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 سرمقاله    

ترین تمدن ی تالقی تاریخ و جغرافیاست. این باستانیایران زمین نقطه* 

گاهی اقلیمی شکل گرفته شناختی و گرهدر گرانیگاهی بومی زمین، ی کرهپیوسته

از سویی پشتوانه  -که در عین حال منسجم هم هست–شناختی آن تنوع بوم است.

گی تمدنی بوده، و از سوی دیگر در سطحی ی آن پایداری و پیوستو تعیین کننده

پنج های جغرافیاییِ مکان، توسط آن تعیین شده است. معنایی، در قالب بازنمایی

بینابین مدام تعین پیاپی و رفت و آمد ای که تمدن ایرانی از سر گذرانده، هزاره

پیوستگی همنشین با  ،مرکزیت مکاناین دو قطب بنیادین زمانی و مکانی است: 

شمار، گرداگرد های بی«کنج»در تنیده با  ،انباشت تجربه و پیچیدگیو  ،ریخیتا

 .مرکزهای بسیار

انگیزی است که برای نخستین بار گیاهان و ایران زمین قلمرو شگفت

جانوران در آن اهلی شدند و هنوز هم گاو و گوسفند و بز و گندم و جو که بومی 

ای هستند که خوراک مردم زمین را لیی آن جانداران اهاین قلمرو هستند بدنه

دهند. برای نخستین بار بازرگانی پیچیده و دوربرد در این قلمرو شکل تشکیل می

ی این سرزمین را به هم متصل های بزرگ شهرهای دیرینهگرفت و نخستین جاده

کرد. نخستین بار منابع سوخت فسیلی در این سرزمین شناسایی و استخراج شد 

های راهبردی بر سر ههای تجاری جهانی و جدیدترین درگیریو کهنترین را

اند. این های کنترل ترابری در آن در گرفتهگلوگاه

شاخصهای جغرافیایی، سازمان یافتگی پیچیده و 

ی ایرانی را به ارمغان آورده است. شگفت جامعه

ای که در قالب ظهور نخستین سازمان یافتگی

 ستین ملتشهرها، نخستین دولتشهرها، و نخ



  صد و نود وهزار و سی مهر ماهم/ هنپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

ی تجلی یافته است. سامانی الیه الیه و پیچیده که انباشتی چشمگیر از تجربه

افزار متن افزار یادمانهای تاریخی و نرمتاریخی را در سطوحی متفاوت از سخت

و روایت زبانی در خود حفظ کرده و تنوعی خیره کننده را با انسجامی غافلگیر 

های پیاپی و کشیهجومهای پیاپی و نسل کننده چندان با هم ترکیب کرده، که

اش ویرانی شهرها و کشتار مردمان هرگز در ایجاد گسستی فراگیر در بافتار تمدنی

 کامیاب نشده است. 

ایران زمین قلمروی 

تمدنی است که تعلق داشتن بدان 

بختی بزرگ است. بختی که 

برنشستن در جغرافیایی قرار 

گرفته در مرکز گیتی است، و 

که برخوردار بودن از  بختی

ایران زمین با این بخت است تاریخی به درازای کل تاریخ تمدن انسانی است. 

هایی برخوردار هایی ویژه و شگفت و خودمختار را پدید آورده است. منکه من

توانند های تمدنی چنین دیرینه، که تنها در تقاطع تاریخ و جغرافیا میاز پیچیدگی

 زاده شوند.

های دیگر از سویی های وابسته به تمدنیرانی نسبت به منهای امن

بیشترین تعلق و اتصال را به تمدن پیچیده و تو در تویشان دارند، و از سوی دیگر 

گیرند. از بیشترین خودمختاری نیز برخوردارند و دورترین فاصله را نیز از آن می

ته بدان مورد تهدید های وابسهیچ تمدنی نیست که به قدر تمدن ایرانی توسط من

قرار گرفته، ویران شده، زیر و رو شده، و دستخوش انقالب و اغتشاش شده باشد. 

های شناسیم که تا این اندازه مدیون منبه همین شکل هیچ تمدنی را نمی

اند. از افشین اشروسنه که نیرومندی باشد که آن را پاس داشته و بر آن افزوده

دبیران عبدالملک مروان که دیوانها را از پهلوی به بابک را به غدر اسیر کرد و 
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کوبند، ستیزی میگرایانی که امروزه بر طبل ایرانتازی برگرداندند گرفته تا قوم

ایران زمین همواره دشمنانی در اندرون خود پرورده است. خواه خونریز و ویرانگر 

مانند کارگزاران  پیشهمانند تیمور و محمود افغان، و خواه زیرک و مکار و سیاست

 استعمار در دوران نو. 

اند، هایی ناتوان یا بیمار داشتهاما همواره در کنار این تهدیدگران که من

اند، که کردهایم که نه تنها اثر ویرانگر گروه اول را خنثا میهایی دیگر داشتهمن

های این سرزمین ی پیچیدگیچیزی بزرگتر و اثرگذارتر را نیز به اندوخته

اند. از این روست که رویاروی سلطان محمود غزنوی فردوسی را افزودهمی

بینیم که آزمندی و خشونت اولی رفت و زبان و خردمندی دومی بینیم، و میمی

انگیز و پیچیده است، چون در تقاطع تاریخ باقی ماند. ایران زمین سرزمینی شگفت

هایی که دهد. منورد، قرار میپرهایی که میو جغرافیا بختی بزرگ در اختیار من

خواری سرافکنده و فراموش شده باشند، یا جنگاوری سربلند و توانند جیرهمی

گویند و آنان هایی که به فراخوان تمدن ایرانی آری میی میان منخوشنام. فاصله

هایی است که امکان تحقق ی کل تنوع منکنند، به قدر دامنهکه انکارش می

ای از امکانها ی تمدنی چنین دایرهکه انباشت پیچیدگی در این حوزه اند. چراداشته

را ممکن ساخته است. امکانِ این که فردوسی باشیم یا محمود، افشین باشیم یا 

 الشعرای بهار یا ابوالقاسم الهوتی.بابک، و ملک
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

شناسی جامعه»ی دورهاز بامداد آدینه سوم شهریور ماه سومین گام * 

برگزار شد. در این نشست نهاد « سیاست حرمسرا»با عنوان « تاریخی ایران معاصر

شناسانه حرمسرا خوانده شده است مورد تحلیل قرار شبستان که در گفتمان شرق

اش نقد شد و کارکرد ها و برداشتهای نادرست دربارهگرفت و افسانه

 اد سیاسی رسمی زنانه مورد بررسی قرار گرفت. اش در مقام یک نهشناختیجامعه

 

 

 

 

شهریور چهارمین نشست از این دوره برگزار شد که در آن به  ۱۷آدینه 

هجری خورشیدی  ۱۲۵۰تا  ۱۲۰۰ی سالهای فاصلهنو شدن زبان پارسی در 

پرداختیم و تحول درونزاد و برونزاد زبان پارسی در برخورد با موج مدرنیته را 

ی زبان پارسی مقدم در این نشست نشان دادیم که تکامل و توسعهشرح دادیم. 

کرده و این همان است که اش را طی میبر اثرگذاری مدرنیته بوده و سیر طبیعی

گیری ادبیات امروزین های گسترده از ادبیات جهانی به شکلدر پیوند با وامگیری

قیم مدرنیته بر زبان منتهی شده است. از سوی دیگر اثر مست -چه نظم و چه نثر-

کشی و زدایی و نسلستیزی و ایرانیپارسی که برونزاد و سیاسی بوده، با پارسی

 نابود کردن نهادها و جمعیتهای پشتیبان زبان پارسی همراه بوده است.

شهریور برگزار شد، به  ۳۱پنجمین نشست این دوره که صبحگاه جمعه 

اختصاص یافته بود و برخی از  اشهای اروپاییتحلیل مدرنیته در خاستگاه

ی ظهور مدرنیته را نقد کرد و های معمول دربارهداشتهای نادرست و افسانهپیش
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گیری انقالبهای قرن هجدهم و با بررسی بستر تاریخی رخدادها روایتی از شکل

 نوزدهم به دست داد.

  

 

 

 

 

حافظ و »عصرگاه چهارشنبه اول شهریور ماه نشست رونمایی کتاب * 

اثر دوست گرامی آقای مجید اسدی برگزار شد. در این نشست خود آقای « دانته

ی کتاب و روند نگارش آن توضیحی دادند، آقای حافظ موسوی اسدی درباره

گیری کتاب نقشی به سزا داشتند هم در این زمینه سخن گفتند. من که در شکل

مدی الهی و غزلهای ی متن کشناسانههای جامعهی بافت تاریخی و سویهدرباره

هایی مشابه را ی مقایسهشناسانه دربارهی روشحافظ سخن گفتم و چند مالحظه

ی محتوای غزلهای حافظ و پیشنهاد کردم. آنگاه دکتر حسن امین درباره

هایش با روایت دانته سخنانی ایراد کردند. در نهایت دکتر داریوش همانندی

 گرای این دو شاعر تاکید داشتند. ی انسانهافرهود سخن گفتند و بیشتر بر سویه
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ی ادبی سیمرغ شامگاه یکشنبه پنجم شهریور در ساختمان نشست حلقه* 

مرکز روانشناسی سیاووشان برگزار شد. در این نشست بحث بر سر زندگی و 

آثار احمد شاملو بود و من با دیدی انتقادی و آقای سامان اصفهانی با نگاهی 

 ر به آثار و زندگی شاملو پرداختیم.تهمدالنه

ام در قالب گروه جنگجو بار دیگر گروه پشتیبان کتابهایی که نوشته*  

در زمان  ۱۳۸۰ی پس از دو دهه تشکیل شد. این گروه بار نخست در ابتدای دهه

انتشار کتاب جنگجو تشکیل شده بود و انتشار محتوای وابسته بدان را بر عهده 

فعالیت « آبادکتاب»ای به نام رساند. گروه جنگجو در قالب رسانهگرفت و به انجام 

خواهد کرد و هدفش انتشار معناها و محتواهای سودمندی است که در نوشتارهایم 

به صورت کتاب یا مقاله چاپ شده است. فراخوان و راهنمای پیوستن به این 

 گروه را در همین شماره از سیمرغ خواهید یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی فیلم پژوهی انجمن زروان نشست صرگاه آدینه دهم شهریور حلقه* ع

ی ملی برگزار کرد. در این نشست دکتر هرایر دانلیان نقد فیلم قیصر را در کتابخانه

ی شخصیتها در قیصر سخن گفت، آقای رحمان های روانکاوانهی سویهدرباره

ساز بودن آن اشاره رضایی به اثرگذاری این فیلم بر کارگردانان بعدی و جریان
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کرد و خانم مریم قهرمانی نقدی تند و تیز بر بازنمایی مردانگی در سینمای 

ی کیارستمی ارائه دادند که بحثهای بسیار برانگیخت. من هم از زاویه

شناسی سیستمی به فیلم قیصر نگریستم و به ویژه مفهوم انتقامجویی و جامعه

پیوندهایش با رخدادهای تاریخی ایران  مردانگی را در متن قیصر وارسی کردم و

ی فیلمهای همزمان با آن را نشان دادم. محتوای این بحث در همین شماره و شبکه

 از سیمرغ منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

مغز »در کنار که « شناسی لذتعصب»ی الکترونیکی کتابهای * نسخه

 ار یافتگیرد انتشقرار می« گراییشناسی همجنسجامعه-زیست»و « خفته

(http://soshians.ir/fa/wp-content/uploads/2017/09/Sherwin-Vakili-

Pleasure-Neurology.pdf)ی این کتاب برای نخستین بار حدود ی اولیه. نسخه

بیست سال پیش نوشته شد و طی سالهای گذشته چند بار ویراسته و بازبینی شد. 

ی رکزی سازمان دهندهدر این کتاب مفهوم لذت که یکی از چهار شاخص م

شناسی تکاملی وارسی ی عصبسیستمهای تکاملی در مدل زروان است از زاویه

شده و ساز و کارهای فیزیولوژیک و مدارهای عصبی مربوط بدان در کنار تحلیلی 

 اش مورد بحث قرار گرفته است.تکاملی از ظهور و توسعه

ی بنیاد فارابی که پانزده سال پیش برا« جام جمشید»* رمان تاریخی 

تلویزیونی جمشید کاشانی در آن سالها با اقتباس از آن نوشته شده بود و سریال 
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که « گرشاد»همچنین کتاب ساخته شد، به صورت الکترونیکی انتشار یافت. 

 ی داستانهای کوتاه طنزم است هم به همین ترتیب انتشار یافته است.مجموعه

-http://soshians.ir/fa/wp  «:جام جمشید»پیوند دریافت 

content/uploads/2017/09/Sherwin-Vakili-Jame-Jamshid.pdf 

-http://soshians.ir/fa/wp  «:گرشاد»پیوند دریافت 

content/uploads/2017/09/Sherwin-Vakili-Story-Satire.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

از « سیاستِ تاریخ»شهریور نشستی با عنوان  ۱۴* عصرگاه سه شنبه 

ی ملی شناسی ایران در کتابخانهشناسی تاریخی انجمن جامعهامعهطرف گروه ج

داری سخن ی سیاست موزهبرگزار شد. در این نشست دکتر الهام قاسمی درباره

ی لوور و گفتند و به طور خاص به نقد چینش اشیاء باستانی ایرانی در موزه

شان پرداختند. زدایی از تصویر عمومیتحریف اطالعات مربوط به آنها و ایرانی

ی تاریخ و پیوندش با سیاست پرداختند ی فلسفهدکتر مهدی تدینی به بحث درباره

اندیشی های کجو سرمشقهای اثرگذاری و اثرپذیری این دو از هم و شیوه

ی تاریخس زیر فشار سیاست را شرح دادند. من هم به صورتبندی مدلی درباره

چند راهبرد مرسوم در تحریف تاریخ پیوند خوردن سیاست و تاریخ پرداختم و 

 شان مورد بحث قرار دادم. را با ترفندهایی برای واسازی و بازسازی
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علی شهریور نشستی برای بزرگداشت رئیس ۲۲* عصرگاه چهارشنبه 

ی نهضت مقاومت دلواری در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد که در آن درباره

گران انگلیسی پرداختم و بافت تاریخی آن روزگار جنوب ایران در مقابل استعمار

ی دیگر جاری در سراسر ایران زمین و پیوند این جنبش با جریانهای آزادیخواهانه

اش را شرح دادم و ویژه بودن موقعیت سیاسی ایران زمین و خاص بودن واکنش

 در برابر آشوب جنگ جهانی اول را نتیجه گرفتم.

 

 

 

 

 

 

و یکم شهریور ماه در انجمن فرهنگی ایران بزرگ  عصرگاه آدینه سی* 

ی ایران که توسط این انجمن تدوین و منتشر شده بود مراسم رونمایی دانشنامه

از « قلمرو ایران فرهنگی»ی مفهوم برگزار شد. در این نشست من هم درباره

 شناسی تاریخی سخنانی ایراد کردم.ی جامعهزاویه
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 :آیندهاخبار روزهای  

 

با همان « شناسی تاریخی ایران معاصرجامعه»ی ومین گام از دورهس* 

ها در کانون معماران معاصر ترتیب پیشین یک هفته در میان صبح ظهر جمعه

. بامداد آدینه چهاردهم مهر در مهرماه دو نشست خواهیم داشتشود. برگزار می

ماس با مدرنیته اش در تی تکامل شهر ایرانی و الگوهای دگرگون شدندرباره

بر یک رخداد تاریخی  (مهر ۲۸جمعه )سخن خواهیم گفت و در نشست بعدی 

معاصر ویژه یعنی جریان فکری خسرو گلسرخی و ماجرای دستگیری و اعدامش 

ی پژوهشی برای فهم شرایط آن تمرکز خواهیم کرد و آن را همچون یک نمونه

ی گلسرخی آثار استفاده قرار خواهیم داد. منبع اصلی بحث درباره سالها مورد

دست اول به جا مانده از او و آشنایانش است که کتاب خاطرات همرزمان و 

 شود.اش را هم شامل میدشمنانش و همچنین لو دهنده
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ی انجمن زروان با ی اندیشه* عصرگاه آدینه هفتم مهر ماه نشست حلقه

ی ملی برگزار در کتابخانه« تحلیل سال نخست جنگ ایران و عراق»موضوع 

بررسی سال »ی خواهد شد. در این نشست سرتیپ دکتر مسعود بختیاری درباره

گوید. دکتر حسین مینایی معاونت دانشگاه جنگ با سخن می« اول جنگ تحمیلی

نند و من هم کسخنرانی می« تبیین عملیات ارتش در سال آغازین جنگ»موضوع 

سخن « تحلیل سیستمی آغازگاه جنگ تحمیلی در بافت جنگ سرد»با عنوان 

  خواهم گفت.

ی ادبی نشست حلقه ۲۰:۰۰، از ساعت شامگاه یکشنبه دوم مهر ماه*  

ی روانشناسی سیاووشان برگزار خواهد شد. در این سیمرغ در تاالر موسسه

انجام خواهد ی آثار و زندگی احمد شاملو نشست دومین مرحله از بحث درباره

ا پژمانفر و دکتر خانم دکتر صبام دوستان گرامیشد. در این نشست من به همراه 

های گوناگون این شخصیت معاصر بحث ی سویهربارهحسین مجتهدی دسید 

 خواهیم کرد.
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پژوهی ی فیلمعصرگاه آدینه چهاردهم مهرماه نهمین نشست حلقه* 

شود. در این نشست به همراه دوستان ی ملی برگزار میانجمن زروان در کتابخانه

آبادی و با مدیریت دکتر غالمرضا و یاران گرامی آقایان مسعود بربر و افشین می

 ها خواهیم پرداخت. حلقه ی اربابهای مجموعهیلمآذری به نقد ف

ن نویس و خبرنگاری نامدار است، در ایمهندس مسعود بربر که داستان

ها و پیوندهایش با داستانهای کالسیک به ساختار روایی رمان ارباب حلقهنشست 

اش به فیلم را ل شدنپردازد و روند مدرن شدن آن در جریان تبدیاروپایی می

شناسی هنری پژوهشگر انسانگرافیست و آبادی کند. آقای افشین میبررسی می

بیشتر بر فیلم تمرکز خواهد کرد و ساخت شخصیتهای مثبت و منفی در آن را 

ی متون اساطیری ها را در زمینهکند. من هم متن رمان و فیلم ارباب حلقهتحلیل می

 کنم.اندازی سیستمی تحلیل مییی متاخرتر از چشمنوردیک و روایتهای اروپا
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طرح رام توسعه یافته و به زودی کلیپی که پویایی سیستمهای *  

خورشید فرهنگی ی نشان دهد نیز بر این مبنا در موسسه یخ رارااجتماعی در گذر ت

فیلمهای ای از احتماال بسط خواهد یافت و مجموعهپروژه  اینتولید خواهد شد. 

را با تمرکز بر بازنمایی موقعیت تمدن ایرانی در بافت تمدنهای  آموزشیکوتاه 

 دیگر جهان به انجام خواهد رساند. 

شناسی ایران ماه سال جاری انجمن جامعهی نخست دیدر هفته*  

کند و گروه پژوهش اجتماعی و فرهنگی را برگزار میی ملی همایشچهارمین 

این برنامه برگزاری نشستهایی تخصصی را بر  انجمن درتاریخی شناسی جامعه

توانند بر اساس فراخوان زیر در این عهده گرفته است. دوستان پژوهشگر می

 برنامه مشارکت داشته باشند.
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 ۱۳۹۴مراسم خورشید برای جشن نوروز 
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 چالش: رد سوگ میانمار

حدود پنج سال پیش بود که با یاران خورشید به برمه سفر کردیم. 

