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سیمرغ/شمارهی پنجاه و هشتم /شهریور هزار و سیصد و نود و

به طور گسترده در رسانههای جمعی و بین مردم مورد بحث و تبادل نظر قرار
میگرفت و شهروندان و گروههای اجتماعی و سیاسی دربارهی انتخاب شدن یا

سرمقاله
* طی ماه گذشته رو زنجیره از رخدادها موازی با هم پیش میرفت و

نشدن فالن شخص برای فالن جایگاه سیاسی اظهار نظر و رایزنی و حتا اعمال

ارتباط تنگاتنگش از چشمها پنهان بود .یکی روندی سیاسی که با تحلیف رئیس

نفوذ میکردند .مشابه این ماجرا را دربارهی نقد و محکوم کردن رفتار جلف

جمهور منتخب دکتر حسن روحانی گره خورده بود و با تغییر دولت و گذار به

نمایندگان مجلس هنگام سلفی گرفتن با خانم موگرینی نیز میبینیم.

ساخت سیاسی تازهای پیوند داشت .این زنجیره از رخدادها پیامد طبیعی انتخابات
سه ماه پیش بود که هم در انتخاب رئیس جمهور و هم در گزینش اعضای
شوراهای شهر نقشی قاطع و غافلگیر کننده داشت .از این رو هیچ غیرعادی نبود
که همزمان با تجدید دورهی ریاست جمهوری ،شهردار تهران و اعضای هیأت
دولت تغییر کنند ،و این روندی بود که پیشتر هم چندین بار رخ نموده بود.
اما آنچه این برش تاریخی را از پیشتر متمایز میساخت ،سنگینی وزن

این رشته از رخدادها را باید در کنار زنجیرهی دیگری دید که به قضاوت

افکار عمومی بود .برای نخستین بار بود که انتخاب وزیران و حتا معاونان وزیران

جمعی دربارهی افرادی مربوط میشود که تبارنامهای آشکار در تاریخ سیاسی و
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اجتماعی دوران معاصرمان داشتهاند .درست در ادامهی موجی از همدردی و

گلستان فرزند ابراهیم گلستان است که هنوز در سالخوردگی زبانی تند و صریح

دریغ که به دنبال مرگ سه دختر (آتنا ،مریم میرزاخانی و در نهایت بنیتای

و حضوری پررنگ در فضای روشنفکری کشور دارد ،و فاطمه صادقی دختر

خردسال) برخاسته بود ،و یکسره غمخوارانه و همدالنه بود ،موج دیگری

صادق خلخالی است که به خاطر نقشاش در اعدامهای اوایل انقالب چهرهای

برخاست که محتوایی آمیخته به نقد و خردهگیری و گاه خشم داشت و آن نیز

بدنام و منفور قلمداد میشود.

اغلب زنان را آماج قرار میداد .این موج با اظهار نظر پسر آقای عارف دربارهی

هر سهی این فرزندان بر استقالل از پدر نامدارشان تاکید داشتند ،اصرار

ژنهای خوبی که به ارث برده بود آغاز شد ،و به سرعت به گفتارهای خانم لیلی

میورزیدند که جایگاه و هویت و شخصیت خود را خودشان و بی کمک یا تاثیر

گستان در برنامهی تدکس و مصاحبهی خانم فاطمه صادقی در مجلهی اندیشهی

پدرشان به دست آوردهاند ،و در ضمن از نقد صریح و تند آن پدر نیز خودداری

پویا بسط پیدا کرد .در تمام این موارد کسانی که آماج حملهی افکار عمومی

میکردند .با این همه موجی از نقد و حمله که در رسانههای مردمی برخاست

قرار گرفته بودند فرزندان افرادی نامدار بودند .فرزند آقای عارف فردی به نسبت

تندتر از چیزی بود که از چنین محتوایی انتظار میرفت.

گمنام و ناشناخته بود که به حق یا ناحق همیشه با همین لقب «پسر عارف» مورد

این دو زنجیره از رخدادها که طی روزهای اخیر فضاهای مجازی و

اشاره واقع میشد و با این همه دربارهی استقاللش و برخوردار نشدناش از

همچنین شبکهی کنش متقابل رو در روی مردم را در نوردید ،شایستهی توجه و

رانتهای دولتی اصرار داشت ،که شک و تردید دربارهاش هم جا داشت .لیلی

تحلیل است .به ویژه که دقیقا در میانهشان ماجرای خانم آزاده نامداری را هم
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داریم .یعنی کسی که موقعیتی رسمی و دولتی (هرچند فروپایه) را در مقام مبلغ

در اینجا با دو الیه از روندها سر و کار داریم که یکی رسمی و دولتی و

حجاب رسمی اشغال میکند ،و ریاکاریاش با انتشار عکسهایی که او را در

سیاسی و قانونی است ،و دیگری شخصی و فردی و ویژه و غیررسمی .در یکی

فضای عمومی بوستانی در خارج از کشور بیحجاب نشان میداد ،به رسوایی

مردمی که کنش فعال سیاسی در انتخابات داشتهاند ،به صیانت از آرای خویش

کشید .تفاوت خانم نامداری با آن سه کس دیگر البته آن است که خود به عمد

مشغولاند و بازیگرانی که برگزیدهاند را با بدبینی میپایند تا رگههایی خیانت به

روایتی دربارهی خود تولید نکرد و تنها دروغین بودن روایت رسمیاش و

اعتمادشان یا ناالیقی را تشخیص دهند ،و در دیگری مردمی که در معرض روایتی

ریاکارانه بودن تظاهر بدان بود که فاش شد و مایهی برانگیختن خشم مردم شد.

شخصی از زندگی افرادی همچون خود قرار گرفتهاند ،به خاطر تبارنامهی گوینده
دربارهاش واکنش منفی نشان میدهند.
فارغ از آن که آن وسواس در رصد کردن و مراقبت خردهگیرانه در کار
آن سیاستمداران را به جا و به موقع بدانیم یا ندانیم (که من به جا میدانماش)،
و جدای از آن که محتوای عاطفی و هیجانی سرریز شده به سمت آن سه سخنگو
زیر سایهی پدرشان را عادالنه و منصفانه فرض کنیم یا نه (که به نظر من منصفانه
نیست) ،آنچه که اهمیت دارد شکلگیری تدریجی یک حوزهی نوظهور و فربه و
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شدن افکار عمومی و سرعت و انسجامی که بدنهی مردم دربارهی یک موضوع
به نتایج و داوریهای مشترک میرسند ،بسیار جای توجه دارد.
تمدن ایرانی خواه به خاطر همسایگی با اقوامی نامتمدن و مهاجم و خواه
به خاطر محدودیتهای اقلیمیاش در بسیاری از گدارهای پرخطر تاریخیاش بختی
وارون و روزگاری تیره داشته است .اما در نشیبهای بزرگ و سقوطهای خطرناک
همواره بختی بزرگ را در کنار داشته است .این بخت اغلب ظهور افرادی زاینده
اثرگذار از افکار عمومی در ایران است .حوزهای که به کلی از رسانههای سنتی

و درخشان و نوابغی دلباختهی فرهنگ و هویت ایرانی بوده است .در روزگار ما

مانند روزنامه و خطابه /سخنرانی و حتا از موج رسانههای نوی قرن بیستمی

که گذرگاهی خطرناک پیشاروست و گویا جمعیت آن اختران درخشان اندک

(رادیو و تلویزیون) مستقل است و بر دوش گروههای تلگرامی و صفحههای

است ،چنین مینماید که بختی نامنتظره به این تمدن روی آورده و امکان همافزایی

فیسبوکی و یادداشتهای افراد بر توییتر و اینستاگرامشان حرکت میکند .تجربهی

اندیشهها و افکار و آرای مردمان را با شیوهای یکسره نو و غافلگیر کننده فراهم

اخیر ما نشان داد که این افکار عمومی نوظهور بسیار آزادانه ،بسیار مردمساالرانه

آورده باشد .بختی که واکنش هماهنگ افکار عمومی به دو زنجیره از رخدادهای

و به همین خاطر بسیار آمیخته با آزمون و خطاست .با این همه الگوی همگرا

یاد شده تنها آغازگاه آن محسوب میشود.
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اخبار روزهای گذشته:

* دورهی «جامعهشناسی تاریخی ایران معاصر» از نخستین آدینهی امرداد
ماه آغاز شد .نخستین نشست در بامداد روز ششم امرداد با موضوع «از گرمابه تا
حمام» آغاز شد و به بحث دربارهی پیوند میان بدن ،بهداشت ،مکان معمارانه و
نهاد گرمابه پرداخت .نشست دوم صبحگاه آدینه بیستم امرداد آغاز شد و
موضوعش «تبارشناسی آیینه» بود و به بحث دربارهی فناوری دیدنِ خویشتن و

* عصرگاه آدینه سیزدهم امرداد ماه نشست هفتم از برنامههای حلقهی

جایگاه تمدن ایرانی در این رابطه میپرداخت.

فیلمپژوهی انجمن زروان در تاالر اندیشگاه کتابخانهی ملی برگزار شد .در این

به عنوان بخشی جانبی از این کالس دانشجویان دوره یک گروه تلگرامی

نشست فیلم «مرد منطقی» مورد نقد و تحلیل قرار گرفت .دکتر غالمرضا آذری

تشکیل دادند و طرحهایی پژوهشی تعریف کردند و یک برنامهی توژی ناهار

مدیریت این نشست را برعهده داشتند و دکتر مهدی سلطانی گرد فرامرزی ،علی

گروهی هم برای دانشجویان دوره برگزار شد.

فاتحی و مجید زارعزاده دربارهی این فیلم از وودی آلن به بحث پرداختند.
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* عصرگاه سه شنبه سوم امرداد نشست رونمایی و نقد کتاب «ارنست

* نسخهی الکترونیکی کتابهای «تاریخ خرد بودایی» که چهارمین جلد از

نولته؛ سیمای یک تاریخاندیش» با حضور دکتر مهدی تدینی مترجم کتاب در

مجموعهی «تاریخ خرد» است و به شرح فلسفهی بودایی آغازین میپردازد انتشار

سالن نشر ثالث برگزار شد .در این نشست من هم به همراه دوست و استاد گرامی

یافته است .این کتاب پیوندهای میان ادیان فلسفی شمال هند –آیین بودا و جین-

دکتر مرتضی مردیها دربارهی این کتاب و آثار نولته سخن گفتیم.

را با اندیشههای همزمانشان که در دولت هخامنشی و استانهای ایران شرقی رایج
بوده وارسی میکند .همچنین کتاب «زریر» که مجموعهی هفده داستان کوتاه
تاریخی است به تازگی به شکل الکترونیکی منتشر شده ،و کتاب «آفرینش
پدیدارها» که بیست سال پیش نوشته شده و شرحی بر بومشناسی حواس است
و بحثی دربارهی پیامدهای فلسفیِ عصبشناسی پردازش حسی .کتاب «خویشتنِ
پارسی» هم که مجموعهی چهار مقاله است که حضور مفهوم منِ خودآگاه
خوداندیش و پیکربندی دقیق و روشناش را در آثار موالنا و حافظ و بیدل
دهلوی نشان میدهد .کتاب «همجنسگرایی :چشماندازی تکاملی به یک مسئلهی
سوسیوبیولوژیک» نیز در همین ماه انتشار یافت .همچنین کتاب «الهوتی» که
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سومین جلد از مجموعهی «دادِ سخن» است نیز به همین شکل انتشار یافته است.

موزهی هنرهای معاصر سخنرانیای داشتیم .دکتر ماحوزی دربارهی «شیر در ادب

این کتاب به ظهور شعر نوی فارغ از قافیه و وزن و پیوندهایش با هواداران جنبش

پارسی» سخن گفتند و موضوع سخنرانی من «اسطورهی شیرِ مهر» بود که در آن

چپ در آذربایجان و آسیای میانه میپردازد و محور اصلیاش زندگی و آثار

دربارهی پیوندهای میان شیر با نمادهای مهری خورشید و جنگاور و چلیپا سخن

ابوالقاسم الهوتی است .مجموعهی داد سخن که تا به حال شش جلد از آن نوشته

گفتم.

شده ،به تحلیل تجدد در شعر پارسی اختصاص یافته و جامعهشناسی تاریخیای
از ظهور و شاخهزایی جریانهای ادبی معاصر به دست میدهد ،که در ضمن با
تحلیل زیباییشناسی ادبی و ساخت زبانی شعرها از زاویهای سیستمی نیز همراه
است .نسخهی الکترونیکی همهی این کتابها را میتوانید از تارنمای سوشیانس
( )www.soshians.irیا کانال تلگرامام ()https://t.me/sherwin_vakili

*

بردارید.
* عصرگاه دوشنبه شانزدهم امرداد در کنار برگزاری نمایشگاه شیرهای
آقای پرویز تناولی ،همراه با دوست و برادر عزیزم دکتر امیرحسین ماحوزی در
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اخبار روزهای آینده:

* دومین گام از دورهی «جامعهشناسی تاریخی ایران معاصر» با همان
ترتیب پیشین یک هفته در میان صبح ظهر جمعهها در کانون معماران معاصر
برگزار میشود .در ماه شهریور سه آدینه نشست خواهیم داشت .در اولی به بحث
دربارهی پیوند میان قدرت سیاسی و نهاد حرمسرا میپردازیم .در دومی دگردیسی
زبان پارسی منظوم و منثور در جریان گذار به دوران مدرن را مورد توجه قرار
میدهیم و در سومی شرحی بر ظهور مدرنیته خواهم گفت و واکنشهای گفتمانی
آغازین بدان و شکلگیری رویکردهای محافظهکارانه ،رمانتیک و انقالبی را تحلیل
خواهم کرد .این دوره احتماال دو سال به درازا خواهد کشید و در هر نشست آن
یک مبحث در برشهای در-زمانی و هم-زمانی مورد تحلیل قرار میگیرد.
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* عصرگاه چهارشنبه اول شهریور ماه نشست نقد و رونمایی کتاب
«حافظ و دانته» نوشتهی آقای مجید اسدی (راوش) در سرای محلهی یوسفآباد
برگزار خواهد شد .در این نشست به همراه نویسندهی کتاب و دوستان گرامی
دکتر حسن امین و دکتر داریوش فرهود دربارهی این کتاب و زندگی و زمانهی
حافظ و دانته سخن خواهیم گفت.
* کتاب «جم» که دومین جلد از مجموعه داستانهایم بر مبنای اساطیر
ایرانی است ،آمادهی چاپ شده و احتماال در ابتدای پاییز انتشار خواهد یافت.
جلد نخست از این مجموعه «سوشیانس» است که چند سال پیش انتشار یافت و
چاپ سوم آن نیز همزمان با «جم» دوباره به بازار کتاب عرضه خواهد شد.
* کتاب «گاندی» مجوز چاپ گرفته و به زودی از سوی انتشارات
شورآفرین چاپ خواهد شد .این کتاب شرحی است سیستمی دربارهی
جامعهشناسی تاریخی جنبش استقالل هند و تحلیلی انتقادی از نقش مهاتما گاندی
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در این روند ،و خاستگاههای عقاید و آرای سیاسیاش .این کتاب یکی از
مجموعه نوشتارهایی است که دربارهی جامعهشناسی تاریخی دوران مدرن در
دست نگارش دارم و با محور گرفتن قلمرو ایران زمین تاریخ دو قرن گذشتهی
فرهنگها و تمدنها را در چارچوبی سیستمی تحلیل میکند.
* عصرگاه آدینه دهم شهریور ماه هشتمین نشست حلقهی فیلمپژوهی
انجمن زروان در کتابخانهی ملی برگزار میشود .در این نشست به همراه دکتر
هرایر دانلیان ،دکتر غالمرضا آذری ،خانم مریم قهرمانی و آقای رحمان رضایی
به نقد فیلم قیصر خواهیم پرداخت و سویههای روانشناسانه ،جامعهشناسانه و
تاریخی این فیلم را مورد بحث قرار خواهیم داد.
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* در پی رایزنیها با انتشارات فکر نو ،دو کتاب در دست نگارش است

بسیاری از پیشداشتهای مرسوم دربارهی جامعهی ایران ساسانی را با مستندات و

که به شرح مفهوم مکان از زاویهی دستگاه نظری زروان میپردازد .یکی از این

دادههای فراوان مردود میسازد .در این کتاب شرحی سیستمی دربارهی پیکربندی

کتابها بر جامعهشناسی مکان و تحلیل سیستمی پیوند مکان و قدرت تمرکز کرده

جنسیت ،تمایز نهادهای سیاسی و نظامی قدرت ،نظام خویشاوندی ،و پویایی و

است و بحثهایی مانند ظهور و تکامل شهرها ،سیاست ساماندهی فضاهای عمومی،

اندرکنش خاندانهای نیرومند بحثهایی گنجانده شده و آرای نظریهپردازان مهم

جامعهشناسی زیستی ساخت مکان و تحول مفهوم شهر از چشماندازی تکاملی

قدیمی و جدید عصر ساسانی (مهمتر از همه کریستنسن و پورشریعتی) مورد

خواهد پرداخت .کتاب دوم به جامعهشناسی مکان ایرانی اختصاص یافته است و

بحث و نقد قرار گرفته است.

تاریخ و تبارنامهی فضاهای قدسی ،مکان-نهادهایی مانند گرمابه و چیز-جاهایی

* به احتمال زیاد نشست حلقهی اندیشهی انجمن زروان در عصرگاه

مانند آیینه را مورد بحث قرار میدهد .در همین کتاب دوم تکنگاریهایی

آدینه سی و یکم شهریور ماه به تحلیل جامعهشناسی و تاریخ جنگ ایران و عراق

دربارهی فضاهای عمومی و مکانهای تهران امروز نیز گنجانده خواهد شد.

اختصاص خواهد یافت و استادانی از دانشگاه جنگ -از جمله استراتژیستهای
اصلی جنگ -در این نشست دربارهی وقایع جنگ و الگوهای جامعهشناختی و

* ویرایش کتاب «تاریخ نهاد در عصر ساسانی» به پایان رسیده و این

رزمی حاکم بر آن سخن خواهند گفت.

کتاب در پاییز به چاپ خواهد رسید .این کتاب تاریخ عصر ساسانی را از زاویهی
دستگاه نظری زروان و با تکیه به نظریهی سیستمهای پیچیده تحلیل میکند و
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مرور خاطرات خورشیدیها
زمستان  :۱۳۷۷گروه زیستشناسی دبیرستان عالمه حلی ،با دانشآموزانی که بسیاریشان بعدها رکنِ رکین خورشید از آب در آمدند!
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کتاب «ارنست نولته؛ سیمای یک تاریخاندیش» به قلم زیگفرید گرلیش
به احتمال زیاد بهترین کتابی است که در شرح آرای این اندیشمند نوشته شده،

نقد کتاب« :ارنست نولته ،سیمای یک تاریخاندیش»

و دکتر مهدی تدینی که کتاب را پارسی برگرداندهاند ،با احتمالی بیش از آن

سهشنبه  -۱۳۹۶/۵/۳نشست رونمایی کتاب ،نشر ثالث

بهترین کسی بودند که میتوانند ترجمهی چنین اثری را بر عهده بگیرند.
ارنست نولته اندیشمندی بحث برانگیز است که هم یکی از بارورترین و
پرکارترین اندیشمندان حوزهی تاریخ و فلسفه محسوب میشود و هم به خاطر
آرای جسورانهاش و حملههایی که تحمل کرد ،به یکی از پر سر و صداترین و
در ضمن منزویترین اندیشمندان معاصر تبدیل شد.
پژوهشهای نولته دامنهای گسترده از موضوعها را در بر میگیرد که
همگیشان در اطراف محوری یگانه سازمان یافتهاند .این محور یگانه که دغدغهی
عمرانهی نولته محسوب میشود ،ظهور و سقوط فاشیسم در قرن بیستم است.
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رخدادی که به طور مستقیم زندگی نولته و خانوادهاش را تحت تاثیر قرار داد و

بسته شده است .هرچند رهبری جبههی مقابل او را یورگن هابرماس بر عهده

به مرگ برادرش و ویرانی کشورش منتهی شد.

داشت ،و با این که تقریبا همهی اندیشمندان چپگرا و نومارکسیست پشت سر

نولته در جغرافیای اندیشههای جهان آلمانی زبان جایگاهی ممتاز را

وی صف آراستند و در عین حال که فشارهای سیاسی و دولتی برای راندناش

اشغال کرده است .او از سویی شاگرد نزدیک مارتین هایدگر بود و از سوی دیگر

از مراکز معتبر علمی و پژوهشی او را محدود ساخت و انتشار آثارش را با

به خاطر آثار دوران جوانیاش همچون یکی از اندیشمندان پیشگام و معتبر در

محدودیت روبرو کرد ،با این همه امروز شکی نیست که موضع نظریاش به

جبههی مورخان و جامعهشناسان مارکسیست اهمیت یافت .با این همه نولته این

کرسی نشسته است .یعنی با تمام این حرفها او همچنان نویسندهی معتبرترین

شجاعت را داشت که حق اندیشیدن را با دست نکشیدن از آن به جای آورد و

کتابها دربارهی فاشیسم است و آثار پرحجم و پرشمارش چالشهای نظری

بر خالف بسیاری از همگنانش که آشکارا به سکوت یا تحریف واقعیتها روی

جدیای را برانگیخته که بارور بودناش طی دههی گذشته به اثبات رسیده است.

آوردند و دست کم از پرسشهای کلیدی و مهم خویش چشم پوشیدند ،چنین

گرلیش که نویسندهی این کتاب است ،از موضعی همدالنه با نولته به

نکرد .به همین خاطر است که از حدود سی سال پیش مهمترین جدال رسانهای

آثار وی نگریسته است .اثر او که تقریبا همهی نوشتارهای نولته را در بر میگیرد،

در اروپا دربارهی آثارش در گرفته و بخشی از بیشرمانهترین و

شرحی است که مهمترین پرسشهایی که نولته طرح کرده را به شکلی منظم و

غیرشرافتمندانهترین روشها برای ساکت کردناش و از بین بردن اعتبارش به کار

سامان یافته به دست میدهد و عالوه بر طرح پاسخهای مورد نظر او ،چالشها و
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جدلها و بافت زمینهی ظهور این پاسخها و اختالف نظرها بر سرشان را هم ماهرانه
نمایش میدهد.
سرشاخههای اصلی بحث نولته چنان که گرلیش برشمرده ،عبارتند از
روششناسی تاریخ و فلسفهی علم ،پدیدارشناسی و تاریخ فاشیسم ،ماهیت
محافظهکارانهی مارکسیسم ،جایگاه آلمان در تاریخ اروپا ،ماجرای نسلکشی
یهودیان و دامنه و دالیل آن ،جریانشناسی تاریخی جنبش چپ ،و بنیادگرایی
روش نولته به خاطر درآمیختن با مفهومسازیهای فلسفی و در ضمن

اسالمی .این مباحث به نسبت متنوع در نهایت در اطراف یک محور بنیادین گرد

توجه پروسواس به اسناد و دادههای تاریخی ،به نسبت پیچیده و الیه الیه است.

میآیند و آن مقاومت در برابر مدرنیته است .یعنی نولته جریان مارکسیسم انقالبی،

او میراث پدیدارشناسیای که از هوسرل تا هایدگر به ارث برده را با شیوهی

فاشیسم و بنیادگرایی اسالمی را به صورت سه موج از مقاومت در برابر جریان

عقالنی و روشمند تاریخنگاری آلمانی درآمیخته و به ترکیبی منسجم و خردپسند

عقالنیسازی مدرن فهم میکند و بر آن مبنا پیوندهای میانشان را مورد تحلیل

رسیده که بدنهی آثار نولته در بستر آن نگاشته شدهاند .خوشبختانه دکتر تدینی

قرار میدهد.

که تنها شاگرد ایرانی نولته هم به شمار میآید ،کارِ بزرگ ترجمهی آثار او به
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پارسی را بر عهده گرفته و تا به حال چندین کتاب از نولته و دربارهی نولته به

بیشک از نظر استحکام روششناسانه بر رویکردهای موردپژوهانه و

پارسی برگردانده است .کتاب گرلیش را میتوان پیش درآمدی بر همهی این

سیاستزدهی بریتانیایی برتری دارد .ما ایرانیان امروز در وضعیتی تاریخی قرار

کتابها دانست ،که در ضمن همچون جمعبندی و پینوشتی بر آنها نیز کارکرد

داریم که از سویی به خاطر دیرپایی تاریخ طوالنیمان و پاکیزه بودناش از گناه

دارد.

و جرم به واژگونهی موقعیت آلمانیها میماند ،و از سوی دیگر به خاطر استیالی
بحث دربارهی آثار نولته بسیار فراخدامنه و پرشاخه است و در این

سرمشقهای سیاستزدهی تاریخنگاری و کوشش برای تبدیل کردناش به امری

نوشتار کوتاه مجالی برای پرداختن به آن نداریم .از این رو تنها به گوشزد کردن

مبهم و تخیلی و شرمآور و تفرقهبرانگیز ،به خودانگارهی تاریخی مردم آلمان

چند نکته و اشاره به چند موضعگیری شخصی و داوری نظری بسنده میکنم بدان

شباهتی پیدا کرده است .هرچند که تاریخ ایرانیان و گستره و پیچیدگیاش و

امید که عالقمندان پس از خواندن آثار وی دالیل این موضعگیریام را دقیقتر

همچنین ریشهدار بودن هویت ملی ایرانی و تناوری تاریخیاش به هیچ عنوان با

دریابند.

