه هست آیا

به تعبیری در تقابل با او شکل گرفته است.

فرد کنشگر هست یا کنش پذیر .و سوال دوم این هست که با توجه به این نظریه
و نظریه پردازان آن تعریف آنها از انسان چیست؟ آیا این انسان ،یک انسان

مهدی منیرینژاد :بیشترین نقدها را هابرماس ب نظریه لومان وارد کرده

اسپینوزایی هست یا هابسی؟

دکتر انتظار داشتم ک ب این امر بیشتر بپردازید.
شروین وکیلی :راستش را بخواهید به نظرم اندرکنش هابرماس و لومان

شروین وکیلی :دیدگاه لومان را میتوان در طیف پساساختارگراها جای

بیشتر از نوع جدل بوده است .به این نکته توجه دارم که در ایران هابرماس

داد و او مخالف اهمیت سوژه است .یعنی من کنشگر را به کلی نفی میکند.

شخصیتی بسیار نامدار و تا حدودی مقدس قلمداد شده است .اما حقیقت آن

دیدگاه من دقیقا مقابل اوست و من کنشگر را محور کارکردی سیستمهای

است که پیشینهی بحثهایش با این و آن (از همه مشهورتر با نولته و پس از او با

اجتماعی میبینم .نگرش هیچ کداممان هم هابزی یا اسپینوزایی نیست .دیدگاه
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لومان نوعی نوکانتگرایی بیش از حد منطقی شده است و نگرش من در

یک بحث را از مناظر متفاوت مطرح می کنند این نوع نگاه به نظریه ها هم بیشتر

چارچوب فلسفی خودساختهام قرار میگیرد که از نقد آرای یاد شده پدید آمده

از کتاب کرایب مستفاد شده و گسترش یافته است.
شما بسیار منسجم و دقیق یک رویکرد خاصی را به دقت تبارشناسی

و نه پیروی از آنها

کرده دستگاههای نظری موجود در آن پارادایم را به خوبی دنبال کرده و مفاهیم

سعید محمدی :آقای دکتر آیا کسی رویکرد سیستمی را در جوامع اسالمی

حساس (به تعبیر بلومر) مطرح در این رویکرد را شناسایی کرده و سپس با

مورد تحلیل و بررسی قرار داده؟

شناخت نقاط قوت و ضعف آن سعی کرده اید به تئوری جامع تر با عنوان اندیشه

شروین وکیلی :مقالههایی نوشته شده ،اما راستش را بخواهید من کار

زروان برسید و نکته مهم تر آنکه در سطح ا نتزاعی و نظری نمانده و این دستگاه

سزاواری ندیدهام ،که البد از کمبود دانش من ناشی میشود.
مصطفی عبدی :اتفاقا یکی از نقاط قوت بحث های شما و کارهایتان در

نظری برسازی شده را در جامعه تاریخی ایران بکار بسته اید .و البته در این

حوزه جامعه شناسی تاریخی این است که آن آشفتگی را که امروزه با عنوان

برسازی نظری و مطالعات تجربی قطعا تقدم و تاخری بین سطوح نظری و تجربی

موضوع محور بودن مدام دامن زده می شود را دامن نمی زنید .برخی در ایران

کار خود قائل نبوده و همچنان که به ساخت دستگاه نظری خود مشغول بودید

می گویند این تفکیک های موجود بین نظریه ها و پارادایم ها کاذب بوده و همه

صرف در سطح نظری حرکت نکرده و از مطالعات تجربی نیز بهره برده اید.