سرزمینی که تازه پس از جنگ جهانی دوم از بالی استعمار رها شده بود. همان 

ذار حزب کمونیست و قهرمان استقالل آونگ سان )بنیانگ ۱۳۲۶جایی که در سال 

مسلکان اش کشته شدند. بعدش همدستان و هماز انگلستان( و اعضای کابینه برمه

او قدرت را به دست گرفتند و مدتی با پوششی قانونی فرمان راندند تا این که 

ی ها انتخابات را ابطال کردند و قدرت را در قالب حزب برنامهنظامی ۱۳۶۷در 

ستی برمه به دست گرفتند، که معجون عجیبی بود از آرای کمونیستی مائو سوسیالی

ی ی ملی هند. برمه پس از آن در عمل مستعمرهو عقاید سوسیالیستی کنگره

 چین بود.« جموری خلق»

ها برقرار بود و به همین وقتی وارد برمه شدیم هنوز دیکتاتوری نظامی

راه ورود به آنجا خطی هوایی بود  خاطر مرزهای زمینی کشور بسته بود و تنها

پرید. با دوستان و برادرانم پویان مقدم و اهورا پارسا که از بانگکوک به آنجا می

و بعدترش امیرحسین ماحوزی بخش مهمی از برمه را شهر به شهر و روستا به 

روستا گشتیم، آن هم در شرایطی که هنوز پای جهانگردان خارجی به آنجا باز 

ها عادت نداشتند، رفتیم که مردم به دیدن خارجیه جاهای پرتی مینشده بود. ب

های عمومی بزک و دوزک رسانهی برمه، بیی جامعهو این فرصتی بود برای تجربه

ای که یک های توریستی. آنجا به چشم خودمان شهرهای نیمه ویرانهو آژانس

ونهای نظامی که برای راندند را دیدیم. کامیی نظامی خشن بر آن فرمان میطبقه

خیز از خیابانهای سوت زدند و با سرعتهایی حادثهترساندن مردم وحشیانه بوق می

شدند را دیدیم، و دیدیم که چطور درختان کهنسال و کور روستاها رد می
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کنند، و تراشی میجنگلهای بکر این سرزمین زیبا را به شکلی سازمان یافته پاک

 فرستند. ن میچوبهایش را با کشتی به چی

زمانی که آونگ سان سوکی دختر بنیانگذار کشور توانست با فشارهای 

سرکوبگر بگذارد و آنها را از  المللی انتخاباتی آزاد را به گردن رژیم نظامیبین

قدرت کنار بزند، آنجا بودیم و همراه با مردمی که خواهان آزادی و رهایی بودند 

نوبل صلح را گرفته بود  ۱۳۷۰سان سوکی در  شادمانی و پایکوبی کردیم. آونگ

و رهبر جنبش دموکراتیک برمه بود. جنبشی که بسیاری از مبلغانش راهبان بودایی 

ای ی تراواده بودند، و خود این خانم هم شاید به خاطر نسخهی دیرینهفرقه

ی ادیپ، درست در تقابل با کمونیسم انقالبی پدرش از فمینیستی از عقده

شد. با این همه آن روزها او قهرمان ان متعصب آن دین محسوب میسرسپردگ

 گری همدل و همراه.ی او، و ما نظارهبود و مردمش ستاینده

 

 

 

 

 

 

 

چون احترام مردم برمه را به این زن دیده بودم و ستم رژیم نظامی را از 

احترامی بود و از به قدرت نزدیک لمس کرده بودم، برایم شخصیت قابل

اش بسیار شادمان شدم. به خصوص که در ایران هم هواداران سیاست نرسید

کردند. پرهیز از خشونت او را در کنار گاندی و مارتین لوتر کینگ تقدیس می

کشی در برمه آغاز شد، دقیقتر به ماجرا نگریستم و وقتی بعدتر که غوغای نسل

آمریکا و دوستی  ی حزب دموکراتافروزانههای جنگبه پیوندهای او با سیاست
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ی صلح به نظرم خوار آمد و نزدیکش با هیالری کلینتون پی بردم، هم آن جایزه

هایش ی متن سخنرانیهم از آن احترام بسیار کاسته شد. عقایدش هم به مطالعه

نیاز داشت تا به نظرم نامنسجم و نااستوار برسد، که رسید! چون ترکیبی بود از 

ی بودایی خودش، با رنگ و لعابی قاید متعصبانهشعارهای کمونیستی پدرش و ع

 که از گاندی وامگیری شده بود. جویانهاز جمالت صلح

به هر روی، سفرمان در برمه بسیار پرماجرا و تا حدودی دشوار بود که 

اش را نوشتم. خالصه آن که گذشته از شاید زمانی فرصتی شد و سفرنامه

بوه، مراکز دینی و فرهنگی باستانی تمدن شناختی و جنگلهای انهای بومجذابیت

برمه را سیاحت کردیم. به ویژه پاگان به شدت در دلم نشست، که زمانی مرکز 

ای متروک که فرهنگ بودایی در هندوچین بود و حاال تبدیل شده بود به ویرانه

 بیش از چهار هزار پاگودای زیبا در افق پهناورش کنار هم برنشسته بود. 

ها را دیدیم و هم مسلمانان را. دو قوم مشهور راکین هم بوداییما در برمه 

گیا که یک میلیون نفر جمعیت داشتند و مسلمان بودند که بودایی بودند و روهین

ها و هم کردند. هم بوداییرا هم دیدیم که در صلح و صفا کنار هم زندگی می

ان که اقلیتی به نسبت جو بودند. به ویژه مسلمانها مهربان و آرام و صلحمسلمان

شدند و از حقوق شهروندی محروم بودند، در جوامعی فرودست محسوب می

کردند. چند روزی را در میان مسلمانان گذراندیم و منزوی برای خود زندگی می

کتابهای دینی و آداب و رسومشان را دیدیم. برخی از سنتهایشان به نظرمان بامزه 

که اصرار زیادی داشتند که ریش بگذارند، که با  دار رسید، از جمله اینو خنده

توجه به نژادشان امری ناممکن بود و با این حال همان چند تاری که بر صورتشان 

داشتند. به همین خاطر بود که اهورا را با رویید را تا حد امکان بلند نگه میمی

یان با کردند و پوآن ریش هخامنشی بلندش مثل تبلور دیانت اسالمی نگاه می

دیدند، هرچند معلوم بود مند میایزدی بهره ریش بلند سرخش را هم از این فره
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دانستند. کیفیت ریش دوست بورمان را از نظر شرعی کمتر از ریش سیاه اهورا می

داشتند و کمابیش با کشورمان آشنا بودند. شاید چون ها را خیلی محترم میایرانی

اند و در ها داشتهبودند که تجارتی با ایرانی اجدادشان مهاجرانی هندی و چینی

 ها مسلمان شده بودند.نهایت با تبلیغ ایرانی

 

 

 

 

 

 

ها هم نشانی از خشونت ندیدیم. مردمی قانع و جبرگرا و مالیم در بودایی

ترسیدند. یک بار که برای رفتن بودند که به ویژه از خشونت و خون آشکارا می

راه خارج شدم و به جنگل زدم، زانویم به سنگی گرفت به معبدی دور افتاده از 

راهی روستایی شدم، و خراشیده شد و وقتی از جنگل بیرون آمدم و وارد کوره

کردند خونین شده بود. واکنش روستاییان بودایی که با وحشت زانویم را نگاه می

یاد  گشتند را هرگز ازبندی و درمانش میو دستپاچه به دنبال راهی برای زخم

برم. در حالی که زخم با وجود ظاهر خونینش در واقع خراشیدگی کوچکی نمی

شد. آنجا دریافتم که جنگ و انقالب ما بیش نبود و تا چند روز بعد ترمیم می

های ستمدیده ها را چقدر خشن و جنگی باور آورده، طوری که هندوچینیایرانی

 نمودند.هم در برابرمان مالیم و نرمخو می

این مقدمه بود که وقتی درست یک سال بعد از سفرمان خبر  با 

های مذهبی در استان راکین را شنیدم، بسیار حیرت کردم، به خصوص درگیری

ی سان سوکی در این مورد سکوت کرده و در عمل به نفع جبههکه دیدن آونگ

و ستمگر وارد بازی شده است. خبرها حاکی از آن بود که همین بوداییان متمدن 
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اند. جو و آرام درگیر شدهترسیدند، با همان مسلمانان صلحمالیم که از خون می

ی سازمان ملل ارتش که نیروهایش بودایی بودند بر خالف گزارشهای نامنصفانه

ها ی اروپا آشکارا بگیر و ببندی بین مسلمانها به راه انداخت و از بوداییو اتحادیه

و آوارگی نزدیک به صد و پنجاه هزار مسلمان اش تبعید هواداری کرد، و نتیجه

شان به کشورهای دیگر به گیا بود که از زادگاه خود رانده شدند و بسیاریروهن

 ویژه مالزی گریختند. 

این ماجرا در خردادماه همین امسال ابعادی دیگر به خود گرفت. ما در  

دیکی پایتخت ی باگو دیدن کرده بودیم که در نزسفرمان از مسجدی در منطقه

اند. ها این مسجد را آتش زدهبرمه یعنی یانگون قرار داشت. خبر رسید که بودایی

از آن موقع تا به امروز، بیش از دو ماه است که انبوهی از عکسها و فیلمها در 

شان با مسلمانان اغلب در خارج از ایران که انگار همدردی–های مجازی شبکه

گردد که در آن آزار و شکنجه و تجاوز ت به دست میدس -بیشتر از ایرانیان است!

ها مستند به دست بودایی -اندشان کودککه بسیاری-و کشتن مسلمانان رانکین 

دهنده بود رسید برایم چندان تکانشده است. در ابتدای کار گزارشهایی که می

ت. نمود. اما دیدن فیلمها و عکسها جای بحثی باقی نگذاشکه باور نکردنی می

ای که من دیده بودم، جنایتهایی بسیار همان مردم مهربان و مالیم و ستمدیده

 آوردند.میهنانشان میتر از آنچه به سرشان آمده بود را بر سر همسایگان و همفجیع

ی این جنایتها را با تاکید بر دینِ بیدادگران این روزها باب شده که درباره 

تردید رداشتی به نظرم نادرست است. بیدیدگان تفسیر کنند. چنین بو ستم

کشمکشی دینی میان بوداییان و مسلمانان در کار است، اما این تنها یک برش از 

شان برای تصرف زمینهای ای و آزمندیموضوع است. فقر روستاییان برمه

ها هم، و گیا با راکینمسلمانان هم هست، و تفاوت قومی و ظاهری روهین

های دار بودن ایدئولوژیک پوششم سوکی هم، و جهتریاکاری و تعصب خان

 خبری جهانی هم. 
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ام برخی از ایرانیان )که قاعدتا بیشتر شگفت آن که در این چند روزه دیده

مسلمان هستند تا بودایی!( قربانیان کشمکشهای برمه را چون مسلمان هستند 

ند و برخی دیگر کردکردند. برخی آغاز خشونتها را به آنها منسوب میسرزنش می

ها بوده است. اجازه بدهید به عنوان کسی تر از بوداییگفتند فرهنگشان پستمی

که تعصبی در هیچ دینی ندارد و دو دین اسالم و بودایی تراواده را هم اندکی 

شناسد و دو طرف دعوا را هم از نزدیک دیده، شهادتی بدهم. آن هم این که می

اش از اسماعیلی، حنفی، زیدی، معتزلی و شافعی های شیعی،دین اسالم در شاخه

ی آزاد و محوریت عقل( و بافت نظر ساختار فلسفی )به ویژه نهادینه بودن اراده

گراست( از کیش بودایی تراواده )که گرا و کامجو و گیتیاش )که فایدهاخالقی

تر و ستیز، و دنیاگریز و زاهدانه است( پیچیدهجبرگرا، در جاهایی عقل

گیا تا جایی که نماید. این را هم گواهی کنم که مسلمانان روهینتر مییافتهکاملت

شک فقیرتر و تر نبودند. بیشان پستمن دیدم به هیچ عنوان از همسایگان بودایی

 نوازتر بودند.تر و در برخوردها مهمانتر بودند، اما در جامه و تن پاکیزهمنزوی

ی وحشتناکی از این دست به مذهب اصوال فرو کاستن خشونتهای جمع

ی خطای مهیبی است که همین رده از خشونتها را بازتولید و قومیت افراد نتیجه

ها به قربانی بازگردد و چه به جالد. کافی است جنگ جهانی کند، خواه کلیشهمی

ی یهودی بدانید، تا دوم را کشمکش نژاد آدمکش آلمانی با نژاد ستمدیده

برای تداوم ستم این دو گروه بر هم در امروز هم فراهم آید. به ی الزم دستمایه

ای را به دین تراواده یا قومیت همین ترتیب کافی است خشونت جالدان برمه

شان گیا را ناشی از مذهب اسالم یا قومیتراکین منسوب کنید، یا فرودستی روهین

ردد. چرا که تنها ی خشونت و ویرانی هموار گبدانید، تا راه برای تداوم چرخه

توانند نفرت از مذهبی و نژادی و قومی در این حالت است که نسلهای بعد هم می
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چنان که را در دل بپرورند و چه بسا که انتقامی بجویند و جنایتی نو بیافرینند. هم

 در رواندا چنین شد، و در یوگسالوی چنین شد، و در ترکیه چنین شد.

« انسان»اند، ان با آن دست به گریبانحقیقت آن است که مرضی که همگ

کارانه و با بودن است. آدمی میمونی است با مغز بسیار درشت، که ندانم

برد. درست مثل این که گوریلی گیتاری را به ارث برده دستپاچگی از آن بهره می

کنند. ای یا راکین هستند جنایت نمیها به خاطر آن که بودایی یا برمهباشد! راکین

تنیده برای شکار و این خاطر که آدم هستند و در مغزشان مدارهایی پیشبه 

انگیز آن است که همگان کنند. حقیقت غمخونریزی و جنگ تکامل یافته چنین می

ی سرشان را در نیابند، چنین ی درون کاسهاگر راه استفاده از آن مغزِ پیچیده

 خواهند کرد.

های تراشیها با علتایهای برمهاینها که گفتم به معنای توجیه جنایت 

ی محکوم کردن تر کردنِ شیوهشناختی نیست، که برعکس، به معنای شفافزیست

اندیشی کارسازتر برای جلوگیری از آن و پرهیز آن است، و کوشش برای چاره

ای چنین خشن، از تکرار آن. اینها به معنای آن است که برای مهار خشونت گونه

ای ندارم و وستان دانند که من با جنبش پرهیز از خشونت میانهباید خشن بود. د

خورد، برگرداندن چهره برای کنم تدبیر درست وقتی کسی سیلی میفکر نمی

ی مینو و معنا با میدان گیتیِ خوردن سیلی دوم باشد. یعنی بر این باورم که عرصه

گردد محور معنا می استومند تفاوت دارد. در سپهر فرهنگ و معنا انتخاب طبیعی بر

و از این رو در نهایت راستی بر دروغ چیره خواهد شد. اما در میدان گیتی بقای 

 شکند. هاست که تعیین کننده است و در این بازی زورگویی را تنها زور میتن

پسند شک معصومانی فارغ از خشونت که در سریالهای عامهبوداییان بی

جنایت نداشته نقص و کمای بیتردید پیشینهم بیاید نیستند و دین بودایی هدیده

ی ادیان سازمان یافته خواه یهودیت است، دین بودایی و دین مسیحی و همه

اند و سرکوب باستانی باشد و خواه کمونیسم مدرن در ستمهایی که روا داشته
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 اند،هایی که برای آزمندی و جنایت تراشیدهاند و توجیهای که موجب شدهاندیشه

کشتند و زمانی مسلمانان بوداییان اند. زمانی کمونیستها بوداییان تبتی را میهمسان

ها مسلمان را، و اینها چیزی نیست جز برچسبی بر اویغوری را، و حاال بودایی

یک حقیقت بنیادین و آن هم این که گروهی از آدمها به خاطر دستیابی به منافعی 

دازی مطلوب اما ابلهانه، به خشونت و انکوتاه مدت و برآورده ساختن چشم

اند و بعد با شعارهایی دینی شان میدان دادهگری نهفته در سرشت تکاملیوحشی

 اند. آن را تزیین کرده

های مشابه تنها یک راه حل دارد، و ی بحرانبحران امروز برمه مانند همه

واهد کرد. شک چنین زوری را اعمال نخآن هم اعمال زور است. دولت برمه بی

شک یکی از پشتیبانان و عامالن این چون همین دولت و شخص خانم سوکی بی

تواند چنین اثری به المللی است که میجنایتهاست. از این رو فشار نیروهای بین

ی دوستان شرمنده–جا بگذارد. در شرایطی چنین فجیع و مهیب هم این فشارها 

است که از جنس تهدید مستقیم و  فقط زمانی کارساز -پرستم هستم کهگاندی

ی ی مالزی با همهاعمال زور عریان باشد. از این رو به نظرم واکنش پرخاشگرانه

ی راهبان بنگالدشی، با اش به نظرم کارسازتر خواهد بود، تا روزهناتوانی نظامی

 اش.ی انعکاس جهانیهمه

ان نجات دهد. تواند انسان را از شرِ انسانسان، تنها نیرویی است که می

ی امروز نشان تاریخ تحول ادیان و دستاوردهایش از جنگ صلیبی گرفته تا برمه

 دهد که خدایان در انجام این کار عجزی دارند... می
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 نقد فیلم قیصر

 ( ۱۳۹۶شهریور  ۱۰ی ملی، پژوهی انجمن زوان، کتابخانهی فیلم)هشتمین نشست حلقه

 

 

 

 

 

 

 

ساخت. فیلمی که شمار  ۱۳۴۸کیمیایی در سال  فیلم قیصر را مسعود

مطیعی، جمشید بهروز وثوقی، ناصر ملک)های سینمایی آن روز زیادی از ستاره

( و ایران دفتریجالل پیشواییان مشایخی، پوری بنائی، ایران دفتری، بهمن مفید 

داری اندرکاران فیلم هم افرادی نامدار بودند. فیلمبر. سایر دستدر آن بازی کردند

پوسترش را عباس کیارستمی تیتراژ و  ،و تدوین اثر را مازیار پرتو به انجام رساند

 .اش را اسفندیار منفردزاده ساختو موسیقی طراحی کرد

ساخت تنها بیست و هشت سال کیمیایی هنگامی که فیلم قیصر را می

ا را ب« بیگانه بیا»فیلم  ۱۳۴۷داشت و یک سال پیش از ساخت قیصر، در سال 

هنرپیشگی بهروز وثوقی و فرامرز قریبیان ساخته بود که ساختاری سست داشت 

اش در ساخت قیصر و مورد توجه مخاطبان هم قرار نگرفت. اما مضمون و تجربه

به کار گرفته شد. جالب آن که قیصر هم در ابتدای کار توجه تماشاچیان را به 

گرفت و طیفی وسیع از  خود جلب نکرد و تنها در دومین اکرانش بود که اوج
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مخاطبان را با خود درگیر کرد. کیمیایی با این فیلم نشان داد که امکان ترکیب 

ای وجود دارد. طی سالهای اخیر در دو نظرسنجی فیلم جدی با موفقیت گیشه

کیمیایی مهمترین کارگردان دوران پیش از انقالب دانسته شده است. در سال 

یش را بهترین «گوزنها» ۱۳۹۰لم شناخته شد و در اثرگذارترین فی« قیصر» ۱۳۸۱

 فیلم دوران پیش از انقالب دانستند.