مورد آلمان شبیه نیست ،اما در هردو مورد کوششی سیاسی-دانشگاهی برای
نخستین نکته آن که خواندن نولته برای کسانی که امروز در ایران به

هویتزدایی و جعل تاریخ و فروپوشاندن هویت ملی را میبینیم که هم در ایران

هویت و تاریخشان میاندیشند ،ضرورت دارد .نولته یکی از واپسین مدافعان

و هم در آلمان بخشی از اندیشمندان و کارگزاران فکری و کارمندان دانشگاهی

جانسخت و قدرتمند سنت تاریخنگاری آلمانی است ،و این چارچوبی است که

را نیز با خود همنوا کرده است .از این رو خواندن آثار نولته جدای از محتوای
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این تصویر دوقطبی ساده که بارها و بارها در فیلمها و سریالها ،رمانها و

ارزشمند و موضوع مهمشان ،شیوهای برای آموختن مقاومت نظری در برابر قدرت

داستانها و مقالههای و کتابهای دانشگاهی تکرار شده ،فضا را برای طرح چندین

هم هست.
دومین نکته آن که آثار نولته به موضوعی کلیدی و بنیادین در تاریخ

پرسش بنیادین و مهم تنگ کرده است .پرسشهایی از این جنس که اگر دولتهای

اروپای قرن بیستم ،و بنابراین تاریخ معاصر کل جهان اشاره میکند .تصویر ذهنی

آلمان نازی و ایتالیای فاشیست و ژاپن هیروهیتو تا این پایه پلید و سرکوبگر و

غالب بر عوام مردم و خواصِ عوام آن است که سرنوشت قرن بیستم با یک

ستمگر بودند ،چطور از پشتیبانی مردمی و وفاداری سرسختانهی شهروندانشان

واقعهی مهیب یعنی جنگ جهانی دوم تعیین شده که یک طرف «خوب» (متفقین)

برخوردار بودند؟ یا اگر نسلکشیها و جنایتها تنها به این جبهه منحصر بوده ،چرا

و یک طرف «بد» (متحدین) داشته است .در یک سو ترقی و رفاه و پیشرفت (در

نشانههایی از آن را پیش از ظهور فاشیسم و پس از آن تا به امروز در هردو

روایت مارکسیستیاش) یا آزادی و دادگری و مردمساالری (در نسخهی

اردوگاه پیروزمند جنگ جهانی دوم (غربِ دموکرات و شرق کمونیست)

لیبرالاش) را داریم و در مقابلش ملتهایی وحشی و بربر را میبینیم که سرسپردهی

میبینیم؟ پرسشهایی از این دست که ساده و ابتدایی مینمایند ،به سرعت به

رهبرانی دیوانه و مجنون شده بودند و مدام در حال قتل و غارت و کشتار

پرسشهایی عمیقتر بسط مییابند .مثال این که پیوند میان ایدئولوژیهای سهگانهای

اندیشمندان و ارتکاب هولوکاست بودهاند.

که در جریان جنگ جهانی دوم با هم درآویختند چه بوده است؟ رابطهی جنگ
جهانی دوم و جنگ جهانی اول چه بوده؟ و اصوال جایگاه کشورهای درگیر در
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این نبردها با تاریخ اروپا و تاریخ بسط تمدن اروپایی به خارج از این قلمرو

مخاطب میگذارد .چنان که گفتیم ،چنین طرح پرسشی و مسلح بودن به چنین

چگونه بوده است؟

رویکرد عقالنی و مستدلی برای ما ایرانیانی که به زور به یکی از دو جبهه چسبانده
شدیم و دهههای قبلی و بعدی تاریخمان را صرف مقاومت در برابر استعمار همان

دامنهی این پرسشها خواه ناخواه به مسائلی میکشد که امروز اهمیتی

جبهه کردیم ،اهمیتی دوچندان دارد.

سیاسی دارند و مشروعیتی برای جناحهایی مستقر در قدرت فراهم میآورند .مثال
این که نسلکشی یهودیان به دست آلمانیها به واقع چه دامنهای داشته و چرا
متمایز از نسلکشی ارمنیها به دست ترکها و هندیها به دست انگلیسیها و
ایرانیها به دست روسها قلمداد میشود؟ و این پرسش مهم که در نهایت برای
مردم ایران زمین کدام جبههی درگیر در جنگ جهانی دوم سودمندتر و
رهاییبخشتر و بهتر میبودهاند؟
بنابراین دومین نکتهی مهم در آثار نولته آن است که مجالی برای طرح
پرسشهای بنیادین دربارهی تاریخ قرن بیستم اروپا و به ویژه جنگ جهانی دوم به
دست میدهد و دستگاهی منسجم و روشمند را برای پاسخگویی بدان در اختیار
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سومین نکتهی مهم در آثار نولته آن است که مفاهیمی نو و چارچوبهایی

کار با ژرفنگری به امور مینگریسته است .با این همه چنین مینماید که تجربهی

تازه برای فهم تاریخ عرضه میکند .قالبی نظری که به ویژه برای فهم تاریخ

زیستهاش ،و بیشک تلخکامیهای برخاسته از حمالتی که به او میشده ،باعث

اروپای قرن بیستم طراحی شده و در آن حوزه بسیار قانع کننده و کارساز است،

شده تا در جاهایی محافظهکارانه رفتار کند و گاه به الزامات دستگاه نظری خویش

اما کارسازیاش از آن هم فراتر میرود و میتوان برای بنیاد کردن دستگاهی

نیز وفادار باقی نماند .این بدان معناست که مفهومسازیهای نولته باید به دقت

نظری برای بازخوانی تاریخ ایران نیز بسیار از آن آموخت.

مورد بحث و نقد قرار گیرد ،و به خصوص باید از تعمیم دادن شتابزدهشان به

اما موضعگیری نظریای که ناگزیر باید در پایان این نوشتار بدان اشاره

قلمروهای تمدنی دیگر مانند ایران زمین پرهیز کرد .بسیاری از پاسخهایی که

کنم آن است که نولته هرچند بیشک دانشی گسترده و هوشی تیز و تند و

نولته به پرسشهای مهم خویش داده هم لزوما درست نیستند ،و الزم است در

جسارتی چشمگیر دارد ،به نظرم در بسیاری از جاها به دلیلی نامعلوم از پیشروی

درون دستگاه نظری استوار او و همچنین خارج از آن بار دیگر وارسی شوند و

در ساحت پرسش چشمپوشی کرده و در نقاطی همنواییهایی کلیشهای و بیدلیل

تا مرزهای طرح پرسشهای نو ادامه یابند.

را با آرای هنجارین نشان میدهد .نولته تا پایان عمرش که تا سال گذشته ادامه
داشت ،ذهنی چاالک و زاینده داشت و واپسین اثرش دربارهی جنبشهای
بنیادگرایانهی اسالمی نشان میدهد که هم اطالعاتش روزآمد بوده و هم تا پایان
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ناز آن چشم سیاه تو که با موج نگاه
پیش راز من و راز تو گشوده است رهی

سه شعر از فریدون توللی

لب سوزان تو چون بشکفد از بوسه ی جام

( ۱۲۹۸شیراز ۱۳۶۴/۳/۹ -تهران)

لب من جوی که لبریز هزاران گنهی

عطش عشق و نشاط می و نوش و گنهی

بچه ماند تن رعنای تو در سوزش عود؟

ناز کن ناز که زیبنده ی این بزمگهی

مرمری پیکری از پشت حریر سیهی

مایه ی عمر منی سایه مکش از سر بخت

زلف افشان کن و پیش آی که در کشور حسن

که دالویز تر از نور دالویز مهی

خسرو آنست که بر فرق ندارد کلهی
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گفتم آغوش تو درمان کندم درد فراق
آرزوی سیهی بود و امید تبهی
غم دل چند توان گفت به افشردن دست
یا به خاموشی پرهیز و گریز نگهی
مست بگریز شبی تار و بسر وقت من آی
تو که تابنده تر از ماه شب چهار دهی



حلقه بر حلق و دست در زنجیر

در خور قوم باستانی نیست

آخر ای مردگان به هوش آئید

این هالک است زندگانی نیست

زندگی خون سرخ می خواهد

فخر و اقبال رایگانی نیست

این زبونی و بندگی که تو راست

کار تقدیر آسمانی نیست

کوششی کن که این فالکت و فقر

بی ثبات است و جاودانی نیست

سیمرغ/شمارهی پنجاه و هشتم /شهریور هزار و سیصد و نود و

روز رزم است و انتقام امروز

گاه افغان و نوحه خوانی نیست

یأس و حرمان به روزگار شباب

در خور موسم جوانی نیست

چند بر جان خویشتن ترسی

قیمت جان به این گرانی نیست

ورنه در تنگنای حلقه بمیر

خیز و این حقله در شکن چون شیر

بگریز! ازین دیو تبهکار تبهکام
بگریز! ازین غول سیه روز سیه روی
بگریز! ازین افعی نیش آمده بر سنگ
بگریز! ازین زنگی آتش زده در موی
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بگریز!مبادا که درین کلبه ی خاموش

پا در کش و بشتاب ز من کاین دل پر سوز

نفرین شده ای جان دهد از دست غم تو

بیغولهی هول است و چراگاه نهیبست

بگریز!که این خون سیه فام و سبکجوش

وان اشک فروزنده که در پای تو افتاد

ننگ تو بود ریزد اگر در قدم تو!

قلبست و دروغست و فسونست و فریبست!

شعر من اگر شعله کشد گرم روان سوز

بشتاب و بیندیش که این عشق جگر خوار

رشکت نبرد از دل و اشکت نگشاید

دام است مبادا که کشد در بن چاهت

عشق من اگر مویه کند از بن هر موی

بشتاب و بیندیش که این یار فسونگار

در باور سرد تو دمی بیش نپاید

مار است مبادا که کشد در خم راهت
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معشوق من اندر پی این رنج گرانبار

پا در کش ازین دخمه که سرداب طلسم است

مرگ است و بمن بسته کنون چشم تب افروز

پا درکش ازین ورطه که گرداب نهنگ است

اندوه! که ننواخت کسم روح سیهکام

پا در کش و بگریز که خوشنامی پرهیز

افسوس!که نشناخت کسم عشق سیه روز

در پیش تو خودکامه به از ننگ درنگ است
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از شعرهایم :گربه

گربهها را عزیز میدارم

گربه زیرا نماد ایران است

دلنواز است و چابکی زیرک

آری ،آری ،که این همان آن است

شاد و رامی ملوس و خوابآلود

تیز و بُرّنده ،تیغِ جراحان

رِند و هشیار و تیز و پنهانکار

همچو برکهست همدل باران



بر سر پرتگاهِ شب گربه

ره نهان رفت و راه از او بر پاست

همچو ایران ز بامِ صد تاریخ

جَست و افتاد و باز بر پا خاست

گربه ایران بود و پارسی گربه

گرنه معنای این همه شب چیست؟

چشم زیباش مثل اخگر ،زرد

جز فروغش ببین ،امیدی نیست

گرگِ ویرانگری که بشکافد

استخوانهای خاک دیرین را

بینوا موش شد به چنگالش

کشت گربه دروغ رنگین را

گربه نه ،شیرِ خفتهی نر بود

همچو توفان که آب میچیند

نعره شاید ،که بیشهزار غریب

شیر هر شب به خواب میبیند

سیمرغ/شمارهی پنجاه و هشتم /شهریور هزار و سیصد و نود و

نگارهی ماه

نمایندگان مجلس هنگام گرفتن سلفی با خانم موگرینی نمایندهی اتحادیهی اروپا ،پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری
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مسلط شدن بر ارتباطهای نمادین با دیگری ،کاربرد آن تنها به ظهور زنجیرههایی
غیرضروری ،ناکارآمد و محدود کننده منتهی میشود که فرآیند پردازش اطالعات
خودآگاه را به طور دایم رمزگذاری میکند و به این ترتیب آن را کند ساخته و


گفتار ـ گفتوگوی درونی



اصل گفتوگو :زبان ،نظامی از نشانگان ـ معانی است که برای ارتباط میان

به نمادهای زبانی فرو میکاهد .در گفتوگوی درونی من دو پاره شده و یک
بخش از آن با بخشی دیگر که نمایندهی «دیگریِ تعمیم یافته» است ،سخن

من و دیگری تکامل یافته است .بنابراین گفتوگو و سخن تنها در زمانی کارآیی

میگوید.

دارند که توسط من تولید شده و انتقال معنایی به دیگری را آماج کرده باشند .با



این وجود ،بخش مهمی از روندهای پردازشیِ منتهی به انتخابهای رفتاری ،زیر

زبانمداری :تفکر همان سخن گفتنِ خاموش است .تنها شکلی از اندیشه

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

سایهی شکلی از گفتوگو انجام میپذیرد که در آن من با من سخن میگوید و



دیگری اصوال غایب است .این شکل از کاربردِ زبان را گفتوگوی درونی

تلهی کَرپَن :بدنهی اصلی اندیشه به خاطر ترجمهناپذیری یا فرو کاسته

نشدن به زبان ،بیاستفاده باقی میمانند و در نتیجه دستگاه انتخابگرِ من با فشرده

مینامیم .گفتوگوی درونی در دوران نوزادی و کودکی به عنوان ابزاری برای

و چروکیده شدن بر محورِ کوچکِ زبان و گفتوگوی درونی ،در عمل از کار

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

کردن باز میایستد و ناگزیر از قواعد اجتماعی و هنجارینِ پیش تنیده در زبان
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پیروی میکند .زبانى شدن تفکر ،و غلبهى شیوهى ارتباطىِ من ـ دیگرى بر مجراى

نمایان میشود یا تصمیمگیری سریع و شتابزده و در عین حال دقیق ضرورت

سادهتر و زیربنایىترِ اندرکنش من ـ من ،باعث میشود امکان اندیشیدن به

مییابد ،گفتوگوی درونی از میان میرود؟

چیزهایى ناگفتنى از میان برود.

O



راهبرد بیدل :بازی با زبان و فروکشیدنش در زمینهی تصاویر و قلمروی

چطور فکر مىکنید؟ آیا با خود حرف مىزنید یا تصاویرى را پیش چشم

مجسم مىکنید؟ به خود چه مىگویید که پیشاپیش آن را نمىدانستید؟

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

گفتوگوی درونی از نظر ساختاری چه شباهتی با گفتوگوی عادی

دارد؟ دیگریِ تعمیمیافتهای که شنوندهی گفتوگوی درونی است ،از کجا آمده

من

گفتگو

من

است؟ آیا میتوان بدون گفتوگوی درونی به چیزی خاص فکر کرد؟ بچه قبل

دیگری

گفتگوی درونی

دیگری تعمیم یافته

از یادگیرى زبان چگونه مىاندیشد؟ چرا به هنگام تنهایى گفتوگوى درونى
شدیدتر مىشود؟ در چه شرایطى گفتوگوى درونى متوقف مىشود؟ در این
شرایط رفتارمن تا حدى هنجارین است؟ چرا در شرایطی بحرانی که خطری
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ترجمه کردن اندرزنامههای پهلوی به زبان عربی و آشنا کردن حاکمان عرب با

رام :چهارم امرداد

آیین سیاست ایرانشهری شهرتی داشت و روز دوشنبه چهارم امرداد سال ۱۲۹
هجری خورشیدی به دستور خلیفهی عباسی به شکل دردناکی زجرکشاش
کردند.

این روز با چندین رخداد مهم در تاریخ ایران گره خورده است .در
در دوران معاصر هم این روز با رخدادهای متنوع سیاسی مصادف بوده

چهارم امرداد سال  ۳۶هجری خورشیدی جنگ صفین میان سپاهیان حضرت علی

است .در  ۱۲۷۶فقیر (درویش) مال مستان صیداهلل در افغانستان ده هزار نیروی

و مخالفانش درگرفت که یکی از نبردهای سرنوشتساز و مهم پس از درگذشت

داوطلب پشتون را بسیج کرد و به مقر نظامی انگلیسیها در مالکند حمله کرد و

پیامبر اسالم بود و صفآرایی سیاسی و بعدتر مذهبی مسلمانان آغازین را شفاف

آنجا را در محاصره گرفت .دوازده سال بعد ( )۱۲۸۸در گرماگرم درگیریهای

ساخت .حدود یک قرن بعد ،عباسیان که به تازگی سریر قدرت را در این میان

میان مشروطهخواهان و مستبدین و چیرگی نیروهای آزادیخواه بر تهران ،سردار

به ارث برده بودند ،همچنان مثل امویان در سرکوب نیروهای آزادیخواه ایرانی

محتشم بختیاری که از طرفداران محمدعلی شاه بود با افرادش به صف مجاهدین

میکوشیدند و اندیشمندان را تعقیب میکردند که بسیاریشان به حاکمیت

پیوست و با شکوه فراوان از نیاوران به تهران وارد شد .در همین روز مفاخرالملک

مسلمانان تن در داده بودند .یکی از ایشان عبدالحمید بن یحیی بود که به خاطر

وزیر تجارت استبداد و حاکم مستبد تهران در دوران استبداد صغیر توسط اعظام
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الدوله الریجانی دستگیر و بابت دزدیهایش به دادگاه فرستاده شد .در همین روز
سلطان احمدشاه خردسال در اندرون به تخت نشست و مراسم سالم عام برای
شاه تازه اجرا شد و خطبه توسط امام جمعهی تازهی تهران خوانده شد .سپهدار
هم طی نامهای به سفارت روس اولتیماتوم داد که پانصد قزاق همراه محمدعلی
شاه در زرگنده باعث اغتشاش شدهاند و باید خلع سالح شوند .در همین روز
ستارخان و باقرخان طی تلگرافی از سپهدار استفسار نمودند روسها میخواهند
آنها را به عثمانی بفرستند ،تکلیف چیست؟ سپهدار که میترسید توطئهای برای
مراسم سالم احمد شاه

دستگیری یا کشتن ایشان در کار باشد ،پاسخ داد« :روسها خیلی حرام زاده
هستند ،به تهران بیایید!»

حدود یک دهه پس از شکست نیروهای استبدادی در ایران ،همین روسها
هم بر تزار شوریدند و انقالب اکتبر آغاز شد .در آن هنگامه لنین که خواهان
جلب نظر مردم استانهای کنده شده از ایران بود ،بیانیهای صادر کرد و رفتارهای

صمصامالسلطنه بختیاری

استعماری تزارها را سرزنش کرد و با قراردادهای امپریالیستی مخالفت کرد .در
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این هنگام (سال  )۱۲۹۷صدراعظم ایران نجفقلی خان صمصمام السلطنه بختیاری

صفوف جنگلیها هم جای گرفته بود ،به لنگرود حمله کرد و شهر را به تصرف

بود که هوشمندانه از این فرصت بهره برد و اعالمیهای رسمی از طرف دولت

خود درآورد.

ایران صادر کرد و گفت که به خاطر فروپاشی دولت روسیهی تزاری تمام
قراردادهای استعماری بین دو کشور از جمله ترکمنچای و گلستان از اعتبار
افتادهاند .او همچنین کنسولهای روس در شمال ایران را عزل کرد ،بی آن که از
بلشویکها هواداری کند و نمایندگان ایشان را به عنوان سفیر روسیه به رسمیت
بشناسد .صمصامالسلطنه در ضمن به انگلیسیها هم تاخت و گفت که باید جنوب
ایران را تخلیه کنند .او همچنین دستور داد حکومت نظامی را لغو کنند .به دنبال
معبد ویتاال ساختهی کریشنا دوهرایه

این اعالمیهها هیأت وزیران هم قرارداد لیانازف و کاپیتوالسیون خارجیها را الغا

در مقیاسی جهانی نیز چهارم امرداد با رخدادهای سیاسی گوناگون قرین
کرد .با این همه تا سه سال بعد موج شورشهای بلشویکی به داخل ایران هم رسید
بوده است .در سال  ۸۸۸هجری خورشیدی کریشنا دِوَهرایَه به پادشاهی دولت
و در همین روز به سال  ۱۳۰۰احساناهلل خان که گرایش بلشویکی داشت و در
ویجایَهنَگارَه در جنوب هند رسید و روند بازسازی و توسعهی این قلمرو را آغاز
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کرد .در  ۱۲۲۶لیبریا در آفریقا اعالم استقالل کرد و در  ۱۲۷۰فرانسه تاهیتی را

 ۲۶ژوئیه میدانستند .سه سال بعد در  ۱۳۳۵هم جمال عبدالناصر با الهام از نهضت

به قلمرو خود افزود .در  ۱۳۲۴مردم انگلستان با رای دادن به حزب کارگر

ملی شدن صنعت نفت در ایران ،کانال سوئز را ملی اعالم کرد.

بالفاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم وینستون چرچیل را از قدرت برکنار

طی سالهای اخیر دو رخداد واگرا در این روز واقع شده است .یکی آن

کردند ،و دو سال بعد در  ۱۳۲۶هری ترومن حکم تاسیس سازمان سیا را امضا

که در  ۱۳۸۷حملهی تروریستی در احمدآباد با انفجار  ۲۱بمب انجام شد که به

کرد.

مرگ  ۵۶نفر و زخمی شدن دویست نفر انجامید ،و دیگری آن که در ۱۳۹۵
در سال  ۱۳۳۱ملک فاروق شاه مصر از

هیالری کلینتون اولین نامزد زن جدی ریاست جمهوری در آمریکا شد .پیش از

قدرت کنارهگیری کرد و پسرش ملک فؤاد به

او هم زنی نامزد این مقام شده بود اما از حمایت حزبی برخوردار نبود و این

سلطنت رسید ،و یک سال بعد در  ۱۳۳۲فیدل

حرکتش بیشتر عملی نمادین در راستای جنبش رهایی زنان بود.

کاسترو با حملهای ناموفق به پادگان مونکادا

چهارم امرداد با تاسیس و تحولهای نهادی و فرهنگی گوناگونی نیز گره

انقالب کوبا را آغاز کرد .هوادارانش به یاد

خورده است .در  ۱۱۵۴ادارهی پست آمریکا تاسیس شد ،در  ۱۱۸۲راه آهن ساری

همین حادثه پس از آن خود را اعضای جنبش

که به تعبیری اولین خط قطار با مصرف عمومی است در لندن گشایش یافت ،و
در  ۱۲۶۱نخستین اجرای اپرای پارسیفال واگنر در بایروث انجام شد .در ۱۲۶۶
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با انتشار کتاب  Una Libroنهضت زبان اسپرانتو آغاز شد و در  ۱۳۳۰والت

زادگان نامدار چهارم امرداد ماه عبارتند از جرج برنارد شاو (،)۱۲۳۵
کارل گوستاو یونگ و آنتونیو ماچادو شاعر اسپانیایی ( ،)۱۲۵۴آلدوس هاکسلی

دیسنی کارتون آلیس در سرزمین عجایب را نمایش داد.

( )۱۲۷۳و استانلی کوبریک ( .)۱۳۰۷در این روز به سال  ۹۱۲آتاهوالپا آخرین
اینکا به دست فرانسیسکو پیزارو فاتح غارتگر اسپانیایی کشته شد و در  ۱۳۶۳هم
جرج گالوپ آماردان و ریاضیدان و موسس سازمان نظرسنجی گالوپ
درگذشت.

مرگ آتاهوالپا
جرج گالوپ
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گفتار نخست :بوداییگری آغازین

فصلی از کتاب «خرد بودایی»

آن آموزههایی که خودِ بودا وضع کرده بود ،امروز با نام «بوداییگری
پیشافرقهای»« ،1بوداییگری اصیل»« ،2بوداییگری آغازین» 3یا «بوداییگریِ خودِ
بودا» 4مینامند 5.منظور ،شکل و محتوای دین بودایی پیش از بروز نخستین

بخش سوم :اتریخ تدوین کیش بودایی

انشعاب در انجمن بوداییان است .این انشعاب اولیه را معموال با جدا شدن
مهاسمگهیکه از اسثویرهواده مربوط میدانند و زمانش را بین شورای دوم و سوم
بودایی میدانند .اما هیراکاوا این انشعاب آغازین را تا دورهی حکومت آشوکا

pre-sectarian Buddhism
original Buddhism
the earliest Buddhism

 Buddhism of the Buddha himself
Gombrich, 1997: 11 -12; De Jong, 1993: 25; , 1999.
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عقب میبرد 6.مورخی به نام گرگوری شوپن 7به درستی گوشزد کرده که فرضِ

بوداییگری آغازین این مجموعه از عناصر معنایی است که گاه به شکلی سست

وجود یک دین بودایی همگن و منسجم در زمان زندگی بودا چندان هم واقعبینانه

به هم متصل شدهاند ،اما توسط اکثریت بوداییان یکی دو نسل بعد از مرگ گوتمه

نیست .چرا که تنوع افکار و آرا به ویژه در ابتدای دوران ظهور یک دین قاعدهای

سیدارته به او منسوب دانسته میشدهاند 8.برخی از مورخان مانند وادِر صورتبندی

کلی است و یک دین تنها در اثر گذر زمان و طرد دگراندیشان و مرزبندی با

این آرا را به خودِ بودا و شاگردانش نسبت میدهند 9،در حالی که برخی دیگر

دیگر ادیان است که شکلی منسجم و سازمان یافته به خود میگیرد.

مانند دیویدسون از طرح این امکان ابایی ندارند که شاید این آرا هیچ ارتباطی با
سخن خودِ بودا نداشته باشد.

از سوی دیگر چنین مینماید که تمام فرقههای اولیهی بودایی متون

10

مقدس مشترک و اصول همگونی را به عنوان پیشفرض در نظر میگرفته و آرای

با این وجود بیشتر پژوهشگران با سخن گومپریچ موافق هستند که هستهی

ویژه و متمایز کنندهی فرقهشان را در زمینهی آن طرح میکردهاند .منظور از

مرکز آموزههای بودایی را حاصل اندیشهی نبوغآمیز یک نفر میداند .متونِ حامل

Hirakawa, 1990: 94.
Gregory Schopen
Davidson, 2003: 147.

Warder, 1999.
Davidson, 2003: 147.
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این هسته عبارت است از« :دیگْهَه نیکایَه»« ،مَجْهیمَه نیکایه»« ،سمیوتَه نیکایه»

رهبران شاگردانش را نیز به رسمیت میشناخته است 13.اما راستیِ این گزارشها

«انگوتارَه نیکایه» و «وینَیَه پیتَکه» .درون این هستهی مرکزی هم بندها و جمالتی

جای تردید دارد .چون در جای دیگری میبینیم که بودا دربارهی فراگیر بودن و

وجود دارد که کهنتر از بقیه مینماید و پژوهشگران آنها را بیتردید سخنِ خود

تمرکز تصمیمگیری در دست خویش حساس است و مثال اوپاسنه را به خاطر
14

حدس

بودا میدانند .ناکامورا که دقیقترین پژوهش را در این مورد به دست داده،

جلوگیری از قانونگذاری راهبان برای خودشان ستایش میکند.