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

پس به نظرم مهم ترین و اساسی ترین حسن کار شما در این آشفته بازار

حال تلفیق این دو در نظام فکری خود و حتا بازتعریف آن در نظام فکری برخی

جامعه شناسی در ایران این است که با رویکرد و دستگاه نظری مشخصی به سراغ

نظریه پردازان متاخر سیستمی هستید .این خطایی هست که کسانی چون گیدنز

واقعیت رفته و آثاری در حوزه جامعه شناسی تاریخی خلق کرده اید اما قطعا در

نیز دچار شدند تا نظریه ساختار بندی خود را قهرمان میدان تمایز بین کنش/

پی تحمیل نظریه بر واقعیت تجربی نبوده اید و اینگونه که متوجه شدم همچنان

ساختا در نزد نظریه پردازان پیشین معرفی کنند و خود را حالل این مشکل مهم

برای تکمیل دستگاه نظری خود بین سطوح نظری و تجربی درحال رفت و آمد

نظری مطرح کنند.
شروین وکیلی :اگر بخواهم صادق باشم ،فروتنانه باید بگویم من هم فکر

هستید .اما نقدهای احتمالی من از موضع کنش متقابل و فلسفه پراگماتیسم که

میکنم همین مسئله را حل کردهام!

بنیان های هستی شناختی و روش شناختی این پارادایم را تشکیل داده مطرح می

مصطفی عبدی :بله از توضیحتان متوجه شدم .این مساله را کسانی چون

شود.
نکات مورد نظر من کامال طبیعی است در مواجهه پاردایم ها باهم .اولین

ترنر ،ریتزر ،کرایب ،گیدنز و دیگر شارحان دامن زده و طرح کرده اند مساله ای

نکته اینکه شما در خوانش نظریه های سیستم ها از پارسنز و حتا پیش از آن و

که اساسا وجود نداشته .اساسا وجود چنین با فرض قرار دادند فلسفه پراگماتیسم

تا متاخرینی چون لومان بین بنیان های هستی شناختی چون دوگانه های شوژه/ابژه

چگونه ممکن است؟

 ،ساختار/عاملیت  ،کنش؟ ساختار و ...تمایز مقدماتی را متصور شده وسپس در
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بگویم اساسا چنین مساله ای وجود نداشته که حال در نظریه ساختاربندی و یا
زروان آن را بخواهیم حل کنیم
شروین وکیلی :واقعیت آن است که مسئلهی اندرکنش من و نهاد و
چگونگی پیوند دادن اختیار آزاد من و اجبارهای نهادی چالش اصلی همهی
نظریههای جامعهشناسانه از آغاز زایش این علم در یک و نیم قرن پیش بوده
است .یعنی دغدغهی نظری به نظرم میان همه مشترک باشد .گذشته از
رویکردهایی که به طور افراطی من یا نهاد را مبنا میگیرند و دیگری را نفی می
مصطفی عبدی :در اندیشه بزرگان جامعه شناسی کالسیک و حتا

کنند ،این نکته هم مورد توافق اغلب اندیشمندان است که باید به ترکیبی از تاثیر

متاخرینی که بر بینش دیالکتیکی قائل بودن اساسا چنی دوگانه انگاری مطرح

من و نهاد دست یافت .در این میان رویکرد مورد نظرم احتماال به سه دلیل بر

نبوده که حال به دنبال تلفیق آنها برآیند .چنین تقدم و تاخری مثال اساسا در

نظریههای رقیب برتری دارد )۱ :عینیت و رسیدگیپذیری در کنار دقت مفهومی،

اندیشه های جامعه شناختی که بر بنیان های نظری برآمده از فلسفه هایی چون

 )۲جامعیت و امکان ترکیب همهی دادههای مربوط به موضوع و  )۳رهایبخش

اگزیستانسیالیسم و پراگماتیسم برآمده اند اصال مطرح نبوده یعنی می خواهم

بودن که بحثش گذشت.
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از تاریخ بگیرید تا همهی آن بحثها امکان ورود به میدان علوم اجتماعی جدید

مصطفی عبدی :خوب پرسش همین است .کدام نظریه ها با من /کنش/

پیدا کنند .همچنان که بحثهای اسکوالستیک مسیحی چنین مجالی یافتهاند.