فیلم قیصر از این نظر در 

تاریخ سینمای ایران اهمیت دارد 

به  «فیلمفارسی»ی گذار که نقطه

ی ایران «موج نو»سینمای 

شود. تعبیر نه چندان محسوب می

زیبا و درست فیلمفارسی، که 

ی اوایل دهه هوشنگ کاووسی در

گیرانه ی فردوسی ابداعش کرد، توصیفی بیرونی و خردهای در مجلهبا مقاله ۱۳۴۰

با آثار اسماعیل  ۱۳۲۰ی بر سینمای آن روزها بود. سینمایی که از اواخر دهه

اش تا به امروز تداوم یافته است. عبارت فیلمفارسی از کوشان آغاز شد و دامنه

ی ایران باشد یا به در آن عنصر خاصی که به ویژه نماید کهاین رو نادرست می

شود. در واقع کاووسی همان فارسی بودن زبان فیلم مربوط باشد، یافت نمی

را برگرفته و معلوم نیست به  ای بازاری یا سینمای گیشهپسندِمفهوم سینمای عامه

تن از این به بعد در این م ای را برایش جعل کرده است.چه خاطر چنین کلمه

ند را برای اشاره به همان چیزی به کار خواهم برد که اغلب پستعبیر سینمای عامه

پسند بازاری است و در شود و تعبیر دقیقترش سینمای عامهفیلمفارسی نامیده می

پسند پسند کوتاه شده است. باید توجه داشت که سینمای عامهاینجا به عامه

ای از آن است. اما برای آن که درگیر هغیربازاری هم داریم که خودِ قیصر نمون
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شناسانه نشویم. در اینجا همین قرارداد را محترم ی سبکبحثهای پردامنه

 بریم.شماریم و بحث را با همین نامگذاری پیش میمی

پسند ایرانی از سالهای پس از خروج متفقین از ایران پا به سینمای عامه

م در کشور بود که یکسره به گیشه عرصه گذاشت و نخستین شکل از تولید فیل

رفت. تکیه داشت و مستقل از نفوذهای سیاسی و پشتیبانی دولت به راه خود می

عناصری که هوشنگ کاووسی برای برای تعریف فیلمفارسی بر شمرده عبارتند 

ی رخدادها، عامیانه بودن پردازی سطحی، روابط سست علی در زنجیرهاز قهرمان

زا مانند ی پیاپی از عناصر ابتدایی جذابیتشان، استفادهنگفتارها و سطحی بود

خوانی زنان، و روایتی پرتضاد و باور نکردنی که کاری و سکس و آوازکتک

های اغلب با طنزی ساده و گاه رکیک درآمیخته است. تمام این عناصر ویژگی

انی یا پسند هستند و ساختی جهانی دارند و ارتباطی با فرهنگ ایرسینمای عامه

کنند. کوشان و سایر فیملسازانی که این سبک را ابداع زبان فارسی برقرار نمی

کردند هم در این زمینه مؤلف و صاحب سبک نبودند و پیش از آغاز فعالیت 

کنگ دقیقا در همین ایشان سینمای هالیوود و کمی بعدتر سینمای هند و هنگ

( و محلل ۱۳۳۷انند شاباجی خانم )از این رو فیلمهایی ممسیر تحول یافته بودند. 

های شدند و یکی از شعبه( در بستر بازاری جا افتاده و جهانی تولید می۱۳۵۰)

 کردند.ای را نمایندگی میموفق صنعت فرهنگ توده
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ی سی و به ویژه سالهای آغازین ایرانی در دهه بازاری پسندسینمای عامه

سودی کالن را نصیب فیلمسازان و  به اوج رونق دست یافت و ۱۳۴۰ی دهه

هنرپیشگان کرد. از همین هنگام چند نیروی اجتماعی واگرا در یک نقطه تقاطع 

گیری از این روند فیلمسازی انجامیدند. یکی از این نیروها یافتند و به نقد و خرده

ی شد که یک طبقهکردگان و فرنگ رفتگان مربوط میبه افزایش شمار تحصیل

پسندتر از این سبک شان مشکلآوردند و سلیقهگی تازه را پدید میمتوسط فرهن

ای بود. دیگری انقالب سپید و اصالحات ارضی بود که به های گیشهاز فرآورده

تحول عمیق زیرساختهای اجتماعی ایران منتهی شد و جمعیتی عظیم را از روستاها 

 خالفت مذهبیشان روابط سنتی و می شهرها کرد. جمعیتی که بخشیروانه

وارشان با مدرنیته را در شهرهای بزرگ بازتولید کردند و بخش دیگرشان روستایی

تر هم بودند به جریانهای سیاسی چپ و معترض پیوستند. این دو که تهیدست

دانستند و در بافتی پسند را تجلی فساد و تباهی مدرنیته میگروه سینمای عامه

هایی متفاوت آن را به شکلی همسان نکوهش مذهبی یا مارکسیستی با کلیدواژه

ها و کرده و چپ کردند. یعنی در ترکیب میان نیروهای مترقی تحصیلمی

کردند، ای که اغلب شعارهای ایشان را تکرار میهای تازه شهری شدهمذهبی

گفتمانی یکپارچه و التقاطی شکل گرفت که در نهایت پس از دو دهه به انقالب 

افکنی دگردیسی یافت و کل طبقات حاکم پیشین را از جامعه سیاسی بنیان بر

 حذف کرد. 

ای از این جریان اجتماعی بود که در بافت سینما سینمای موج نو گوشه

های ظهور آن درست بعد از انقالب سپید نمایان یافت. نخستین نشانهجریان می

ی ساخته هر دو)شد و فیلمهایی مثل شب قوزی از فرخ غفاری و خشت و آینه 

تر گرفت. فیلمهایی که مضمونی جدیاز ابراهیم گلستان را در بر می( ۱۳۴۳

کوشیدند از کنار هم داشتند و درک پیامشان نیازمند تامل و اندیشه بود و می

های کالمی و بزن بزن و بوس نظم و ترتیب عناصری جذاب مثل شوخیچیدن بی
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آغازین آن بود که پیامی که مخابره های و کنار خودداری کنند. ایراد این تجربه

کرد شعارگونه و گاه مبهم و نامفهوم بود و در ضمن همچنان با عناصر سبک می

سینمای عامیانه قطع ارتباط نکرده بود. شاید به این دلیل بود که مخاطبان به این 

فیلمها توجهی نکردند و در عمل در صنعت سینما این آثار شکست خورده قلمداد 

 شدند.

به  ۱۳۴۸ی عوام نگاهی انتقادی داشت، در سال ین جریان که به سلیقها

هردو با استقبال مردم روبرو شد و گسستی نمایان تولید دو اثر برجسته انجامید که 

ی پسند را رقم زد. یکی همین فیلم قیصر بود و دیگری گاو ساختهبا سینمای عامه

یلمسازی در ایران آغاز شد که داریوش مهرجویی. به این ترتیب سبکی تازه از ف

های جلب گاهی متوسط فرهنگی بود و شکل روایت و تکیهمخاطبش طبقه

 پسند تفاوت داشت. مخاطبش به کلی با سینمای عامه

پسند را موج نو ی آثار متفاوت با سینمای عامهامروز باب شده که همه

مدلول دلیل و دالی بیینامند. اما شاید این تعبیر هم مانند فیلمفارسی جعلی بمی

باشد. حقیقت آن است که طیفی وسیع از کارگردانان که در سبکهای متفاوت به 

اند. از مسعود کیمیایی و داریوش اند در این موج گنجانده شدهخلق اثر پرداخته

مهرجویی گرفته تا محسن مخملباف و بهرام بیضایی و علی حاتمی و از آنجا تا 

ی این افراد یارستمی و جعفر پناهی. روشن است که همهاصغر فرهادی و عباس ک

پسند سبکها  گنجند و درست به همان ترتیبی که سینمای عامهدر یک جرگه نمی

ی فیلمسازی هم باید بر اساس و ژانرهای متفاوت دارد، این جریان روشنفکرانه

 بندی شود. سبکها و ژانرهای خاص خود رده

ی گذار سینمای مهایی است که در نقطهقیصر یکی از فیلبه هر روی، 

گیرد. هرچند عناصری که برای مخاطب پسند به سینمای روشنفکرانه قرار میعامه

 کند را نیز به شکلی دیگر در خود بازتولید کرده است. عام جذابیت ایجاد می
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گیرد: پیران، زنان و فیلم قیصر از نظر ساختاری سه عنصر را در بر می

که عبارتند از مادر خانواده )ایران دفتری( و برادرش )جمشید  مردان. پیران

مشایخی(، راویان داستان هستند. یعنی در جاهایی که قرار است اطالعاتی به 

کنند. ها را منتقل میمخاطب داده شود، آنها هستند که در گفتگوهایشان داده

لم کند است، کنند. حرکتشان در فیگذشته از این پیران نقش چندانی ایفا نمی

ای منفعل و سست و دهند، و روحیهکاری جز راه رفتن و حرف زدن انجام نمی

و زاری و غصه خوردن هستند و نوعی  ایستا دارند و اغلب در حال گریه

 شان تعبیه شده است.جبرگرایی و تن دادن به قضا و قدر در شخصیت

ی نوجوان و ی شخصیتهای فیلم جوان هستند. یعنگذشته از پیران، بقیه

کنند. این جوانها یا زن هستند و یا مرد. میانسال و کودک در فیلم نقشی ایفا نمی

زنان در فیلم به نسبت در حاشیه قرار دارند، اما محور اصلی تحول داستان بر آنها 

نهاده شده است. آنها هم اغلب غیرفعال و غمگین هستند. اما بر خالف پیران 

گذارند. در واقع داستان با و بر سیر داستان اثر میسرزنده و خودمختار هستند 

شود که یکی از خودکشی یکی از آنها یعنی خواهر قیصر و فرمان آغاز می

های فردی است. زنان نیرویی هستند که از سویی مورد تهدید ترین کنشرادیکال

بینند و از سوی دیگر کوشش برای حمایت از آنها یا گیرند و آسیب میقرار می

 برد.شان سیر ماجراها را پیش میستاندن انتقام

کنشگران اصلی فیلم 

مردان جوان هستند. مردانی که 

هایی از روابط همگی در شبکه

اند. در خویشاوندی جای گرفته

یک سو دو برادر خوب )قیصر و 

مان( را داریم و در سوی دیگر فر



  صد و نود وهزار و سی مهر ماهم/ هنپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

 منگل و برادرانش( را. برادر بد )منصور آب سه

با مرگ فاطمه شود. یعنی فیلم به مرگ و ستم مربوط میتنش اصلی 

خواهر دو برادر خوب که توسط یکی از برادران بد فریفته و آبستن شده و به 

رود و همین خاطر خودکشی کرده است، فرمان انتقامجویانه به سراغ برادران می

تر رسد که برادر کوچکشود. بعد نوبت به قیصر میخود به دست آنها کشته می

 است و به جای آن که مانند فرمان مستقیم به سراغ برادران بد برود، زیرکانه یکی

کشد. به این شکل مرگ و انتقامجویی بابت کند و میشان را غافلگیر مییکی

ی فیلم است. کیمیایی در قیصر به همان ترتیبی که بعدتر مرگ نیروی پیش برنده

اوت از قهرمان را در قالب دو شخصیت ی متفها هم عمل کرد، دو چهرهدر گوزن

کند. یکی فرمان که جوانمرد و پر سر و صداست و مکمل به مخاطب معرفی می

رود، و دیگری که قیصر است و در سکوت و پنهانی مستقیم به سراغ حریف می

کند و انگار چندان پایبند اصول جوانمردی و قواعد دشمنانش را غافلگیر می

ی رسد بین طبقهکه سالمندتر هم هست و گاهی به نظر میبیرونی نیست. فرمان 

برد و تا پیرها هم بتوان جایش داد، به خاطر آن که توبه کرده دست به چاقو نمی

 شود. مسلح روبرو می انحدودی نابخردانه و با دست خالی با برادر

مذهبی است و از در سرنوشت تراژیک پیرها هم شریک است. او  فرمان

ی اصول جوانمردی قدیم محصور است و از این به کرده و در دامنهچاقوکشی تو

سالح با حریف روبرو شود. در مقابل ای ندارد جز آن که رویارو و بیرو چاره

اش را از حضور نامزدش تر بودن شخصیتقیصر چنین وضعیتی ندارد و امروزی

تباط طبیعی توان دریافت. چون تنها مردی که در فیلم با زنی اردر کنارش می

بر خالف فرمان که با کت و جنسی دارد، یا قرار است داشته باشد، قیصر است. 

اش آویخته بند قصابی اغلب بر سینهگردد و شغلی مشخص دارد و پیششلوار می

خواباند و ی کفشش را میتر دارد و با این همه پاشنهاست، قیصر پوششی مدرن
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شغلش هم کند. را درست به پا می اشفقط موقع ارتکاب قتل است که کفش

 کند.در جنوب کار می« کاسبی»نوعی دانیم که درست معلوم نیست و فقط می

آمده و آن مشهور است که دکتر شریعتی از فیلم قیصر بسیار خوشش می

کرده است. به همین ترتیب بسیاری ی سقوط رژیم شاه قلمداد میرا روایتی درباره

اند، آن را ستایشی از ی این فیلم سخن گفتهدربارهاز پژوهشگران معاصر که 

اند که قیصر نماد جوانانی بوده که در برابر اند و گفتهجریانهای چریکی دانسته

ستانند. این خیزند و با نادیده گرفتن قانون انتقام خود را میظلم و ستم به پا می

هایی که پس از تفسیرها تا حدود زیادی از خطای ناهمزمانی برخاسته و بداهت

 کند. پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفته را به یک دهه پیش از آن منعکس می

حقیقت آن است که مخاطبان فیلم قیصر و کسانی که با خرید بلیت سینما 

اند و ای در تاریخ سینمای کشور تبدیل کردند، نه انقالبی بودهآن را به پدیده

ی چهل و همزمان با ن در اواخر دههشک نه چریک. جریان چریکی در ایرابی

اکران فیلم قیصر شکل گرفت، 

اما رخدادی پراکنده و سازمان 

نیافته بود که تازه در سالهای 

به جریانی سیاسی  ۱۳۵۰ی دهه

تبدیل شد و حتا در آن هنگام 

هم کل کوشندگانش از چند 

رفتند و سطح صد تن فراتر نمی

شان در حدی بود که سازماندهی

ی قالب شد همهوقتی ان

ی اعضایشان یا کشته شده و یا در زندان بودند. بنابراین تصوری رهبرانشان و بدنه

کند مردم ایران چند سال پیش از مطرح شدن جریان چریکی به که فرض می
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اند، نادرست به نظر شتافتهخاطر دلبستگی به این شیوه به تماشای فیلم قیصر می

  رسد.می

ناپذیر یا همچون نقصی چارهاغلب با داللتی سیاسی ای که در فیلم نکته

پایان و به ویژه در سکانس چند ، غیاب پلیس است. یعنی تنها در هفهمیده شد

شود. کل داستان در فضایی عاری فیلم است که نشانی از مجریان قانون دیده می

به یابد. فرمان برای گرفتن انتقام خواهرش خود دست از نظارت قانون جریان می

کشند و با خیال راحت منگل به راحتی فرمان را میشود و برادران آبکار می

کنند، بی آن که از پیگیری پلیس یا دستگیر شدن جسدش را در جایی رها می

ای داشته باشند. قیصر هم با آن که قاتالن برادرش کامال معلوم هستند، نگرانی

ود دست به کار خونخواهی کند و خشان به پلیس مراجعه نمیبرای دستگیری

 شود.می

اند. هوشنگ کاووسی در نقد تند غیاب پلیس را به دو شکل تفسیر کرده

ای که در همان ابتدای اکران قیصر نوشت، هم به فیلم حمله برد و هم به و گزنده

ابراهیم گلستان که فیلم را ستوده بود، و در نقدش بر غیاب پلیس بیشترین تاکید 

ی باورنکردنی شدن روند رخدادهای فیلم دانست. او البته به مایه را کرد و آن را

داند که در هم اشاره کرد و قاعدتا بر این مبنا می سیتیاین میان به فیلم داج

یابند. شان انتقام است، اغلب در غیاب پلیس جریان میفیلمهایی که محور اصلی

بینیم رفته و آنچه که مییعنی در اینجا ابداعی نو یا نقصی نمایان صورت نپذی

بینیم. ای متکی بر مضمون انتقام میهمان است که در فیلمهای وسترن یا آثار حادثه

اگر قرار باشد پلیس گناهکار را دستگیر کند و پس از طی مراحل بوروکراتیک 

مجازاتش کند، کسی برای خرید بلیت پول پرداخت نخواهد کرد. مگر آن که 

گوی دادستان و وکیل جالب باشد، که خود سبکی دیگر خود روند محاکمه و گفت

 سازی است و محورش کشف حقیقت است و نه انتقامجویی.از فیلم
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غیاب پلیس در فیلم تا حدود زیادی از منطق درونی داستان از این رو 

خیزد و قدری بعید است که پیامی سیاسی را حمل کند. اگر به راستی قرار بر می

ی سیاسی یا رژیم مستقر شاه باشد، ر فیلم نماد چیزی مثل سیطرهبود پلیس د

دیدیم و کارکردی نمادین به آن منسوب بایست آن را در جاهای بیشتری میمی

شد. پلیس در فیلم حضور ندارد به سادگی از آن روی که روایت شرح می

خت و ای لانتقامجویی قهرمانی است و این انتقامجویی قاعدتا باید در زمینه

برهوت از خشونت رخ دهد، و نه در تار و پود قواعدی هنجارین و روابطی 

 دیوانساالرانه. 