مینویسد که این بخشهای بسیار کهن همان شعرهایی هستند که درست مانند

نیرومندتر آن است که بودا مانند سایر رهبران دینی تصمیمگیری و وضع قواعد

11

اخالقی و انضباطی را در دست خود متمرکز ساخته و روایتهای بعدی که خالف

بودا انگار خود قوانینی برای ساماندهی اخالقی و اجتماعی پیروانش

این را گزارش میکنند ،با هدفِ مشروعیت بخشیدن به تصمیمهای شوراهای

سرودههای زرتشت ،گاتاها نامیده میشوند.

وضع کرده بود 12،اما نقل قولهایی از او وجود دارد که میگوید او اعتبار و

بعدی نوشته شدهاند.

مشروعیت قوانین و مرامنامههای وضع شده توسط شوراهای تشکیل یافته از

Vinaya Pitaka, Cullavagga, 9th Khandhaka, Chapter 2.
Vin.iii.230ff.

Nakamura, 1980: 57.
Bhaddali Sutta, Majjhima Nikaya 65.
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عمومی ،بازی کردن 18،رقصیدن 19،و گرفتن یا دادن پول 20حرام دانسته شده

این اندرز بودا که از پیروانش خواسته بود تا بعد از مرگش همچنان از
قواعد او اطاعت کنند 15،نیز با این برداشت سازگار است .هرچند به احتمال زیاد

است.

بودا برای جماعت پیروانش در سنگهه خودمختاری و حق تصمیمگیری قایل
نبوده ،اما انگار اجازه میداده تا برخی از قواعد فرعی و دستورهای جزئی بسته

لباس هندیها

به شرایط توسط تصمیم جمعی ایشان دگرگون شوند یا نقض گردند 16.چنین

در تخت جمشید

مینماید که قوانین اخالقی سختگیرانهی 17تصویب شده بعد از مرگ بودا ،به
آرای شاگردان پرهیزگارتر و سختگیرتر او مربوط بوده باشند ،تا عقاید و
آموزههای اصلی خودش .به عنوان مثال در این قوانین جدید شرکت در جشنهای

Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya 16
 Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya, 16
Vinaya Pitaka, Cullavagga, First Khandhaka, Chapter 14.

 Theravadin Patimokkha, Pacittiya 53.
 Vinaya Pitaka, Cullavagga, First Khandhaka, Chapter 13.
Theravadin Patimokkha, Nissaggiya, Pacittiyas 18, 19 and 20.
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به این ترتیب روشن است که یکی از ارکان کیش بودایی از همان آغاز،

پیروان اولیهی زرتشت بوده است 22.این واژه تا به امروز در فارسی دری معنای

انجمن گروندگان بوده است .آنچه که در بیشتر زبانها به صورت مترادفی از راهب

کهنش را حفظ کرده است .درویش گویا نامی بوده که برای برچسب زدن به

ترجمه شده ،در اصل بْهیکو (برای مردان) و بْهیکونی (برای زنان) است .طبق

پیروان زرتشت به شکلی عام مورد استفاده قرار میگرفته است .زرتشت آنگاه که

سنت تراواده صومعههای زنانه پنج سال پس از صومعههای مردانه در کیش بودایی

مزدا را مخاطب قرار میدهد ،از «درویشانِ تو» (دریگِم یوشماکِم:

تاسیس شدند .این کلمهها از ریشهی «بهیک» گرفته شدهاند و «گدا ،دریوزهگر»

 )drigûm ýûshmâkem : mvkAmCUY ,mUgirdسخن

معنی میدهد .این نام از آنجا آمده که این راهبان باید طبق سنت غذای خود را
از دیگران گدایی کنند.

21

میگوید.

23

این کلمه از نظر معنایی شباهتی با «درویش»

وجه شباهت دیگر دین بودایی و زرتشتی آن است که در هردوی آنها از

(دریگَئووِه )drigaovê : Ewoagird :اوستایی دارد که یکی از القاب

برابری دینی زنان و مردان دفاع شده است .بودا در کانون پالی به صراحت

Spiro, 1982: 279.

یسنه  ،۳4بند .۵

یسنه  ،۵۳بند .۹
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میگوید که زنان نیز میتوانند مانند مردان چهار مرحلهی روشنشدگی را

تایلند که فرقهی تراواده در آن رواج داشت و نهادهای زنان را پشتیبانی نمیکرد.

بگذرانند و به نیروانا برسند 24.در متون پالی و اوستایی به شکلی یکسان نام پیروان

صومعههای زنانهی بودایی تا قرن یازدهم .م در سریالنکا نیز از میان رفتند.

زن و مرد در کنار هم آمده است و این در متون هندویی و حتا جَینی نظیر ندارد.
البته برخی از فرقههای جَینی قدیمی –مثال سرامانَه -به برابری دو جنس باور
دارند ،اما این امر قاعده محسوب نمیشود 25.با این وجود هشت قانون موسوم
به «هشت گارودَمَه »26در سنگهه وجود دارد که تنها زنان را شامل میشود و با
پیشفرضِ فروپایهتر بودنِ روح زنان نسبت به مردان تدوین شده است.
کهنترین تصویر کالسیک بودا بر سکهی کانیشکا

سنگهههای زنانه همگام با دین بودایی در تمام قلمرو نفوذ این آیین پراکنده شد.
تنها استثنا به تبت مربوط میشود که دین المایی مردانهی خود را پدید آورد ،و

Garudhammas

Jaini, 1991.
Collett, 2006: 55–84.
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راهبان بودایی گذشته از مرامنامهی اخالقیای که رعایتش میکردند ،به

اشاره به پوشش بودا به کار میرفته و بعدتر به ردای کل بوداییان تعمیم یافته

خاطر نوع لباس و پوشش خویش نیز از بقیه متمایز بودهاند .در حدی که

است .کلمهی اصلی سانسکریت کمابیش به معنای «زعفرانی» است و به رنگ

کلیدواژههای گوناگونی در زبانهای گوناگون برای

خاص این ردا اشاره میکند .این ردا در ابتدای کار پوشش ویژهی پیروان بودا

نامیدن ردای بوداییان رواج یافته است .در

بوده و از پارچههای دور ریختنی و کهنه ساخته میشده است .این پارچهها را به

سانسکریت کاسایَه ،)काषाय( 27در چینی جیاشا (袈

هم دوخته و از آن سه تکهی چهارگوش شال مانند پدید میآوردند و آن را دور

 ،)裟در ژاپنی کِسا ( ،)袈裟در کرهای گاسا

بخشهای مختلف تن میپیچیدند .این سه تکه را روی هم رفته تریچیوارَه (سه

( ،)가사و در تبتی چوگو نامی است که برای اشاره

پارچه) مینامند که مترادفی برای کلمهی کاسایه محسوب میشود و با همین

به این پوشاک به کار میرود .این واژهایست که برای

شکل به چین نیز منتقل شده است 28.این سه بخش را اَنتَرواسَه ،29اوتَّراسَنگَه 30و

لباس یونانی در تندیس ارابهران دلفی

antarvāsa

Kāṣāya
Kieschnick, 2003: 90.

uttarāsaṇga
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سَمگْهَتی مینامیدهاند 31.انترواسه زیر همه پوشیده میشود و دور کمر و پایین تنه

مستقیم پوشش مردم گنداره است که با عناصر سکا و کوشانی درآمیخته است و

پیچیده میشود .این پارچه رانها را در بر میگیرد و از زیر سایر بخشهای ردا

هیچ ارتباطی با پوشش یونانیان ندارد .توضیح آن که اصوال یونانیان تا پایان عصر

همچون پارچهی سه گوشهی آویختهای دیده میشود .بوداییان بعد از بر تن کردن

هخامنشی لباس به معنای دقیق کلمه نداشتهاند و گذشته از یونانیان ساکن استان

انترواسه ،اوتراسنگه را در بر میکنند که باالتنه را میپوشاند .روی همهی اینها

ایونیهی هخامنشی که لباس ایرانیها و هوریها و فنیقیها را وامگیری کرده

سمگهتی قرار میگیرد که در تندیسها و نقاشیهای بودایی نمایانترین بخش است

بودند ،در سایر دولتشهرهای یونانی که خارج از قلمرو رسمی هخامنشیان

و تقریبا کل اوتراسنگه و بخشهای باالیی انترواسه را زیر خود پنهان میکند.

میزیستند ،چیزی به نام سبکِ پوشش و انواع لباس وجود نداشته است .بخش

در بیشتر کتابهای تاریخ بودا ،پوشاک یونانی را خاستگاه کاسایه دانستهاند

عمدهی مردم بالکان ،به خصوص در پلوپونسوس و مرکزش اسپارت اصوال

و این جامهها را مشتقی از هوماتیونِ یونانی دانستهاند .این برداشت به کلی

برهنهی مادرزاد بودهاند و بارها و بارها در منابع باستانی به این نکته اشاره رفته

نادرست است .پوشش بوداییان در ریخت و رمزپردازی و نامگذاری ادامهی

است.

, Vin 1:94 289.
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در هنر کالسیک یونانی داشتن لباس نماد ایرانیهاست و در منابع ادبی و فلسفی
یونانِ عصر هخامنشی هم بارها و بارها به غیاب لباس دوخته شده و پیچیده در
یونان و وجود انواع گوناگون پوشاک در ایران زمین تاکید شده است .از این رو
یونانیان و مقدونیان در زمان هجوم به ایران شرقی تنوع و سبکی در پوشاک
نداشتهاند که بخواهد توسط دیگران وام گرفته شود و در آثار هنری نمود یابد.
نگارهی کوزهای که جنگاوران یونانی را نشان میدهد.

تنها لباس چشمگیری که یونانیان آن دوره داشتهاند را بر تن ایونیها میبینیم و

سنتگرایان یونانی در آتن و بخشهای شمالی بالکان نیز به همین برهنگی

ایشان هم لباسی شبیه به فنیقیها و مردم لودیه در بر کردهاند که هیچ ربطی به

عادت داشته و آن را میپسندیدهاند .تنها در بخشهای شمالیتر و کوهستانی است

لباس بوداییها ندارد.

که با سرد شدن هوا ،مردان ملحفهی بلندی را که بستر خوابشان هم محسوب

در مقابل ،در آثار دوران هخامنشی نشانههایی است که نشان میدهد این

میشده ،دور تنشان میپیچیدهاند .تنها مدل لباس دوخته شده در یونان عبارت

ردای سه تکهی بودایی از همان عصر هخامنشی در میان مردم گنداره رواج داشته

بود از دو تکه پارچهی مربعی که دو طرف باالیشان به هم دوخته میشد و گردن

است .بازنماییهای تخت جمشید و هنر درباری هخامنشی از این رو اهمیت دارد

از میان آن میگذشت و به این ترتیب این پارچه روی تن را میپوشاند .اصوال

که هریک از اقوام سیگانه شاهنشاهی را با آرایش مو و شکل لباسِ خاصی از
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دیگران متمایز میسازد ،و لباس رسمی مردم گنداره لنگی بوده که به کمر

ردپای سبک پوشش و نوع جامهی ایرانی حتا در منابع نوشتاری بوداییان

میبستهاند و دقیقا همان انترواسه است .در نقش حامالن اورنگ خشایارشا

هم باقی مانده و ارجاعهایی هست که نشان میدهد بوداییان بعدی این جامهها را

نمایندهی گنداره لباسی بر تن دارد که همان انترواسه و سمگهتی بودایی است.

ایرانی میدانستهاند و نخستین رسالهها در تفکیک و رمزگذاریشان را نیز ایرانیان

در کهنترین بازنماییهای بودا بر سکهها و تندیسها نیز همین لباس را میبینیم و

نوشتهاند .مثال شکل و رنگ رداهای بوداییان چین بر مبنای رسالهای تعیین شده

امروز هم ردای رسمی بوداییان تقریبا از همین عناصر تشکیل یافته است .بنابراین

که «دا بیچیو سانچیان وِییی» ( )大比丘三千威儀نامیده میشود و در

روشن است که کاسایه لباسی بومی مردمی بوده که در استان گندارهی هخامنشی

فاصلهی سالهای . ۱۷۲-۱۴۸م توسط راهبی پارتی به نام آنشیگائو به چینی

میزیستهاند و هستهی جمعیتی بوداییان اولیه را بر میساختند .بعدتر که هنر

ترجمه شده است .در این متن پنج فرقهی اصلی بودایی نام برده شده و پوشش

بودایی در همین نقطه تکامل یافت ،جایگاه این پوشش در این کیش تثبیت شد.

و رنگ ردای هریک به تفکیک بیان شده است 32.در رسالهی هندی متاخرترِ

Hino, 2004: 55.
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«سَریپوترَه پَریپْرْچَه» 33کمابیش همین الگو تکرار شده ،و تنها جای دو رنگ با
هم عوض شده است:

34

حامالن اورنگ خشایارشا در تخت جمشید :نفر اول از دست راست انترواسه و نفر دوم انترواسه
بازنمایی لباس ایرانیان در نگارههای یونانی

و سمگهتی بر تن دارد.

Sujato, 2006: i.

Śariputraparipṛcchā
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بوداییان عالوه بر پوشش و جامهشان ،با اخالق جمعی و حرمتهایی که

این قوانین اخالقی تا حدودی با آنچه که در آیین هندویی بعدی رواج

مراعات میکردند نیز شناخته میشدهاند .برخی از این تحریمها که امروز شاخص

دارد ،همسان است .از این روست که راداکریشنان بر این باور بود که بودا تا

مشهور بوداییان محسوب میشود ،به دورانهایی دیرتر مربوط میشوند و بخشی

پایان کار یک هندوی معتقد باقی ماند و آیینش واکنشی بر ضد دین هندو

از تعالیم خودِ بودا نبودهاند .چنان که در کانون

محسوب نمیشد ،در حالی که رابیندرانات تاگور موضع بودا را با خاستگاه

پالی ،بودا پیشنهاد دِوَهداتَه (دیوداد) برای آن که

طبقاتیاش تحلیل میکرد .از دید وی ،بودا مانند مهاویره در طبقهی کشتریه

قانونی برای منع گوشتخواری در سنگهه وضع

(ارتشتاران) ظاهر شد و واکنشی مخالفتآمیز بود به دین مرسوم هندو که توسط

کند را مردود میشمارد و گیاهخواری را شرط

طبقهی برهمنها مدیریت میشد .پانده نیز معتقد است آیین بودا و جَین به دلیل

الزم بودایی شدن نمیداند .طبق این متون خود

زهدگرایی و اهمیتی که برای ریاضت کشیدن قایل هستند به دنیای پیشاودایی

بودا هم گوشت میخورده است ،اما از این که

تعلق دارند و بازماندههای دین کهن بومیان هند را در شکل پیشاآریاییاش در

جانوری تنها برای تهیهی خوراک او کشته شود،

خود حمل میکنند .از نظر معنایی باید به این نکته توجه کرد که آیینهایی مانند

ابا داشته است.

آنچه بودا و مهاویره تبلیغ میکردند ،نخستین انشعاب بزرگ در دینهای هندی

یکی از کهنترین تندیسهای بودا از کوشان

قلمداد میشود .ادیان هندی به دو گروه بزرگ اَستیکَه و ناستیکَه تقسیم میشوند.
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گروه نخست به درستی و االهی بودنِ متنهای ودایی ایمان دارند ،اما گروه دوم

میکنند ،چیرگی قانونی طبیعی و فراگیر که بازتاب بدی و نیکی را به خودِ فرد

در این مورد موضعی شکاکانه اختیار میکنند .ادیان اصلی گروه دوم عبارتاند

بازمیگرداند ،باور به تمایز میان گیتی و مینو ،اعتقاد به اهمیت عقالنیت و خرد

از :دین بودا ،جَین و آیین چارواکه .بنابراین باید بودا و جَین را به راستی همچون

در دستیابی به راهِ رستگاری ،و استفاده از تعبیرها و استعارههایی مانند بیدار شدن،

انقالبی در درون زمینهی دینِ هندی کهن در نظر گرفت؛ درست شبیه به انقالبی

درمان کردن ،و از همه مهمتر کلیدی بودنِ مفهوم مهر و عشق همگی در آیینهای

که زرتشت شش قرن پیش در زمینهی دین باستانی ایرانی به انجام رسانده بود.

هندی آن دوران بینظیرند و تنها در دین زرتشت سابقه دارند .این موارد را باید
در کنار این حقیقت دید که الگوی سازماندهی انجمن بوداییان و حتا نامهای آن

آیینی که بودا به شاگردانش تعلیم میداد ،بیش از آن که دین باشد نوعی

درست مانند نظام تبلیغ زرتشتی است.

دستگاه فلسفی بود .بودا ،مانند مهاویره ،وجود خدایان و موجودات فراطبیعی را
رد میکرد و در بیشتر موارد ترجیح میداد در موردشان سکوت کند .او دستگاه
نظری دقیق و ریاضیگونهای را پیشنهاد میکرد که از نظر ساختار و دقت در
پیکربندی مفاهیم تنها با آیین زرتشت قابل مقایسه است .محتوای اصلی سخن او
در واقع همان بود که در دین زرتشت تعلیم داده میشد :محور بودنِ ماهیت

لباس ایونیها در تخت جمشید

انسان ،ارادهگرایی و تأکید بر انتخابهای شخصی که سرنوشت فرد را تعیین
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اگر زمانبندی ظهور دین بودا و مهاویره را هم به این معادله بیفزاییم ،به

از این قلمرو سیاسی محسوب شده باشد .بنابراین بعید است ظهور دیدگاهی

نتیجهای چشمگیر دست مییابیم .مهاویره که نخستین پیامبر از این مبلغان هندیِ

چنین نوآورانه و متضاد با زمینهی دینی چندخدایی هندو ،درست در این دورهی

عصر هخامنشی است ،به احتمال زیاد در میان سالهای  ۵۴۹تا  ۴۷۷پ.م.

زمانی تصادفی بوده باشد.

میزیسته است .به این ترتیب ،حدود سی سالگیاش که با ترک خانه و سرگردانی

این قضیه در مورد بودا نیز صادق است .او بین سالهای  ۴۹۰تا ۴۸۰

در جنگل همراه است ،دقیقاً مصادف میشود با زمان جنگهای بزرگ ابتدای

پ.م .زاده شده است؛ یعنی ،در همان زمانی به حدود سی سالگی رسید و تارک

دوران داریوش اول ( ۵۲۲/۱پ.م .).او زمانی به پختگی فکری رسیده که داریوش

دنیا شد که در ایرانزمین اردشیر نخست اصالحات دینی چشمگیرش را آغاز

بازسازی دین زرتشتی و ادغام نمادهای مهرپرستانه در زمینهی دین زرتشتی را

کرده بود .زمان روشنشدگی او (احتماالً  ۴۴۵پ.م ).دقیقاً مصادف است با زمانی

پیش میبرده است و زمان اوج فعالیتهایش با دورانی که خشایارشا آیینهای

که اردشیر یکم نحمیا را به اورشلیم گسیل میکند و احتماالً مدتی پیش از این

بدوی را محدود میساخته ،همزمان است .در تمام این دوران سرزمینهایی که

تاریخ است که مرحلهای از کار تدوین اوستا پایان یافته است.

درست در همسایگی محل زندگی او قرار داشتهاند  -یعنی استان گنداره و هندِ

ظهور بودا و مهاویره با نخستین و دومین موج از نوآوری دینی و مدیریت

هخامنشی  -با شبکهای از جادهها و کاروانسراها و روابط تجاری و فرهنگی به

نظام اعتقادی در قلمرو هخامنشی همزمان است .هر دوی این پیامبران در حاشیهی

بدنهی دولت هخامنشی متصل بودهاند ،و چه بسا که سرزمینِ خودِ وی نیز بخشی

شاهنشاهی و در همسایگی استانهای تابع هخامنشیان زاده شدند و فعالیت کردند
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و محتوای سخن هر دو و شیوهی سازماندهی پیروانشان هم کامالً به الگوی

اصوالً سرمشق نظری آن با حال و هوای سرزمین هند و زیرساختهای فرهنگی

زرتشتی شباهت داشته است .هر دوی ایشان مانند زرتشت دستگاهی فلسفی و

و دینی رایج در آن سازگار نبوده است.

عقالنی را برای توضیح جهان پیشنهاد میکردند ،یک نظام انضباطی استوار و
محکم اخالقی را با قالبی فردمدارانه به پیروانشان ارائه میکردند ،و خدایان
باستانی هند و ایرانی را دروغین میپنداشتند .تمام این عناصر تباری زرتشتی
دارند .از این رو ،دور از ذهن نیست اگر حدس بزنیم که هم مهاویره و هم بودا
در زمینهای متأثر از رخدادهای فرهنگی ایرانزمین میزیستهاند و با بهرهگیری از
سرمشق دین زرتشتیِ بازسازی شده ،آیینهای خود را صورتبندی کردهاند .این
که شاخهی گستردهتر از این جنبش دینی هندیان ،یعنی آیین بودا ،در نهایت در
قلمرو ایرانزمین پایگاهی در خور یافت و از پیشروی در جهت جنوب بازماند و
در میان خودِ هندیان چندان محبوبیتی نیافت ،شاید نشانهی این حقیقت باشد که
نگارهی یک استاد بودایی ایرانی و چینی از تاریم ،قرن نهم میالدی
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با این همه ساز و کارهای روانشناسانهی زیادی را میشناسیم که این

ش
ت
خ
ی
سب
س
خودخواران گاری :ص ،بشنا ی و ردمان

خطای شناختی را توجیه میکند .این را میدانیم که در کل دستگاه شناختیِ یک
انسان عادی و بهنجار به سوی خوشبینی و تاکید بر جنبههای مثبت و نیکِ
خودش گرایش دارد و به همین ترتیب ترفندهایی شناسایی شده که افرادِ عادی
از آن برای سانسور کردن جنبههای ناخوشایند خود و پنهانکاری نقاط ضعفشان

همهی ما آدمهای از خودراضی و متکبر را دیدهایم و به ایرادهای این

استفاده میکنند .از این رو مرض خودستایی و خودبینی هرچند ناخوشایند و

اختالل در کنش متقابل انسانی آگاهی داریم .این را هم دیدهایم که اغلب افراد

زننده است ،اما قابل درک است و میشود دریافت که زیادهروی در همین

متفرعن و خودبین تصوری اغراقآمیز از خویشتن در ذهن دارند و به دالیلی

مدارهای تشکیل خودانگاره است که به چنین اختاللی میانجامد.

موهوم خود را میستایند .یعنی صفتهایی را به خود منسوب میکنند که فاقد آن

اما در کنار این اختالل ،مرض عجیب و غریب دیگری داریم که از

هستند و همین خطای شناختی و توهم دربارهی خویشتن است که باعث میشود

خودستایی و خودبینی زشتتر و زنندهتر است ،و آن هم وضعیتی است که انگار

بخش عمدهی خودبینیها و خودستاییها گذشته از ناخوشایند بودن ،ابلهانه نیز

افتخار کشفاش نصیب من شده و بر همین اساس آن را «خود-خوار-انگاری»

جلوه کنند.

نامیدهام .خودخوارانگاری نقطهی مقابل خودستایی بیمارگونه و خودبینی
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متکبرانهی توهمآلود است .در اینجا فرد به خطا خیال میکند موجودی پست و

به نفس و ترسو بودن ،خودخوارانگاری اغلب با خودانگارهای ضعیف و

پلید و خوار است ،و عیبها و ایرادهایی را به خود منسوب میکند که در واقع

نگونبخت روبرو نیست .بلکه رگهای از همان تکبر و خودستایی را میتوان در

وجود ندارد.

تبلیغ خواری و پستی خودِ جمعیاش تشخیص داد .یعنی فرد خودخوارانگار

برای تعریف بالینی خود-خوار-انگاری باید قدری دربارهی این مفهوم

میکوشد با محکوم کردن «ما»ی بزرگی که به آن تعلق دارد و خوار شمردناش،

دقیقتر سخن بگوییم و آن را از حالتهای طبیعی یا مرضیِ مشابهش تفکیک کنیم.

و در ضمن مستقل شمردن «من»اش از این «ما» ،نوعی برتری برای خود قایل

این اختالل را میتوان چنین تعریف کرد:

شود .او در واقع با خوار انگاشتن کسانی که هویتی مشترک با او دارند ،و ادعای

خودخوارانگاری عبارت است از داشتن خودانگارهی جمعیِ زشت و پلید و خوار

این که خودش از این خواری پیراسته است ،میکوشد تا زیوری برای انگارهی

و فرومایه ،و اعالم کردن و تبلیغ کردناش ،و در ضمن به طور تلویحی ادعای

خویش دست و پا کند .یعنی خودخوارانگاری وضعیتی پیچیده و اختاللی ترکیبی

این که خودِ فرد از این خودانگارهی جمعی برکنار است.

است که از درهم تنیده شدنِ توهمی خودستایانه دربارهی خودانگارهی فردی با
توهمی خوارشمارانه دربارهی خودانگارهی جمعی حاصل میآید.

یعنی بر خالف تکبر و خودستایی ،خودخوارانگاری به هویت جمعی
مربوط میشود و انگارهی جمعی گروه و خانواده و ملت را شامل میشود.

اگر خودستایی و تکبر را اختاللی ناخوشایند و زننده در بازنمایی

همچنین بر خالف حالتهایی مثل شرم و گناه یا اختاللهایی مثل کم بودن اعتماد

خویشتن بدانیم ،باید خودخوارانگاری را شکلی پیچیدهتر و زشتتر از همان در
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نظر بگیریم .در اینجا با شکلی از تحقیرِ افراطی دیگری سر و کار داریم که قرار

به کار میگیرند و این کار را به قیمت تهمت و سرزنش و حمله به انگارهای

است زمینهسازِ خودستایی من شود ،اما این دیگری همان کسی است که بیشترین

جمعی انجام میدهند .خودخوارانگاری در این معنا شکلی افراطی از قربانی کردن

شباهت را با من دارد .یعنی خودخوارانگاران با سرزنش و خوار شمردن دیگرانی

دیگران به خاطر خویش است ،که در ضمن با دروغ و فریب و تزویر هم در

که هویتی مشترک با خودشان دارند ،و با متهم کردنشان به ایرادهایی موهوم

آمیخته باشد .یعنی این عارضه نمونهای عیان از بازیهای برنده -بازندهایست که

میکوشند خویشتن را به صفتهای مطلوب موهوم دیگری بیارایند.