سوژه و  ....شروع شده و اصالت را به این شق از دوگانه های فلسفی داده اند

مصطفی عبدی :و برعکس کدام نظریه ها تقدم و اصلت را بر شق دیگر

که حال گیدنز و دوست عزیزم شروین وکیلی بر آن مساله فائق آمده اند؟

قائل شده اند؟ آیا چنین نظریه هایی وجود دارند؟

شروین وکیلی :حقیقتش آن که فکر میکنم چنین دوقطبیای به واقع
وجود داشته باشد .یعنی سیستمهای سطح روانی و اجتماعی  -و سطوح زیستی

شروین وکیلی :مهمترین سرمشقهایی که تاریخ قرن بیستم را هم تعیین

و فرهنگی هم -تداخلها و تنشها و کشمکشهایی با هم دارند که در میدان نظریهها

کردند ،نگرش مارکسیستی و لیبرال-دموکراتیک بودند که به ترتیب به تقدم

به صورت دوقطبی عاملیت و ساختار انعکاس یافته است .محور این بحث هم

ساختار و عاملیت باور داشتند و نظامهایی سیاسی  -و فجایعی انسانی -را بر

پذیرش یا رد ارادهی آزاد انسانی است و تعیین دامنهاش در تقابل با اجبارهای

همین مبنا رقم زدند .گذشته از این سرمشقهای قدری زمختِ نظری-سیاسی

اجتماعی .این را هم بگویم که بحث مورد نظرمان بسیار درازدامنه است و به ویژه

دستگاههای نظری دقیق و ظریفی هم داریم که تقریبا همهشان به نوعی در برابر

در تمدن ایرانی از دورانهایی بسیار دور نظریهپردازی دربارهاش رواج داشته

این دوقطبی تعیین موضع میکنند .فقط این نکته را هم گوشزد کنم که موضع من

است .دقت برخی از بحثهای میان اشعریان و معتزلیان دربارهی ارادهی آزاد به

در این میان بر خالف گیدنز در میانهی طیف نیست ،یعنی به تعادل کامل من و

واقع تکان دهنده است و کافی است مشیت الهی را تعبیری فلسفی و متافیزیکی
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نهاد باور ندارم .به نظرم من /عاملیت/سوژه به خاطر تراکم باالتر پیچیدگیاش

بوده و تعارضی منطقی در این مورد داشتهاند .خودِ نگرشهای مارکسیستی و

وزنی بیش از نهاد/ساختار/جامعه دارد.

همچنین رویکرد روانکاوانه در سطح روانشناسی چنین وضعیتی دارند .یعنی هم

شروین وکیلی :البته من به این مناقشه که به نعبیری آن را کتذب خوانده

مدعی رهایی هستند و هم در بنیاد خود جبرگرا و طرد کنندهی منِ خودمختار

ام مفصل در مقاله ای پرداخته ام که اگر الزم است فایل آن را ارسال کنم تا

هستند .شاید برایتان جالب باشد که حتا چارچوبهای نظری بدنامی مثل نازیسم و

تفصیل نقدم بر این موضوع در آنجا مطالعه شود برای گفت و گوهای بعدی؟

نژادپرستی و مشابه اینها هم رهاییبخش محسوب میشوند .یعنی چشماندازی از
وضعیت مطلوب را در خود منعکس میکنند.