ی پرداختن کیمیایی به داستان چندان دور از انتظار شیوهبا این اوصاف 

کند را ندارد. ضعفها و قوتهای نیست و آن ضعف مهلکی که کاووسی ادعا می

زمانی در امتداد -آن را در محوری درتوان دریافت که قیصر را تنها زمانی می

زمانی پیوندش با -فیلمهای ایرانی پیشین قرار دهیم و در ضمن در محوری هم

 های سینمای هالیوود در آن سالها را نیز وارسی کنیم.ساخته

نخستین فیلم ساخت ایران که در کشور به نمایش درآمد، آبی و رابی 

یک موج از فیلمسازی در  ۱۳۱۷قع تا بر صحنه رفت. از آن مو ۱۳۰۹بود که در 

دوران پهلوی اول را داریم که اغلب با حمایت دولت و با تاکید بر فیلمهای 

گیرد و تا حدودی تحت تاثیر سینمای آلمان نازی بخش شکل میتاریخی و هویت
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ای روند ساخت فیلم در ایران دستخوش وقفه شد. وقفه ۱۳۲۶تا  ۱۳۱۷است. از 

گشت و بخش دومش از ای فیلمها باز میبه شکست گیشه اشکه بخش آغازین

اشغال کشور توسط قوای متفقین و تار و مار شدن نخبگان فرهنگی هوادار آلمان 

شد. پس از فرو نشستن بحران آذربایجان و به ویژه به دنبال ترور شاه ناشی می

بال که تار و مار شدن حزب توده و استوار شدن قدرت شاه را به دن ۱۳۲۷در 

داشت، بار دیگر صنعت سینمای ایران شروع به کار کرد و تا زمان انقالب اسالمی 

پس از کودتای حدود هزارتایشان فیلم ساخت که  ۱۲۰۰تا سی سال بعد حدود 

توان گفت که ساخت فیلم در ایران با اند. یعنی در کل میامرداد ساخته شده ۲۸

و در شرایطی که واگرایی  استواری قدرت مرکزی نسبت مستقیم داشته است

شده و یا کرده، فیلمسازی هم دچار افت مینیروها و کشمکشی سیاسی بروز می

 شده است. متوقف می

 

تا  ۱۳۳۲امرداد  ۲۸ی کودتای ی هزار فیلمی که در فاصلهبخش عمده

ساخته شدند، قهرمان داستان مردی سنتی و جوان از  ۱۳۵۷انقالب اسالمی بهمن 

های جنوب شهر تهران بوده است. تمرکز نگاه های محلهلوطی ی الت وطبقه

کامال با منافع  ۱۳۴۲تا  ۱۳۳۲ی ساله ی دهسینماگران بر این شخصیت در فاصله

دربار و نظام قدرت حاکم همسو بود. چرا که مهمترین نیرویی که دولت دکتر 

جنوب های مصدق را سرنگون کرد و شاه را به قدرت بازگرداند همین جاهل

شهر بودند که شعبان جعفری و طیب حاج رضایی رهبران مهمشان محسوب 

سازی شدند. اما پس از انقالب سفید تمایز آرمانهای این طبقه و سیاست مدرنمی

پهلوی نمایان شد و طیب که در این میان از جریان سنتی ضد شاه هواداری کرده 

اوت از جاهل و الت و لوطی ای متفبود اعدام شد. یعنی پس از این تاریخ جلوه

ی پردازی ویژهپس شخصیتای دارد. بینیم که داللت سیاسی تازهرا در سینما می

 فیلم قیصر را باید در این بافت دید و تحلیل کرد. 
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های دقیقتری ی همزمانی سینمای جهان در آن سالها دادهاما با مطالعه

که پیش از  ۱۳۴۰ی ای دههسالهآوریم. برای واگشایی معنای قیصر به دست می

گیرد، با ظهور جریانی در سینمای هالیوودی همراه است ساخت قیصر قرار می

ی پرآشوب که به احتمال زیاد تاثیری بر کیمیایی داشته است. این سالها با دهه

.م برابر است که در آن نخستین نسل از زادگان پس از جنگ جهانی دوم ۱۹۶۰

های عمومی مانند رادیو خستین نسلی بودند که با رسانهبه بلوغ رسیدند و اینان ن

شان در موقعیتی و تلویزیون آموزش دیده بودند و کتاب در آموزش و زندگی

ها و جریان ضد جنگ را ای قرار داشت. همین نسل بود که جنبش هیپیحاشیه

 /۱۳۴۷در آمریکا به راه انداخت و درست یک سال پیش از اکران فیلم قیصر )

ی انقالبی تمام عیار .م( جنبش دانشجویی ساختارشکنی در پاریس به مرتبه۱۹۶۸

 دگردیسی پیدا کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

در همین سالها بود که بازگشتی به مضمونهای شرقی در سینمای هالیوود 

.م( در این سالها ۱۹۶۳ /۱۳۴۲.م( و کلئوپاترا )۱۹۵۹ /۱۳۳۸هور )نمایان شد. بن

-۱۳۴۱) فیلمهایی تاریخی مانند لورنس عربستانبه نمایش درآمدند و حتا 

حتا شاید شدند هم مضمونی شرقی داشتند. که به زمان مدرن مربوط می.م( ۱۹۶۲
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ی .م( ساخته۱۹۶۴ /۱۳۴۳« )توپکاپی» .م( و۱۹۶۵ /۱۳۴۴« )دکتر ژیواگو» بتوان

 ژول دَسَن را هم در همین رده گنجاند. 

ذوق تماشاچیان ایرانی  با ارتقای سطح ۱۳۴۰ی سالهای میانی دهه

کمی پس از اکران فیلم بن هور که با فروشی نامنتظره و  ۱۳۴۷مصادف بود. در 

سیتی )فلسطین امروز( هم آن را با ساز در آمریکا همراه بود، سینما گلدنتاریخ

 کیفیت باال پخش کرد و تحسین مخاطبان ایرانی را برانگیخت. 

ها به سوی خاور و اروپایی هاپس همزمان با چرخش توجه آمریکایی

زمین، که با رواج عرفانهای رنگارنگ هندی و چینی در آمریکا و آغاز جنبش 

پسند هم چرخشی را تجربه کرد استعمارزدایی در فرانسه همراه بود، سینمای عامه

اش به نوعی با شرق و به ساختن فیلمهای بزرگ و تاریخی روی آورد که مضمون

ن زمین قدیم )آسورستان دوران مسیح( یا جدید )عربستان و به ویژه قلمرو ایرا

 شد.دوران جنگ جهانی اول در لورنس عربی( مربوط می

ی ایرانی رخ داد و کتابهای ای در جامعهدر همین دوران چرخش نظری

گرایی را ترویج روشنفکران ایرانی انتشار یافت که عزل نظر از غرب و بومی

« آسیا در برابر غرب»علی شریعتی، « خویشتن بازگشت به»کرد. کتابهای می

احمد تقریبا همزمان با قیصر انتشار یافتند جالل آل« غربزدگی»داریوش شایگان و 

 و در همان سال هم فیلم گاو بر پرده رفت که تاملی در مفهوم هویت بومی بود.

ساز ی قیصر که آن را دورانگرایانهی بومیاز این رو مضمون برجسته

است را باید در حال و هوای آن دوران جستجو کرد. در فیلم نماهایی از کرده 

ها و حیاط خانه و اتاق انداز گذرگاهبینیم و چشمدور و نزدیک شهر تهران را می

اند. در واقع جز یکی دو صحنه نشان همگی با بافتی سنتی مورد تاکید قرار گرفته

ها که جالب توجه ی از این صحنهشود. یکچندانی از مدرنیته در فیلم دیده نمی

ی قیصر هست و دختر خانواده ی خانوادههم هست، رادیویی است که در خانه

کند، به زعم شود و خودکشی میخورد و آبستن مییعنی فاطمه که فریب می
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قیصر تنها تفریحش گوش دادن به آن بوده است. دیگری خودرویی است که برای 

ی نواب ایستاده است. این گل برابر درگاه گرمابهمنمنتقل کردن جسد کریم آب

ها به امور مدرن در فیلم به نقاطی تاریک و نکته جالب است که اشاره

 کنند.آبرویی و فریب نسبتی پیدا میشود که با مرگ و بیشمار منحصر میانگشت

گرایی کیمیایی است. گفتگوهای داستان هم به خوبی نمایشگر این بومی

ی صحبت کردن مردم جنوب تهران ه بر اساس کلیدواژگان و شیوهگفتارها هم

استوار شده و شمار زیادی از آنها بالفاصله در زبان مردم تهران به زبانزد و 

گویی به نسبت طوالنی بهمن مفید در کافه که المثل تبدیل شدند. حتا تکضرب

مان ی خوبی از گفتدهد، که نمونهکتک خوردن خود را شرح می ماجرای

های تهرانی است، به قدری محبوب شد که شماری از جوانان تا یکی دو لوطی

 خواندند.شان بر مینسل بعد همچنان آن را از حفظ برای دوستان

اسفندیار موسیقی متن فیلم که 

منفردزاده آن را ساخته هم در همین 

گنجد. گرایانه میچارچوب بومی

موسیقی به خوبی بر فیلم نشسته و 

ای دزاده از سازهای ضربی زورخانهمنفر

 برای ساخت آن بهره جسته است. 

مضمون کلی فیلم قیصر به 

شود. محور داستان کردار گری و جنایت مربوط میترکیب دو عنصرِ قهرمانی

ی داستان قتل و آدمکشی ستاند، و حاشیهقهرمانی است که انتقام نزدیکانش را می

ازد و تحقق انتقام از مجرای آن ممکن ساست که انتقامجویی را ضروری می

ای دراز دارد. با این پردازی در ایران زمین پیشینهشود. این شیوه از داستانمی

و به ویژه تولیدهای سینمایی  ۱۳۴۰ی های رایج در دهههمه کافی است به منش
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این سالها بنگریم تا ببینیم که در این زمینه هم سرمشقی پیشاروی کیمیایی بوده 

 ست. ا

شود، نه تنها میالدی که با سالهای مورد نظر ما مصادف می ۱۹۶۰ی دهه

ی استعماری در سینما قرین شناسانهبا چرخش خاورگرایانه و تشدید نگاه شرق

بود، که با چرخش به سوی درامهای جنایی روانشناختی نیز گره خورده است. 

.م( ۱۹۶۰) ۱۳۳۹است که در اثر هیچکاک « روانی»فیلم تعیین کننده در این میان 

شک در ساخت قیصر اثرگذار بوده است. به عنوان مثال به نمایش درآمد و بی

پاید ی عمومی از درون آیینه شکار خود را میای که قیصر در گرمابهصحنه

شبیه است. همچنین استفاده از سایه روشن و « روانی»ای از کمابیش به صحنه

بینیم در روانی هم به همین خشهایی از قیصر میتاریک که در بهای نیمهصحنه

ی بسیار مشهور قتل در زیر دوش که روانی را شکل وجود دارد. همچنین صحنه

ی نخستین قتل به سرمشقی عام و به یاد ماندنی تبدیل کرده، احتماال در صحنه

دهد تاثیر داشته است. با این همه کیمیایی انتقامجویانه که زیر دوش رخ می

های خشن و خونین پرهیز کرده و تا حدودی مندانه از نشان دادن صحنههوش

برای برانگیختن حس همدلی با قاتل، قتلها را تا حدودی نمادین نمایش داده 

بینیم و ی زیر دوش گالویز شدن قیصر و کریم را میاست. مثال در همان صحنه

  شود که خونین است.بعد آب خارج شده از زیر دوش نموده می
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این نکته هم جای توجه دارد که در همین دهه چرخشی به سمت ستایش 

های سری شکن در سینمای هالیوود باب شد. اولین فیلماز قهرمانِ تنهای قانون

 /۱۳۴۱« )دکتر نو»اش جیمز باند در این سالها به نمایش درآمدند که اولین

 /۱۳۴۴« )گوی آتشین»( و .م۱۹۶۴ /۱۳۴۳« )طالییپنجه».م( و بعد از آن ۱۹۶۲

پروا آدم ای قهرمان داستان است که بیها مامور مخفی.م( بود. در این فیلم۱۹۶۵

تواند شود که یعنی می( با دو صفر شروع می۰۰۷اش )کشد و برچسب شناسهمی

 فراتر از قانون عمل کند و هرکس را که خواست بکشد. 

لمهای وسترن هم چرخشی جالب آن که درست موازی با این روند، در فی

به خاطر یک »بینیم که به طور خاص قهرمانش کلینت ایستوود است. فیلمهای می

.م( درست ۱۹۶۶ /۱۳۴۵« )خوب، بد، زشت».م( و ۱۹۶۵ /۱۳۴۴« )مشت دالر

پیش از قیصر بر پرده رفتند و به ویژه در ایران تماشاچیان از آن بسیار استقبال 

ی خاص رمانی روبرو هستیم که قانون را به شیوهکردند. در اینجا هم باز با قه

گیرد. در ضمن در هردوی این فیلمها کند و فراتر از قانون قرار میخود اجرا می

اِنیو موریکونِه موسیقی متنهایی به یاد ماندنی را ساخته که در آن از سازبندی 

یصر هم سنتی آمریکای التین استفاده شده، و چه بسا که بر موسیقی متن فیلم ق

 اثری داشته است. 

مضمون فیلم قیصر 

ی با این شرح دقیقا در بدنه

گنجد که موجی فرهنگی می

در آن هنگام غرب را در 

پیمود و از راه سینما می

های دیگر به سریعتر از رسانه

شد. این نکته ایران منتقل می

جای تامل دارد که فیلمهایی 
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دادند به این غ از قانون را نمایش میفارپرست و که چرخش خاورگرایانه، قهرمان

سرعت وارد ایران شدند و در مخاطبان و کارگردانان اثر کردند، در حالی که 

شد، چنین سینمای علمی تخیلی که در همین سالها دستخوش تحولی مهم می

 اثری به جا نگذاشت. 

را ساخت « ۲۰۰۱ی فضایی: ادیسه».م( ۱۹۶۸) ۱۳۴۷استانلی کوبریک در 

ستی کامل و تعیین کننده با سینمای علمی تخیلی پیش از آن محسوب که گس

در  «ماشین زمان«.م( و ۱۹۶۳) ۱۳۴۲در « جیسون و آرگوناتها»شد. پیش از آن می

 ۱۳۴۷.م( به نمایش در آمده بود و همزمان با آن در همان سال ۱۹۶۰) ۱۳۳۹

وز به یکی از مسیرهای هم اکران شد. اما این جریان که تا به امر« ی میمونهاسیاره»

اصلی روایت سینمایی تبدیل شده در آن روزگار تقریبا هیچ تاثیری در سینماگران 

 ایرانی باقی نگذاشته است.
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 «اندیشارنست نولته، سیمای یک تاریخ»نقد کتاب: 

 نشست رونمایی کتاب، نشر ثالث -۳/۵/۱۳۹۶شنبه سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به قلم زیگفرید گرلیش « اندیشیک تاریخ ارنست نولته؛ سیمای»کتاب 

به احتمال زیاد بهترین کتابی است که در شرح آرای این اندیشمند نوشته شده، 

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

 ی چنین اثری را بر عهده بگیرند.توانند ترجمهبهترین کسی بودند که می

ته اندیشمندی بحث برانگیز است که هم یکی از بارورترین و ارنست نول

شود و هم به خاطر ی تاریخ و فلسفه محسوب میپرکارترین اندیشمندان حوزه

هایی که تحمل کرد، به یکی از پر سر و صداترین و اش و حملهآرای جسورانه

 ترین اندیشمندان معاصر تبدیل شد.در ضمن منزوی

گیرد که ها را در بر میای گسترده از موضوعپژوهشهای نولته دامنه

ی اند. این محور یگانه که دغدغهشان در اطراف محوری یگانه سازمان یافتههمگی

شود، ظهور و سقوط فاشیسم در قرن بیستم است. ی نولته محسوب میعمرانه
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اش را تحت تاثیر قرار داد و رخدادی که به طور مستقیم زندگی نولته و خانواده

 به مرگ برادرش و ویرانی کشورش منتهی شد.

های جهان آلمانی زبان جایگاهی ممتاز را نولته در جغرافیای اندیشه

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

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

شناسان مارکسیست اهمیت یافت. با این همه نولته این و جامعه ی مورخانجبهه

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

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

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

ای . به همین خاطر است که از حدود سی سال پیش مهمترین جدال رسانهنکرد

ترین و شرمانهی آثارش در گرفته و بخشی از بیدر اروپا درباره

اش و از بین بردن اعتبارش به کار ها برای ساکت کردنترین روشغیرشرافتمندانه

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

گرا و نومارکسیست پشت سر ی اندیشمندان چپداشت، و با این که تقریبا همه

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

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

اش به که موضع نظریمحدودیت روبرو کرد، با این همه امروز شکی نیست 

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

ی فاشیسم است و آثار پرحجم و پرشمارش چالشهای نظری کتابها درباره

 ی گذشته به اثبات رسیده است.اش طی دههای را برانگیخته که بارور بودنجدی

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

گیرد، ی نوشتارهای نولته را در بر میآثار وی نگریسته است. اثر او که تقریبا همه

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

چالشها و  دهد و عالوه بر طرح پاسخهای مورد نظر او،سامان یافته به دست می
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ی ظهور این پاسخها و اختالف نظرها بر سرشان را هم ماهرانه زمینه جدلها و بافت

 دهد.نمایش می

های اصلی بحث نولته چنان که گرلیش برشمرده، عبارتند از سرشاخه

ی علم، پدیدارشناسی و تاریخ فاشیسم، ماهیت شناسی تاریخ و فلسفهروش

کشی ماجرای نسل ی مارکسیسم، جایگاه آلمان در تاریخ اروپا،کارانهمحافظه

شناسی تاریخی جنبش چپ، و بنیادگرایی یهودیان و دامنه و دالیل آن، جریان

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

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

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

کند و بر آن مبنا پیوندهای میانشان را مورد تحلیل سازی مدرن فهم میعقالنی

 دهد. قرار می

 

 

 

 

 

 

 

های فلسفی و در ضمن سازیروش نولته به خاطر درآمیختن با مفهوم

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

ی ای که از هوسرل تا هایدگر به ارث برده را با شیوهاو میراث پدیدارشناسی

نگاری آلمانی درآمیخته و به ترکیبی منسجم و خردپسند مند تاریخعقالنی و روش

اند. خوشبختانه دکتر تدینی ی آثار نولته در بستر آن نگاشته شدهرسیده که بدنه

ی آثار او به آید، کارِ بزرگ ترجمهی نولته هم به شمار میکه تنها شاگرد ایران
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ی نولته به پارسی را بر عهده گرفته و تا به حال چندین کتاب از نولته و درباره

ی این توان پیش درآمدی بر همهپارسی برگردانده است. کتاب گرلیش را می

نیز کارکرد نوشتی بر آنها بندی و پیکتابها دانست، که در ضمن همچون جمع

 دارد.

دامنه و پرشاخه است و در این ی آثار نولته بسیار فراخبحث درباره

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

کنم بدان گیری شخصی و داوری نظری بسنده میچند نکته و اشاره به چند موضع

ام را دقیقتر گیریآثار وی دالیل این موضعامید که عالقمندان پس از خواندن 

 دریابند.

نخستین نکته آن که خواندن نولته برای کسانی که امروز در ایران به 

اندیشند، ضرورت دارد. نولته یکی از واپسین مدافعان شان میهویت و تاریخ

نگاری آلمانی است، و این چارچوبی است که سخت و قدرتمند سنت تاریخجان

شناسانه بر رویکردهای موردپژوهانه و ز نظر استحکام روششک ابی

ی بریتانیایی برتری دارد. ما ایرانیان امروز در وضعیتی تاریخی قرار زدهسیاست

اش از گناه مان و پاکیزه بودنداریم که از سویی به خاطر دیرپایی تاریخ طوالنی

دیگر به خاطر استیالی  ماند، و از سویها میی موقعیت آلمانیو جرم به واژگونه

اش به امری نگاری و کوشش برای تبدیل کردنی تاریخزدهسرمشقهای سیاست

ی تاریخی مردم آلمان برانگیز، به خودانگارهآور و تفرقهمبهم و تخیلی و شرم

اش و شباهتی پیدا کرده است. هرچند که تاریخ ایرانیان و گستره و پیچیدگی

اش به هیچ عنوان با ت ملی ایرانی و تناوری تاریخیدار بودن هویهمچنین ریشه

دانشگاهی برای -مورد آلمان شبیه نیست، اما در هردو مورد کوششی سیاسی

بینیم که هم در ایران زدایی و جعل تاریخ و فروپوشاندن هویت ملی را میهویت

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

ا نیز با خود همنوا کرده است. از این رو خواندن آثار نولته جدای از محتوای ر
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ای برای آموختن مقاومت نظری در برابر قدرت شان، شیوهارزشمند و موضوع مهم

 هم هست. 