مبنای شر اخالقی به شمار میآیند.

خودخوارانگاری از این رو مرضی الیه الیه و اختاللی پیچیده است که به خاطر
دستاندازی به حریم دیگری ماهیتی اخالقی نیز به خود میگیرد و میتوان آن را
شرّی نمایان دانست .کسی که متکبر و خودستاست یا آن دیگری که اعتماد به
نفس ندارد و خود را فروپایه و ناتوان میبیند ،در نهایت به دستکاری
خودانگارهی خودشان مشغولاند و ایرادی شناختی را در فهم خویشتن نمایان
میسازند .خودخوارانگاران اما با اشکالی عمیقتر سر و کار دارند .یعنی تظاهر به
خوار شمردن خویش را همچون حقهای برای پیراستن خویش از همان خواریها
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احتماال این اختالل از دیرباز به اشکال گوناگون در حاشیهی زندگی

متهم میکنند ،تا در نهایت نتیجه بگیرند که نودینانِ مسلمان از ایشان متمایز هستند

روزمرهی مردم وجود داشته است .کارکردش هم از ابتدای کار گویا سیاسی بوده

و برگزیدهی خداوند محسوب میشوند .همین گفتمان باعث شده تاریخ اعراب

باشد .یعنی فرد با تاکید بر خودانگارهی جمعی ناخوشایند و فرومایهای ،جدایی

دوران پیش از اسالم «جاهلیت» خوانده شود .در حالی که اعراب هم مانند سایر

خویش از آن را اعالم میکرده و به این ترتیب موقعیتی برتر برای خویش قایل

تیرههای ایرانی یکی از اقوام ساکن در سپهر سیاسی و فرهنگی ایران زمین بودهاند

میشده است .شبیه این را مثال در گفتار چنگیز خان میبینیم که در مسجد جامع

و مانند سایر اقوام سامی ساکن این قلمرو برای خودشان فرهنگ و تمدن و

بخارا و در برابر ایرانیان شکست خورده با اشتیاق میپذیرد که مغولها مردمی

تاریخی داشتهاند .به ویژه در قلمرو یمن که نویسا و صاحب تمدنی دیرپا بوده،

وحشی و درندهخو و بیتمدن هستند ،اما بالفاصله بعد خود را از ایشان برتر

و همواره بیش از نیمی از جمعیت شبه جزیره را هم در خود جای میداده ،این

میشمارد و میگوید که او عذابی االهی است که برای تنبیه مسلمانان بر ایشان

فرض که جاهلیتی و فرومایگیای در کار بوده چندان درست نیست.
از این نمونهها بر میآید که از دیرباز خودخوارانگاری همچون ترفندی

نازل شده است!
شبیه همین گفتمان را در رایزنیهای تازیان مهاجم با سرداران ساسانی

سیاسی برای برجسته نمودن خویشتن و در ضمن گسستن بند ناف هویت خویش

میبینیم .در آنجا که سرداران مسلمان در پست شمردن اعراب اغراقی به خرج

از گذشتهای تاریخی رواج داشته است .آن مغوالن که به یاسای چنگیزی مسلح

میدهند و ایشان را به هر صفت ناخوشایندی از جمله زنده به گور کردن کودکان

بودند و آن اعراب که خود را از سنت مشرکانهی قدیمیشان جدا میشمردند ،با
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خوار شمردن خویشتنِ قدیمیترشان مدعی برتری و برجستگی خویشتنِ

سیاسی است و این بار هم در دسیسهای سیاسی ریشه دارد .با این همه چنین

دگردیسی یافتهی تازهشان بودهاند.

مینماید که این بار خودخوارانگاران خودشان در این دسیسه نقشی نداشته باشند
و بهرهای از آن نصیبشان نشود.

پس گفتمان خودخوارانگارانه به پستی و فرومایگی گذشتهی مردمی ،و

آن خودخوارانگاری غریبی که امروز گریبان ایرانیان را گرفته ،میتواند

دگرگونی و استعال و فراز رفتنشان به موقعیتی برتر تاکید میکند و از این رو

با این نشانههای رفتاری صورتبندی شود:

خودانگارهای رایج و نه چندان ستایشگرانه از هویت جمعی را به شکلی اغراقآمیز
مورد حمله قرار میدهد تا آن را یکسره نفی کند و هویتی نوساخته و خصوصیتر

الف) خودخوارانگاران هویت جمعی خویش در مقام ایرانی را مورد

را جایگزین آن سازد .یعنی در دوران قدیم خودخوارانگاری ترفندی سیاسی بوده

حمله قرار میدهند .مشتقهایی دیگر از آن هم هستند که مسلمان بودن ،شرقی

که نوآمدگان تاریخ و فاتحان برای خالص شدن از شر خودانگارهی فروپایهی

بودن ،خاورمیانهای بودن ،یا مشابه اینها را در خود میگنجانند .اما اگر گفتمان

قدیمیشان به کار میگرفتهاند.

مورد نظر تحلیل شود ،میبینیم که منظور همان ایرانی بودن است و اغلب به
صراحت با همین کلمه مورد اشاره قرار میگیرد.

در دوران جدید اما ،با شکلی نو از خودخوارانگاری سر و کار داریم که
بیشتر به بیماریای همهگیر شباهت دارد تا ترفندی سیاسی .البته خواهم گفت که

ب) خودخوارانگار معتقد است یک دوقطبی بزرگ و سرنوشتساز وجود

این نمونه از خودخوارانگاری و اصوال این شکل از صورتبندی خودانگاره امری

دارد که یک طرفش ایرانیها و طرف دیگرش غربیها نشستهاند و شکافی
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عبورناپذیر هم این دو را از هم جدا میکند .هرچه در این سوست پلید و پلشت

شبیه اینها سخن میگوید که انگار خودش مسیحی ارتدوکسی است که هزاران

و زشت و عقبمانده است و هرچه در آن سو میبینیم سراسر زیبا و خردمندانه

سال بعد در ناف اروپا جهانیان را به افتخار زایش خویش نایل آورده است.

و منظم و عادالنه است.
پ) خودخوارانگار به آن خودانگارهی ناخوشایند جمعیای که ترسیم
کرده ،یک حاشیهی جزئی اضافه میکند که آن هم به خودانگارهی شخصی
خودش مربوط میشود .او از طرفی به خاطر زاده شدن و زیستن در این جامعهی
عقبماندهی ایرانی احساس ناخوشایندی دارد که با شرمندگی و ستمدیدگی و
جبر جغرافیایی و مشابه اینها صورتبندی میشود و در نهایت به طلبکار بودن فرد
از تاریخ و جغرافیا و خداوند و قوانین طبیعی میانجامد .در ضمن خودخوارانگار

بنابراین خودخوارانگاری شیوهای بغرنج و تا حدودی ناسازگون برای

معتقد است خودش به شکلی معجزهآمیز از روی این شکافی که بین ایران و غرب

ابراز وجودی اغراقآمیز است .خودخوارانگاران کمابیش همان کلیشهی «نابغهی

دهان گشوده ،جهش کرده است .یعنی طوری دربارهی شرق و ایران و اسالم و

تبعید شده در زمانهای ناسازگار» را بازتولید میکنند .همان تصویری تخیلی و
موهومی را که در اواخر قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت و نسلی از هنرمندان
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و ادیبان رمانتیک را به خود مشغول داشت و زندگی بسیاریشان را با

جغرافیایی دوست داشتنی را خوش ندارد و برای ویران ساختن پیوندهای میان

افسردگیهایی مصنوعی ضایع کرد و بعد هم دورهاش گذشت و به تاریخ فرهنگ

من و دیگری و خدشه وارد آوردن بر اتحاد تیرهها و زیرسیستمهای تمدن ایرانی

پیوست .خودخوارانگاری در واقع شکلی بازسازی شده و سیاسی از همین

طرحریزی شده است.
کافی است به محتوای گفتمان خودخوارانگارانه بنگریم تا دریابیم که به

کلیشهی رمانتیک دستمالی شده است که با سوز و گدازهای سطحینگرانه ،خود-

راستی با چنین برنامهای سر و کار داریم .برنامهای که توسط دولتهای منطقهای و

نابغه-پنداری نامستند و برچسبزنی اغراقآمیز بر تودهی مردم همراه است.
اگر خودخوارانگاری تنها تناسخی از یک کلیشهی بیمارگونهی قدیمی

قدرتهای بینالمللی بر مبنای منافع نمایان و روشن اقتصادی و سیاسی تدوین

در فرهنگ اروپایی بود ،میشد آن را نادیده گرفت .اما نکته در اینجاست که

شده و مدتهاست که سرمشق عمومی گفتمان دربارهی ایران را بر میسازد.

نهادهایی سیاسی و رسانههایی عمومی آشکارا با برنامهای از پیش تعیین شده در

خودخوارانگاران در این بستر اجتماعی بلندگوهایی ناهشیار و کمعقل هستند که

حال بازتولید و تبلیغ آن هستند .از این رو این احتمال را باید جدی گرفت که

در حال تکثیر پارهگفتمانها و بیانیههای تبلیغاتی هستند که در نهایت نابودی

شاید در اینجا با اختالل شناختی چند تن روانرنجور سر و کار نداشته باشیم ،و

خودشان و ریشهکنی تمدنشان را هدف گرفته است.

برنامهای سیاسی در کار باشد که هدفش ناامید کردنِ ایرانیان از ایرانی بودنشان

دم خروس منافع یاد شده تنها به خاطر دوقطبیِ ایرانی-غربی از زیر عبای

است .برنامهای که وحدت تمدن ایرانی و پیوستگی منها با تاریخی دیرپا و

گفتمان خودخوارانگارانه بیرون نزده است .عناصر دیگری هم در این گفتمان



سیمرغ/شمارهی پنجاه و هشتم /شهریور هزار و سیصد و نود و

ت) ایرانیان امروزین گسستی فرهنگی و تمدنی را با گذشتهی

هست که طی دهههای گذشته از بس تکرار شده به امری بدیهی دگردیسی یافته

تاریخیشان تجربه کردهاند که در قالب تقابل سنت و مدرنیته بیان میشود .سنت

است:

همان بخش عقبماندهی ایرانی است و مدرنیته همان ناحیهی شیک و زیبای

الف) در کل تاریخ دو جبههی شرق و غرب در برابر هم وجود داشتهاند

غربی .در این معنا زیستجهان امروز ایرانیان امری تازهساز و نوپا و وارداتی

که یکیاش ایرانی-اسالمی بوده و دیگریاش یونانی-رومی -مسیحی

است که از غرب وامگیری شده است.

ب) جبههی یونانی رومی خاستگاه فرهنگ ،هنر ،ادبیات ،فلسفه ،آزادی،

این چهار گزاره که شالودهی معنایی گفتمان خودخوارانگارانه را بر

فناوری ،عدالت ،قانونمداری و خالصه همهی چیزهای خوب است.
پ) جبههی ایرانی یک تودهی درهم و برهمِ مهاجم ،ویرانگر ،نامتمدن و

میسازد ،طی دهههای گذشته عالوه بر فرهنگ عمومی تولید شده در نهادهایی

خشن را شکل میداده که در بیان علمی میتوان با برچسبهایی ساده خالصهاش

مثل هالیوود ،حتا در قالبی آکادمیک و دانشگاهی رسوخ کرده و به تدریج

کرد :شیوهی تولید آسیاییِ برخاسته از برهوتی بومشناختی ،استبداد شرقی ناشی

پشتوانهای از متون فرمایشی و تحریفآمیز را هم برای خود پدید آورده است.

از عقبماندگی ساخت سیاسی ،و شاهانی مستبد و خونخوار مربوط به دوران

هرکس که اندکی تاریخ و جامعهشناسی خوانده باشد و یا با نگاهی باز

ستمشاهی ،با گروهی مردم عقبمانده ،بدبخت ،فقیر ،غیرآزاد ،مردساالر و خالصه

و بیتعصب ایرانیان و بقیهی مردم دنیا را نگریسته باشد ،به سادگی تشخیص

خیلی خیلی بد!

خواهد داد که هر چهار گزارهی یاد شده به شکلی فاحش و نمایان نادرست
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هستند و چنان که در نوشتارهایم نشان دادهام ،میشود به کمک یک روششناسی

تکثیر شده است که منافعی را در ایران زمین دنبال میکنند و اقتدار و نیرومند

علمی و با تکیه بر انبوهی از دادهها و مدارک با قاطعیت نشان داده که همگیشان

بودن تمدن ایرانی و سربلند و ارجمند بودن ایرانیان مانعی بزرگ در راهشان

سراپا غلط هستند و در بستر بند و بستهایی سیاسی تولید و تکثیر شدهاند.

محسوب میشود.
اما پرسشی که پس از وارسی این گفتمان برابرمان میایستد آن است که
خودخوارانگاران چرا این گفتمان را تکثیر میکنند؟ یعنی ایرانیانی که در صورت
چیرگی این حرفها و به نتیجه رسیدن آن برنامهها ،قربانیان نگون بخت بازیای
غارتگرانه خواهند بود ،چرا خود به این گفتمان دامن میزنند؟ با در نظر داشتن
ساختار معنایی گفتمان مورد نظرمان ،میتوانیم به الگوی پخش شدناش در جامعه
نیز بنگریم و ببینیم بلندگوهای تبلیغ کنندهاش چه کسانی هستند .از این
اپیدمیولوژی خودخوارانگاری و تحلیل الگوهای سرایت این اختالل ،چهار داده

تا اینجای کار تکلیفمان با گفتمان خودخوارانگارانه روشن شد .در اینجا

بر میآید:

با گفتمانی سر و کار داریم که مبانی معنایی آشکار و نادرست ،و سوگیری سیاسی
نمایانی دارد و به روشنی میتوان نشان داد که توسط نهادها و قدرتهایی تولید و
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الف) کسانی که با بیشترین شور و اشتیاق گفتمان خودخوارانگاری را

ب) تقریبا همهی مبلغان خودخوارانگاری ایرانیان ،خود با صفاتی که

تبلیغ میکنند برای خویشتن ارج و احترامی اغراقآمیز و نامتناسب با توانمندیها

ایرانیان را بدان متهم میکنند تزیین شدهاند .تقریبا هیچ یک تفکر انتقادی ندارند

و داشتههایشان قایل هستند .یعنی اغلب کسانیاند که با تمدن مدرن تماسی

و نشانهاش قبول سادهلوحانه همان حرفهایی است که تبلیغ میکنند ،و بسیاریشان

سطحی پیدا کردهاند ،و بی آن که نگاهی انتقادی داشته باشند محتوای گفتمان

با اختاللهای اخالقیای مانند سودجویی و دروغگویی و مشابه اینها آلودهاند.

مورد نظرمان را بلعیده و جذب کرده و همان را بازپخش میکنند .مبلغان

صفتهایی مانند تنبلی و تنپروری ،ناامیدی و سیاهبختی ،جبرگرایی و انفعال،

خودخوارانگاری معموال از موقعیت اجتماعی خویش ناراضی هستند ،اغلب تولید

استبداد و ستمگری و زورگویی نیز در میان ایشان توزیعی بیش از میانگین جامعه

فرهنگی معنادار یا دستاورد ملموس اجتماعیای ندارند ،و برای این که نبوغ و

دارد .یعنی خودخوارانگاران جامعه را به صفاتی متهم میکنند که بیشترین

برگزیدگی خاص مورد ادعای خویش را به نوعی با این تهیای دستاورد و غیاب

تراکماش در خودشان یافت میشود .بسیار به ندرت میتوان کسی را یافت که

نشانههای خرد و هوشمندی آشتی دهند ،گناه را به گردن موقعیتهای بیرونی و

در برخورد با نظریهها و آرای کالن نگاهی انتقادی و عقالنی و روشمند داشته

شرایط اجتماعی میاندازند .بدیهی است که در این میان گفتمانی ساخته و

باشد ،حساسیتی دربارهی راستگویی و رعایت مسائل اخالقی داشته باشد ،مولد

پرداختهتر از خودخوارانگاری ایرانی نخواهند یافت ،که تمام رسانههای داخلی

و زاینده و خالق باشد ،و باز همین گفتمان را تولید کند .تولید کنندگان این

و خارجی برای تکثیرش بسیج شدهاند.
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گفتمان اغلب کسانی هستند که این ویژگیها را ندارند ،اما ادعایش میکنند ،و آن

به ارج و احترام و موقعیتی مناسب دست یافتهاند ،دقیقا همانهایی هستند که به

ویژگیها را دارند ،اما انکارش میکنند.

هویت ایرانیشان میبالند و این گفتمان دروغآمیز را با تردید و انتقاد واسازی

پ) بسیاری از خودخوارانگاران (و البته نه همهشان و نه حتا اکثرشان)

میکنند و در برابر خودخوارانگاران ایستادگی نشان میدهند .در مقابل آنهایی که

اصوال در داخل ایران زندگی نمیکنند .یعنی به هر دلیلی به کشوری دیگر

در جامعهی میزبانشان منزوی و گوشهگیر هستند و به خاطر کمبود توانمندیها یا

کوچیدهاند و اغلب نارضایتی و سرخوردگیشان از ترک کشور و زیستن در

نامنضبط بودن موقعیتی دندانگیر پیدا نکردهاند ،بیشترین جد و جهد را در پخش

شرایطی ناهموار با منزلتی فروپایه را با چنین گفتمانی توجیه میکنند .یعنی گویا

و تبلیغ خودخوارانگاری نمایش میدهند.

ناچارند به خود بقبوالنند که ایرانیان –البد چون قدر قدوم مبارکشان را

ت) گذشته از الیههای مولد و مبلغ گفتمان خودخوارانگاری ،انبوهی از

ندانستهاند -مردمی بدبخت و عقبمانده و پلید هستند و ایران هم جای ماندن

مردم عادی را هم داریم که به این گفتمان پایبندی و وفاداری چندانی ندارند ،اما

نیست .به همین خاطر زیستن در همین کنج غربت و در همین شرایط نابسامان را

آن را بازتولید میکنند .بخشیاش به خاطر نارضایتی عمومی – و به حقِ -مردم

باید پذیرفت و ارج نهاد .در میان انبوه مهاجران ایران به کشورهای دیگر –که

از وضعیت کشورشان است ،و بخشی دیگرش به تخلیهی عادی هیجانهای منفی

خوشبختانه من در مقیاس چند هزار نفری بدانها دسترسی و با ایشان ارتباط

از راه غر زدن و نالیدن مربوط میشود .یعنی گذشته از آن کوشندگانی که عمر

دارم -آنهایی که فعال و نیرومند و موفق و کارساز هستند و در جامعهی میزبانشان

خود را وقف ترجمه و بازتولید و تکثیر گفتمان خودخوارانگارانه کردهاند،



سیمرغ/شمارهی پنجاه و هشتم /شهریور هزار و سیصد و نود و

بدنهای از مخاطبان مشتاق و منعکس کنندگان را هم داریم که با سادهلوحی اما

جبرانگارانه و نادرست توجیه میکند ،و به دستافزاری برای نیروهای سیاسی

بدون نیتی بد در این بازی وارد شدهاند .اینان مردم عادی کوچه و خیابان هستند

مهاجم و غارتگر تبدیل میشود .در این معنا خودخوارانگاری در الیهی جامعه و

که این گفتمان برای توهین به ایشان طراحی شده است .همان کسانی که

فرهنگ به بیماریهای خودایمنی در سطح زیستی و روانی شباهتی دارد .به

خودخوارانگاران ایشان را پست و فروپایه و عقبمانده میدانند .همان کسانی که

آلزایمری فرهنگی میماند که نادانی و کمسوادی و از دست رفتن حافظه و خرد

به هیچ عنوان چنین نیستند ،و نابخردی و سادهلوحیشان در همین حد است که

را به دنبال دارد و به ام.اس میماند که عضالت تغییر و سازگاری را در تن

حرفهایی از این دست را به چیزی نمیگیرند و غافل از پیامدهای سیاسیاش در

اعضای جامعه فلج میسازد.

آینده ،ولنگارانه آن را بازتولید میکنند.
خودخوارانگاری آشکارا یک اختالل جامعهشناختی ،یک اغتشاش
فرهنگی ،یک بیماری روانشناختی و یک نقص کالبدی است .یعنی قدرت و لذت
و معنا و بقای دارندهاش را و اطرافیانش را کاهش میدهد .خودخوارانگار با
بسنده کردن به افسانهای بیبنیاد تمدن و هویت و نهادهایی که بدان وابسته است
را مورد حمله قرار میدهد ،وضعیت نامطلوب و ناشایست خود را با عقایدی
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راهبرد :چاره کردن خودخوارانگاری و ریشهکنیاش کاری دشوار و

اندیشهی عقالنی فلسفی و چیزهایی شبیه به اینها در ایران وجود نداشته و اخیرا

پیچیده است .خودخوار انگاری از نظر تاریخی به خصوص در دههی ۱۳۴۰

از غرب وارد شده ،کافی است قدری کتاب بخوانند تا به بیپایه بودن این شعارها

همچون بازتابی از انقالب سپید و مهاجرت بیرویه به شهرها شایع شد و پیامد

آگاه شوند .به ویژه خواندن تاریخ و ادبیات در این راه بسیار گرهگشاست .به

یارگیری نیروهای سیاسی چپگرا از روستاییان تازهوارد به شهرها بود .این ماجرا

خصوص وقتی اصل متنها – و نه تفسیرهای گاه پرتحریف و سطحیشان -مطالعه

تا انقالب اسالمی سال  ۱۳۵۷همچنان مدی روشنفکرانه و محدود در محفلهایی

شود .البته باید کتابهایی مرجع و معتبر را برای عالج این مرض پیشنهاد کرد ،که

خاص بود ،تا این که به یمن زیر و رو شدن طبقات اجتماعی در جریان انقالب

توسط نسلهای قبلی خودخوارانگاران نوشته نشده باشد!

و همهگیر شدن نارضایتی اجتماعی ،به هنجاری عمومی بدل شد .یعنی در اینجا
با بیماریای مزمن سر و کار داریم که نیم قرن است تداوم یافته است.
به نظرم چهار راهبرد برای درمان خودخوارانگاری میتوان پیشنهاد کرد:
نخست :دانشافزایی .خودخوارانگاری از نادانی تکان دهنده و
سطحینگری کودکانهای تغذیه میکند که با داروی خواندن و دانستن و فهمیدن
درمان میشود .کسانی که معتقدند شهرنشینی ،حقوق مدنی ،احترام به زنان،
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دوم :آموزاندنِ اندیشهی انتقادی و عقالنی .خودخوارانگاری در نوعی

شکسته شود .یعنی ضرورت دارد سخنگویانی که وزن و اعتباری دارند و

سادهلوحی و تفکر تقلیدگرا و نامنسجم ریشه دارد .این شیوه از نگاه به دنیا از

آگاهیای عمیقتر دربارهی خودشان و تمدنشان دارند ،پیوند خویش را فرهنگ

ذهنهایی تراوش میکنند که تناقضهای درونی ،دادههای ناسازگار ،و پیامدهای

ایرانی را شجاعانه بیان کنند ،از عناصر نیرومند و ارزشمند نهفته در آن – که

مهیب شعارهای خودخوارانگارانه را تشخیص نمیدهند و درکی دربارهاش

فراوان و چشمگیر هم هست -سخن بگویند و بی آن که در تلهی خودستایی یا

ندارند .باید پرسشگری منظم و نقد روشمند و عقالنی را آموزاند ،تا انسجام از

اغراق گرفتار آیند ،آنچه که مستند و معقول و پذیرفتنی است را در هویت تاریخی

دست رفته به ذهنها باز گردد .اگر فرد یاد بگیرد دربارهی اعتبار حرفها کنکاش

خویش بازگو کنند و از آن دفاع کنند .زشتی این جذام شرمندگی و خطر این

کند و از پشتوانهی ادعاها پرسش کند و نتیجهگیریهای سست را نقد کند،

سرطان خودستایی فریبکارانه که زیر حجاب بیطرفی روشنفکرانه و نقدِ خویشتن

خودخوارانگاری خود به خود محو خواهد شد.

پنهان شده ،تنها زمانی آشکار میشود که خیره و مستقیم بدان بنگریم و دیگران
را نیز به دیدناش و داوری کردن دربارهاش فرا بخوانیم.

سوم :پرهیز از پنهانکاری و ترک تعارف هنگام اشاره به نقاط قوت تمدن
ایرانی .جو غالب خودخوارانگاری چنان در روزگار ما شیک و مجلسی شده که

چهارم :تمرینِ درست «بودن» .مهمترین نقیضهی پیشداشتهای

همچون روشی عمومی برای جلب توجه و ابراز وجود روشنفکرانه کاربرد یافته

خودخوارانگارانه ،آن است که با ارجمندی و قدرت و معنا و تندرستی و

است .قدری جسارت الزم است تا این هنجار اجتماعی معیوب و زیانبار درهم

شادکامی منهای ایرانیِ توانمند و نخبه ناسازگار است .این الیهی نخبگان فکری
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که –با پالودن مدعیان دروغین عضویت در این طبقه -جمعیت چشمگیری هم
دارند و در برابر درد خودخوارانگاری هم مصوناند ،باید آنچه که هستند را به
استواری و درستی نمایش دهند ،بی آن که به ویروس همهگیر ریاکاری و
خودنمایی مبتال شوند .لمس بودنِ اصیل و بیحاشیه و تنومند و اثرگذارِ منهایی
که عضو تمدن ایرانی هستند ،بهترین پادزهر برای تبلیغهای پردامنهی
خودخوارانگاران است .به همان ترتیبی که سرافراز بودن از حضور بزرگانی مشابه
که در گذشتهی تاریخی این تمدن نقش آفریدهاند و آموختن از شیوهی بودنشان
و فرا خواندنِ حضورشان به اکنون نیز چارهای برای برخی از دردهای برخاسته
از این بیماری است.
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کم در چشم مردم فرهنگها و تمدنهای دیگر -مردمی شاد و شادخوار ،پرجنب و

گفتگویی ردبارهی شادی اریانیان

جوش و اهل لذت بردن از زندگی بودهاند .از توصیف مورخان یونانی باستان
مثل هرودوت و گزنوفون بگیرید و بیایید تا سفرنامهی شاردل و آثار جدیدتری
مثل سفرنامهی سوزوکی و پوالک که در نیمهی عصر قاجاری نوشته شدهاند ،در

روزنامهی دنیای اقتصاد ،شنبه  ۲۱امرداد ۱۳۹۶

همهشان اشارههای صریح و روشنی به روحیهی بذلهگو و سبک زندگی همراه با
س :تا به حال کمتر پیش آمده از ایران به عنوان جامعهای شاد یاد شود.