عزیزاهلل آقابابایی :به نظر میاد که رهایی بخش بودن ویژه پارادیم انتقادی

مصطفی عبدی :گرچه پاردایم های تفسیری نیز جنبه هایی از انتقاد را

باشه نه پارادیم تفسیری .مگر اینکه نظریه جنابعالی بین این دو پارادیم پیوندی

دارند(منظور پارادایم های مورد نظر شماست) اما پارادایم های انتقادی نیز

زده باشه
شروین وکیلی :نه ،چنین نیست .پیروان نظریهی انتقادی تا حدودی با

بسیاری در حوزه تفسیر گرایی قرار می گیرند مثال خود مارکس و یا فرانکفورتی

رویکردی سیاسی انحصار رهاییبخش بودن را به چارچوب نومارکسیستی

ها .چون این بحث موضوع گفت و گو نیست می توان بعدا به آن پرداخت و من

منسوب کردهاند .در حالی که چنین نیست .بیشتر نظریههایی که انعکاس سیاسی

برای گفت و گو مفصل پیرامون آن بعدا در خدمتم

پیدا کردهاند رهاییبخش بودهاند .هرچند بیشترشان در بنیادهای نظریشان جبرگرا
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مصطفی عبدی :و اما موضوع دوم :عدم تمایز قائل شدن بین روش

مصطفی عبدی :دکتر جان لطف پیش از ورد به آن بحث فکر می کنم

شناسی علوم تجربی ( یا طبیعی و یا هر عنوان دیگر که بتوان بر آن نهاد) و علوم

منظور من را جناب منیرزاده درست متوجه نشدند .با نهایت احترام ،لطفا مصداق

انسانی .

این نقدی که طرح شد مشخص شود .چه کسانی در کجا آن تقلیل مورد نظر شما
را طرح کرده ان جناب منیر زاده؟

مهدی منیرنژاد :سوژه و ابژه جز بنیانهای دیدگاهی همه متفکران بوده از

مهدی منیرینژاد :خوانش من از صحبت شما این است که در اینجا به

یونان باستان تا فالسفه قرن هجده تا ب ابن سو ینظرم صحیح نیست این امر تقلیل

نوعی نتیجه گرفتید .البته من به این مناقشه که به نعبیری آن را کتذب خوانده ام

بدیم ب اندیشه ورزان معاصر
شروین وکیلی :بله من هم چنین نظری دارم

مفصل در مقاله ای پرداخته ام که اگر الزم است فایل آن را ارسال کنم تا تفصیل

مصطفی عبدی :بله درست است .من هم چنین تقلیلی را ندادم .لطفا با

نقدم بر این موضوع در آنجا مطالعه شود برای گفت و گوهای بعدی؟
مصطفی عبدی :چه نتیجه ای؟ درک خود از این سخن را بگویید؟

مصداق بحث کنیم چه کسی چنین تقلیلی را در کجا مطرح کرده است؟
مصطفی عبدی :دکتر وکیلی عزیز اگر درست متوجه شده باشم شما بین

مهدی منیرینژاد :شما دارید می فرمایید عاملیت ساختار سوژه ابژه عین

علوم انسانی و علوم طبیعی از حیث روش شناسی و روش تمایزی قائل نشدید؟

ذهن دغدغه نظریه پردازان کالسیک نبوده این امر ساخت فکری ادمهایی چون

شروین وکیلی :بله ،من به وحدت روش معتقدم
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گیدنز ک در نهایت خودشون قهرمان حل این مشکل میدونن آیا نظرتون ب غیر

گیدنز و بوردیو  .....یک جریان تازه در نظریه پردازی علوم غیر دقیق است .اگر

این است؟

نظرتون این من مخالفم.

مصطفی عبدی :نه جناب منیر زاده عزیز این نیست منظور من .منظور این

مصطفی عبدی :البته این کشف من نیست .این بحث دکتر تنهایی و

است که در اندیشه بزرگان توجه به این بنیان های فلسفی بنیان نظریه پردازی

انتقادشان به شرح های نادرست از نظریه ها است و من این نقد را گسترش داده

بوده اما هیچ کدام از آنها این دو رادو مقوله جدا از هم تصور نکرده اند که بعد

و مکتوب کردم که در مقاله مورد اشاره موجود است برای دور نشدن از موضوع

هم تقدم و تاخری برای آنها قائل باشند این سخن من است .پس آنها به این بنیان

اصلی که نظریه سیستم ها است شما را ارجع می دهم به آن مقاله و بحث های

ها توجه ویژه داشته اند اما نه به شکل تقدم و تاخری و یا دو مقوله حجدا از هم

بعدی که قطعا مفید خواهد بود و از نظرتان استفاده خواهم کرد قطعا
حسن ملک :باسالم وخسته نباشید ایانوربرت الیاس مساله دوگانگی