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

کند. تصویر ذهنی کل جهان اشاره میاروپای قرن بیستم، و بنابراین تاریخ معاصر 

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

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

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

ی ساالری )در نسخهزادی و دادگری و مردماش( یا آروایت مارکسیستی

ی بینیم که سرسپردهاش( را داریم و در مقابلش ملتهایی وحشی و بربر را میلیبرال

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

 اند. اندیشمندان و ارتکاب هولوکاست بوده

ارها در فیلمها و سریالها، رمانها و این تصویر دوقطبی ساده که بارها و ب

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

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

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

شان ی شهروندانبودند، چطور از پشتیبانی مردمی و وفاداری سرسختانهستمگر 

ها و جنایتها تنها به این جبهه منحصر بوده، چرا کشیبرخوردار بودند؟ یا اگر نسل

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

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

نمایند، به سرعت به بینیم؟ پرسشهایی از این دست که ساده و ابتدایی میمی

ای گانههای سهیابند. مثال این که پیوند میان ایدئولوژیپرسشهایی عمیقتر بسط می

ی جنگ که در جریان جنگ جهانی دوم با هم درآویختند چه بوده است؟ رابطه

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

 چگونه بوده است؟ 

کشد که امروز اهمیتی ی این پرسشها خواه ناخواه به مسائلی میدامنه

آورند. مثال هایی مستقر در قدرت فراهم میسیاسی دارند و مشروعیتی برای جناح

ای داشته و چرا ها به واقع چه دامنهکشی یهودیان به دست آلمانیاین که نسل

ها و ها به دست انگلیسیها به دست ترکها و هندیکشی ارمنیمتمایز از نسل

و این پرسش مهم که در نهایت برای  شود؟ها به دست روسها قلمداد میایرانی

یر در جنگ جهانی دوم سودمندتر و ی درگمردم ایران زمین کدام جبهه

 اند؟بودهتر و بهتر میبخشرهایی

ی مهم در آثار نولته آن است که مجالی برای طرح بنابراین دومین نکته

ی تاریخ قرن بیستم اروپا و به ویژه جنگ جهانی دوم به پرسشهای بنیادین درباره

بدان در اختیار  مند را برای پاسخگوییدهد و دستگاهی منسجم و روشدست می

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

رویکرد عقالنی و مستدلی برای ما ایرانیانی که به زور به یکی از دو جبهه چسبانده 

مان را صرف مقاومت در برابر استعمار همان های قبلی و بعدی تاریخشدیم و دهه

 ان دارد.جبهه کردیم، اهمیتی دوچند
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ی مهم در آثار نولته آن است که مفاهیمی نو و چارچوبهایی سومین نکته

کند. قالبی نظری که به ویژه برای فهم تاریخ تازه برای فهم تاریخ عرضه می

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

توان برای بنیاد کردن دستگاهی رود و میمیاش از آن هم فراتر اما کارسازی

 نظری برای بازخوانی تاریخ ایران نیز بسیار از آن آموخت.

ای که ناگزیر باید در پایان این نوشتار بدان اشاره گیری نظریاما موضع

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

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

دلیل ای و بیهایی کلیشهپوشی کرده و در نقاطی همنواییدر ساحت پرسش چشم

دهد. نولته تا پایان عمرش که تا سال گذشته ادامه را با آرای هنجارین نشان می

ی جنبشهای داشت، ذهنی چاالک و زاینده داشت و واپسین اثرش درباره

دهد که هم اطالعاتش روزآمد بوده و هم تا پایان ی اسالمی نشان میرایانهبنیادگ

ی نماید که تجربهنگریسته است. با این همه چنین مینگری به امور میکار با ژرف

شده، باعث های برخاسته از حمالتی که به او میکامیشک تلخاش، و بیزیسته

و گاه به الزامات دستگاه نظری خویش  کارانه رفتار کندشده تا در جاهایی محافظه

های نولته باید به دقت سازینیز وفادار باقی نماند. این بدان معناست که مفهوم

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

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

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

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

 تا مرزهای طرح پرسشهای نو ادامه یابند.
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 خاقانی شروانیاز هایی گزیده بیت

 (تبریز ۵۷۰ -شماخی ۵۰۰)

 ده نظر کن هانهان ای دل عبرت بین از دی

 ی عبرت دانایوان مدائن را آیینه    

 خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی 

 کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان    

 از آتش حسرت بین گریان جگر دجله 

 خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان    

  گر دجله در آموزد باد لب و سوز دل 

 شداننیمی شود افسرده نیمی شود آت    

 ی ایوان بگسست مدائن راتا سلسله 

 در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان    

 ی هر قصری پندی دهدت نو نودندانه 

 پند سر دندانه بشنو ز بن دندان    

 گوید که تو از خاکی ما خاک توایم اکنون 

 گامی دو سه بر ما نِه اشکی دو سه هم بفشان    

 گیتی آری چه عجب داری کاندر چمن 

 جغد است پی بلبل نوحه است پی الحان    

 ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 

 بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن    
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 گویی که نگون کردست ایوان مدائن را 

 فلک گردان یا حکم فلک گردان محک    

 گریدی من خندی کاینجا ز چه میبر دیده 

 ه کاینجا نشود گریانخندید بر آن دید    

 اینست همان ایوان کز نقش رخ مردم 

 خاک در او بودی دیوار نگارستان    

 این است همان درگه کاو را ز شهان بودی 

 دیلم ملک بابل هندوشک ترکستان    

 اینست همان صفه کز هیبت او بردی 

 بر شیر فلک حمله شیر تن شادروان    

 نه از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ 

 زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان    

  ای شه پس پیل افکن کافکنده بشد پیلی 

 شطرنجی تقدیرش در ماتگه فرمان    

 مست است زمین زیراک خورده است به جای می 

 در کاس سر هرمز خون دل نوشروان    
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 کسری و ترنج زر پرویز و به زرین 

 بر باد شده یکسر با خاک شده یکسان    

 تی که کجا رفتند آن تاجوران اکنونگف 

 زایشان شکم خاکست آبستن جاویدان    

 چندین تن جباران کاین خاک فروخوردست 

 این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زایشان    

 از خون دل طفالن سرخاب رخ آمیزد 

 این زال سپید ابرو واین مام سیه پستان    

 ی عبرت کنخاقانی از این درگه دریوزه 

 تا از در تو زاین پس دریوزه کند خاقان    

 این بحر بصیرت بین بی شرب از او مگذر 

 کز شط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان    

 اخوان که ز راه آیند آرند ره آوردی 

 این قطعه رهاورد است از مهر دل اخوان    

 بنگر که در این قطعه چه سحر همی راند 

 قل خوانی عامسحور مسیحا دل دیوانه    
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 آسمان چون من سخن گستر بزاد  چون زمان عهد سنایی در نوشت

 خاک شروان ساحری نوتر بزاد چون به غزنین ساحری خاکی گذشت

 ای نو زاین کهن منظر بزادطوطی ی خاکی گذشتبلبلی زاین بیضه

 مبدعی فحل از دگر کشور بزاد  مفلقی فرد ار گذشت از کشوری

 پنجم اقلیم آیتی دیگر بزاد  یم چون رفت آیتیاز سیم اقل

 چون سر آمد صبح صادق خور بزاد چون به پایان شد ریاحین گل رسید

 آفتاب از دامن خاور بزاد  ماه چون در جیب مغرب برد سر

 سلجق عهد از بهین گوهر بزاد  جان محمود ار به گوهر باز شد

 اسکندر بزادچون فرو شد بهمن   در فالن تاریخ دیدم کاز جهان

 از قضا موسی پیغمبر بزاد یوسف صدیق چون بر بست نطق

 شافعی آخر شب از مادر بزاد  اول شب بوحنیفه در گذشت

 آیت روز از مهین اختر بزاد  گر زمانه آیت شب محو کرد

 گر شکوفه فوت شد نوبر بزاد  تهنیت بادا که در باغ سخن

*** 

  روندخاقانی آن کسان که طریق تو می

 ند و زاغ را روش کبک آرزوستزاغ

  گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار

 کو زهر بر دشمن و کو مهره بهر دوست؟
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 میدان فردوسی      از شعرهایم:

 ۱۳۷۶فروردین   

  

 فریبنده تندیس آن مرد سنگى نشسته است بر اوج یک برج خارا 

 درد و تنگىست از دلش پاره پاره گواردست و غم مىبه جایش نشسته 

  

 ولى خون فشاند دل پرگزندش  اگرچند سبز است جاى نشستش 

 جاى بلندش ،بُوَد گرچه مغرور  ى خاره جانش فسردهبر آن باره 

  

 برومندْ فرزند ایران نشسته کتابى است در دست و در زیر پایش 

 ز وزن سخن قاعده در شکسته زمان را شکافد ش چه سنگیننگاه 

   

 

 

 

 

 

 ستاده بر آن پاره سنگِ سپیدِ  ودند توزیع شکلشتجسم نم 

 که نام سترگش به میدان نهاده  پاک باشد نمادش که فردوسىِ 

  

 اش جاودانىشده برج شهنامه چنان کوششى کرد کز طرح شعرش 

 حل به تیزاب شعرش، جوانى ولی  سخن را روالی دگر داد نظمش
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 اهرمن سرشکسته ز طغیان او به پردیس ایران شده نذر، شعرش 

 به شهنامه و خود به برجى نشسته  سپرده همه ارث و میراث نامش 

 

 لبش همچو چشمه شد آتشفشانى  به امید سرخ کهنساله کشور

 هر اخگر دو صد شعر زاید زمانى  صد اخگر از این کوه تنها برآمد 

  

 است مردهاست و گشتهنگونسار گشته  طلسم سیاهى، ز اعجاز طوسى 

 اگرچه از این زخم، جانش فسرده شد در نظم حل ریخور تاهمه ج 

 

 

 

  

 فراوانتر از کهکشان شد غریوش از این جوشش ناب خندید ایران 

 بشد آریا خاکش و خود خدیوش  دل پارس جنبید و ایران رها شد 

  

 ز فرجام، نیکى نگنجد به خاکش   اگرچه از او ببر ایران بجنبد 

 که خاکسترى گشت تندیس پاکش شکست از ستم آرزوهاى طوسى 

 

 وز آن پرچم شورش آراست جنگى چو کاوه وى از واژه بیرق تراشد 

 شکسته بلور دل مرد سنگى شکستِ نبردش چُنان قلوه ریگى 
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 برفته است بر باد فرزند ایران  هاى فرتوت سنگىبه زیر قدم 

  درد پنهانشده فاسد و کشته از   همه آرزوها نهفته به ذهنش 

 

 اندوه در چشم خسته زند موجْ نشسته است آنجا، خمیده است نظمش

 ایران شکسته طلسمی ولی بال بخشکیده چشمش به دیدار رستم

  

 درخشد ز شور سحرگاه، نورى پیرش دانای به هر صبح در چشمِ 

 به هر شب ولى باز خُسبد به گورى  شود زنده امید خاکسترینش 

  

 ه طغیان کند باز، ایران خدایىب مخور غصه اى ققنس سنگ پیکر 

 رهایی، رهاییرسد بار دیگر  کند دیر و زود این شبانگهگذر مى 
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 ی ماهنگاره  

 های نو بر آیینی کهنمراسم حج امسال و تاثیر رسانه
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  راهبرد لذت ـ گریزراه رنج  

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

ه نماید. کند که مقدار لذتِ دریافتی را بیشینه و میزان رنج را کمینسازماندهی می

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

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

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

مانند. فضای در فضای حالت لذتِ من میهایی آشنا و پیموده شده راههو خط

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

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

یاتى عملتوان آن را شکلی از و می کنداز هم متمایز مىدر این فضا را به لذت 

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

 یابد.مى

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

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

های این اصل آن ود. یکی از مشتقشمحدود ماندن راهبردهای لذت منتهی می

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

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

 .شوندقلمداد میبد 

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

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



  صد و نود وهزار و سی مهر ماهم/ هنپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

ساختهاى قدرت حاکم بر تعیین شکل فضاى حالت رفتارى شود. روانی منتهی می

شود، و در نتیجه فضاى حالت پاداش انعطاف و قابلیت هرگز مشاهده و نقد نمى

 دهد.ى خود را از دست مىتوسعه

  :دهای لذت به لحاظ نظری نامحدود هستند و آزادی من راهبر راهبرد حافظ

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

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

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

کنند؟ چرا؟ آیا معیارهایی عام یرهای جدیدِ پرهیز از رنج را مهار میبردن یا مس

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

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

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

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

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

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

 نماید؟ گونه مىاینماالً برای ایشان شما احتهایى از راهبرد لذت بخش

 

 

  

 شناسنده

 انتخابگر کنشگر

 عقالنیت

 عواطف

 اشون

 اشموغ

 آرمان

 هدف

 برنامه

 نقشه

 راهبرد لذت

 گریزراه رنج
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 اول شهریوررام: 

 

نخستین روز از شهریور ماه در تاریخ ایران زمین را رخدادهایی متنوع  

ابوبکر مصادف بوده است. در چنین روزی به سال سیزدهم هجری خورشیدی 

ی فتوحات مسلمانان را به سرعت و دامنه درگذشت و عمر به خالفت رسید

 ۶۲۱رش داد. این پیشروی همچنان تا شش قرن بعد ادامه داشت و در سال گست

ی قسطنتنیه توسط مسلمانان برج داوود که ارگ شهر بود به در جریان محاصره

. یک و نیم قرن بعد بالی مغول آمده و از سر دست سربازان خوارزمی فتح شد

تاخت و تازهای اقوام ایرانیان گذشته بود، اما هنوز در حواشی قلمرو ایران زمین 

سپاهیان هجری خورشیدی  ۷۶۱به سال  بیابانگرد ادامه داشت و در چنین روزی

 . اردوی زرین به رهبری توقتَمیش مسکو را محاصره کردند

ی سلطان سلیم جنگ چالدران با پیروزی شکننده ۸۹۳در اول شهریور  

رد نزدیک به صد اول عثمانی بر شاه اسماعیل صفوی به پایان رسید. در این نب

هزار سرباز عثمانی مسلح به توپ و سالح آتشین با ارتشی صفوی که نزدیک به 

گرفت رویارو شدند. ایرانیان چون استفاده از توپ و پنجاه هزار تن را در بر می

جنگیدند و هرچند در دیدند تنها با سالح سرد میتفنگ را خالف جوانمردی می

ها وارد آوردند دند اما چنان تلفاتی به عثمانینهایت با تلفات زیاد شکست خور

که سلطان سلیم کمی بعد به قلمرو خود بازگشت و دولت عثمانی برای مدتها 

 اش را از سر بیرون کرد.اندازی به مرزهای شرقیفکر دست
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 جنگ چالدران 

 به روایت

 ای عثمانینگاره

 

 

 

 

 

خسرو میرزا  (ق۱۲۴۵صفر  ۲۲) ۱۲۰۸اول شهریور سال  یکشنبهروز  

های پیشگام ایران جدید بود به نمایندگی از کشورمان با قاجار که از دیپلمات

( ق۱۳۲۵رجب  ۱۵) ۱۲۸۶اول شهریور سال  نبهتزار روس مالقات کرد. روز ش

 خواهان پیوسته بود به عضویتالسلطان صدراعظم ایران که به مشروطهامین اتابک

ر نشست مجلس فرمانفرما زمانی که در درآمد. در همین روز د جامع آدمیت

زاده و مخبرالسلطنه به این کرد احساساتی شد و گریست و تقیمجلس نطق می

وزیر  ۱۲۸۸اش شد. دوسال بعد در ی رنجیدگیخاطر ریشخندش کردند که مایه

اکرم از حکومت تهران عزل و به جای وی میرزا شکراهلل خان معتمد خاقان که 

 ود منصوب گردید.از مشروطه خواهان ب

برای  سرکشی کلنل پسیان در مشهد باال گرفت و ۱۳۰۰در اول شهریور 

ی های هوادارش و مقابله با تهدید دولت مرکزی همهمجهز کردن ژاندارم

. او در همین مصادره و ضبط شدوی در خراسان به دستور ها خودروها و گاری

منصوب ئیس پلیس خراسان رو حسابدار ژاندارمری را به سمت علم الدوله روز 

به حسین عالء وزیر مختار ایران در پاریس دستور داده شد تا  ۱۳۰۷در کرد. 

به دستور میرزا عیسی کند. پانزده نفر معلم برای مدارس متوسطه ایران استخدام 
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خان صدیق رئیس اداره تعلیمات عمومی تشکیالت مدارس متوسطه تغییر یافت 

دو سال  ته علمی، ادبی و تجارتی تقسیم گردید.و دوره دوم متوسطه به سه رش

صولت الدوله و شد و  شورش علی خان ساالر حشمت سرکوب ۱۳۰۹بعد در 

 که با او ارتباط داشتند به دستور رضا شاه دستگیر شدند.  سردار اسعد

آشوب ناشی از استیالی متفقین بر ایران هنوز پا  ۱۳۲۱در اول شهریور 

باقر و  کابینه را ترمیم کردوزیر در چنین روزی  ستبرجا بود و احمد قوام نخ

گماشت. دفتر به وزارت کشور را به وزارت دارائی وجواد عامری را کاظمی 

همچنان مقررات حکومت نظامی داد و گوشزد کرد که اعالمیه وزیری هم نخست

 ۱۳۲۲شوند. یک سال بعد در برقرار است و قانون شکنان به سختی مجازات می

 .گیری کردی اکبر سیاسی وزیر فرهنگ از کار کنارهدکتر عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۳، احمد امیراحمدی (۲، محمدحسین فیروز (۱: ۱۳۲۵در السلطنه کابینه دوم ائتالفی قوام

 .فریدون کشاورز (۶، احمد قوام (۵، انوشیروان سپهبدی (۴، مظفر فیروز

 

توده  در شهرهای ساری و شاهی بین اهالی وافراد حزب ۱۳۲۴در 

زدوخوردی به وقوع پیوست عده زیادی از طرفین مجروح شدند از طرف دولت 
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دویست ژاندارم برای ایجاد امنیت گسیل شد که در فیروزکوه نیروی شوروی 

وزیر امور در نتیجه  جلوی آنها را گرفت و اجازه حرکت به سمت شمال را نداد.

 ۱۳۲۵سه سال بعد در  .خارجه یادداشتی در این مورد تسلیم سفارت شوروی کرد

کردند عشایر فارس دست به یاغیگری زدند و از اطاعت حکومت مرزی سرپیچی 

آن سو گسیل به عنوان بازرس ارتش به را سرلشگر فضل اهلل زاهدی که در نتیجه 

 کردند. 