خوشباشی و مراسم شادخواری ایرانیان میبینید .در منابع ادبی و تاریخی خودمان

آیا ایرانیها اصوال انسانهای غمگینی بودهاند؟

هم همین را میبینیم .یعنی آن روحیهی عبوس و رسمی و سختگیرانهای که در

ج :اجازه بدهید از همین ابتدای کار پیشداشتها را نقد کنیم .چرا فکر

متون ادبی و تاریخی اروپاییان قرون وسطا یا چینیها و ژاپنیها میبینیم در متون

میکنید ایرانیها شاد قلمداد نمیشدهاند؟ تقریبا در سراسر تاریخ ایران زمین

همزمان ایرانیشان به کلی غایب است و به جایش مدام از سفارش به شادمانی

حجمی چشمگیر از اسناد تاریخی توسط اقوام و ملل غیرایرانی دربارهی ایرانیها

و گزارش از شادمانی خبر میگیرید .در نتیجه این که ایرانیان در کل ملتی شاد

تولید شده که در آن خصوصیات روانی و خلق و خوی ایرانیها توصیف شده

نیستند به ظاهر شایعهای عوامانه است که از بس تکرار شده بدیهی و درست به

است .تقریبا همهی این دادهها در این مورد همداستان هستند که ایرانیها –دست

نظر میرسد.



سیمرغ/شمارهی پنجاه و هشتم /شهریور هزار و سیصد و نود و

کوهستانها انتقال یافته است .تکامل الگوهایی از این دست نشان میدهد که باید

س :در دوران جدید چطور؟ طی دهههای گذشته گویا افتی در میزان

قدری دربارهی صدور حکم حتنا دربارهی دهههای گذشته هم احتیاط به خرج

شادمانی مردم بروز کرده باشد؟

داد.

ج :باز در این مورد هم دادههای مستند و روشنی در دست نداریم .این

س :آیا اصوال غم و اندوه و ماجراهای تراژیک نسبت به شادی کشش

نکته بدیهی است که طی دهههای گذشته با فروپاشی نهادهای اجتماعی ،افول

بیشتری برای انسان دارد؟

چشمگیر اخالق جمعی و بحران در هویت ملی دست به گریبان بودهایم و اینها
همه میتوانند شاخص شادمانی را کاهش دهند .اما در کنار همین شاخصها

ج :چنین به نظر نمیرسد .آنچه که مورد نظرتان است بازنمایی غم و

شواهدی هم هست که نشان میدهد گویا بدنهی مردم به شکلی خالقانه

اندوه در متونی ادبی و هنری است ،که دقیقا به خاطر فاصلهای که مخاطب با غم

راهبردهایی غافلگیر کننده را برای شادمانه زیستن ابداع کرده و با مهارتی

و اندوه پیدا میکند ،لذتبخش قلمداد میشود .یعنی کسی که یک فیلم ملودرام

چشمگیر اجرا میکردهاند .به عنوان مثال به این نکته دقت کنید که با مسلط شدن

غمانگیز را تماشا میکند و به گریه میافتد ،تا حدودی به شخصی شباهت دارد

قوانین مدنیای که سختگیریای شرعی دارند ،فضاهای تفریح و شادمانی جمعی

که در شهربازی سوار ترن هوایی میشود و از ترس فریاد میکشد .در هردو مورد

از محیطهای عمومی مثل باشگاهها و کافهها به خانهها و از مناطق درونشهری

عامل اصلی برانگیزانندهی غم یا ترس از جایی امن و با فاصلهای تجربه میشوند

که زیر نظارت عسس و محتسب است به بیرون یعنی باغهای حاشیهی شهرها و

و به همین خاطر به جای آن که فرد را غمگین و هراسان کنند ،شکلی از
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س :اگر بخواهیم برای جامعهای غمگین نشانهها یا عالیمی را برشمریم؛

برانگیختگی عاطفی لذتبخش را پدید میآورند .به بیان دیگر اگر به شکلی عینی

این عالیم در رابطه با جامعه ایرانی چقدر جدی هستند؟

این احساسات را ردیابی کنیم ،میبینیم که خودِ غم و اندوه و رنج همواره بد و
نادلخواه است و خودِ شادمانی و لذت همیشه خوشایند و خواستنی .از فاصلهای

ج :جامعهشناسان در مکتبهای گوناگون راهبردهای متفاوتی برای ارزیابی

امن نگریستن به امرِ خطرناک و غمانگیز تاکیدی است بر مبتال نشدن فرد به این

میزان شادمانی جمعی در یک جامعه ابداع کردهاند .من از زاویهی نظریهی

امور و لذتی هم که از آن بر میخیزد احتماال به همین خاطر است و نباید آن را

سیستمهای پیچیده به جوامع انسانی نگاه میکنم و به نظرم شاخصهای مورد

با ابتال به خودِ غم و اندوه یکی گرفت.

نظرتان را میتوان در دو رده گنجاند :الف) شاخصهای فردی که شادمانی یک
تن را نشان میدهد و با متغیرهایی عینی مانند نسبت استفاده از زمان فراغت و
درازای این زمان ،گزارش فرد از رضایتش از زندگی ،نسبت زمانهایی که به
فعالیتهای لذتبخش میگذرد ،سبد خرید فرد و خانواده در پیوند با تفریح و
خوشگذرانی ،و مقدار مصرف کاالهای فرهنگی لذتبخش (فیلم ،کتاب)... ،؛ و
ب) شاخصهای جمعی که رسوخ شادمانی در نهادهای اجتماعی را نشان میدهند،
مانند شمار و تنوع و بزرگی گروههایی داوطلبانه که مردم برای لذت و تفریح در
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آن گرد هم میآیند ،دامنهی مجاز بودن شادخواری و لذتجویی در فضاهای

شادمانی داشتهایم و تحولی که میبینیم بیشتر به فناورانه شدن روند ساماندهی و

مدنی و مکانهای عمومی ،الگوی مرزبندی میان تفریح و شادمانی جمعی قانونی

تولید این کارکردها مربوط میشود ،وگرنه قالب کلیشان همان است.
س :اما چنین به نظر میرسد که ابزارهای ایجاد شادی در جامعهای مانند

و غیرقانونی و مشروع و نامشروع و شبیه اینها.

ایران طی سالهای اخیر دگرگون شده است .به طور مشخص واگراییای بین نقش

س :به لحاظ تاریخی و اسطورهای آیا روشهای شاد بودن مردم ایران

فرد و دولت در به کارگیری و گسترش این ابزارها به چشم میخورد؟

تغییر کرده است؟
ج :به نظر نمیرسد الگوی کلی شادمانی در جوامع انسانی چندان تغییر

ج :بله ،جدای از آن که الگوهای کلی شادمانی کمابیش ثابت است ،در

کند .فعالیتهایی که تولید شادی میکنند عمدتا بر چهار محور تمرکز یافتهاند:

این نکته تردیدی نیست که ساختار شادمانی مردم ایران نابهنجار و کج و کوله

فعالیتهای بدنی آزادانه مانند ورزش و رقص ،خوردن و نوشیدن جمعی ،ارتباط

شده و این به طور خاص طی چهار دههی گذشته رخ داده است .یعنی ما با نوعی

با جنس مخالف و همآغوشی ،و استفادهی فردی یا جمعی از فرآوردههای فرهنگی

منع شادمانی جمعی و مرزبندی شرعی و حقوقی لذت در فضاهای عمومی رسمی

معنادار مثل شعر و ادب و سینما و موسیقی .ما در سراسر تاریخ ایران – و همچنین

سر و کار داریم ،که از آن سو با شکلگیری خالقانه و منتشرِ نهادهای غیررسمی

سایر نقاط دنیا -همین خاستگاههای اجتماعی را برای تولید لذت جمعی و

جبران شده است .اگر مدل سیستمیاش را ترسیم کنیم به این قاعده میرسیم که
مدارهای قدرت سیاسی با تاکید بر نهاد دولت شادمانی را در فضاهای رسمی
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سرکوب کرده و در مقابل مدارهای ارتباط اجتماعی از گرانیگاه نهادهایی زیربنایی

ج :دربارهی شرایط سیاسی و شادمانی دادههای سرراست و روشنی نشان

مثل خانواده و گروههای دوستی فضاهای غیررسمی را بسط داده و شادمانی را

داریم که گواهی میدهد انسداد سیاسی و حکمرانیِ بیدادگرانه یا نابخردانه سطح

–شاید با الگوهایی خالقانهتر و بیشک افراطیتر -در آنجا بازسازی کردهاند .به

عمومی رضایت از زندگی و در نتیجه شادمانی عمومی را کاهش میدهد .اما

همین خاطر حکم کسانی که تنها به فضای رسمی مینگرند و ایرانیها را ناشاد

دربارهی رابطهی میان شادمانی و توسعهی اقتصادی پیچیدگیهای بیشتری وجود

میبینند ،به نظرم سطحینگرانه است .باید هردوی این فضاها را کنار هم دید و

دارد .یعنی شواهدی هست که نشان میدهد سطح شادمانی بیش از آن که به

با شاخصهایی عینی دربارهی حجم کلی شادمانی طرد شده یا بازسازی شده

حجم کلی داراییهای ملی یا الگوی توزیعشان (شاخص نابرابری) بستگی داشته

داوری کرد .من دادههای معتبری در این مورد ندیدهام اما حدس میزنم حجم

باشد ،به ساز و کارهای فرهنگیِ استفاده از این منابع وابسته است .به بیان دیگر

شادمانی جبران شده در فضاهای غیررسمی از آنچه در فضای رسمی سرکوب

با نگریستن به خیرخواهی و دادگری و کارآیی و شفافیت مالی یک نظام سیاسی

شده ،بزرگتر باشد.

میتوان حکم کرد که مردماش احتماال از سطح شادمانی باالیی برخوردارند ،اما
تنها با دیدن انباشت ثروت در یک جامعه یا اندک بودن نابرابری در آن نمیتوان

س :شرایط اقتصادی و سیاسی تا چه میزان بر حزن و اندوه یا شاد بودن

چنین حکمی را صادر کرد .دربارهی حوزهی اقتصاد شیوههای فرهنگی دسترسی

جامعه اثرگذار است؟

به لذت و مسیرهای تاریخمندِ استخراج شادمانی از منابع اقتصادی است که
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اهمیتی کلیدی دارد .در جامعهی ما آنچه که قحط شادمانی قلمداد شده و بیشک

ج :شاید بتوان در جاهایی چنین ارتباطی برقرار کرد .اما بیشتر به نظر

در سطح عمومی و رسمی وجود دارد ،باید با توجه به این پیچیدگیها تحلیل

میرسد قحط لذت به ضعیف شدن متغیرهایی واسط مثل امید به آینده و وفاداری

شود.

به ارزشهای اجتماعی و پایداری نظام اخالقی منتهی شود و این عوامل میانی
باشند که با جرم و جنایت ارتباط برقرار میکنند .یعنی اگر جامعهای بسیار
اندوهگین باشد اما دستگاه اخالقی و ارزشهای اجتماعیاش دست نخورده باشد،
همچنان از جرم و جنایت پیراسته خواهد ماند .نمونهاش جامعهی آلمان و ژاپن
پس از جنگ جهانی دوم است که به خاطر تلفات باالی جنگی و ویرانی شهرها
و شکست در جنگی فرساینده شاخص شادمانی بسیار اندکی داشتند اما به همین
دلیل به چاه هرج و مرج و خشونت لگام گسیخته فرو نیفتادند.
س :پیامدهای امنیتی این قحطی شادی چیست؟ یعنی آیا رابطهای میان

س :آیا دست به دست شدن صحنههای غمانگیز و دردناک از یک ماجرا

غم و اندوه مردم یک جامعه و شیوع ارتکاب به جرم و جنایت در میانشان وجود

(مانند آنچه در رابطه با بنیتا شاهد بودیم) در میان مردم نشانهای از شاد نبودن

دارد؟

مردم و تمایل آنها به غم است یا حس نوعدوستی آنها را میرساند؟
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مجازی است .یعنی تا حدودی به خاطر همان انسداد سیاسیای که حرفش در
میان بود ،مردم از فضاهای مجازی همچون میدانی برای رایزنی ،اعالم نظر و ابراز
احساسات استفاده میکنند .از آنجا که فضای مجازی و شبکههای بزرگ قوانینی
دموکراتیک و ساز و کارهایی شفاف و روشن دارد ،آنچه که در حال تجربهاش
هستیم شکلگیری یک فضای عمومی بزرگ و گسترده است که جمعیتی چند ده
میلیون نفره از کنشگران اجتماعی را در خود جای داده و ارتباطهایشان را زیر
پوشش گرفته است .در این معنا ابراز سوگواری برای افشین یداللهی و مریم
ج :دربارهی این مورد به نظرم ماجرا با شادمانی و غم ارتباطی ندارد.

میرزاخانی ،در کنار دلآزردگی از جنایتهایی که برای کودکانی مثل بنیتا و آتنا

آنچه که دربارهی دست به دست شدن عکس بنیتا و آتنا میبینیم ،بیش از آن که

رخ میدهد ،و اینها همه در کنار مسائلی حقوقی مثل اختالسهای بزرگ و

تمایل به بازتولید رنج و اندوهی باشد ،واکنشی طبیعی است که بیشتر بر محور

بیعدالتیهای سازمانی و رخدادهای سیاسی مانند انتخابات قرار میگیرد .یعنی

خبررسانی و اعالم نظر شکل میگیرد .باید این حقیقت را پذیرفت که جامعهی

ما با ظهور یک فضای عمومی سازمان یافته و پیچیده و عظیم روبرو هستیم که

ایران امروز یکی از پیشروترین جوامع از نظر تکامل آرای عمومی در فضای

ساختارهای قدرت قدیمی و فضاهای رسمی کنترل شدهی سنتی را به حاشیههایی
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کوچک فرو کاسته و آنها را در زمینهی بزرگترِ کل جامعه فرو پوشانده است .از
این رو تحلیل گفتمانهایی که در این میان تولید میشوند اهمیت دارد .در این
حالت در مییابیم که یک الگوی گفتمانی بر مبنای دریغ از درگذشت نخبگان و
تاکید بر ارزش و احترام نخبگان علمی و فکری در حال شکلگیری است.
به همان ترتیبی که جریانی عدالتخواه و عقالنی در واکنش به جرم و
جنایتهای جانیان منفرد (مثل ماجرای آتنا) یا جنایت سازمان یافته (مثل داعش)
در بدنهی مردم دیده میشود .اینها به نظرم ربطی به بزرگداشت غم و اندوه ندارد
و اصوال محتوای احساساتیشان در مقابل جنایتها اغلب خشم و دادخواهی است.
روی هم رفته در ایران شاهد تکامل یک الگوی نوظهور و موثر از فضای مدنی
و سپهر مدنی هستیم که حدس میزنم به زودی بسیاری از مدارهای قدرت قدیمی
و مسیرهای تصمیمگیری جمعی سنتی را از میدان به در کند.
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س :لطفا در ابتدا بفرمایید ارزیابی شما از ترجمه هایی که تاکنون درباره

مصاحبهی کتاب افالطون

افالطون صورت گرفته چیست؟
ج :ترجمهی متون افالطون در حال حاضر پیشینهای دو هزار ساله را

سایت نشر ثالث ،امرداد ۱۳۹۶

پشت سر دارد .یعنی کهنترین ترجمههایی که از افالطون در دست داریم به قرن
اول پیش از میالد باز میگردند .سیسرو در این دوران جمهور افالطون را به التین
برگرداند و تا قرن پنجم میالدی میدانیم که روایتهایی پهلوی ،سریانی ،و التین
از افالطون در دست بوده است .هرچند گردآوری و ترجمهی کل آثار افالطون
بسیار جدیدتر است و ترجمههایی که ایرانیها در جریان نهضت ترجمه از یونانی
یا سریانی به عربی انجام دادند را میتوان پیشگام آن دانست که از نظر تاریخی
و دقت کمابیش همزمان با نخستین گردآوریهای متون افالطونی در اروپاست و
از برخی جهات بر آن برتری دارد .این تاریخچه را از این رو ذکر میکنم که
بگویم موقع سخن گفتن از ترجمههای افالطون با سنتی بسیار دیرینه سر و کار
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داریم که قدمت و تنوع بسیار چشمگیری دارد .در حال حاضر شمار ترجمههای

و ناپسند میشمردهاند .به همین خاطر سویههایی از متون افالطونی که مبلغ

مهم و معتبر افالطون به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و آلمانی به بیست تا میرسد.

نابرابریِ ،استبداد ،خشونت ،زنستیزی ،همجنسخواهی و مشابه اینها بوده نادیده

اگر به متن اصلی یونانی بنگریم و این ترجمهها را با آن مقایسه کنیم سه نقد را

انگاشته شده و در مقابل محتواهایی علمی و اخالقی بدان افزوده شدهاند.

میتوانیم به کلیتشان وارد بدانیم :نخست این که کلیدواژهها و مفاهیم را

س :ایراد ترجمههای فارسی از انگلیسی و یونانی درباره افالطون در چه

زمانپریشانه تعبیر کردهاند .یعنی مفاهیم و داللتهایی را به کلمات متن افالطون

مواردی بوده است؟

نسبت دادهاند که در زمان زندگی افالطون نارایج یا ناممکن بوده است .من در

ج :و در پارسی چندین و چند مترجم به برگرداندن آثار وی دست بردهاند

کتاب افالطون شمار زیادی از مهمترین این خوانشهای ناهمزمان را شرح داده و

که به نظرم ترجمهی حسن لطفی از همهشان بهتر از آب در آمده است .با این

واسازی کردهام .دوم آن که سیطرهی پیشداشتهای فلسفی و به ویژه مذهبی در

همه در دوران معاصر ترجمهی مستقیم کاملی از آثار افالطون نداریم که مبنایش

ترجمهی افالطون آشکارا نمایان است .یعنی بدنهی ترجمههای اروپاییان از

اصل یونانی بوده باشد .بیشتر مترجمان با واسطهی ترجمههای زبانهای اروپایی

افالطون تا به امروز رنگ و بویی مسیحی دارد و مفاهیم افالطونی را با طنینی که

امروزین با متن افالطون رویارو شدهاند .مثال ترجمهی لطفی بر مبنای ترجمههای

در قرون وسطا در الهیات مسیحی داشته نقل کرده است .سومین ایراد تالش به

آلمانی قرار گرفته و برگردانهای تازهای هم که پاره پاره است و در میان متون

ظاهر ناخودآگاه مترجمان برای پالودن افالطون از مفاهیم و معانیایست که ناروا
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فلسفی نقل میشود بیشتر به روایت انگلیسی متکی است .حقیقت آن است که

پارسیان پرورده و استخوانبندی افکارش با وامگیریهای گسترده از اندیشهی

بسیاری از این ترجمهها بسیار دقیق و خوب است و حتا گاه مترجمان از برخی

زرتشتی و حقوق هخامنشی درآمیخته است .تاثیر متونش هم در ایران زمین بیش

از خطاهای رایج در ترجمههای اروپایی جدید پرهیز کردهاند .با این همه این

از غرب بوده است .در واقع توجه اروپاییان به افالطون تا همین چهار قرن پیش

حقیقت که به متن اصلی نظر نداشتهاند اشتباههایی را در متن ایجاد کرده است.

تنها به عرصهی سیاست و االهیات محدود بوده و تنها در حلقههایی از نخبگان

اما باید منصفانه بگوییم که بدنهی این خطاها در ترجمههای انگلیسی و آلمانی و

نمود داشته و همچون بستری برای بیان نظریههای سیاسی رومی و عقاید دینی

فرانسوی ریشه دارد و افزودهی مترجمان ایرانی نیست.

اسکوالستیک کاربرد یافته است .در ایران زمین اما رواج این اندیشه و
اندرکنشاش با آرای دیگر دست کم از دوران ساسانی به بعد به شکلی پیوسته

س :جایگاه افالطون در ساحت جریان اندیشه در ایران چیست و چه

تا به امروز ادامه داشته است و بخش بزرگی از آرای فیلسوفان و عارفان و

کمکی میتواند به ما بکند؟

دینمردان ایرانی را بدون توجه به برداشتشان از افالطون نمیتوان فهمید .از این

ج :افالطون بیشک یکی از مهمترین اندیشمندان در تاریخ تمدن ایرانی

رو خواندن و بازخواندن افالطون ضرورت دارد و به ویژه واسازی پیشداشتهایی

است .در واقع افالطون بیش از آن که متفکری اروپایی باشد ،اندیشمندی ایرانی

که معناهایی خاص را به متون افالطونی منسوب میکند یا از آن تفکیک میکند

است .چرا که (چنان که در کتاب نشان دادهام) آثار خود را در تقابل با آرای

باید مورد توجه قرار گیرد.
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متون افالطونی بدون توجه به منابع ایرانی همزمان و کهنترشان به کل نامفهوم

س :خوانش شما از افالطون در اثر چیست و چه تفاوتی با قرائتهای

میشوند .این خطا که افالطون را در بافت سیاسی امپراتوری روم و در بستر

پیش از این در سایر آثار دارد؟

عقاید دینی مسیحی بخوانیم ،متنهای بازمانده از او را در تاریخ به چهار پنج قرن

ج :من در ادامهی طرح پژوهشی گستردهای به افالطون نگریستهام .طرحی

جلوتر و زمینهی جامعهشناسانهای به کلی بیگانه پرتاب میکند و از این رو

که آماجش بازسازی نظریهها و چارچوبهای اندیشهی فلسفی در ایران زمین است.

تحریف ریشهدار آثارش را به دنبال دارد .برای درمان این خطای رایج باید به

این پژوهش تا به حال در قالب چهار جلد کتاب تدوین شده و انتشار یافته است.

آثار یونانی و اوستایی و آرامی و عبری و پارسی باستان نگریست که معاصر یا

جلد نخست آن «زند گاهان» است که به دقت خاستگاه اندیشهی فلسفی را در

قدیمیتر از افالطون هستند و احتماال بر او اثر گذاشتهاند .در این کتاب چنین

جهان باستان ردیابی میکند و نشان میدهد که سرودههای زرتشتی نخستین

کردهام و با استحکام خوبی نشان دادهام که متون افالطونی زیرشاخهای و

دستگاه فلسفی به معنای دقیق کلمه بوده است و تفکیک فلسفه از علم و سیاست

زیرسیستمی از تکاپوی فکری ایران زمین در عصر هخامنشی بوده است.

یا اخالق از دین از آنجا آغاز شده است .جلد دوم «تاریخ خرد ایونی» است که

س :روششناسی شما در این کتاب درباره افالطون به چه صورت بوده

با مرور منابع یونانی نشان میدهد اندیشهی فیلسوفان پیشاسقراطی وامگیریهایی
است؟

و بومیسازیهایی از همین اندیشهی یونانی بوده و البته بسیار بارآور و اثرگذار
هم از آب در آمده است .پس از اینها به افالطون میرسیم که در آن نشان دادهام



سیمرغ/شمارهی پنجاه و هشتم /شهریور هزار و سیصد و نود و

عضوی فعال از طبقهی اشراف محافظهکار آتنی و هوادار پرشور یکی از جناحهای

ج :من از روششناسی مرسوم خودم پیروی کردهام که در چارچوب

سیاسی در دولتشهر آتن بوده است.

نظریهی زروان تدوین شده و در قالب چندین کتاب و مقاله انتشار یافته است.
این رویکردی است متکی به نظریهی سیستمهای پیچیده که به شکلی میانرشتهای

س :چه زوایایی از فلسفه افالطون بیشتر مورد غفلت قرار گرفته و توجه

دادههای درونمتنی (بافت زبانی ،نکات ریشهشناسانه ،متنشناسی مقایسهای،

بیشتر به آن ضرور دارد؟

تبارشناسی معانی) را با شواهد برون متنی (زمینهی تاریخی ،بافت جامعهشناختی،

ج :حقیقت آن است که متون افالطونی یکی از تحریف شدهترین متون

دادههای جغرافیایی و مکانی ،چارچوب دینی ،باورهای اساطیری و سطح رشد

مهم تاریخ هستند .الیههای متفاوتی از بدفهمی و کژبینی و تحریف در ترجمه و

دانش و فناوری) ترکیب میکند .بر همین اساس نشان دادهام که برخی از خوانشها

شرح و تفسیر این روایتها نمود یافته که مشابهش را تنها دربارهی متون مقدس و

و تعبیرهای بسیار رایج از افالطون به کلی نادرست است .مثال این تصور که او

در میان فرقههای دینی میبینیم .یعنی بسیار شگفتانگیز است که پرسشهایی بسیار

بر ریاضیات (به معنای یک علم محاسباتی دقیق) تسلطی داشته یا آن را مهم

ساده و مقدماتی دربارهی معنای برخی کلمات یا ارتباط برخی مفاهیم در فهم

میشمرده ،با توجه به سطح توسعهی این علم در آتن قرن پنجم و چهارم پیش

آثار افالطونی نادیده انگاشته شده است .این که همهی مترجمان تعبیر تاسبازی

از میالد باید محک بخورد .یا این که منظورش از گزارههایش در زمینهی سیاست

را در رسالهی افالطون به «تخته نرد» برگرداندهاند ،تنها یک نادانی ساده دربارهی

و حکمرانی خوب چه بوده را فقط زمانی میتوان فهمید که دریابیم افالطون
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تاریخ تحول بازی تخته نرد نیست (این بازی در میانهی دوران ساسانی و هشتصد

فالن موضوع را پیش کشیده و منظورش از بهمان استعاره یا اشارهی تاریخی به

سال پس از افالطون پدیدار شد) ،بلکه رویکردی خاص به فهم افالطون را نشان

کلی مورد غفلت قرار میگیرد .ما برای بازخوانی تاریخ اندیشهی خودمان و مهمتر

میدهد که با اغراق و گزافهگویی و در ضمن فرو پوشاندن معنای اصلی متن گره

از آن برای مسلح شدن به نظامی منسجم و عقالنی و انتقادی از اندیشهی فلسفی

خورده است .به همین ترتیب همهی ما ترجمههای جمهور را در همهی زبانها

نیاز داریم که این متون اثرگذار و مهم تاریخساز و تاریخمند را با بیشترین دقت

میخوانیم و بارها و بارها به نام گالوکن در مقام یکی از شخصیتهای اصلی

بخوانیم و با دقیقترین و ریزبینانهترین شیوه واکاوی کنیم و مورد پرسش قرار

گفتگو با سقراط بر میخوریم ،اما هیچ اشارهای نمیبینیم که این شخص برادر

دهیم .تنها در آن حالت است که پیشنیازهای الزم برای ورود به میدان اندیشهی

بزرگتر افالطون و شاگرد سقراط در زمانی گرایشاش به سوفیستها بوده است،

جدی و اثرگذار را برآورده خواهیم کرد.