که حاال گیدنز و دیگران بتوانند در نظریه تلفیق عاملیت و ساختار ا« دو را به هم

ساختاروعاملیت رابامفهوم پیکربندی حل کرده است جناب دکتروکیلی

پیوند بزنند.
مهدی منیرینژاد :بنابراین شما معتقدید پرداختن ب سوژه و ابژه اولویت

شروین وکیلی :چرا او هم به نظرم به شکلی خالقانه و بسیار جالب توجه

دادن یکی ب دیگری و در نهایت ترکیب دیالکتیکی آن از سوی ادمایی چون

به همین موضوع پرداخته و چارچوبی که پیشنهاد کرده مورد استفادهی من هم
بوده است.
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گورویچ را به خوبی بیان می کند .شرح این موضوع در مقاله ای که جناب کریم
زاده زحمت ارسال آن را فرستادند موجود است
شروین وکیلی :این نکته را گوشزد کنم که من با الیاس و بسیاری از
دیگران در این مورد که واقعیت هستیشناختی بیرون یکتا و یکپارچه است توافق
کامل دارم .بحث بر سر آن است که پدیدارهایی که در قالب سیستمهای عینی و
مصطفی عبدی :نوربرت الیاس نیز با بینش دیالکتیکی خود این نکته را

بیرونی موضوع تحلیل ما هستند زیرشاخههایی متمایز و متعارض با هم را پدید

طرح می کند که اساسا طرح چنین دوگانه هایی خطاست  ،دوگانه انگاری که

میآورند یا نه؟ که به نظر من در چهار سطح میآورند و کشمکش عاملیت و

یکی را بردیگری تقدم قائل شده وسپس نظریه پرازان جدیدتر بر این تصورند که

ساختار مهمترین شکاف در این میان است .هرچند این به معنای استقالل

این دوگانه انگاری در نزد کالسیک ها بوده و حاال آنها برآن فائق آمده اند .الیاس

هستیشناسانهی اینها از هم نیست

به خوبی بابینش دیالکتیکی خود نشان میدهد که همچنان که کولی ،مید و گورویچ

مصطفی عبدی :گورویچ مقاله بسیار مفیدی در اینخصوص دارند که

می گویند این ها دوسطح از یک واقعیت دیالکتیکی هستند و با زبانی دیگر سخن

آدرس آن در مقاله فوق هست .و همینطور نظریه پیکربندی الیاس .الیاس در نظریه
خود نشان می دهد که اساسا چنین دوگانه انگاری هایی از یک واقعیت خطا



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

است و همه آنها اجزاء یک پیکرند که هرگز نمی توان آنها را جدا از هم تصور

مصطفی عبدی :درخصوص روش شناسی دکتر وکیلی ،این عدم تمایز

کرد چه رسد به آنکه تقدم و یا تاخری بر آنها قائل شد .الیاس هرگز نمی گوید

بین دو روش شناسی آیا به موضوع علوم هم توجه دارد؟ عدم تمایز روش

که پارادایم و یا جامعه شنسی تاکنون برخطا بوده و تقدمی بر یکی از این دوگانه

شناختی آیا ناظر به موضوع علوم هم هست؟

ها قائل بوده اما گیدنز و شارحان دیگر چنین وانمود می کنند که تاکنون مساله

شروین وکیلی :بله ،اصوال به نظرم دانش امری یکپارچه است .کسانی که

ای با این عنوانوجود داشته و آنها قهرمان فائق آمدن بر آن هستند .نتیجه بحث

مثل دیلتای ذات دانش را بسته به موضوع به شاخههایی جدا جدا ردهبندی

من این است که اگر با بینش دیالکتیکی جامعه شناسان به این اجزاء و سطوح

کردهاند در عمل دچار کاری دلبخواه شدهاند .مبنایی معرفتنشناسانه برای قایل

مختلف واقعیت اجتماعی بنگریم بقول کولی این ها (فرد؟جامعه ،سوژه/ابژه و)...