کودتا کرده و مصدق  ۱۳۳۲هفت سال بعد همین سرلشکر زاهدی به سال 

 یاعضارسیده بود. او در چنین روزی را سرنگون کرده بود و به صدارت 

 ،علی اصغر حکمتمعرفی کرد که در میانشان نام رجال قدیمی مانند را  اشکابینه

سرتیپ محمد حسین و احمد حسین عدل، دکتر علی امینی، دکتر جهانشاه صالح، 

ست یشاه در یک مصاحبه مطبوعاتی با بدر همین روز  .خوردبه چشم می جهانبانی

پس از بازگشت به کشور  یاداره یبرنگار و عکاس خارجی دربارهو پنج نفر خ

دو  های اطالعات و کیهان توقیف شدند.روزنامهقدرت سخن گفت و همزمان 

که از سازمان بر اساس الگویی ستاد ارتش هم  -۱۳۳۴در اول شهریور -سال بعد 

تاد یک ستاد مشترک و سه سوامگیری شده بود بازآرایی شد و  نظامی آمریکا

سپهبدعبداهلل هدایت وزیر جنگ شکل گرفت و  نیروی زمینی و هوایی و دریایی

به هم گیالنشاه  اهلل. سرلشکر هدایترا هم بر عهده گرفت ریاست ستاد مشترک

 رسید. ریاست ستاد هوایی 

اول شهریور از نظر زادگان و رفتگان ایرانی نیز مهم است و مردانی  

اند. مهمتر از همه آن که ابن سینا شده یا درگذشته خوشنام و اثرگذار در آن زاده

هجری خورشیدی در بخارا زاده شد. در دوران  ۳۵۹در چنین روزی به سال 

، ۱۳۰۱در  نازک المالئکه شاعر عراقی، ۱۲۹۹معاصرمان هم هوشنگ سیحون در 

 ۱۳۶۲در آتنا فرخزاد شاعر و رهبر مذهبی سوئدی و  ۱۳۴۰در محمد باقر قالیباف 

 شدند.  زاده
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هجری  ۱۹۷در میان رفتگان این روز مهمتر از همه امام رضا است که در 

عثمانی در سلطان عبدالمجید دوم خورشیدی درگذشت. در دوران معاصر هم 

 درگذشتند. ۱۳۶۹پرویز ناتل خانلری در و  ۱۳۲۳

  

 

 

 

 هوشنگ سیحون   ناتل خانلری  المالئکهنازک

 ژرژ کوویهاند عبارتند از ین روز زاده شدهنامداران دیگر انیرانی که در ا

(، ۱۲۰۸)موریتس کانتور ریاضیدان آلمانی  (،۱۱۴۸) دان نامدار فرانسویطبیعی

حواری بومدین دومین رئیس جمهور (، و ۱۲۳۱فیلسوف تاریخ )آرنولد توینبی 

 (.۱۳۱۱)الجزایر 

 

 

 

 

 دوم ، حواری بومد، عبدالمجید ژرژ کوویهآرنولد توینبی، : به چپ راستاز 

 

این روز در تاریخ جهان هم به نسبت پرجنب و جوش بوده است. در  

پس از حمله ی سزار پسرخواندهاوکتاویانوس  پیش از میالد ۳۰اول شهریور سال 

بر مصر و پیروزی بر دشمنانش دستور داد سزاریون پسر سزار و کلئوپاترا و 

درست ده سال بعد ا اعدام کنند. مارکوس آنتونیوس آتیلوس پسر مارک آنتونی ر

شده بود و در آگوستوس اولین امپراتور پ.م همین اوکتاویانوس با لقب  ۲۰در 

برگزار کرد و صلح با ایران اشکانی را رم جشن بزرگی در معبد وولکان این روز 
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ها در مقابل گرفتن امتیازهایی جشن گرفت. اشکانی

سال  ۳۳ ی رومیان کههای ارتش شکست خوردهدرفش

پیش در جنگ حران از دستشان به در شده بود را به 

  ایشان پس دادند.

 میالدی ۷۹حدود صد سال پس از این مراسم، در سال 

–برای بزرگداشت وولکان  را جشنوقتی رومیان همین 

برگزار  -(روبرو)تصویر  خدای آتشفشان و آهنگری

 !رگ رومی انجامیدو به نابودی سه شهر بز د، کوه وزو فوران کردکردنمی

های آلمانی هِرولی و ی قبیلهاودوآکر رهبر اتحادیهمیالدی  ۴۷۶در سال  

ناپلئون مصر  ۱۱۷۸. در اسکیریان توسط سربازانش به پادشاهی ایتالیا برکشیده شد

و امپراتور شود، و در  را ترک کرد و به فرانسه رفت تا قدرت را به دست بگیرد

گاه جنگ قوای انگلیسی در آغاز ۱۲۱۸

اول تریاک با چین بندرگاه کوچک هنگ 

 .کنگ را تصرف کردند

 ۱۳۱۸در اول شهریور سال 

ی دوستی آلمان نازی و اتحاد عهدنامه

جماهیر شوروی توسط مولوتوف و 

، اما این قرارداد تروپ امضا شدریبن

 ۱۳۲۱فرجامی نداشت و سه سال بعد در 

د. تلفات این جنگ که پنج ماه و آغاز شمیان همین دو کشور جنگ استالینگراد 

ی میلیون نفر از جبهه /۱/۱ی آلمان و هزار نفر از جبهه ۷۲۸ده روز به درازا کشید، 

تانک و شش هزار  ۱۵۰۰هواپیما و  ۹۰۰ها شوروی بود. در این جنگ آلمانی
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تانک و نزدیک به شانزده  ۴۳۴۱هواپیما و  ۲۷۶۹توپ از دست دادند و در مقابل 

 روسی را از میان بردند.هزار توپ 

 

 

 

 

 

 

ی چرخشی در جنگ جهانی دومی بود و آغاز شکستهای استالینگراد نقطه

قوای  ۱۳۲۳شد. به دنبال این روند در اول شهریور ها محسوب میبزرگ آلمانی

متفقین مارسی را فتح کردند، در همین روز میکائیل شاه رومانی از پیشروی متفقین 

را از قدرت عزل کرد و  -مارشال آنتونسکو–رهبر دولتاحساس نگرانی کرد و 

ی این افراد پیشتر ی خود را از متحدین به متفقین تغییر داد. همهرومانی جبهه

اتحاد  هم ۱۳۲۴یک سال بعد در  هوادار آلمان بودند و با هیتلر متحد شده بودند.

نی ساخت و جماهیر شوروی تبدیل کردن اسیران ژاپنی به کارگران برده را قانو

 های کار اجباری فرستاده شدند.اسرای جنگی به اردوگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 میکائیل و آنتونسکو
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 ۱۳۴۹رخدادهای سیاسی دیگر اول شهریور در روزگار ما آن بود که در 

تبارهای آمریکا بزرگترین اعتصاب ی کارگری مکزیکیسزار چاوز رهبر اتحادیه

« اعتصاب بشقاب ساالد»ن جریان به کشاورزان را در این کشور آغاز کرد. ای

و در همین  ارمنستان از شوروی اعالم استقالل کرد ۱۳۶۹در  شهرت یافته است.

مقر حکومتی باب العزیزه به  ۱۳۹۰، و در آلمان غربی و شرقی متحد شدند روز

 . دست شورشیان لیبی افتاد و معمر قذافی از قدرت سرنگون شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ دین اروپاییان هم روز مهمی بوده است. در سال اول شهریور در  

های فرانسوی که با تحریک شارل نهم غوغای کاتولیک هجری خورشیدی ۹۵۱

و مادرش کاترین دو مدیچی تشدید شده بود، باعث شد طی کشتار سن 

بارتولومیو بخش بزرگی از جمعیت پروتستان فرانسه )بین ده تا سی هزار تن( که 

 ودند کشته شوند. پیرو کالون ب
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ی توماسی برای گرواندن ششصد معلم آمریکایی وابسته به فرقه ۱۲۸۰در 

ها به دین مسیحیت به این سرزمین سفر کردند و در مانیل از کشتی پیاده فیلیپینی

اعراب به حبرون که مقر یهودیان هوادار انگلیس بود حمله  ۱۳۰۸، و در شدند

ن این شهر را  کشتند. باقی یهودیان از حبرون بردند و بیش از شصت تن از یهودیا

 .شورای جهانی کلیساها تاسیس شدهم  ۱۳۲۷در  گریختند.

از رخدادهای پراکنده اما جالب دیگری که در این روز رخ داده، یکی 

برای اولین  ۱۳۰۲، دیگر آن که در زنجیر چرخ ماشین اختراع شد ۱۲۸۳آن که در 

 . انجام گرفتآسمان بار سوختگیری هواپیما در 

گروهی دزد مسلح کوشیدند از بانکی در استکلهلم دزدی کنند، اما هم  ۱۳۵۲در 

ی پلیس قرار گرفتند حاضران در بانک را گروگان ناکام ماندند و وقتی در محاصره

ها طی پنج روزی که گرفتار بودند شروع کردند به همدلی و گرفتند. گروگان

د که پس از آن به نام نشانگان استکهلم در همدردی با دزدان و این الگویی بو

گروگانگیری دیگری  ۱۳۶۹هفده سال بعد در شناسی و حقوق شهرت یافت.جامعه

صدام حسین در تلویزیون عراق ظاهر شد در حالی که با شماری از رخ داد و 

کرد. این که در واقع به گروگان گرفته شده بودند گفتگو می« مهمانان غربی»

اما در این میان احتماال  ا آمریکا را از حمله به کویت باز دارد.تهدیدی بود ت

ی شبکه ۱۳۷۰مهمترین رخداد معاصر در این روز آن بود که در اول شهریور سال 

 ( به روی عمومی گشوده شد.world wide webجهانی اینترنت )
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 ی اقلیم کردستانردباره

روند  کیاز  یملت تازه، بخش-دولت کیبرساختن  یبرا یکوشش بارزان یماجرا

 یادهایو بن یخیتار ینهیشیبه پ ستنیاست که بدون نگر یخیتار یرپاید

روزها  نیا ی. طافتیاش دست درباره قیدق یبه فهم توانیاش نمشناسانهجامعه

را  ادهایو بن نهیشیپ نیام امورد خوانده نیکه در ا ییاظهار نظرها یبخش عمده

 . انگاشتیم دهیناد

و به طور  ش،یقرن پ کیاست که از حدود  یروند م،یاکنون شاهدش هست آنچه

سال جنگ نخست  نی.م( آغاز شده است. در ا۱۹۱۸) ۱۲۹۷مشخص در سال 

داشت:  یرانیو فرهنگ ا نیزم رانیا یمهم برا امدیو سه پ دیرس انیبه پا یجهان

مهاجم  یتورامپرا (۲جان داد،  یطوالن یپس از نقاهت یعثمان می( دولت عظ۱

که  شیاتر-محور آلمان ییاروی( رو۳ د،یفروپاش یکیبلشو یبه دنبال انقالب یتزار

انگلستان به  یبا رهبر ییایدر یاروپا بودند در برابر قدرتها ینیزم یقدرتها

 انیکه پا افتیو چندان تداوم  د،یاستعمار غرب انجام ریناپذبرگشت شیفرسا

 تیاز جمع ینظر بخش بزرگ نیو از ا دیچدوم بساط استعمار را بر یجنگ جهان

 ها هستند. آلمان ونیمد ایدن

 یشمال یروسها بر استانها یصد ساله یطرهیسه رخداد مهم باعث شد س نیا

 نیزم رانیا یجنوب یبر استانها هایسیانگل یساله ستیدو یالیو است نیزم رانیا

شود. مردم قفقاز و سغد و مرو و خوارزم اعالم استقالل کردند  رییدستخوش تغ

که حاال مدرن  یایاستعمارضد یو هند و دکن با شعارها ریو مردم هرات و کشم

 یاستانها گریآن شد که ارتش سرخ بار د جهیهم شده بود به جنبش درآمدند. اما نت

)گرجستان، ارمنستان، داغستان، خوارزم، سغد، مرو، ورارود( را با  یشمال رانیا

)که  انیهم نه تنها شورش هند هایسیفتح کرد و انگل بیمه یخشونت و کشتار
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آن - یرده بود( را سرکوب کردند، که گاندگره خو یرانیا تیکامال با هو

جنبش  نیو ا دندیرا برکش -هندوستان  یرانیا یهاشهیبا ر گانهیب رکیز استمداریس

 یمسخ کردند. انگلستان و فرانسه در ضمن استانها عیسازشکار و مط یانیرا به جر

در  یرسم ورو عربستان( را که به ط انرودانی)آسورستان و م نیزم رانیا یغرب

استوارتر بود را اشغال  رانیبا ا شیوندهایپ یاز نظر فرهنگ یبود ول یعثمان اریاخت

 کردند. 

سرنوشت اقوام  نییاز حق تع کخواهانهیلوحانه اما نکه ساده لسونیوودرو و فشار

باعث  کهایبلشو یضداستعمار یبا شعارها بیدر ترک کرد،یم یکوچک هوادار

 سیرا با تاس میشوند استعمار مستق ریناگز سیروس و انگل انیچشد مستعمره

به  نیزم رانیا یشمال یاستانها جهیکنند. در نت نیگزینشانده جادست یدولتها

 یملتها-شدند و در جنوب دولت لیتبد یستیالیسوس یشورو یهایجمهور

 داریو عربستان پد لیو اسرائ نیو لبنان و فلسط هیمثل عراق و سور ینوظهور

 آمدند.

 یالیدر منطق است یستینوظهور کمون یو امپراتور یسیانگل یسنت استعمارگران

و  خیبا جعل تار یعنیهمگرا بودند،  یبیبه شکل غر نیزم رانیخود بر قلمرو ا

مشترک مردمان را مخدوش  یجمع یخاطره یخیتار یادمانهاینابود کردن 

بودند را به  یرانیا شاوندیو خو نیهمنش یهارهیت شتریکه پ یاقوام کردند،یم

-دولت لیرا ستون فقرات تشک تیمفهوم مدرن قوم ختند،یبا هم برانگ یدشمن

 یقرار دادند، و به طور گسترده به دشمن فیکوچک و نوساخته و ضع یهاملت

 یخط رو رییتغ یو کوشش برا ،یمنع آموزش و پرورش سنت ،یبا زبان پارس

 ،یازبک ،یترکمن ،یزیقرق ،یعرب ،یارمن ،یگرج ،یاردو، ترک یآوردند. زبانها

شبه به  کیبودند  یرانیا یهارهیت یقوم یاز آن زبانها شیکه تا پ یو هند یبنگال

 یبا زبان مل شیوندهایشدند و کوشش شد تا پ دهیبرکش یزبان مل یمرتبه
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 ییفرهنگ و دانا یدر عرصه اریتمام ع یافاجعه امدشی( گسسته شود. پی)پارس

به عمق و وخامتش  توانیبا خواندن متون و مرور منابع م ابود، که تنه یعموم

 برد. یپ

 استیس شیروند. روند فرسا نیا یاست در ادامه یکردستان کوشش میاقل لیتشک

 یوانهید یکتاتورهایاز د تیفاسد، حما یکه با برگماشتن دولتها ،یرانشهریا

روند است  نیهمراه بوده است. ا یو قوم یمذهب یو دامن زدن به جنگها ز،یخونر

 یفیضع اریو بس وچکک اریبس یکشورها دنیچهل سال گذشته تراش یس یکه ط

و قفقاز را ممکن ساخته، و  انهیم یایآس یهایو جمهور یعرب یهانینشخیمثل ش

کرده  لیدر حال جنگ تبد یمتضاد یبزرگتر را به جفتها ییایجغراف یواحدها

 تیتثب خیتار ن،یزم رانیا یقرن گذشته خیشکل است که در واقع تار نیاست. به ا

-هند یضربدر یبوده که جنگها یزیست رانیمدرن، فاسد و ا یاسیس ینظامها

ارمنستان -جانیو آذربا نی+ لبنان+فلسطهیسور -لیعراق و اسرائ- رانیپاکستان و ا

داده، منابع  یقلمرو فرار نینخبه را از ا تیکه جمع ییاند. تنشهاآورده دیرا پد

 یکه در حالت عاد یایو انباشت اقتصاد ده،یمنطقه را به خارج مک یعیطب

 را ناممکن ساخته است. گرفتیشکل م رانیا زیزرخ یدر پهنه ستیبایم

 نیدولت تازه به نام کردستان است. ا کی لیامروز بر سر تشک یالمللنیب توافق

هر »و « کشور کیهر چاه نفت، »است که  نهیرید یآرزو نیا یتوافق در راستا

نادانسته  ایدانسته  یرانیو عوام ا هایغرب«. دولت کی ،یفرقه/ زبان قوم /تیقوم

 ییآرزو نیو ا نامند،یم انهیخاور م را نیزم رانیا ران،یاز بردن اسم ا زیپره یبرا

 نیحذف شود و با چن ایو جغراف خیتار یاز صفحه نیزم رانیکه ا نیا یاست برا

با  یشود که همگ نیگزیجا نهیشیپیمتعصب و ب یاز خرده دولتها یاشبکه

جنگ هستند، و در فساد و سرکوب و خشونت و  ریدرگ شانیهاهیهمسا

 جهیاشتراک دارند، و در نت یو زبان پارس یرانیا نگو فره خیبا تار شانیدشمن

که در اصل به دولت  ی. خطرسازندیم یرا منتف «رانیا یامپراتور» یایخطرِ اح
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از سر  ستیو معلوم ن کندیاشاره م یرانشهریا استیس یو بازساز یرانیا ریفراگ

 شانهم در نکوهش آن با دشمنان هایرانیاز ا یبالهت، که برخ ایاست  انتیخ

که  یکه مردم نیو سزاوارتز از ا تریعیطب یزیاند. وگرنه چه چصدا شدههم

اند، خواهان را برساخته خیتار یدولتها نیو دادگرتر نیترو گسترده نیکهنتر

 بازساختن آن باشند؟ 

راه نقد کردن  م،یبه مسئله بنگر یو عقالن یعلم یاندازواقعا از چشم میبخواه اگر

و  هیمثل عراق و ترک ییکشورها یاز وحدت مل یبانیکردستان پشت میاقل لیتشک

هستند که  نهیشیقرن پ کیبا حدود  ییشورهاک نهای. چون خود استین هیسور

کردستان در امتداد همان  میاقل یریگشکل یعنیاند. وجود نداشته نیاز ا شیپ

 دیو لبنان را پد هیو عراق و سور هیترک یکه کشورها ستیایمنطق استعمار

 ادینوظهور  یرا نقد کرد. خودِ کشورها نیا شودیرو با آن نم نیآورده، و از ا

ها فراهم تازه را همان یکشمکشها ینهیاز مشکل هستند و زم یشده بخش

 اند.آورده

است.  یمتفاوت ممکن و ضرور یاندازکردستان از چشم میاقل یریگنقد شکل اما

بر حسب سال و دهه، در وسعت قرن و  خیشمردن تار یانداز به جاچشم نیا

 انیور شدن در کشمکش ممحص یو به جا نگردیم مانیهزاره به منابع تمدن

 ییایدارند، پو ستکه امروز بلندگوها را در د یتیکم جمع یهاو فرقه هالهیقب

. ندیبیم یرانیتمدن ا یرا در سراسر حوزه یاسیکالن فرهنگ و زبان و قدرت س

 ای یترک اشیکه زبان مل یکشور شیقرن پ کیکه تا  دید میحالت خواه نیدر ا

 نیچن شیدایگرج باشد، وجود نداشته است، و پ ای یارمن ای یکرد ای یعرب

مثل  ایزبان  هیمثل ترک شانیجمع تیهو یکه شالوده یایاسیس یواحدها

بوده  رانگریو و نهیپرهز اریو بس یمدرن، متأخر، استعمار یباشد، امر نید لیاسرائ

 که ناموفق و شکست خورده هم از آب در آمده است. 
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 یگانهیکشور  کیما با  شود،یهزاره را شامل م میکه دو و ن یاندازچشم در

 یگوناگون و زبانها یهارهیکننده از ت رهیخ یکه با تنوع میسر و کار دار یرانیا

با پنج هزاره قدمت برنشسته، و  یایتمدن یرنگارنگ در حوزه انیمتفاوت و اد

قلمرو تکه  نیاست. تمام مردم ا هبود یپارس اشیهزار سال گذشته زبان مل یط

ده برابر  ییکشور مدرن اروپا نیتریمیکه از عمر قد یدوران یبرا رانهیتکه و و

 هیو تجز یشانیاند که گاه دستخوش پردولت داشته کیکشور و  کیاست،  شتریب

 ای باشد شروانشاه خواه–اش شده هیتجز یهاپارهاما همواره شاهان تکه شدهیم

 شانوانیدربار و د یرسم و زبان انددانستهیم یرانیخود را ا -ینبابر گورکا

 . اندپروردهیقلمرو را در سر م نیاتحاد مجدد کل ا یبوده و سودا یپارس

 گرِ ید یهامیکردستان، که اقل مینه تنها اقل م،یانداز به موضوع بنگرچشم نیاز ا اگر

 نیو ا دهندیهم اعتبار خود را از دست م یتمدن یحوزه نیشده در ا دهیتراش

وابسته به آنها و عوامِ گوش به  یهااست که دولتمردان و رسانه یلیاز دال یکی

. کنندیم زیپره یو ضرور یهیحرکتِ بد نیاز ا جیرا یفرمان و تکرارگرِ بالهتها

و جسورانه  زیانگشگفت یکه امروز از شدت مهجور یاطلبانهآن حرکت وحدت

و بافت  خینگاه کردن به تار یِعقالن. که همان کنش رسدیو ناممکن به نظر م

مشکل آن در  یدرباره یشیانداست، و چاره مانییایقلمرو جغراف یشناختجامعه

 میبه موضوع بنگر یو علم یعقالن یکه اگر با دستگاه ی. کارخیفهم تار از یبستر

ذهنها  ریدامنگ یاسیس یتابوها یاما به قدر رسد،یبه نظر م یهیو بد ریزناپذیگر

)و در  ییگراناممکن و باستان ییگراه که به سرعت به برچسبِ آرمانشد

هستند(  ییاروپا ییوهاکه الگ سمیو فاش سمیبا شوون ترشسوادانهیب یهانسخه

 . شودیم نییتز

و چالش قدرت در  تیهو یاما، تنها با فهم و حل معما نیزم رانیا مشکل

 یکه در س ینفر ونیلیم صدی. مشکل ما سشودیحل م نیزم رانیانداز اچشم

 ایکردستان  میتنها اقل م،یکنیم یتمدن کهن زندگ نیا یرانهیو یکشورِ نوساخته
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 نیا یهی. مشکل، تجزهاستیو بارزان هامی. مشکل ما مشکل اقلستین یبارزان