و اصوال از گرایش سقراط به سوفیستها در دوران جوانیاش هم چیزی
نمیشنویم .بدیهی است که در این شرایط معنای جمهور نامفهوم باقی میماند.
چون جمهور توسط افالطونی نوشته شده که برادر کوچکتر گالوکن و شاگرد
سقراط سالخورده است ،یعنی به جبههی مقابل یعنی محافظهکاران هوادار اسپارت
تعلق دارد .در نتیجه اشارهها و کنایههای افالطون در متن و دلیل این که چرا
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ششم :گرگ و گراز

نماداهی جانوری و هنراهی رزمی باستانی اریان
چنان که در گفتار نخست گذشت ،گراز نیز یکی از جلوههای بهرام است

(بخش پنجم)

و چنین مینماید که در ابتدای کار شکلی از هنرهای رزمی و رستهای از
جنگاوران را رمزگذاری کرده باشد .با این همه چنین مینماید که در میان
نمادهای مورد نظرمان این یکی شهرت و رواجی کمتر از بقیه داشته و زودتر از
باقی از یادها رفته باشد .تنها نمودهای ابهت و اهمیت گراز در قرن چهارم هجری
که شاهنامه تدوین میشد ،به نام و نشان چند پهلوان و اشارههایی جسته و گریخته
منحصر شده که بر مبنای آنها بازسازی سبک جنگی گراز ناممکن است .با این
همه همین اشارهها نشان میدهد که همچون باقی مواردی که برشمردیم ،گراز
نیز زمانی نمادی برای رستهای از پهلوانان بوده است.
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درفشی پس پشت پیکر گراز

نخست آن که گراز و گرازه در شاهنامه نام پهلوانانی است و از اسناد

سرش ماه زرین و باال دراز

دوران ساسانی میدانیم که در این دوران نیز رسم نهادن اسم گراز بر پهلوانان
چنین گفت کاو را گراز است نام

باب بوده است .چنان که طبری نام سردار نامدار خسروپرویز که بر سوریه و مصر

که در جنگ شیران ندارد لگام

این واژهی گرازیدن یا گرازان که تاختن و تازان معنی میدهد هم در

غلبه کرد را گراز ثبت کرده و میدانیم که منظورش قاعدتا شهروراز اسپهبد است

شاهنامه و اشعار قرن چهارم و پنجم هجری فراوان به کار گرفته شده است.

که بخش دوم نامش همین معنی را میرساند .فردوسی هم به آن سردار دوران
خسروپرویز هم اشاره کرده و او نیز وی را گراز نامیده است .عالوه بر این در

کمر برمیان بست رستم چو باد

بیامد گرازان پس کیقباد

شاهنامه نام گرازه را به ویژه در روایتهای سیستانی باز مییابیم .مثال زمانی که

شب و روز از تاختن نغنوید

چنین تا به نزد طالیه رسید

کیکاووس به مازندران لشکر میکشد ،یکی از پهلوانانش چنین نامی داشته:
گرازه همی شد بسان گراز

از این رو چنین مینماید که گراز هم یکی از رمزگان جانوری مربوط به هنرهای

درفشی برافراخته هفت یاز

رزمی بوده باشد که به تدریج از یادها رفته و اهمیت خود را از دست داده است.

این گرازهی جنگاور پرچمی با نقش گراز هم داشته که در صحنهی گفتگوی

دربارهی گرگ هم ماجرا به همین شکل است .در منابع اوستایی از گرگ

سهراب و هجیر دربارهی خیمههای پهلوانان ایرانی وصفش را میبینیم:

به نیکی یاد نشده و در دین زرتشتی آن را نمونهای برجسته از آفریدههای اهریمنی
میدانستهاند .با این همه میدانیم که از دیرباز گرگین نامی مرسوم برای پهلوانان
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بوده که تا به امروز هم محبوبیتش دوام آورده است .همچنین این داده را داریم

ببستند از آن گرگساران هزار

که از همان ابتدای عصر هخامنشی استانی در شمال شرقی ایران زمین وجود

و

داشته که هیرکانیه نام داشته و این همان است که بعدتر گرگان نامیده شده و در

وی از گرگساران بدین گشت باز

هر دو واژه معنای گرگ را نهفته است .از این رو گویا دست کم در منطقهی

و در در دوران نوذر:

کنونی گرگان این جانور بزرگ و محترم شمرده میشده و در شاهنامه هم اشارهها

یکی لشکری راند از گرگسار

به گرگ اغلب به این منطقه مربوط میشود:

که نشان میدهد این کلمه به راستی رستهای جنگی را نشان میداده است.

سوی گرگساران و مازندران

همی راند خواهم سپاهی گران

پیاده به زاری کشیدند خوار

گشاده شدهست این سخن نیست راز

که دریای سبز اندر او گشت خوار

نام گرگین و گرگسار را هم در شاهنامه و جاهای دیگر فراوان میبینیم.
به ویژه در داستان سهراب یکی از پهلوانان مهم گرگین نام دارد و گاه پهلوانان

و
وز آن گرگساران و جنگاوران

به گرگ تشبیه شدهاند:

وز آن نره دیوان مازندران

یعنی تعبیر گرگسار انگار به تیرهای از جنگاوران یا رستهای جنگی اشاره میکرده

چو او رفت و آمد سپاهی بزرگ

که بومی مازندران بودهاند و چه بسا جنگاوران قدیمی منطقهی گرگان مورد نظر

از این رو بعید نیست در خارج از دایرهی دین زرتشتی و سنت مسلط

بوده باشند .همین نام را در جنگهای دوران منوچهر هم باز میبینیم:

یکی پهلوانی به کردار گرگ

ایرانی گرگ نیز نمادی برای رستهای از پهلوانان و سبکی برای جنگیدن بوده
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در داستان سیاوش میبینیم که گستهم هم درفشی با نقش گرگ داشته است:

باشد .این حدس از آنجا تقویت میشود که در همان صحنهی فهرست کردن
درفشهای پهلوانان ایرانی نزد سهراب ،در مییابیم که گیو پسر گودرز که از

پساش گرگ پیکر درفشی دراز

بزرگترین سرداران ایرانی است درفشی با نقش گرگ داشته است:

از سوی دیگر گویا گرگ پیوندی با خاندان گودرز داشته باشد چون در

یکی گرگ پیکر درفش از برش

برآورده از پرده زرین سرش

بدو گفت کان پور گودرز گیو

که خوانند گردان وراگیو نیو

به گردش بسی مردم رزمساز

مدح سلطان محمود خودِ گودرز هم به گرگ تشبیه شده است:
چو رستم که بُد پهلوان بزرگ

چو گودرز بینادل آن پیر گرگ

و جالب آن که در دوران گشتاسپ سرکردهی تورانیان یعنی ارجاسپ نیز با همین
تعبیر وصف میشود:
زی ارجاسپ ترک آن پلید سترگ

کجا پیکرش پیکر پیرگرگ

بیدرفش که پهلوانی تورانی است هم به همین ترتیب با گرگ همسان انگاشته
شده:
پس آن بیدرفش پلید و سترگ
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و در دوران خسروپرویز پهلوانی تورانی به نام تبرگ هم دقیقا به همین ترتیب

بعد ترکان نیز توتم قبیلهای خود را گرگ میدانستهاند و به نظرم با توجه به این

توصیف شده است .اما عجیب آن که در صحنهی مرگ زریر ،سپهدار تورانی

که استخوانبندی فرهنگ و آیین قبایل ترک از سکاهای آریایی وامگیری شده،

زریر برادر گشتاسپ کیانی را به گرگ تشبیه میکند:

این مرکزیت یافتن گرگ در میانشان را هم باید وامگیریای از همین سکاهای

کنون اندر آمد زریر دلیر

غیرزرتشتی دانست که با توجه به نامهایشان (ارجاسپ ،بیدرفش ،گرگسار و)...

چو گرگ دژآگاه و شیر دلیر

با جمع بستن این شواهد و اشاره به این که گرگسار هم پهلوانی تورانی بوده که

آشکار است که در زمانی که هویت آریایی داشتند نماد گرگ را همچون نشانی

راهنمایی اسفندیار در هفتخوان را بر عهده میگیرد ،میتوان این حدس را به

رزمی برگزیدند.

کرسی نشاند که گویا شیوهی رزمی گرگ و رسم تشبیه کردن پهلوانان به گرگ
سنتی بوده که به تیرههای کوچگرد غیرزرتشتی ایرانی تعلق داشته است .این
تیرهها در منطقهی شمال شرقی ایران زمین میزیستند و در استانهای باستانی
گرگان و پارت و خوارزم با مردم زرتشتی که گشتاسپ و اسفندیار نمایندهشان
بودند درگیر میشدهاند و این همان منطقهایست که مردمش گرگسار خوانده شده
و سرزمینشان گرگان نام گرفته است .این نکته هم جالب توجه است که قرنها
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به احتمال زیاد در چارچوبی تاریخی این وامگیری با ورود قبایل هپتالی
در عصر ساسانی تحقق یافته است .چون نخستین نشانههای قومیت ترکی در این
زمان نمایان میشود و درآمیختن هپتالیها و هونها که هویتی آریایی داشتند با
ترکها و هونها که بیشتر به مغولها نزدیک بودند در همین دوران تحول یافت .در
شاهنامه هم میبینیم که گاه شاهنشاهان ساسانی دستاندازیهای هپتالیها را به
حملهی گرگ تشبیه میکنند .چنان که در داستان بهرام گور پهلوانی ایرانی
میگوید:
به نیروی آن پادشاه بزرگ

که ایران نگه دارم از چنگ گرگ

و اشارهی مشابهی در دوران خسروپرویز داریم:
ز خاقانیان آن سه ترک سترگ

که بودند غرنده بر سان گرگ
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از نقاشیهایم( :مجموعهی روحِ خوراک)
از موجودات داستان دازیمدا
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کردهام و بیشتر با برچسب دیدگاه زروان (به خاطر اهمیت پیوند مفهوم زمان و
سوژه) شناخته میشود .فکر کنم بهتر است با پرسش شما بحث آغاز شود.

مباحثهی هویت ملی

علی قاهری همدانی-س :سوال اول) زروان چیست؟ چرا این برچسب
برای شما اهمیت دارد و چه پیوندی با هویت ایرانی پیدا می کند؟
ج :اگر اصطالح زُروان (یا در پهلوی :زَروان) محل پرسش باشد ،این

بحث در گروه تلگرامی «مطالعات سیاست برای دانشجویان»،

نامی است برای یک ایزد کهن ایرانی که نمایندهی زمان بوده است .دلیل انتخاب

پنجشنبه  -۱۳۹۶/۴/۲۹ساعت ۲۴:۰۰-۲۲:۰۰

این نام برای آن چارچوب نظری آن است که در مدل مورد نظرم مسئلهی کلیدیِ
شروین وکیلی-ج :درود دوستان ،طبق قرارمان در خدمتتان هستم برای

چگونگی چفت و بست شدنِ من و نهاد (عاملیت و ساختار /سوژه و جامعه) بر

بحث دربارهی هویت ایرانی .من در چارجوب جغرافیایی -تاریخی به حوزهی

اساس پیکربندی الیههایی متفاوت از زمان تفسیر میشود .یعنی به تعبیری من در

تمدن ایرانی مینگرم و سرمشق نظریام برای اندیشیدن در این زمینه نظریهی

پیوندی نظامیافته با دیگری زمان اجتماعی را خلق میکند و خود زیر سلطهی

سیستمهای پیچیده است ،به شکلی که در چند کتاب و مقاله صورتبندیاش

این زمان بازآفریده میشود .دلیل این نامگذاری چنین بوده است .اما خود نظریه
چارچوبی عام است که مفهوم انسان /من /سوژه را از منظری سیستمی در چهار
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سطح سلسله مراتبی (زیستی /روانی /اجتماعی /فرهنگی) صورتبندی و تحلیل

عبرتگیری از چارچوبهای مدرن ،با تکیه بر دادههای تمدن خودمان این هویت

میکند.

را بازبینی و تفسیر کنیم.
با این مقدمه هویت ایرانی در سطحی جهانی به سه دلیل مهم است)۱ :

س :سوال دوم) چه تفاوتی بین هویت ایرانی و هویت های ناسیونالیستی

کهنترین هویت جمعی پیوستهی روی زمین است )۲ ،به خاطر زایش اندیشهها و

دیگر وجود دارد که پرداختن به آن را مهم می کند؟
ج :نخست یک نکته را گوشزد کنم .چارچوبی که من برساختهام هویت

ادیان گوناگون خاستگاه بسیاری از میدانهای معنایی مسلط امروز بر جهان بوده

را از چشماندازی ناسیونالیستی فهم نمیکند .ناسیونالیسم یکی از ایدئولوژیهای

است )۳ ،موقعیت تاریخیاش در جغرافیای سیاسی آن را به گرانیگاهی برای فهم

سیاسی مدرن است که من منتقدش هستم .آنچه مورد نظرم است هویت ملی به

تاریخ جهان تبدیل کرده است.

معنایی تاریخی و ریشهدار از ناسیونالیسم اروپایی است .یعنی به شکلگیری و
تکامل هویتی جمعی در حوزهی تمدن ایرانی باور دارم که پنج هزار سال پیشینهی
نویسا دارد که نیمِ بیشتر این دوران را به شکلی متمرکز و صریح در چارچوب
مفهومی سیاسی (هویت ایرانشهری) سپری کرده است .منظورم از هویت ملی
ایرانی چنین چیزی است و به نظرم باید ضمن یادگیری و وامگیری و در ضمن
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س :سوال سوم) امکان دارد مورد سوم را کمی بیشتر باز کنید؟ در کدام

با خطی مستقیم به عصر روشنگری و انقالب فرانسه منتهی شده ،نوعی نظم و

نقاط تاریخ فهم هویت ایرانی ما را به سوی فهم آن برهه تاریخی رهنمون می

هدفمندی مصنوعی را به تاریخ تحمیل میکند .من منتقد این شیوه از خواندن و

کند؟

فهمیدن تاریخ هستم .یعنی این نوع نگاه به تاریخ را حاصل تعمیم نابجای تصویر
اروپاییان قرن نوزدهم از پیشینهی نزدیک خود ،به کل تاریخ جهان میدانم.

ج :پرسش برایم قدری مبهم است .دقیقتر صورتبندیاش میکنید؟
س :برای مثال یکی از برهه های مهم تاریخ روند تغییر تفکری است که

رنسانس ایتالیایی از دل تحول مسیحیت کاتولیک بیرون آمده که بعدتر

از دوره رنسانس آغاز شده و با عبور از اصالح دین به روشنگری رسید و به

در دوران جنگهای مذهبی همچنان ادامه داشته و مسیحیت پروتستان که پشتوانهی

نوعی جهان کنونی را رقم زد .چگونه فهم هویت ایرانی ما را به فهم این سه قرن

اصلی عصر روشنگری بوده تا حدودی و در نقاطی مهم پادنهاد آن محسوب

رهنمون می کند؟

میشده است .بگذریم از این که نوزایی در کل پدیدهای محلی و اروپایی است.

س :ببینید ،ماجرا اینجاست که خوانش ما از تاریخ به شکلی غیرعقالنی

در زمانی که نوزایی در ایتالیا رخ میداد و حتا بعدها تا پایان قرن هجدهم همچنان

پیشداشتهایی را بدیهی فرض میکند که در شرایطی خاص و در تمدنی دیگر

چین بزرگترین واحد اقتصادی دنیا بود و دولت گورکانی هند بزرگترین ارتش

شکل گرفتهاند .یک نمونهاش همین خوانش خاص ما از تاریخ جهان است که

دنیا را داشت .یعنی این فرض اروپامحورانه در برابر عینیت دادههای تاریخی

نوزایی ایتالیایی را رخدادی جهانی فرض میکند و بعد با این گمان که نوزایی

نامعتبر مینماید...
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به سمت غایتی سعادتمندانه به نظرم نادرست است و بر بنیاد دگمهایی متافیزیکی

علی قاهری همدانی :آقای دکتر تفاوت خوانش ایرانی با خوانش اروپایی

استوار شده که با دادههای عینی پشتیبانی نمیشود.

که فرمودین چیست؟
شروین وکیلی :من البته ادعا ندارم که تفسیر خودم از تاریخ تنها -یا حتا

 )۲تاریخ اروپامدار خط سیری از تکامل پیش گفته ترسیم میکند که از

مهمترین -چشمانداز ایرانی باشد .اما دست کم پیشنهادی در این زمینه است.

یونان باستان تا امپراتوری روم و از آنجا به ظلمت اروپای قرون وسطایی و بعد

بنابراین تنها از موضع دیدگاه خودم میتوانم اظهار نظر کنم .برداشتم از تاریخ -

به نوزایی و عصر روشنگری و انقالبهای بزرگ فرانسه و روسیه و در نهایت به

که البته ادامهی مستقیم یکی از سنتهای تناور فهم تاریخ در ایران زمین هم هست-

امروز منتهی میشود .این تصور پیروزی تدریجی مدنیت غربی بر بربریت باقی

در این موارد با خوانش مسلط اروپامدارانه از تاریخ جهان ناسازگاری دارد:

نقاط جهان را فرض میگیرد که تداوم همان پیروزی نهایی مسیحیان بر ارض

 )۱تاریخ اروپامدار نوعی مشیت الهی مسیحی -یهودی را که میراث

مقدس است .این برداشت به نظرم به سه دلیل نادرست است :الف) میان یونان و

باورهای قرون وسطایی است در دل خود بازتولید میکند .این پیشداشت در

روم و روم و اروپای گت-ژرمنی -سلتی قرون وسطایی و آن با نوزایی و عصر

قالب باور به پیشرفت و تعالی بشریت (نسخهی کانتی لیبرال) یا پیروزی نهایی

خرد گسستهایی جدی وجود دارد .ب) تمدنهای بزرگ (بر جسب مساحت زیر

فرودستان بر حاکمان (نسخهی هگلی مارکسیستی) صورتبندی میشود و البته

پوشش دولتها و جمعیت و دستاوردهای فنی و فرهنگی) جز سه قرن گذشته در

روایتهای متنوع دیگری هم دارد .این هدفمند بودن تاریخ و جهتگیری محتومش

جاهایی جز اروپا وجود داشتهاند (گرانیگاه مهمشان هم ایران خودمان بوده) .پ)
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تقابل میان اروپا /آسیا و غربی /شرقی ایدئولوژیک است و مبنای عینی و تجربی

در مقابل این پیشداشتها  -و موارد دیگری که از ترس درازی سخن

ندارد .تنها خط فاصل تمدنی میان شرق و غرب (اگر از قارهی آمریکا در برابر

فعال ناگفته میگذارمشان -من به تاریخی باور دارم که چند مرکزی ،شبکهای،

اوراسیا که مهمتر هم هست چشمپوشی کنیم) خط هندوکش-سیبری است که در

پویا و الیه الیه است .تاریخی که الگوی عمومی انباشت پیچیدگی را میتوان

مدل من قلمرو میانی را از قلمرو خاوری جدا میکند ،و در این قالب اروپا

در آن تشخیص داد ،اما این را نمیشود به پیشرفت یا گسترش سعادت تفسیر

دنیالهی هستهی مرکزی ایران زمین و سرزمینهای همسایه (از جمله قلمرو تمدنی

کرد .تاریخی که در برشهای زمانی متفاوت تراکمهای متفاوت و معموال چندگانه

مدیترانهی جنوبی) است.

را در تمدنهای پراکنده نشان میدهد و دست بر قضا اروپا تنها یکی از متاخرترین
و نوآمدهترین این مراکز بوده است.
علی قاهری همدانی :ممنون آقای دکتر .با توجه به مسالهای که تحت
عنوان «هویت طلبی» در بین گروههای قومیتی (فیالمثل ترکها ،کردها و )...دیده
میشه و تقریبا به بحرانی برای هویت ایرانی تبدیل شده و هویت قومی مشخص
و جدا تعریف میکنه ،نحوه برخورد با این جریانها و حل اون رو چه چیز
میدونن؟
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شروین وکیلی :نخست این را روشن کنم که کلمهی قومیت

از حدود یک قرن قبل در سراسر تاریخ گاه دو هزار سالهشان هرگز برچسبی برای

( )ethnicityکلیدواژهای نوظهور با بار معنایی منفی و استعماری است که پس

یک واحد سیاسی یا یک گفتمان مستقل هویتی نبودهاند .یعنی همواره در پیوند با

از جنگ جهانی دوم برای پرهیز از اشاره به کلمهی بدنام شدهی نژاد ( )raceدر

تمدن ایرانی و در همنشینی با هویت تیرههای دیگر خود را تعریف میکردهاند و

غرب باب شده است( .در این مورد مقالهای دارم و بحثی در نشست حلقهی

شکوفاترین دستاوردهایشان را هم در جریان همین تکامل طبیعی نشان دادهاند.

اندیشهی انجمن زروان داشتهایم که روی کانالم هست و به نظرم به کار بیاید)

برکشیدن این تیرهها به واحدهای سیاسی مجزا بخشی از روند تجزیهی سیاسی

مفهوم قومیت در این معنی از نشت ناسیونالیسم مدرن در زیرسیستمهای جمعیتی

ایران طی دو قرن اخیر بوده که با دستکاری مستقیم نیروهای استعمارگر و با

سرزمینهای مورد تهاجم استعمار ناشی شده است .ما در ایران از کهنترین

پارسیزدایی از زبان و تحریف تاریخ و پاکسازیهای قومی و خونریزیهای

روزگاران تیرههای ایرانی را داشتهایم که از کتیبههای هخامنشی تا به امروز نام و

بیسابقه همراه بوده است.

نشان بسیاریشان هم ثابت مانده است .تیرههایی که در آمیختگی کامل با هم ،و

مشکل بنابراین به تبلیغات چند گروه نابخرد محدود نمیشود و آنچه

در ضمن با حفظ ویژگیهای منطقهای و دستاوردهای محلیشان در همنشینی با

امروز ما میبینیم ادامهی یک روند تاریخی حدود صد و پنجاه ساله است که

هم به شکلی همافزا کلیت تمدن ایرانی را تولید میکردهاند .ترک ،کرد ،عرب،

جنگها و سرکوبهای فرهنگی و تلفات مهیبی را در حوزهی تمدنی ما ایجاد کرده

بلوچ ،مازنی ،ارمنی ،گرج و مشابه اینها تیرههای ایرانی را نشان میدهند و تا پیش

است .راه حل هم ارتباط آزاد میان زیرسیستمهای حوزهی تمدن ایرانی است.
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ارتباطی که روانترین مجرایش تبادل تجاری و اندرکنش فرهنگی است .تجربهی

گورکانی و رومِ عثمانی که دل ایران زمین ،بدنهی شبهقاره و اروپای شرقی را در

تاریخیمان نشان داده که در این شرایط تیرههای ایرانی به خاطر منافع ملی کالنی

دست داشتند هر سه مسلمان ،پارسیزبان ،و از نظر سیاسی همریخت بودند و

که همچنان در این جغرافیا دارند ،به سرعت هویت ملی ریشهدار و لطمه دیدهشان

تاریخ و خودانگارهی هویتیشان همسان بود و به تاریخ تمدن ایرانی ارجاع

را ترمیم میکنند .چنان که مثال دربارهی مردم ایران و عراق میبینیم.