بودن به چند جور دانایی نداریم.

دوقلوهای توامان هستند .پس اینکه حال در طرح نظریه ای متخرتر و جدیدتر

مصطفی عبدی :ممنون دکتر .به نکته خوبی اشاره کردید .پس آیا بین

چنین مساله ای را موجود بدانیم و سپس در اندیشه زروان و یا تئوری سیستم ها

انسان ،جامعه انسانی و ابعاد مختلف این جامعه انسانی که موضوع شاخه های

درصدد فائق آمده برآن باشیم رفت به دنبال حل مساله ای است که اصال موجود

مختلف علوم انسانی است و موضوع علوم طبیعی که می توان آن را به دو شاخه

نبوده است.

مادی و ارگانیک( طبق تقسیم بندی برخی چون کوئن) تفکیک کرد تفاوتی وجود
ندارد؟ مثال انسان و حیوان دارای ویژگی های متفاوتی نیستند و یا انسان و ماده
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شروین وکیلی :به نظرم فرض این ساحتهای متمایز خیلی به انسان بودن

بی جان و غیر ارگانیک؟ آیا این عنصر خرد و تفهم بدست آمده از آن در این

ناظر و پرسشگر باز میگردد .وگرنه اگر حقیقت عینی مقصودمان باشد ،ساحت

روش شناسی شما لحاظ شده است؟
شروین وکیلی :نه،به نظرم تمایزی وجود ندارد .تمایزی که فرض میشود

انسانی با ساحت اسبی با ساحت مورچهای برابر است و هر جانداری چشماندازی

مبنای نظری و منطقی محکمی ندارد .آمیختهایست از فرضهای ویتالیستی قرن

حسی-پردازشی-ادراکی به هستی میگشاید که هیچ یک بر دیگری تقدم ذاتی

هفدهمی با پیشداشتهای افالطونی-مسیحی دربارهی تمایز قلمرو الهوتی و

ندارد .بر این مبنا فکر نمیکنم اصوال ظهور پدیدارهای ادراکی (در معنای

ناسوتی...

هوسرلی اش) که پیامد پردازش اطالعات در شبکهی عصبی است ،ساحتی نو به
هستی افزوده باشد.

مصطفی عبدی :مفاهیم و ویژگی هایی چون؛ خرد ،فهم ،تفسیر معنا و ...
که در انسان و جامعه انسانی وجود دارد و موضوعاتدیگر چون ماده و ارگانیسم

دوستان گرامی خسته نباشید .بحث بسیار پربار و خوبی بود و بسیار

های فاقد این عناصر وجود ندارد را چگونه ارزیابی می کنید در این روش

آموختم .در مقام جمعبندی در این حد میتوانم بگویم که پرسشهایی که در

شناسی؟ یعنی از نظر شما این مقوله ها و بطور کلی حیات انسانی ساحتی متفاوت

گفتگوهایمان طرح میشود از پاسخهایی که پیشنهاد میکنیم اهمیت بیشتری دارد

از آن موضوعات دیگر طرح شده در شق مقابل این تقسیم بندی ندارند؟

و دربارهی چارچوب نظری پیشنهادی من هم بیشک چنین است.
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ن گارخاهن :جنگ آسورستان و آزادسازی موصل

مراسم افطار در موصل

یک داعشی اسیر شده
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موصل پیش و پس از داعش
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پالک خودرو در قلمرو داعش


سند خرید زنِ برده
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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.