است  یرفت مهر انیاست، و مشکل از م اریبس یخودشمن یقلمرو به کشورها

 ینیو همنش د،یبخشیو تداوم م کردیم یرا صورتبند انیرانیمشترک ا تیکه هو

گوناگون را در کنار هم  یو مذهبها هامیو آداب و اقل هارهیبا ت یمردم یپشتو هم

 یمانیو محبت است و هم پ یهمدل یمعنا بهکه هم  ی. مهرساختیممکن م

 یروهایسه چهار نسل گذشته به دست ن یط ،یبه تازگ اریکه بس ی. مهریاجتماع

خودمان بر باد  انیاز م یابلهان ای انتکارانیاز آنها به دست خ شیو ب ینواستعمار

از  زانهیسترانیا یاسیس غیقرن تبل کی ریتاث ریرفته است. مشکل آن است که ز

جسارت و  نیو ا م،یترسیمان ممشترک تیمان و هومشترک خیبه تار ستنیرنگ

از خود را به دست  ادیخودبن یفیو تعر میستیخود با یکه بر پا میرا ندار یاستوار

و آنچه  میاست را دروغ بنام نیو آنچه دروغ میستیآن شجاعانه با یو پا میده

 و بالهت.  انتیو بالهت است را خ انتیخ

که  ینیو سهمگ دهیچیپ یو چالشها نیسرزم نیا یرپاید خیحرفها، تار نیتمام ا با

 هایمثل قبل زیمشکل ن نیا یکه گره دهدیرا م دینو نیاز سر گذرانده است، ا

را خوب بداند، چشم به راهِ  رانیا خیزود گشوده خواهد شد. هرکس تار ای رید

بر  هاییگشاگره نیاز ا کیاز هر ساست که پ یرانینو از آن ا یانداز تناسخچشم

 قد علم کرده است. خیتار یپهنه
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 «شناسی لذتعصب»فصلی از کتاب 

 نوروشیمی لذتوم: دبخش 

 

 

 

 

 

 

 های عصبی لذتناقل: نخستفتار گ

   

در جانوران پردازش اطالعات و شکست تقارن رفتارى در دستگاه عصبى   

تشکیل یافته  -هانورون-کارکردى  هاییشود. سیستم عصبى از واحدانجام مى

های انتقال واسطهکنند. این اى کار مىبیوشیمیایى ویژهرمزگان که توسط 

هایى هستند که نقش عصبى مولکول هایند. ناقلناقل عصبى نام داراطالعات 

انتقال پیام عصبى را از یک نورون به نورونى دیگر بر عهده دارند. این مواد با 

کنند. گذارى طلب مىبندى و نامتنوع باالى خود نظامى پیچیده را براى دسته

دهند: دسته نخست اسیدهاى امروزه این مواد را در سه دسته اصلى قرار مى

گیرد. دسته دوم شامل اى همچون گلوتامات و آسپارتات را در بر مىمینهآ
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شود. باالخره دسته سوم یا نوروپپتیدها هایى مثل دوپامین و سروتونین مىآمین

 1شوند.موادى مثل آندورفین و انکفالین را شامل مى

در تنظیم تعادل هورمونى بدن نوروپپتیدها در دو سه دهه گذشته نقش کلیدى 

هاى جدیدتر نقش سیار روشن شده و این امکان فراهم آمده تا با تکیه بر یافتهب

براى  Peptidergicاصطالح  نوروپپتیدها را در کارکرد مغز بهتر بشناسیم.

ابداع شد. این  3و وازوپرسین 2توسیننخستین بار براى بیان چگونگى عمل اکسى

 Peptideکرد از سه بخش مىها اشاره واژه به نوع ناقل عصبى گروهى از نورون

( تشکیل شده ic-عنى کار کردن( و پسوندِ نسبت ))یerg ، به معنى پپتیدى()

هاى هیپوتاالموسى رها شده و پس از ورود . دو هورمون نام برده از نوروناست

                                                 

 

1 Eccles, McGeer and McGeer, 1986. 
2 Oxytocin 

به سیستم گردش خون با عملکردى شبیه به هورمونها باعث دگرگونى خاصى در 

هاى ترشحى توان در سلوله این وضعیت را مىشوند. مشاببافتهاى هدف مى

ها نیز با وجود منشأ کلیوى نیز مشاهده کرد. این یاختهبخش مرکزى غده فوق

هاى عصبى ناقل یکه خود از زمره-جنینى عصبى خود آدرنالین و نورآدرنالین را 

اى بر ریزند. به همین دلیل هم اصوال به عنوان ضمیمهبه درون خون مى -هستند

 گیرند. ریز مورد اشاره قرار مىغدد درون

ها استثنا نبوده و این قضیه دهند که این مثالهاى جدیدتر نشان مىیافته

توان از اثر دوپامینِ هاى فراوان دیگرى هم دارد. به عنوان مثال مىمصداق

-خونى هیپوتاالموسى یهیپوتاالموسى بر هیپوفیز پیشین یاد کرد که از راه شبکه

3 Vasopressin 
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هاى پپتیدرژیک را با این توان نورونکند. به طور خالصه مىفیزى عمل مىهیپو

اثر کندتر و  ،ویژگیها مربوط دانست: ارتباط عملکردى با دستگاه گردش خون

و تاثیر از فواصل نسبتا دورتر. که این  ،تر نسبت به سایر ناقلهاى عصبىگسترده

 شود.م هورمونى مىمورد اخیر باعث شباهت این عملکرد با کارکرد سیست

بود که از  4پى -داران کشف شد مادهنخستین پپتیدى که در مغز مهره

تاثیر اسید سولفوریک بر مغز و روده اسب حاصل شد. این ماده نویافته اثرى 

داد ولى بر خالف آن با آتروپین مهار کولین از خود نشان مىشبیه به استیل

چون هاى جدیدترى همذشته تکنیکطى بیست سالى که از آن هنگام گ. شدنمى

Bioassay اند. این روشها درک ما را از پراکنش و جایگیرى تکامل یافته

                                                 

 

4 Substance P = SP 

اند. به کمک این روشهاى جدیدتر ردیابى نوروپپتیدها در مغز کامال دگرگون کرده

تر عملى شده است. دستاوردهاى هاى عصبى در مغز به شکلى ساده و دقیقناقل

را با دقت بیشتری ممکن  پى یهاى مربوط به مادهعیین مکانهاى جدید تروشاین 

 . ساخته است

این پپتید بنابر مطالعات اولیه در ماده خاکسترى سراسر دستگاه عصبى 

اى و شاخ پشتى نخاع هاى قاعدهمرکزى به ویژه در تاالموس هیپوتاالموس هسته

ه این ماده یادى شده مشخص شد کفنون به خوبى ردگیرى شده بود. به کمک 

چنین باعث گشاد کند و همدر بیماران مبتال به فراموشى غلظتى پایین پیدا مى

  د.شونیز مى 5هاشدن رگ

5 Vasodilation 
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کشف شد. این  6م توسط لیمن. 1970پى بار دیگر در سال  یماده

اى است که اگر به موش دانشمند دریافت که عصاره هیپوتاالموس گاو داراى ماده

 7«ازبزاق»دهد. او این ماده را ح بزاق را افزایش مىصحرایى تزریق شود ترش

شود. نمى نامید و بار دیگر به این نکته اشاره کرد که اثر این ماده با آتروپین مهار

کشف  9انکفالین-لوو  8انکفالین-متمدت کوتاهى پس از این کشف بود که 

اند و هرساله شدند. از آن هنگام تا کنون انواع بسیارى از این پپتیدها کشف شده

 .گرددهم بر تعداد داروهاى تشدیدکننده یا مهارکننده اثرشان افزوده مى

 ،انددرمیان همه ناقلهاى عصبى که تا به حال شناخته شدهبه این ترتیب 

تولید این مواد با دهند. پپتیدها جایگاهى ویژه را به خود اختصاص مىنورو

                                                 

 

6 Leeman 
7 Sialogen 

وع از آنها در سراسر سیستم عصبی شود و حدود صد نی نود ژن ممکن میپشتوانه

هاى حاوى این مواد و نقش پراکندگى زیاد نورونشوند. پستانداران ترشح می

کلیدى آنها در تنظیم رفتارهاى مربوط به پاداش در دو دهه گذشته شهرت زیادى 

هاى اساسى نوروپپتیدها را را برایشان به ارمغان آورده است. شاید بتوان تفاوت

 هاى عصبى در این موارد گنجاند:لبا سایر ناق

هایى ساده و سبک هاى عصبى مولکولنوروپپتیدها برخالف سایر ناقل. 1

این توان میاند. به این ترتیب اسید آمینه تشکیل شده سهنبوده و دست کم از 

 دانست.عصبی هاى ناقلترین مواد را پیچیده

8 Met-Enkephalin 
9 Leu-Enkephalin 
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یى بسیار اندک وجود هابا وجود وزن مولکولى باال این مواد در غلظت. 2

ند چهاى عصبى در مغز به چند فمتومول تا کنند. تراکم این ناقلدارند و عمل مى

توانند در هاست که مىپیکومول محدود است و این بسیار کمتر از بقیه ناقل

 مول هم ردیابى شوند.هایى تا حد میلىغلظت

شوند که صل مىاى حانوروپپتیدها از شکسته شدن رشته هاى پلى پپتیدى. 3

 هاى عصبى از تغییر شکلاند. ولى بقیه ناقلها نتیجه شدهmRNAخود از ترجمه 

شیمیایى یک ماده ساده و بدون دخالت اسیدهاى نوکلئیک ژنومى حاصل 

 شوند.مى

ها فاقد سیستم بازیافت نورونى هستند. نوروپپتیدها برعکس سایر ناقل. 4

سیناپسى یک نورون راهى براى تهاى پسیعنى پس از آزاد شدن این مواد از ان

 ها وجود ندارد.بازجذب و بازیافت آن

. نوروپپتیدها پس از رهایی از انتهای سیناپسی زیر تاثیر آنزیمهای پپتیداز 5

شوند. این روند معموال تاثیر گیرند و پردازش شیمیایی میبیرون سلولی قرار می

ا به انتقال پیام در برش زمانی خاص کند و کارکردشان رنوروپپتیدها را خنثا می

شان برای شود میلسازد. اما گاهی هم این دگردیسی پپتیدها باعث میمحدود می

هایی خاص بیشتر یا کمتر شود. به این ترتیب پپتیدازها اندرکنش اتصال به گیرنده

 زند.ساتر نیز میهایشان را مرزبندی کرده و گاه آن را پیچیدهنوروپپتیدها و گیرنده

این مواد در دستگاه و تنوع کارکردی با وجود غلظت اندک پراکندگى . 6

 کنند.ها کار مىهاى فراوانى به واسطه آنداران بیشینه است و سیستمعصبى مهره

ها و هاى دیگر )آمینهاى عصبى گروهنوروپپتیدها گاه همراه با ناقل. 7

توان این دسته شوند. یعنى مىها یافت مىاسیدهاى آمینه( در یک دسته از نورون
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 11مورد اشاره قرار داد. این امر نقض قانون دیل 10از ناقلها را با عنوان همکار

 شود.محسوب مىبر آن و تنها نوعى استثنا نیست 

که از این پس با نام -هاى عصبى پپتیدى عالوه بر تمام این موارد ناقل

هاى دیگرى نیز دارند. آنها واسطهاهمیت  -نوروپپیدها به آنها اشاره خواهیم کرد 

سیستم هستند.  -یا لذت و رنج-اصلى مراکز عصبى وابسته به پاداش و کیفر 

اش اش و نمودهای رفتاریاندازندههای راهپاداش در مغز را اغلب بر مبنای محرک

هایی که پاداش دهنده هستند با مفاهیمی مانند میل و کنند. محرکتعریف می

شان آن است که رفتارهای کنند و نمودو لذت ارتباط برقرار می خواست و گرایش

                                                 

 

10 Cotransmiter 
نورون  توانند در یكاى نمىعصبىکند که هیچ دو نوع ناقل(: بیان مىDale,1914قانون دیل )  11

 ها به کار گرفته شوند.براى تحریك سایر نورون

شود و موجود به طور فعال و هدفمند شان در جانور تکرار میمنتهی به تجربه

های کند. به همین خاطر هم بیشتر مواقع از محرکدستیابی به آن را دنبال می

وال یکی از کنند و اصپاداش دهنده برای شرطی کردنِ ابزاری استفاده می

های آزمایشگاهی سیستم پاداش همان است که هنگام شرطی شدن فعال تعریف

 12شود.می

سیستم پاداش مداری عصبی است که سازگاری رفتار و مطلوب بودنِ محرک 

ترین ایسازد. به همین خاطر پایهاندازی تکاملی را مشخص میدر چشم

آمیزی جنسی که بقای فرد و عبارتند از خوراک و هم دهنده های پاداشمحرک

12 Schultz, 2015: 853–951. 
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ترین شکست تقارن در رفتار موجود به در واقع مهمکنند. گونه را تضمین می

 «خوب»انداز در این چشمشود که رفتار مورد نظرش درک این نکته مربوط مى

رسد که واسطه درک این مفهوم در دستگاه عصبى مرکزى بوده یا نه. به نظر مى

هاى عصبى مهم که به دلیل اهمیت کارکردى ند. این ناقلجانوران نوروپپتیدها باش

شوند وظیفه به راه انداختن سیستمهاى خود توسط ژنوم کدگذارى مى

را بر عهده دارند. شاید به  -و در نتیجه شکننده تقارن-گذارنده بر رفتارها ارزش

دلیل حساس بودن همین وظیفه بوده که در درازمدت ژنهاى خاصى براى 

 اند.تکامل یافته تنظیمشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مولکول بزرگ آندورفین در مقایسه با دوپامین، سروتونین و استیل کولین
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 نوروپپتیدها ساختارگفتار دوم: 

  

 13ترین نوروپپتیدهاى شناخته شده هورمون آزاد کننده تیروتروپینساده

ساختار این توان شده است. یعنى مى است که فقط از سه اسید آمینه تشکیل

 Glu-His-Proهورمون را با این فرمول نشان داد: 

ها از پنج اسید تر هستند. تمام انکفالینها از بقیه سادهگذشته از این ماده انکفالین 

اند. بسته به این که اسید آمینه موجود در انتهاى آمینى مولکول آمینه تشکیل شده

شوند. چیزى که نکفالین حاصل مىا -یا مت -متیونین باشد یا لوسین دو نوع لو

                                                 

 

13 Thyrotropin Releasing Hormone=TRH 

شود چندشکلى یک نوع ماده است. بسیارى از در پپتیدهاى مغزى فراوان دید مى

چندین شکل ساختارى نزدیک  -طور که درباره انکفالین دیدیمهمان -این مواد 

کنند که از نظر عملکردى به هم دارند. برخى هم ایجاد دیمرها یا اولیگومرهایى مى

توان به ومر خود تفاوت دارند. به عنوان مثالى در این مورد مىبا حالت من

آمینه دارد  اشاره کرد که در حالت عادى چهارده اسید 14سوماتوستاتین

((SOM14 شود. مثال یک دیمر هاى مولکولى باالتر نیز یافت مىولى در وزن

( این ماده در ناحیه SOM28آن که داراى بیست و هشت اسید آمینه است )

Medial Eminence  مغز یافت شده است. نشان داده شده که این دو ماده از

تحریک رهاسازى انسولین و  SOM14نظر کارکردى با یکدیگر تفاوت دارند. 

14 Somatostatin=SOM 
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بر انسولین کمتر و بر  SOM28شود. ولى اثر آن نسبت به گلوکاگون مى

چیزى بیشتر  SOM28رسد که گلوکاگون بیشتر است. به همین دلیل به نظر مى

 ساز ساده براى سوماتوستاتین باشد. از یک پیش

وازوپرسین شود، یکی دیگر از نوروپپتیدهایی که در دو شکل دیده می

این مولکول در همه پستانداران به جز خوک داراى اسید آمینه آرژینینن است. 