میداد .شاهان هر سه دودمان شاهنامه میخواندند و به پیروی از حافظ و سعدی
به پارسی شعر میگفتند و دستگاه دیوانیشان یکسره ایرانی بود .با ورود استعمار

س :اندکی از پارسی زدایی و مصادیق آن بیشتر بگویید و اینکه چه

روس و انگلیس به صحنه ،تجزیهی سیاسی این قلمروهای درهم پیوسته آغاز شد

ضرباتی وارد کرده است .آیا مشابه این روند را در دیگر زبان ها داشته ایم
ج :اگر بخواهم الگوی کلیاش را خدمتتان بگویم ،روند چنین بوده که

که حدود پنجاه سال به درازا کشید و در میانهی دوران ناصری با از دست رفتن

ما سه موج از ایرانی زدایی در قلمرو تمدنیمان داشتهایم .موج اول در ابتدای

هرات و مرو و خوارزم از یک سو و غلبهی بریتانیا بر پنجاب و الهور و بخشهایی

قرن سیزدهم هجری خورشیدی آغاز میشود و در تسخیر استانهای شمالی ایران

از هرات و کابل قدرت نیروهای بیگانه را در منطقه تثبیت کرد .در مرحلهی دوم

به دست روسها و غلبهی تدریجی انگلیسیها بر هند نمود مییابد .این نکته را

که از میانهی عصر ناصری تا پایان عصر مشروطه به درازا کشید ،سیاست نرمی

باید در نظر داشت که تا یک قرن پیش از این تاریخ همچنان سه تا از بزرگترین

برای پارسی زدایی در منطقه اعمال میشد که با برکشیدن زبانهای قومی ،طرد

کشورهای دنیا زیرسیستمهای حوزهی تمدن ایرانی بودند .یعنی ایران صفوی ،هند

الیهی نخبهی ایرانگرا و جایگزینیشان با نمکپروردگان هوادار استعمار ،منع
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آموزش به زبان پارسی ،تالش برای تغییر خط ،دامن زدن به نفرتهای قومی و

یالذت ماندگار؟ آیا این تفکرجداازمساله سیاسی ،ازلحاظ فرهنگی آسیبزا

مواردی از این دست انجام میشد و بیشتر ماهیتی فرهنگی و مدیریتی داشت .در

نیست؟

مرحلهی سوم که از جنگ جهانی اول آغاز شد و تا به امروز ادامه یافته ،کار به

ج :بسیار تردید دارم عربستیزی در آن دامنهای که میگویند واقعیت

نسلکشی و کوشش برای ریشهکنی جمعیتی کشید .کشتار ایرانیها در دوران

داشته باشد .در همه جای دنیا وقتی از ستیزهی دو زیرسیستم جمعیتی با هم سخن

استالین ،قحطی های مصنوعی شمال هند و جنوب ایران و دامن زدن به جنگهای

میگوییم ،نمودهایی عینی و شاخصهایی روشن را گواه میآوریم که مهمتریناش

پرتلفات و ظهور نسلکشیهای بیسابقه در عثمانی که جمعیت ارمنی و آسوری

درگیریهای خشونتبار محلی و تلفات ناشی از آن است .ما در کشورمان هیچ

را به شدت کوچک کرد بخشهایی از این جریان هستند .در تمام این موارد

نمونهای از درگیریهای به اصطالح «قومیتی» نداشتهایم که در آن عرب و عجم با

سیاستهای ابرقدرتهای دریایی (انگلستان و آمریکا) و ابرقدرتهای زمینی (روسیه)

هم بجنگند .حتا جنگ ایران و عراق هم در شرایطی رخ داد که اعراب در جنوب

همسان بوده است .این ماجرا را میتوان تا حملهی روسها به افغانستان ،دمیدن

و کردها در شمال سختترین مقاومتها را در برابر مهاجمان عراقی نشان دادند،

بر آتش جنگ ایران و عراق و جنگ کنونی سوریه نیز تعمیم داد.

که خودشان ترکیبی از کردها و عربها بودند .به نظرم بخش مهمی از آنچه با این

س :عرب ستیزی سال های سال درایران وجودداشته وبه مرورزمان

برچسبها خوانده میشود از تبلیغات گروههای نفرتپراکن بر میخیزد .مگر ممکن

نمودهویتی پیداکرده،به نظرشما این رفتاربه من روان شناختی لذت کاذب میدهد

است مردمی که پیامبر و مقدسین خود را عربتبار میدانند ،همزمان عربستیز
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هم باشند و بعد هم سالی یک بار جمعیت بزرگیشان به حج بروند و هیچ نمودی

بیمعناست .یعنی این که هویت ترکی /کردی /لری /عربی مهمتر است یا هویت

از خشونت هم نسبت به جمعیتهای عرب ساکن سرزمینشان نشان ندهند؟

ایرانی معنای چندانی ندارد .چون اینها هویتهایی هستند که در سطوح متفاوت
کار میکنند .هر منِ ایرانی به لحاظ تاریخی عضوی از دست کم دو خاندان (از

س :بین من های موجوددرشکل گیری من کل که در سخنانتون اشاره

طرف مادری و پدری و گاه مادر/پدرخواندهها) بوده ،و به یک یا چند طایفه و

فرمودید کدام یک از این من ها الویت بیشتری دارد؟
ج :در واقع ما در ایران زمین از ابتدای کار یک سیستم چهار الیهای از

ایل پیوستگی داشته و به همین ترتیب تیرههایی متفاوت را نمایندگی میکرده

ساماندهی هویت جمعی داشتهایم .ساختاری که فرای و نیولی دربارهاش بسیار

است .همهی اینها هم زیر چتر یگانه و فراگیر هویت ایرانی تعریف میشده که

نوشتهاند و من هم در کتاب زند گاهان زیربنای فکری اش و البته انعکاساش در

محورش تاریخ ملیمان و زبان پارسی و ادبیات و به ویژه شعر پارسی بوده است.

متون اوستایی را نشان دادهام .در خردترین سطح خانواده /خاندان را داریم ،پس

در این میان مهمترین هویت البته هویت ملی بوده که غنیترین محتوا و

از آن قبیله /طایفه ،پس از آن تیره /قومیت و در نهایت ملیت ایرانی را .یعنی

پیچیدهترین رمزگذاری و طوالنیترین تاریخ و نویساترین منابع را شامل میشده

منهای ایرانی در همهی این چهار الیه خود را رمزگذاری میکنند و هویتهایی

است و چفت و بست شدن همه را با هم ممکن میکرده است .اصوال

پایدار را در هر الیه حمل میکنند .یا دست کم به لحاظ تاریخی برای زمانی به

زیرسیستمهای این هویت -یعنی هویتهای خاندانی یا ایلی یا قومی -یکه نبوده

درازای بیست و پنج قرن چنین میکردهاند .در اینجا پرسش از اولویت

که بخواهد با هویت ملی وارد رقابت شود .یک گواه بر سخنم این که مخاطبان
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این سخن کافی است پنج شش نسل از تبارنامهشان را بکاوند تا ببینند همگی

س :ممنون از شما .تمدن ایرانی که قدمت چندهزارساله دارد تاچه اندازه

خویشاوندی از تیرههای مختلف را در شجرهنامهشان دارند .خود من هم سید

با تمدن اسالمی همراه شده؟و اینکه هویت ایرانی دراین میان چه اندازه کمرنگ

طباطبایی تبریزی هستم و هم در تبارنامهام گرجی و مازنی و سیستانی هست .همه

شده ودالیل این کمرنگی چیست؟
ج :اگر به تمدن ایرانی بنگریم میبینیم که تمدن (یعنی شهرنشینی و

چنین هستیم .یعنی ایلها و خاندانها و تیرههای ایرانی مدام با هم داد و ستد ژنتیکی

نویسایی) در اواخر هزارهی چهارم پ.م در سراسر پهنهی ایران زمین (از درهی

داشتهاند و همین آن هویت ملی کالن را استوار ساخته است.

سند تا پهنهی میانرودان) ظهور میکند .نظام سیاسی یکتای فراگیری که کل ایران
زمین را زیر پوشش بگیرد در میانهی قرن ششم پ.م توسط کوروش بزرگ
تاسیس میشود .یعنی ما حدود بیست و پنج قرن تمدن ایرانی داریم که در غیاب
دولت فراگیر ایرانی وجود داشته و زیربنای هویت ما را شکل داده است .دولت
ایرانی که پس از آن شکل گرفت تا به امروز تداوم یافته و شبکهای از گسستها و
پیوستگیها را در بر گرفته است .اسالم ترکیبی از سه گسست است )۱ :گسست
دینی ناشی از گذار به مسلمانی )۲ ،گسست جمعیتی ناشی از مهاجرت قبایل
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عرب به شمال و شرق فالت ایران ،و  )۳گسست سیاسی ناشی از فروپاشی دولت

در ایران شرقی همراه بوده .ظهور اسالم بیشتر تنشی در سطح فرهنگی و سیاسی

ساسانی .اینها در زمانهای متفاوت و با عمقهای متفاوتی در تاریخ ما برش ایجاد

بوده و به تحول نهادهای قدرت منتهی شده .اینها را باید جدا جدا بررسی کرد.
س :آیا نظام سیاسی عباسی پس از اسالم و انتقال به عثمانی و صفویه

کردهاند و به نظرم دربارهی برخیشان اغراق صورت گرفته است .دین اسالم به

هویت ایرانی را کم رنگ و هویت اسالمی را پررنگ نکرد؟

لحاظ ساختار و معنا در امتداد مستقیم ادیان پیش از اسالم (زرتشتی /مسیحی/

ج :اما دربارهی دولت که پرسشتان بود ،نکته در اینجاست که ما از ابتدای

مانوی) قرار میگیرد و نظام سیاسی عباسیها و ساسانیها هم به شدت به هم

ظهور اسالم دو سرمشق سیاسی متضاد برای ساماندهی سیاسی ایران زمین

شباهت دارد.
س :منظورم ازاین سوال اینه که فرضا اگه قدرت ،بقا تامین شه ،لذت

داشتهایم .یکی سیاست ایرانشهری است که همان سنت شاهنشاهی پیش از اسالم

تامین نشه خب من کامل شکل نمیگیره ...خب دراین صورت کدوم یک ازاین

است و پس از اسالم هم تقریبا همه جا چیره بوده ،و دیگری سنت خالفت که

من هااگه حذف شه یاکمرنگ شه آسیب کمتری واردمیشه به فرد؟

در واقع وامگیریای از ساخت سیاسی دولت بیزانس است و توسط امویها

ج :له ،تنش بین چهار متغیر کلیدی چنان که میگویید در تمدن ایرانی -

برساخته شده است .سیاست خالفت که امروز هم زمزمههایی برای احیایش

مثل همهی تمدنها -همیشه وجود داشته .اما باید با دقت تحلیلش کرد .حملهی

میشنویم ،در عمل در تاریخ ایران زمین حاشیهنشین بوده .برخی از دولتها مثل

مغول بیشتر تنشی در الیهی زیستشناختی بوده و با مرگ و میر جمعیت شهرنشین

عباسیها یا عثمانیها مدعی آن بوده و نامش را حفظ کردهاند .اما ساختار دولتشان



سیمرغ/شمارهی پنجاه و هشتم /شهریور هزار و سیصد و نود و

و ویژگیهای حقوقی حاکم بر آن نشان میدهد که دنبالهی نظام سیاسی ایرانشهری

ج :پیش از ورود به این بحث باید هنگام به کار بردن کلیدواژههایی که

بوده اند .ساخت خالفت به ویژه در دورهی دوقطبی شدن قدرت نظامی و دینی

تعریف دقیق و روشن دارند قدری دقت کنیم .فاشیسم چنان که نولته به نظرم با

در دوران خالفت عباسیان و حمایت سلطانهای غزنوی و سلجوقی از ایشان

قاطعیتی چشمگیر نشان داده ،ویژگی دورانی از تاریخ اروپاست که گذاری ویژه

رونقی داشته است.

و تکرار ناشدنی را نشان میدهد .یعنی پس از جنگ جهانی دوم اصوال امکان

این را هم بگویم که دولت صفوی شکلی بازسازی شده -و صوفیزده-

ظهور فاشیسم منتفی است .ناسیونالیسم هم در ایران زمین در جاهایی که با

از همان سیاست ایرانشهری قدیم است ،با تفسیر افراطیای از فرهمندی که در

ملیگرایی قدیمی ایرانی ترکیب شده ،توسط آن خنثا و رام شده است .چنان که

قالب مرشد کامل و آرای صوفیه تجلی یافته و پیشزمینهای در جنبشهای شیعی

دربارهی ناسیونالیسم رضاشاهی یا محمدرضاشاهی میبینیم که نسبت به نظامهای

قدیمیتر مثل جنبش سربداران داشته است.

سیاسی هویتمدار معاصرشان (مثال ناسیونالیستهای ترکیه یا بعثیهای عراق یا

س :در ایده شما مبنی بر احیای هویت ایرانی برای گام گذاشتن تو مسیر

بلشویکهای روس) بسیار بسیار بیآزار است و اصال از کشت و کشتارهای قومی

شکوفایی تمدن ایران ریسک بروز تفکرات افراطی ناسیونالیستی و مثال حرکت

و پاکسازیهای جمعیتی در آن نشانی نمیبینیم .خالصهاش آن که به نظرم تاریخ

یا انحراف به سمت فاشیسم وجود داره؟ و چه تمهیدی براش اندیشید؟ نقاط

نشان داده که هویت ملی ایرانی در برابر این ایدئولوژیهای مدرن مصونیت دارد.

ضعف و وقت این تفکر رو چی میبیند؟

ایراد زمانی بروز می کند که هویتهای فروملی و خُردتر با ناسیونالیسم ترکیب
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شوند .اینها چون آن هویت ملی تناور و تاریخمند را ندارند ،به جعل تاریخ و

ج :شوونیسم یعنی اعتقادی جنونآمیز و متعصبانه به نژادگی و خلوص

اعمال خشونت برای همسانسازی شهروندانشان روی میآورند و نتیجهاش

یک هویت خاص جمعی و آمادگی برای اعمال خشونت بر «دیگریها».

میشود آنچه که نزد پانعربها و پانترکها میبینیم.

خوشبختانه نه در دوران مدرن و نه در عصر دیرپای پیشامدرن ما چنین شکلی از

پیشنهاد من البته بازسازی هویت ملیمان است .یعنی تجربهی ناسیونالیسم

رفتار را در پیوند با هویت ملی ایرانیان سراغ نداریم .یعنی هیچ دورانی و هیچ

یا فاشیسم اموری برونزاد و اروپایی هستند که چسبندگیای با حوزهی تمدنی ما

گفتمان سیاسی غالبی در پیوند با هویت ملی ایرانی وجود نداشته که به کمال و

ندارند .همان هویت الیه الیه و پیچیدهای که حرفش بود به نظرم به خوبی در

بی نقص بودن خویشتن قایل باشد و نسبت به دیگریها خشونت نابخردانه اعمال

شرایط کنونی میتواند از ریشه بازسازی و بازآفرینی شود و این تنها با نقد و

کند .تمام نمونههایی که از چنین رفتارهایی میبینیم یا به ملیتهای نوساخته و

ارزیابی دقیق و عینی و منصفانهی تاریخ خودمان و پیراستناش از تعصبها و

مدرن تعلق دارند که ریشهی تاریخی تنومندی نداشتهاند ،یا جوهرهی درونی

تحریفها ممکن میشود.

جریانهای قومگرایی هستند که متاسفانه طی چند دههی گذشته قدرت سیاسی را
هم در پارههایی از ایران زمین به دست گرفتهاند و خود را در تقابل با آن هویت

س :بازسازی هویت ایرانی خطر افتادن در دام ایده های شووینیستی را

ایرانی فراگیر تعریف میکنند .یعنی شاهدی نداریم که هویت ملی ایرانی امکان

دارد؟ اگر دارد راه حل جلوگیری چیست؟
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ابتال به این مرض را داشته باشد و شواهدی داریم که مصونیتی هم در این زمینه

پایدارترین و زیربناییترین نهادها یعنی خانواده هم کشیده شده است .اختالل در

دارد...

نظریه ،فروپاشی نهادهای اجتماعی ،سستی و ناتوانی منها و دشمنخوییِ نظم
بینالملل مهمترین عوامل وقفه در شکلگیری این هویت نو هستند.

س :به نظر شما مهمترین مانع برای بازسازی هویت ایرانی چیست؟
ج :به نظرم چهار مانع اصلی وجود دارد که همگی هم رفع شدنی هستند:
 )۱فقر نظریه :غیاب دستگاه نظری منسجم و روزآمد که مفاهیمی رسیدگیپذیر
و عینی را از بافت تمدن ایرانی بیرون بکشد و در عین آموختن از روایتهای
تمدنهای دیگر ولی فارغ از شیفتگی نسبت به آنها ،تاریخ ما را به شکلی خودبنیاد
بازخوانی و هویتمان را بازتعریف کند )۲ ،لطمههای بازمانده از عصر استعمار و
مداخلههای سودجویانهی بازیگران بینالمللی که همچنان ادامه دارد )۳ ،تکوین
نیافتن یک «منِ ایرانی» نیرومند و کارگشا که امکان همگرا کردن اندوختهی
تاریخیاش و ضرورتهای معاصرش را داشته باشد ،و  )۴فروپاشی نهادی ،یعنی
ناکارآمدی و فساد و ویرانی نظامهای اجتماعی که دامنهاش به تدریج به
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زمین را به خوبی می شــ نا خت و راه و چاهِ ک نار آ مدن با حاک مان محلی و
دودمانهایی را که هنوز به سنت پیش از ا سالم در آن دیار فرمان میراندند ،بلد

چند ربگی از داستان اتریخی «جام جمشید»

بود .این گروه کوچک احتمال میدادند که در قمصــر ســرنخی نیابند و ناچار
شوند راه خود را به سوی طبر ستان و رویان ادامه دهند ،و از این رو الزم بود
که کسی از اهالی آن منطقه همراهشان باشد.

...بامداد فردا ،پیش از آن که سپیدهی صبح بدمد ،جمشید و قباد و یکی

در راه ،جمشــید تا حدی که رازداری اقتضــا میکرد ،مســئلهی اشــعار

از جوانمردان کا شان که از یاران کلو ا سفندیار بود و پهلوان کیا نامیده می شد،

شاهنامه را و این که م سیر سفر شان باید بر مبنای این ابیات تعیین شود را با

بار ســفر بســتند و هنوز آفتاب بر حیاط خانههای کاشــانی نریخته بود که چند

همســفرانش در میان نهاد .در ظاهر ،آنان کاروانی کوچک بودند که قرار بود

فرسنگ از شهر دور شده بودند .پهلوان کیا ،از اهالی طبرستان بود و هم سن و

جمشید و خواهر زادهاش را به قمصر و بعد از آنجا به گرگان برسانند تا از آنجا

سال کلو ا سفندیار و م سعود خان بود .مردی بود به ن سبت کوچک اندام ،اما

ا سطرالبهایی برای دان شمندان دربار ا سکندر سلطان خریداری کنند .در ضمن

چاالک و جســور که جای زخمی قدیمی بر چانهاش مانده بود و ســرد و گرم

قرار بود در قمصــر مدتی برای علم آموزی نزد ریاضــیدانی به نام خواجه نجم

روزگار را چشــیده و جنگها دیده بود .زادگاه او روســتایی در منطقهی رویان

الدین درنگ کند .این مرد ریاضــیدانی بود که آوازهاش در بســیاری از شــهرها

بود و چون در آن سامان بالیده و بزرگ شده بود ،شهرها و مردم شمال ایران
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پیچیده بود .با وجود آن که یاران انجمنی که جمشــید بدان وابســته بود اکثر

ر شتهی سخن را به د ست میگرفت و از خاطرات و دا ستانهای زندگی خویش

اندیشمندان و هنرمندان مشهور ایرانی را به شکلی از دور یا نزدیک میشناختند،

برایشـــان تعریف میکرد ،تا آن که باز جرقهی فکری در ذهن یکی از این دو

از این خواجهی قم صری نامی و ن شانی ندا شتند و هیچ یک با او آ شنا نبودند.

بدرخشــد و بار دیگر بازار بحث و کنکاش در باب مفهوم معما از ســر گرفته

قرار بود جمشــید و قباد عالوه بر علم آموزی نزد وی ،زمینه را نیز برای دعوت

شود.

وی به انجمن خویش ب سنجند و نتیجه را به پی شوایان جمع گزارش کنند .خرید

آنطور که از ســخ نان پهلوان ک یا بر میآمد ،او بخش مهمی از دوران

اســطرالب و آموختن مثلثات البته بهانهای بیش نبود و اصــل ماجرا آن بود که

جوانی خود را در مسلک عیاران طی طریق کرده بود و در منطقهی رویان و ری

جم شید میبای ست در جریان این سیر و سفر ،کلید معمایی را که پ سرعمویش

به کاروانهایی که از سوی خلیفه به این سو و آن سو گسیل میشد ،شبیخون زده

سهراب طرح کرده بود ،بیابد و خزانهی اسرار را که هیچ کدام چیزی از ماهیتش

بود .او با وجود آن که از آن روزگار همچون دورانی دوردســت و گذشــتهی

نمیدانستند ،به کاشان منتقل کند.

بازنگشــتنی یاد میکرد ،اما همچنان به اخالق و مرام عیاران پایبند بود .پهلوان

این گروه کوچک ،راه قمصــر را در پیش گرفت و رنج راه با همفکری

کیا هنگامی که تازه بی ست سالش شده بود ،به دامغان سفر کرده بود ،چرا که

این سه تن در مورد ا شعار رمزآلود شاهنامه سبک می شد .هرگاه پهلوان کیا

آوازهی پهلوانان و فتیانی که در دولت سربدار خدمت میکردند ،و سو سهاش

میدید دو جوان همراهش از حل م سئله ناامید شدهاند و به بن ب ست ر سیدهاند،

کرده بود .او نیز مانند سهراب مدتی طوالنی را در خدمت امیران سربدار به سر
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آورده بود و چنان که از عقایدش بر میآمد ،زمانی کوتاه را در مالزمت یکی از
شیوخ مالمتیه گذرانده بود و همچون او ب سیار به م شروبخواری و بدم ستی و
دزدی تظاهر کرده بود و کینتوزی مردمان و رانده شدنِ مداوم شان از شهرهای
سر راه را به تعبیر مالمتیان لطف حق دان سته بود و این را د ستاویزی کرده بود
برای بیدار کردن مردمی که اخالق خویش را از یاد برده بودند و مذهب تقل ید
را بر مشــرب اندیشــه غالب ســاخته بودند .آنگاه ،پس از ماجراهای بســیار ،در
کاشان پایبندِ دختری زیبارو شده بود و به سلک جنگاورانِ تیموری در آمده بود
گروه کوچک م سافران بدون این که به م شکلی برخورد کند ،به قم صر

و بی آن که به آرمان فتوت پشــت کند ،جیره خوار دربار عمر شــیخ و بعد هم

رســیدند و در کاروانســرایی حجرهای گرفتند و در همانجا منزل کردند .بعد هم

اسکندر سلطان شده بود.

برای گردشی در شهر بیرون رفتند و به بهانهی یافتن شیخ نجمالدین قمصری سر
و گوشی در اطراف آب دادند .واپسین هفتههای بهار بود و مراسم گالبگیری در
جریان بود و از این رو جنب و جوش زیادی در شــهر به چشــم میخورد و
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بازرگانانی که برای خرید گالب ارزان در این فصل به شهر هجوم آورده بودند،

گیرانِ قم صر گلبرگهای باقی مانده از خم گالبگیری را دور نمیریزند ،بلکه آن

در گوشه و کنار مشغول چانه زدن با گالبگیران بودند.

را به گازران و رنگ سازان میدهند تا از رنگیزههای شان ا ستفاده شود ".فکر
میکنی منظورش چه بوده؟"

پهلوان کیا که میخوا ست سری به زورخانههای شهر بزند ،خیلی زود
از آنها جدا شد و به راه خود رفت و قباد و جمشید نیز در جستجوی شیخ نجم

قباد گفت" :هرچه که هست ،به مراسم گالبگیری مربوط می شود .بخت

الدین به پر سه زدن در شهر پرداختند .وقتی از رهگذری ن شانی خانهی وی را

یارمان بود که شیخ بصری در این موقع از سال که فصل گالبگیری است فتنه به

پرسیدند ،خانهای را نشانشان داد که در حاشیهی شهر و بر فراز تپهای بلند قرار

پا کرد".
مسعود گفت " :شاید هم مقصودی دیگر داشته است .شاید به جایی که

گرفته بود و از سایر خانهها پانصد قدمی فاصله داشت.
در راه ،قباد به جم شید گفت" :قم صر شهر بزرگی ا ست .کجا باید به

گالبگیران تفالهی گلبرگهایشــان را میریزند اشــاره میکرده؟ یا شــاید اصــوال
منظورش این بوده که باید به دنبال رستهی رنگرزها بگردیم؟"

دنبال خزانهی راز بگردیم؟"
جم شید گفت" :هنوز نمیدانم .ا ستاد فرخ شاد حرفی چی ستان گونه به

این دو همچنان این حرفها را با هم میگفتند و میرفتند .تا آن که م سیر

زبان آورد ،آن را در طول این ســالها آنقدر پیش خود تکرار کردهام که تقریبا

به نسبت طوالنی مرکز شهر تا خانهی شیخ نجم الدین را طی کردند و به خانهای

معنای اصلیاش را برایم از دست داده است .عین جملهی او این است" :گالب

ر سیدند که باغی بزرگ دا شت و بوی سرم ست کنندهی شکوفههایی که باغ را
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پر کرده بود ،هوش را از سر شان میربود .در خانه باز بود و آن دو بعد از دق

از آن ه ستی که برای خرید ا سطرالب آمده با شی و لبا ست فاخرتر از آن ا ست

الباب کردن وارد شدند .از باغ زیبا و پر گل گذ شتند و به ه شتی آجری زیبایی

که به دنبال کسب و کاری بگردی .چه میخواهی جوان؟"

وارد شــدند که به تاالری بزرگ ختم میشــد .شــیخ نجم الدین و چند تن از

جمشــید گفت" :غیاث الدین جمشــید کاشــانی هســتم ،و این هم

شاگردانش در آنجا ن ش سته بودند و به ساخت آالتی مانند ا سطرالب م شغول

خواهرزادهام معین الدین قباد ا ست .آوازهتان چنان در شهر ما پیچیده که برای

بودند .جم شید و قباد پیش رفتند و به شیخ سالم کردند .نجم الدین مردی بود

خرید اسطرالب برای منجمان دربار اسکندر سلطان به خدمتتان رسیدهایم".

فربه و کوتاه قامت که شبکالهی زرد بر سر نهاده بود و قبایی خوش دوخت بر

شیخ با شنیدن این حرف گل از گلش شکفت و گفت" :به به ،خوش

تن داشــت .بر زمین لمیده بود و به پشــتیهایی نرم تکیه زده بود و در مقابل

آمدید .ســلطان چه حاجب جوانی را برای کاری به این دقت اســتخدام کرده

خودش قطعاتی فلزی دیده میشد که مشغول سر هم کردنشان بود.

است .بگویی بدانم چه نوع اسطرالبی میخواهید؟"
جمشید گفت" :اسطرالبی هفت صفحهای میخواهم که بتوان جیب سه

جمشید با ادب گفت" :سالم بر شیخ نجم الدین قمصری"

درجه را با آن محاسبه کرد".

شیخ سرش را باال گرفت و با چشمانی که معلوم بود نزدیک بین است،
او را ورانداز کرد .بعد با صدایی آرام گفت" :علیک سالم ،علیک سالم ،جوانتر

شــیخ نجم الدین با شــنیدن این حرف نگاهی دقیقتر به جمشــید و قباد
انداخت و گفت" :خوب ،خوب ،گویا از نجوم کمی سر رشته داری ،چرا چنین
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شــیخ با نگاهی خبره به صــفحات مفرغینی که زیر پایش ریخته بود

ا سطرالبی را میخواهی؟ مگر در دربار سلطان منجمانی ه ستند که با این دقت

نگری ست و گفت" :ریختهگران قم صر روز به روز بیدقتتر و آهنگرانمان هفته

اقتران سیارات را محاسبه کنند؟"
جم شید گفت" :در دربار خیر ،اما من و معین الدین هنگام ر صد به این

به هفته عجولتر می شوند .گویا دیگر جز ساختن زره و شم شیر هنری ندارند.

دقت نیاز داریم".

گذ شت آن زمانی که سفار شی میدادیم و دقیقا همان قطعه را که میخوا ستیم
تحویل میگرفتیم".

شیخ متحیر گفت" :شما رصد میکنید؟ مگر چند سال دارید؟"

بعد به اطراف تاالر اشــاره کرد و گفت" :خودتان ببینید ،همه دارند با

این بار قباد به سخن آمد و گفت" :من هفده و غیاث الدین نوزده ساله
هستیم .داییام نویسندهی رسالهی سلم السماء است".

سوهان و چکش قطعات را صیقل میدهند تا به هم جفت و جور شوند .نه ،پسر
جان ،از اسطرالبهایی که به تازگی ساختهایم ،هیچ یک این دقت را ندارد".

شیخ از جایش برخا ست و گفت" :ا ستغفراهلل ،در این سن ر سالهای با

جمشــید گفت" :بعید اســت از آوازهی چون شــمایی که آلتی با دقت

این نام نوشــتهای؟ "نردبانی بر آســمان" ،فکر نمیکنی بلندپروازی میکنی

نساخته باشد".

جوان؟"

باز غرور بر شیخ غلبه کرد و گفت" :راستش را بخواهید ،من در جوانی

جمشـید گفت" :ای شـیخ ،آرزو بر جوانان عیب نیسـت .خوب ،دارید
اسطرالبی که دقتی چنین داشته باشد؟"

آالتی با دقتی حتی بیش از این هم ساخته بودم .اما آن مال زمانی بود که سوی
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چ شمم بی شتر و شمار سفار شها کمتر بود .امروز هر رمال و فالگیری ا سطرالبی

به دســت گرفت و همراه با قباد آن را وارســی کرد .بعد گفت" :به راســتی

میطلبد تا بدان ظاهری علمی به حرفهایش بخ شد .از این رو ست که در کارگاه

شاهکاری است .چقدر خوش ساخت است".
شیخ گفت" :این را وقتی چهل سال دا شتم ساختم ،آن موقعها فراغتی

من شانزده تن کار میکنند .همه بیدقت و کم کفایت"...

بیشتر بود و سفارشی کمتر .بهایش چهل دینار است ،ناقابل"...

آنگاه شیخ جلو افتاد و دو مهمان پشت سرش به راه افتادند و به سمت

قباد گفت" :هرچند آلتی روان و زیباســت ،اما چهل دینار برایش زیاد

اندرونی رفت و ای شان را گفت" :همان جا بمانید تا یکی از شاهکارهای دوران

نیست؟"

جوانیام را برای تان ب یاورم .این را برای روزی مان ند این ن گه داشــ ته بودم.
اسطرالبی ساختهام که دربار شاهی را میبرازد"...
شیخ این را گفت و پردهی اندرونی را کنار زد و وارد شد .جم شید و
قباد به هم نگاه کردند و ابروهایشـــان را باال انداختند .پس از دقایقی شــیخ
بازگشت ،در حالی که اسطرالبی کوچک را که از مفرغی درخشان ساخته شده
بود ،در دست داشت .شیخ آن را به دست جمشید داد .جمشید با هیجان آن را
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شــیخ گفت" :نه ،پســر جان ،چرا زیاد باشــد؟ این روزها دیگر از این

آری پسرم ،سه عدد سه رقمی به من بده تا در چشم بر هم زدنی در هم ضربشان
کنم".

ابزارها نمیسازند .برای یافتن یکی مشابه آن باید تا بغداد و سمرقند بروید".

قباد فیالبداهه گفت ،۶۸۷ ،۳۲۳" :و ".۹۳۴

قباد به جمشید نگریست و وقتی حرکت تایید آمیز سرش را دید ،از پر
شالش کیسهای پول در آورد و چهل دینار طال شمرد و به خواجه داد .خواجه با

شــیخ نجم الدین برای دقیقهای درنگ کرد و بعد گفت " :دو هزار و

خرسندی دستانش را به هم مالید و پول را در کنار شکم بزرگش در شال نهاد و

هفتصد بیور و دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و سی و شش .نه ،پانصد و

گفت" :خدا برکت بدهد ،هم به آن سلطان و هم به شما که در این سن چنین

سی و چهار".

هوش تیزی دارید".

جمشید و قباد حیران به هم نگاه کردند ،و بالفاصله کاغذ و قلمی بیرون آوردند
و شروع کردند به محاسبه .جمشید پرسید :عددهایی که گفتی چه بود؟"

جم شید گفت " :سپا سگزاریم ،شیخ ،ما در ضمن شنیدهایم که شما در

و چون قباد اخم کرد ،شــیخ گفت" :بنویس ،ســیصــد و بیســت و ســه بود ،با

فن محاسبهی ذهنی استادید .آیا این راست است؟"

ششصد و هشتاد و هفت ،با نهصد و سی و چهار".

شیخ این بار دیگر در عرش به سر میبرد .گفت" :را ستی؟ این را هم

دو مهمان برای دقایقی به محاســبه پرداختند ،و در آخر قباد پرســید" :خواجه،

در کا شان میدانند؟ نمیدان ستم خبرهایی از این د ست هم چنین دور میروند.

گفتید چند شد؟"
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شیخ گفت" :نه ،راهی در کار نی ست .هرگاه عددی می شنوم ،جواب به

شیخ گفت" :بیست و هفت هزار هزار ،و دویست و پنجاه و پنج هزار و

من الهام میشود .اینها همه از برکات خضر نبی است".

پانصد و سی و چهار تای تمام".
جم شید و قباد شگفت زده بانگی بر آوردند و گفتند " :شیخ ،چطور با

قباد که میدید جمشــید االن وارد بحث و انکار خواهد شــد ،آســتین
داییاش را کشــید و گفت" :ما بســیار حیران شــدیم از این موهبت ،آوازهتان

این سرعت این را محاسبه کردی؟"

بیتردید به حق در همه جا پیچیده است".

شــیخ بادی به غبغب انداخت و گفت" :هنگامی که جوان بودم خدمت
پیری فرتوت را کردم که فقیر و ژنده پوش در بازار قمصر افتاده بود .همان شب

شیخ خندید و گفت" :حاال مدتها ست که دیگر از این موهبت ا ستفاده

به خوابم آمد و گفت من خضر پیامبرم و تو برگزیدهی منی و این موهبت به من

نمیکنم .زمانی در بازار با رهگذران بر سر این توانایی شرط میب ستم و بخ شی

عطا کرد".

از دوران جوانیام را از این راه امرار معاش میکردم".

جم شید د ستارش را بر سر مرتب کرد و گفت" :اما شیخ ،مگر می شود

جم شید و قباد متحیر به هم نگاه کردند .بعد جم شید گفت " :شیخ ،اگر

این جوری این فن را آموخت؟ باید راهی وجود داشــته باشــد که از آن با این

این موهبت را به فنی قابل آموزش تبدیل کرده بودید که االن شــهرت و نامتان

سرعت محاسبه کنید"...

جهانگیر شده بود".
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میک شید ،ای شان را م شایعت کرد .تا آن که ناگهان جم شید که همچنان عقب
عقب راه میرفت ،حس کرد به کســی برخورد کرده .پس برگشــت و با تعجب
دید که به دختر جوانی چادرپوش که در صــدد ورود به اندرونی بود برخورد
کرده است .پس دست و پایش را چندان گم کرد که نقش زمین شد".
دختر که به رسم زنان اشرافی چادری سپید بر سر کرده بود ،اما آن را با
ولنگاری تمام به ســر کشــیده بود ،دســتش را دراز کرد تا از افتادن جمشــید
جلوگیری کند .اما دیگر دیر شــده بود .جمشــید وقتی بر زمین افتاد ،با عجله
شــیخ نجم الدین گفت" :اما در آن شــرایط یگانه بودنم در این هنر از

دســت به پر شــالش برد و اســطرالب را بیرون آورد و شــروع کرد به معاینه

میان میرفت .این یگانگی به از هر چه شاگرد".

کردنش .قباد و شیخ و دختر که باالی سرش ای ستاده بودند با تعجب به او نگاه
میکردند .جم شید وقتی با دقت ا سطرالب را وار سی کرد ،با خو شحالی گفت:

جمشــید و قباد اســطرالبی را که خریده بودند زیر بغل زدند و عزم
خداحافظی از شیخ را دا شتند .پس همان طور عقب عقب به سمت در خروجی

"شکر خدا ،آسیبی ندیده است ،درست زیرم مانده بود ها!"

رفتند و شیخ نیز که با خر سندی به برجستگی جای پولها بر شال کمرش دست

بعد هم به چابکی برخاست.
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شیخ و دختر که از این واکنش جمشید بعد از افتادن حیرت کرده بودند ،به خود

قباد که در این موارد زبردســتتر عمل میکرد ،به ســرعت تعارفهایی

آمدند .شــیخ نجم ا لدین به دختر گ فت" :نســترن جان ،این دو برای خرید

دلچسـب را سـر هم کرد و داییاش را به دنبال خود کشـید و این گروه به این

ا سطرالب و دیدن قدرت محا سبهی ذهنی من به اینجا آمده بودند .گویا کم کم

شکل از باغ گذ شتند ،و در آ ستانهی در خانه ،فکری به ذهن جم شید ر سید و

داریم در کاشان وو نزد شاهان هم شهرتی پیدا میکنیم"...

خیلی بیمقدمه گفت" :ای شــیخِ بوالعجب ،در اطراف این شــهر یا در درونش

شیخ این را گفت و خندهای از ته دل کرد .بعد هم یادش آمد که این جوانان را

جایی که نامش سیمرغ باشد وجود ندارد؟"

به هم معرفی نکرده است .پس گفت" :این جمشید است ،و آن یک قباد .درست

شیخ لبخندی زد و گفت" :جایی به نام سیمرغ؟ نه ....ولی صبر کنید

میگویم؟ این هم دختر دلبند من نسترن است .این جوانان به ظاهر نوابغی هستند

ببینم ،چرا ،خرابهای در بیرون از شــهر هســت که قدما به آن قلعهی ســیمرغ

که میتوانند جیب سه درجه را محاسبه کنند".

میگفتند .ولی حاال مدتهاســت که ویرانه مانده و جای لولیان و بنگیان اســت.
چطور مگر؟ نشانی شیخی دیگر را در آنجا به شما دادهاند؟"

نسترن با کمی دلگیری گفت" :آشکارا کسی که بعد از زمین خوردن و

قباد گفت" :نه ،تنها به خاطر مذاح داریم فهرســتی از مناطقی که چنین

برخورد با دختری پیش از هرچیز به فکر سالم ماندن اسطرالبش باشد ،باید میلی

نامی دارند را در شهرهای مختلف فراهم میآوریم!"

وافر به نجوم داشته باشد".

شیخ گفت" :چه مزاح غریبی ،اما چرا چنین میکنید؟"

جمشید از خجالت قرمز شده و گفت ":شیخ و بانو به ما لطف دارند".
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قباد گفت":را ستش را بخواهید ،شنیدهایم که سلطان پیرمحمد بن عمر

جم شید گفت" :فکر میکنم اگر اهالی همین شهر آن نام را به ر سمیت

شــیخ به هرکس که فهرســتی صــد تایی از این جاها را به وی تحویل دهد یک

ب شنا سند کافی با شد .اما شیخ ،هنگامی که تو این کار را میکنی ما از این شهر

کرور دینار جایزه خواهد داد".

رفتهایم .مطمئنی که به جز آن خرابه جای دیگری را به این نام نداریم؟"
شــیخ گفت" :آری ،اطمینان دارم .ببینم شــما تا به حال نام چند جا را

برقی در چشــمان شــیخ درخشــید و گفت" :یک کرور دینار؟ این که

گرد آوردهاید؟"

خیلی است .چرا این مکانها را میجوید؟"

قباد گفت" :با این یکی که یافتیم ،تازه شمارش چهارتا شده است".

قباد گفت" :گویا شــاهینی به نام ســیمرغ داشــته که به تازگی مرده و

شیخ با شادمانی خندید" :پس من زیاد هم عقب نیستم".

سوگند خورده هر تکه از بدنش را در جایی به نام سیمرغ دفن کند ،به طوری

قباد گفت" :اصال چنین نیستید".

که شمارشان از صد کمتر نباشد".
شیخ به فکر فرو رفت و گفت" :چه سوگند غریبی ،هرچند هیچ چیز از

شیخ با ایشان خداحافظی کرد و به درون خانه رفت.

این شــاهان تیموری بعید نیســت .بگذارید ببینم .شــاید بتوانم چند جا را به این

جمشــید و قباد نگاهی به هم انداختند و هردو زدند زیر خنده .جمشــید گفت:

ا سم بر سر زبانها بیاندازم .نظرتان چی ست؟ در این حالت هم جایزه را خواهد

"عجب آدمی بود .این همه نبوغ و این همه پول دو ستی .جمع شان نادر ا ست.

داد؟ آن جای سیمرغ نام چقدر باید مشهور باشد تا جایزه را بدهد؟"

بگو ببینم این قصهی جایزه چه بود که سر هم کردی؟"
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قباد گفت " :شاید به هر ترتیب راز شعرِ سهراب لو رفته با شد .در این

جم شید و قباد و پهلوان کیا هنگام چا شت ظهرگاهی در کاروان سرا دور

حالت راحتترین کار آن است که در جایی مانند اینجا که شاید مدفن خزانهی

هم جمع شــدند .پهلوان کیا که در زورخانهی بزرگ قمصــر چند تنی از رفیقان

راز باشد ،بیشترین تعدادِ جاهای مشهور به سیمرغ را داشته باشیم .آنگاه هرکس

ســابق و عیاران کهنه کار را باز یافته بود ،بســیار ســرخوش و شــادمان بود و

به اینجا برسد سر در گم خواهد شد".

جمشید و قباد نیز که ردپایی از جایی به نام سیمرغ یافته بودند ،در پوست خود

جم شید خندید و خواهر زادهاش را در آغوش ک شید و گفت" :تو هم

نمیگنجیدند.

گویی به نوعی دیگر نبوغ داری .امروز من اعتماد به نفســم را در برابر مواهب

سفرهای که برای نهار پهن کرده بودند ،سبک بود و جز نان و گو شت و دوغ بر

این شیخ و مکر تو از دست دادم"...

آن چیزی دیده نمی شد .اما همه به همین را ضی بودند و اندرزهای م سعود را به
یاد میآوردند که ای شان را هنگام سفر به سبک خوردن و سبک خفتن سفارش
کرده بود.
در میانهی نهار شان بود که سر و صدایی برخا ست و اهل کاروان سرا به
سمت دروازهی آن هجوم بردند .سه م سافر نیز همراه دیگران به دم در رفتند تا
ببینند چه شده ،و کاروانی بزرگ را دیدند که از سمت شرق به قم صر نزدیک
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می شد .شمار زیادی از سواران م سلحِ سپید رو و در شت جثه همراه کاروان

وقتی کاروان آمد و گذ شت ،همه توان ستند ده دوازده نفری را ببینند که

بودند و بر شترهای باختری و چابکِ کاروان ،صندوقچههایی بار زده بودند که

خ سته و ناالن ،با لبا سهای خونآلود و د ستهای ب سته به زنجیر با پای پیاده در

به نظر میرسید کاالیی گرانبها در آن باشد.

پشــت کاروان دوانده میشــدند .پهلوان کیا با دقت به یکی از آنها که قویتر از

پهلوان کیا از مرد جوانی که همراه زنش در کنار او ایســتاده بود ،پرســید" :چه

بقیه به نظر میر سید و صورتی آبله رو دا شت نگری ست و گفت" :این ابوحازمِ

خبر شده؟"

حرامی است".

مرد جوان گ فت" :این کاروان بلخ اســـت .میگوی ند جواهر و ل عل

مرد دیگری که پ شت سر شان ای ستاده بود و از لهجهی هندیاش معلوم
می شد از سند آمده ا ست ،گفت" :آری ،ابوحازم ا ست .نام و ن شانش مایهی

بدخشانی را به شام میبرد .ارزش کاالهایشان سر به فلک میزند".

هراس کاروان ما نیز بود".

قباد گفت " :این که دلیل نمی شود مردم این قدر برای دیدن شان سر و

دیگری که گویا از اهالی سمرقند بود ،گفت" :در این شهر خانهای نی ست که

دست بشکنند".

جوانی یا نان آوری را به دست این حرام لقمه از دست نداده باشد".

زنی که همراه مرد جوان بود ،و نقابی به چهره داشـــت ،گفت" :مردم

جم شید پر سید" :چرا اینها را به شهر آوردهاند؟ میتوان ستند در همانجا

برای دیدن حرامیان جمع شدهاند .راهزنان به این کاروان زدند و شک ست یافتند

همه را گردن بزنند".

و شماری از ایشان را برای عقوبت به قمصر میآورند".
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همان مرد بومی گفت" :حاکم شهر برای سر ابوحزام جایزه تعیین کرده

با گذشــتن کاروان ،جمعیت هم از شــور و حرارت افتادند و هرکس به

بود و او را با یارانش به دیوان خانه میبرند تا تحویلش دهند و دســتخوش

سر کار خود بازگ شت .جم شید و یارانش هم به سر سفره شان بازگ شتند که

بستانند".

غذاهایشــان همان طور دســت نخورده بر آن باقی مانده بود .گدایی در کنار
سفرهشان ایستاده بود و منتظر بود تا برگردند و لقمه نانی گدایی کند .پهلوان کیا
وقتی برگ شت و گدا را بر سر سفره دید ،به ر سم عیاران بهترین بخش سهم
گوشت خود را در نانی پیچید و آن را به گدا بخشید که دعاگویان از ایشان دور
شد.
جمشــ ید گ فت " :باید برنا مهی امروز را بچینیم ،ما به ب هانهی خرید
اســطرالب و دیدن شــیخ نجم الدین به اینجا آمده بودیم و این کار را هم انجام
دادیم .پس قباد میتواند هر وقت که خوا ست با د ست پر به کا شان باز گردد.
اما من از آنجا که قرار است مدتی را در این شهر ساکن باشم ،باید به دنبال سرا
و کا شانهای بگردم که د ست کم چند ماهی پناهم دهد تا در کا شان فتنهی آن
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بصری فرو بنشیند .در این مدت من به خانهی این نجم الدین مکار خواهم رفت

ســودای یافتن گنج خاک آنجا را به توبره خواهند کشــید .باید شــب فانوســی

و خواهم کوشید تا از او رموز ساخت اسطرالب را یاد بگیرم".

راست کنیم و پنهانی آنجا را بگردیم".

پهلوان کیا گفت" :من هم قرار اســت با تو در این شــهر بمانم تا مبادا

در همین گفت و شنود بودند که جارچی نوجوانی سوار بر ا ستر سپید

گزندی ببینی .همین امروز در شهر خواهم گ شت و خانهای دلگ شا را در خور

از راه رسید و بر بلندیای رفت و حکمی را که در دست داشت گشود و فریاد

خودمان خواهم یافت".

زنان گفت" :به فرمودهی خواجه سعید شامی ،حاکم شهر قمصر ،دار و دستهی

قباد گفت" :من ترجیح میدهم در کاوش خرابهی سیمرغ شرکت کنم

حرامیان ابوحازم هم امروز به د ست قافلهی بلخ منهزم و متواری شدند و خودِ

و اگر خزانهی راز را یافتیم ،با خبر خوش به کاشان باز گردم".

ابوحازم و یارانش که ا سیرو ذلیل شدهاند .امروز ع صرگاه در میدان بزرگ شهر

جم شید گفت" :چنین با شد .باید هرچه زودتر سر وقت خرابه برویم و

به یا سا خواهند ر سید .حاکم از عموم مردمان و م سلمانانی که جگرگو شهای را

آن را بکاویم .هرچند ا صال نمیدانم کجا را باید بگردیم .ما هنوز معمای شعرها

به د ست این حرامی از د ست دادهاند ،دعوت کرده تا ناظر کفاره پس دادنِ این

را حل نکردهایم".

جانی باشند و آبی بر سوز دل بپاشند".

پهلوان کیا گفت" :زودتر از شبانگاه به صالح نی ست به آنجا برویم .در
روز روشــن همه رفتن ما و کاوشــمان در خرابه ها را خواهند دید و فردا به
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پهلوان کیا با شــنیدن این حرف گفت" :من که حتما میروم .این همان

این چنین بود که ع صرگاهان ،جم شید و قباد به دیدن مرا سم گالبگیری

نمک به حرامی ا ست که زمانی به ا ستاد من پهلوان ح سن وره و شتی پناه برد و

به باغهای پیرامون شهر رفتند و پهلوان کیا که با ذکر خاطرهی ا ستادش تنگدل

بعد او را به غدر کشت".

بود ،به میدان شهر رفت تا گرفته شدن انتقامش را به چشم ببیند.

جم شید گفت" :من اما جگرِ دیدن مرا سم اعدام را ندارم .خو شتر دارم

مراســم گالبگیری ،به طور همزمان در باغهایی گوناگون انجام میشــد .بنا به

که به مرا سم گالبگیری بروم .هم دیدن سرخی گل را به خون ترجیح میدهم و

سنت ،دختران شهر که لباسهای ترمهی رنگارنگی بر تن داشتند ،شعرهایی را در

هم گمان میکنم چیزی در آنجا ست که ا ستاد فرخ شاد بدان ا شاره کرده و من

مدح گل و ســبزی میخواندند و گلهایی را که جمع کرده بودند در بقچههایی

هنوز آن را در نیافتهام".

از جنس توری میپیچیدند و آنها را پای ترازویی میبردند که پیرزنان محله بر
پا کرده بودند و با آن گلی را که هر دختر آورده بود میکشــیدند و به آن که از
همه بیشــتر گل جمع کرده بود شــیرینی هایی کوچک و حلوا مانند را جایزه
میدادند.
آن وقت ،پســران محله ســه دیگ عظیم را در پای گلها بر تودهای از
هیزمها مینشاندند و دبه دبه آب در آن میریختند .دختران هم همزمان با ایشان،
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گلبرگها را م شت م شت در دیگ میریختند و همگی در همین حین شعرهایی

جمشــید و قباد همین طور از باغی به باغ دیگر میرفتند ،تا آن که به

میخواندند .شــعر دختران در ســتایش گل و بهار و بوی خوش گیاهان بود و

جایی ر سیدند که گروه مردمانِ گرد آمده در کنار هم بیش از سایر جاها بود و

پ سران ا شعار شان را در و صف دختران و ت شبیه کردن شان به گل میخواندند و

مالحت صدای دخترانِ همخوان و صالبت صدای پ سرانی که پا سخ شان را

جواب آوازهای ایشان را میدادند.

میدادند از سایر باغها بیشتر بود.

جم شید و قباد از باغی به باغ دیگر میرفتند و از دیدن باغهای انبا شته

جم شید و قباد حلقهی تما شاچیان را شکافتند و در صف اول قرار گرفتند و

از بار و بر و دختران و پسرانِ گالبگیر لذت میبردند .بوی سرمست کنندهی گل

دیدند که در اینجا گروهی بزرگ از گالبگیران در اطراف ســه دیگِ گالبگیری

سرخ در همه جا پیچیده بود و رنگِ صورتی و سرخ گلها بود که در زیر پای

بزرگ به رقص و پایکوبی م شغولند و در این حین گالب نیز میگیرند .در اینجا

همگان موج میزد و با آبی و ســبزِ لباســهایشــان در هم میآمیخت .مردمی که

آتش زیر دیگها تند شده بود و آب درون شان به جوش آمده بود ،پ سران سر

برای این مراســم لباســهای نو و تمیز خود را پوشــیده بودند در اطراف گروه

دیگها را بســته بودند و دورش را خمیر گرفته بودند به طوری که تنها مجرای

گالبگیران حلقه میزدند و و تاجرانی که با صاحبان باغها بر سر قیمت قرابههای

خروجی دیگ دو نی بود که از دو سوی در ظرف بیرون زده بود و گالب تقطیر

گالب چانه میزدند ،آنســوتر ایســتاده و بیتوجه به این همه زیبایی تعارف و

شده را که از آن جاری میشد در قدحهای بزرگ سبزی جمع میکردند.

حیله نثار هم میکردند.
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پس با اشتیاقی بیش از پیش به او نگریست و زیر لب گفت" :این چهره به شیخ

هر از چند گاهی ،مردم با خوانندگان هم صــدا میشــدند و هنگامی که

که نرفته است ،باید مادرش زنی دلربا بوده باشد!"...

در شعر به نام ن سترن بر میخوردند ،آن را بلندتر میخواندند .جم شید که محو
زیبایی پیچ و تاب خوردن جامهی زیبای دختران و آواز جان نوازشان شده بود،
در میانهی میدان دختری بســیار زیبارو را دید که لباســی آبی بر تن داشــت و
رهبری خوانندگان دختر و هدایت ایشــان در ریختن گل در دیگها را بر عهده
دا شت .او ،همان ک سی بود که با نام ن سترن م شهور بود ،چرا که هربار وقتی
مردم نامش را با صدای بلند میخواندند ،نگاهی شرمزده به ایشان میانداخت و
با حرکت سر از ای شان ت شکر میکرد .قباد وقتی دید جم شید مفتون ادا و اطوار
دخترک شده ،با آرنج به پهلویش زد و گفت" :عجب ،عجب ،از دختر آن منجمِ
طماع این انتظار نمیرفت".
جم شید که در نخ ستین برخورد آنقدر د ست و پایش را گم کرده بود که دختر
شیخ نجم الدین را درست ندیده بود ،ناگهان دریافت که دارد به هم او مینگرد.
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ن گارخاهن :شکوه رپندگان
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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.