شود. در نمایش داده مى AVP 15ی است و به همین دلیل هم به شکل کوتاه شده

شود و آن هم این است که به جاى آرژینین دیده مى ها حالتى استثنایىخوک

اسید آمینه لیزین دارند. براساس ساختار کمابیش یکسان وازوپرسین و 

توان چنین فرض کرد که این دو ماده به طور اجدادى توسط توسین مىاکسى

                                                 

 

15 Arginin Vasopressin=AVP 
16 Cholecystokinin=CCK 

ها به یک جهش اند. گویا جدا شدن این دو ژن از یکدیگر تنشدهژنى یکتا کد مى

 .واحد مربوط شود

اى دیگر از پپتیدهاى مغزى است. این مولکول نمونه 16سیستوکینینکوله

تواند با سولفاته شدن اسید آمینه مى باشد و خودداراى هشت اسید آمینه مى

 تبدیل کند. در این حالت به دلیل 17تیروزین درون مولکول خود را به تیروزیل

فعالیت مولکول  18اته نسبت به آنزیم آمیدوپپتیدازمقاومت بیشترِ حالت سولف

CCK آید شواهد بر مى یابد. آنطور که ازافزایش مىCCK  تنها توسط یک ژن

شود. این ژن ویژه در مغز و لوله گوارش موجود در ژنوم هاپلوئید کد مى

ای سیستوکینینِ هشت اسید آمینهکوله . شودداران به فراوانى بیان مىمهره

17 Tyrosyl 
18 Amidopeptidase 
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(8-CCK )سه اسید آمینه خود را از  19متالواِندوپپتیداز تواند زیر اثر آنزیممى

تبدیل شود که آن نیز به نوبه خود با آنزیم  CCK-5دست بدهد و به 

CCK-3-به  21آمیدوپپتیداز و یا زیر اثر آنزیم Gly-4-CCKبه  20اندوپپتیداز

Gly-Try دگی و هریک از این مشتقها فعالیت تنظیم کنن شودتبدیل مى

 هورمونی خاص خود را دارند.شبه

توانند بعد نوروپپتیدها مولکولهای بزرگی هستند و به همین دلیل هم می

از تحمل برخی از تغییرهای شیمیایی همچنان کارآیی خود را حفظ کنند. این 

پیچیدگی کارکردیِ مشتقهای شیمیایی نوروپپتیدها، که از پیچیدگی ساختارشان 

                                                 

 

19 Metalloendopeptidase 
20 Endopeptidase 
21 Amidopeptidase 

به طور خالصه هایی از این مشتقات دامن زده است. ور شاخهشود، به ظهناشی می

 بندى کرد:توان تغییرات پس از ترجمه نوروپپتیدها را به این شکل دستهمى

 سیستوکینین دیدیم.اش را در کولهکه نمونه 22گوگردى شدننخست: 

ساز خود در طى عمل برخى از نوروپپتیدها پس از جدا شدن از پیشدوم: 

تغییرات بسته به گونه جاندار تفاوت  شوند. اینبالغ و فعال مى 23آمیداسیون

شود. کند و معموال در حضور ویتامین ث و در گرانولهاى ترشحى انجام مىمى

در موش صحرایى در انتهاى خود گروه  24تونینمثال پپتید وابسته به ژن کلسى

 شده است.و انسان این انتها آمیده  کربوکسیل آزاد دارد ولى در خوک گاو

22 Sulfation 
23 Amidation 
24 Calcitonine Gene Related Peptide=CGRP 
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گیرد. که اغلب در ناحیه انتهاى نیتروژنى صورت مى 25حلقوى شدنسوم: 

شود. مشابه این به پیروگلوتامات تبدیل مى مثل گلوتامات که در اثر این فرآیند

 مچنین ه و 27اىهورمون رها کننده هورمون زرده 26حالت را در نوروتانسین

TRH توان دید.مى 

گیرد.  در عامل آمین انتهایى صورت مىکه معموال 28استیله شدنچهارم: 

آندورفین -و آلفا( -MSHها )مالنوسیت هاى آن را در هورمون محرکمثال

 توان بازیافت.مى

شوند. همه نوروپپتیدها به روشى مشابه تولید مى یهمه ،با وجود تنوع زیاد

ولین از هاى عصبى که بیشتر از دو اسید آمینه داشته باشند مثل هورمون انسناقل

                                                 

 

25 Cyclization 
26 Neurotensin 
27 Luteiniziing Hormone Releasing Hormone =LHRH  

ساز چندین گاهى یک پیش شوند.سازهایى خاص حاصل مىشکسته شدن پیش

 و  NP-Iساز مشترک مشخص شده که پیشمثال سازد. نوع نوروپپتید را مى

تا مدتى پیش چنین . Pro-oxyphysinاى است به نام توسین هم مادهاکسی

ن و انکفالین ساز دو ماده آندورفیپیش 29لیپوتروپینشد که مولکول تصور مى

این  یهردو POMCساز مهمى به نام است ولى امروزه مشخص شده که پیش

کند. گاه ایجاد مىی پی مادهو  _MSHو   ACTHهمراه بامواد را 

شوند ولى هاى پپتیدى دیده مىجا به صورت همراه ناقلهاى سنگینى همهمولکول

توسین اکسی مواره همراه ه 30خود حالت نوروترانسمیترى ندارند. مثال نوروفیزین

 بهره است. بهناقلى آنها بى-شود اما از اثرات هورمونىدیده مى و وازوپرسین 

28 Acetilation 
29 Lipotropin 
30 Neurophysin=NP 
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براى ای به عنوان نشانههاى ایمونوهیستوشیمى همین دلیل این ماده در تکنیک

 ها کاربرد دارد.ردگیرى این هورمون

 Prepropressophysinسازهاى نوروپپتیدها پیشمهمترین یکى از 

به -اسید آمینه ابتدایى نوزده است که ساختارى پیچیده دارد. این مولکول از 

 -به شکل گلیکوپروتئینى-اسیدآمینه انتهایى سی و نُه و  -31عنوان پپتید نشانه

و یک مولکول وازوپرسین در میان این دو بخش یک مولکول  تشکیل یافته است.

NP-II  قرار گرفته و فاصله بین این دو را سه( اسید آمینهGly-Lys-Arg )

شود و دو مولکول ساز در سیتوزول به تدریج شکسته مىپرکرده است. این پیش

اسید آمینه دارد نوزده ط به پپتید نشانه که کند. بخش مربودرونى خود را آزاد مى

                                                 

 

31 Signal Peptide=SP 
32 Barttleboro rat 
33 Frameshift mutation 

ها از شود و زیر اثر آندوپپتیدازِ درون میکروزومنخست دچار دگرگونى مى

سازها به درستى انجام سلولى پیشگاه این پردازش درون .شودساز جدا مىپیش

هاى آزمایشگاهى شود. مثال در موشگیرد و در نتیجه اختالالتى حاصل مىنمى

ساز مورد مربوط به پیش mRNAدر کد  33در اثر یک جهش 32بارتلبورونژاد 

شود. مى 34شود و در نتیجه کل کد وراثتى الگو ناخوانانظر یک گوانین حذف مى

ها فاقد وازوپرسین هستند و به شکل مادرزاد به دیابت نتیجه آنکه این موش

ى که قرار است زیر ساز نوروپپتیدها نقاطمعموال در پیش ند.وشمبتال مى 35مزهبى

اند. بیشتر اوقات گذارى شدهها گسسته شوند به شکل بیوشیمیایى عالمتاثر آنزیم

توان اى مانند لیزین و آرژینین را مىدر این نقاط سست اسیدهاى آمینه قلیایى

34 Nonesense 
35 Diabetus Insipidus 
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هاى دسته تریپسین دید. این نقاط به دلیل حالت بازى خود به ویژه نسبت به آنزیم

 از حساسند. پپتیدو کربوکسى

یعنی کنندگى برخوردارند. مخدرها از ویژگى خودتنظیمسازهاى شبهپیش

دهند و مقدار ترشح ای با بازخوردهای درونزاد را تشکیل میخودشان شبکه

 POMC36در مورد کنند. نوروپپتیدها و فعالیت سیستم وابسته بدان را کنترل می

مخدرهاى توسط مقدار شبه Arcuate Nucleusدر  نشان داده شده که ساختش

که تقلید کننده -شود. در صورتى که مقدار مورفین موجود در محیط تنظیم مى

یابد. % کاهش مى 30تا  POMCدر محیط زیاد شود مقدار  -اثر آندورفین است

کند و خود این اثر را خنثى مى -مهارکننده اثر مورفین-مطابق معمول نالوکسان 

                                                 

 

36 ProOpioMelanocortin 

دهد. این بدان معنى است که یک % افزایش مى60ه را تا به تنهایى تراکم این ماد

هاى آنها وجود مخدرها و فعالیت گیرندهساز شبهچرخه بازخورد منفى بین پیش

هاى مربوطه دارد. به این ترتیب که باال بودن مقدار آندورفین باعث تحریک گیرنده

کاهش دهد در نتیجه این عمل آندورفین را کاهش مى POMCشده و مقدار 

 .یابدمى

های برگرفته ی تولید نوروپپتیدها و روند مشتق شدنِ آن از رونوشتشیوه

، نزدیکترین ارتباط میان محتوای ژنتیکی و سیستم عصبی پردازش mRNAاز 

داران عالی دو دهد. روند پردازش اطالعات در بدن مهرهاطالعات را نشان می

است و به بیان محتوای  درون سلولیی متمرکز اصلی دارد، که یکی از آنها الیه
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یابد و عصبی تحقق میشود و دیگری در مقیاسِ درشت بافت ژنتیکی مربوط می

شود. پل ارتباطیِ این دو سطح، در حالت ها ناشی میاز تبادل پیام میان نورون

افزاری پروتئینی است که توسط اطالعات ژنتیکی رمزگذاری شده و عادی سخت

فتن در قالب ساختهای سلولیِ بافتها، کارکرد سیستم عصبی را بعد از تبلور یا

ایِ اتصال سازد. با این وجود، در کنار این روش غیرمستقیم و چند الیهممکن می

بُر هم اطالعاتِ ژنومی به پردازش اطالعات عصبی، یک اتصال کوتاه و راه میان

اطالعات ژنتیکی شود. در اینجا داریم که به کارکرد نوروپپتیدها مربوط می

شود سازهای یاد شده منتهی میساخته شدن پیشبه  mRNAی مستقیما با واسطه

                                                 

 

37 Fricker, 2012. 

شان شباهتی به هورمونها کنندگیکند که اثر تنظیمو نوروپپتیدهایی را ایجاد می

 کنند. دارد، و با این وجود خودشان به صورت ناقلی عصبی هم عمل می

ی یستم بینابینی شباهت دارد که میانهنوروپپتیدها در این معنی، به نوعی س

گیرند. ها قرار میمدارِ هورمونی و انتقال پیامِ دقیقِ الکتریکی نورونارتباط خون

این رده از مواد را شاید بتوان از نظر تکاملی مقدمه و شکلِ جنینیِ ناقلهای عصبیِ 

ی ای که رهایای دانست. ساز و کارهای آنزیمیمونوآمینی و اسید آمینه

های کنند با آنچه که ترشح هورموناندازی میها را راهنوروپپتیدها در سیناپس

یکی از  37زنند، تفاوتی ندارند و همسان هستند.پپتیدی در خون را رقم می

تر بودنِ سیستم نوروپپتیدرژیک آن است که در این مواد سیستمِ های قدیمینشانه
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. یعنی غشاء نورون پیش سیناپسی بازجذب پساسیناپسی هنوز تکامل نیافته است

از آنجا که پس از ترشح پس از ترشح نوروپپتید راهی برای بازیافت آن ندارد. 

آنزیمهاى پپتیداز  ،گیردهاى عصبى بازیافت نوروپپتیدها صورت نمىاز پایانه

کننده در دستگاه عصبى مرکزى حالتى غیراختصاصى و عام دارند یعنى یک عمل

تواند تجزیه ر همه پپتیدهاى موجود در محیط اثر کند. این امر مىتواند بآنزیم مى

حال این حکم عمر اندکشان را توجیه کند. در عینبسیار سریع نوروپپتیدها و نیمه

پپتیدیل دیکه از دسته  38آ-انکِفالینازآنزیم  و آن استثنایى هم دارد

  .اردها اثر دتنها بر روى انکفالیناست که  39هاپپتیدازکربوکسی

 

                                                 

 

38 Enkephalinase A 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Yفرمول گسترده و شکل فضایی نوروپپتید 

39 Dipeptidyl Carboxypeptidase 
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 پراکندگى نوروپپتیدها گفتار سوم:

  

. در این شوده میباالترین تراکم پپتیدهاى مغزى در هیپوتاالموس دید

شد این بخش تراکم مواد یاد شده به قدرى چشمگیر است که تا مدتها تصور مى

پپتیدها در این بیشترین تراکم  در کل بدن مواد مختص این بخش از مغز هستند.

، ACTH، 41، بومبِسینوازوپرسین، 40شود: موتیلینیافت می هیپوتاالموس

CRF ،-MSH ،FMRF-amide ،LHRH ،TRH. 

                                                 

 

40 motilin 
41 bombesin 
42 Vasoacctive Intestinal Peptide 

غلظتى باال دارند. به نظر هیپوتاالموس نیز در  توسین برادیکینین و اکسی

هرچند نه لزوما با -رسد این حکم کلى درست باشد که همه نوروپپتیدها مى

شوند. برخى از انواع این در هیپوتاالموس ساخته مى -هاى باالى یاد شدهتراکم

و  42VIPدهند. مواد باالترین تراکم خود را در نقاط دیگرى از مغز نشان مى

CCK ی پیوجودد دارند. ماده 43با تراکمى باالتر از هیپوتاالموس در قشر مخ 

هستند. به طور کلى  ی تراکمداراى بیشینه 44اىقاعدههاى هم در هستهانکفالین و 

دستگاه عصبى مرکزى از نظر پپتیدها غنى هستند و تنها استثنا در این های نورون

آورى فاقد این مواد است. در حاالت خاصى مورد مخچه است که به طرز تعجب

پپتیدها شوند تراکمشان بسیار پایین است. هم که نوروپپتیدها در مخچه یافت مى

43 Neocortex 
44 basal ganglia 
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کنند. هاى مربوط به خود را تعیین مىشان ریخت نورونبسته به پراکندگى

مثل آنهایى که در -هاى مربوط به پپتیدهاى متمرکز و پرغلظت نورون

هایى بلند و بزرگ داشته و از شبکه همگى آکسون -شوندهیپوتاالموس یافت مى

وى پپتیدهاى پراکنده و هاى حادهند. برعکس نوروناى خبر مىارتباطى گسترده

 هایى کوتاه و محدودند.جاى اعصاب داراى آکسونعام در همه

هاى سیناپسى ترشح کننده شد که ریخت وزیکولتا مدتها تصور مى

شان کارساز است. به عنوان مثال نوعى خاص از نوروپپتیدها نیز در شناسایى

 سوماتوستاتین، هاى عصبىهاى محتوى ناقلنشان داده شده بود که وزیکول

LHRH،TRH  و VIP  هاى سیناپسى غلیظ تیره رنگ و بزرگند. داراى کیسه

ندورفین از بقیه آ-هاى سیناپسى مربوط به بتاهمچنین نظر بر این بود که کیسه

ها برعکس حالت قطر دارند. این وزیکولنانومتر  60-40کوچکترند و فقط حدود 

هاى جدیدتر نشان داد که این ند. یافتهشفاف داشتقبل رنگى روشن و ظاهرى نیمه

هاى سیناپسى و محتویاتشان درست نبوده و تلقى درباره رابطه ریختى کیسه

هایى با هردو در کیسه MSH شود. مثال انگارى محسوب مىامروزه نوعى ساده

هاى تشخیص شیمیایى حاال که تکنیک .تواند یافت شودیاد شده مىنوع ریخت

اعتماد براى تشخیص س وجود دارند این راه ریختى روشى قابلدقیقترى در دستر

 رود.ترشحات یک نورون به شمار نمى نوع

ترین مرکز عملکردى وابسته به نوروپپتیدها از نظر کالبدشناختى مهم

هاى متعددى وجود هیپوفیزى است. در هیپوتاالموس هسته-محور هیپوتاالموسى

اند. ز پپتیدهاى عصبى تخصص یافتهدارند که هریک در ترشح دسته خاصى ا

ریزند. هسته ها نوروپپتیدهاى ویژه خود را به درون مسیر میانى مىبیشتر این هسته
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ماده  Medial Lemniscusبه همراه  45ی باالی بیناییو هسته باالیى راه بینایى

SOT اى هورمون رها کننده هورمون زرده 46کند؛ هسته پیش بینایىترشح مى را

LHRH کند؛ زاد مىآArcuate Nucleus پپتید  دوGRF  وMSH  را رها

کند؛ و را ترشح مى SOT یمادههم  Periventricular Nucleus سازد؛مى

سیستوکینین، )کوله سه پپتید Nucleus Paraventricularisباالخره 

سازد. به این ترتیب همه این مواد به مسیر را مى (توسینو اکسی وازوپرسین 

گیرند. مورد هاى مغز قرار مىریزند واز آن طریق در اختیار سایر بخشمى میانى

-در واقع بخشى از شبکه هیپوتاالموسى Paraventricularاخیر یعنى هسته 

                                                 

 

45 Suraoptic nucleus 
46 Preoptic Nucleus 

هیپوفیزى است و بیشتر ترشحات نامبرده از آن راه وارد شبکه مویرگى اطراف 

 شود. هیپوفیز مى

وازوپرسین -DYN ازى باعث کاهش مو 47تخریب ناحیه مسیر میانى

کاهش غلظتهاى ن شود. به دلیل ارتباط تنگاتنگ در میاتوسین مىاکسی-CCKو

هاى ترشح کننده این دو نوروپپتید از نظر رسد که نوروناین مواد به نظر مى

در انتها بد نیست به یک تحقیق . هایى با هم داشته باشندعملکردى نیز وابستگى

کنیم: نشان داده شده که در موش صحرایى تعداد آمارى در این زمینه اشاره 

توسین به و اکسی CRF هاى ترشح کننده ناقلهاى عصبى وازوپرسین نورون

هاى سازنده سلول . یعنى تعداد نورون 3900و  2000، 4800ترتیب عبارتند از: 

47 Medial Eminence Area 



  صد و نود وهزار و سی مهر ماهم/ هنپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

در هیپوتاالموس بسیار محدود است.  -با وجود اهمیتشان-هاى عصبى این ناقل

به خوبى منظور ما را از کم بودن تراکم نوروپپتیدها نسبت به سایر  این مثال

 .دهدهاى عصبى نشان مىناقل

ناقل عصبی دیگری که تنها در هفتاد هزار نورون در بخش کناری 

در دو شکل مولکولی نام دارد. این ماده  48شود، اورِکسینهیپوتاالموس ترشح می

مسان است. اورکسین الف سی و سه هایشان هشود که نیمی از توالییافت می

منظم شده که با دو پل سولفوری به هم  اسید آمینه دارد و در دو قالب دو رشته

واحد آمینی  28پپتیدی با ی یکتای پلیاند. اورکسین ب از یک رشتهمتصل شده

تشکیل یافته است. این ماده در تنظیم خواب و بیداری و میل به خوردن غذا نقش 

                                                 

 

48 Orexin 
49 Blouin et al., 2013: 1547. 
50 Arterial Natriuretic Factor 

یک  49ان تشرح آن در مغز با شادمانی و سرخوشی فرد متناسب است.دارد و میز

عامل دهد، هورمونی این مواد را به خوبی نشان مینوروپپتید دیگر که کارکرد شبه

 ناست که با عامل سدیمى قلبى نزدیک است بیشتری ANF50سدیمى سرخرگى 

 .دهدتراکم خود را در هیپوتاالموس و سپتوم نشان مى

است که در موش صحرایى  NPY51نوروپپتیدهاى مغزى یکى دیگر از 

هاى نورون دهد.نشان مى قشر مخ VIو  IIهاى بیشترین پراکندگى را در الیه

. میکرومتر قطر دارند 20 -15سازنده این ماده کروى یا بیضوى شکلند و بین 

د اى در مغز از نظر پپتیدها بسیار غنى هستند. مهمترین نوروپپتیهاى قاعدهعقده

هم به  Putemenو  52داراست که در هسته دم ی پیموجود در این ناحیه ماده

51 Neuropeptide Y=NPY 
52 Caudate Nucleus 
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شوند که شود. از این دو هسته چندین دسته آکسون خارج مىفراوانى یافت مى

کنند. راه دیگرى از این منتقل مى 53این ماده را به بخش داخلى هسته رنگ پریده

برد. در مى 55از جسم سیاه 54مکان اخیر خارج شده و ماده پى را به بخش مخطط

 -ی پیبه صورت دستجاتى جدا از نورونهاى هاى حاوى مادهاین ناحیه یاخته

هایى حاوى انکفالین در این بخش همچنین نورون شوند.یافت مى GABAداراى 

در همه نقاط  اند.هایى جدا از بقیه مرتب شدههم وجود دارند که به صورت دسته

 .وجود دارد ی پی ا پراکنشى کمابیش شبیه به مادهیاد شده دینورفین نیز ب

                                                 

 

53 Globus Palidus 
54 Pars Reticularis 
55 Substantia Nigra 
56 Amygdala 

وجود ی هرس )پوتامن( هستهدار و سیستوکینین نیز در هسته دمکوله 

بویایى به نسبت بیشتر  -هایى از قشر و بخش 56دارد ولى تمرکز آن در بادامه

 Pyriformاین ماده را به همین ترتیب در بخشهاى کنارى جسم سیاه هم . است

Cortex- توان یافت. از دیگر مراکز تجمع نوروپپتیدهاى مغزى هسته راه مى

ودرست در پشت هسته  58است. این ناحیه در حاشیه راه منزوى( NTS) 57منزوى

اخیر جزئى از سیستم  -واقع شده است. ناگفته پیداست که هسته  59حرکتى پشتى

مى موقعیت آناتومیک این ناحیه کهرچند شود. محسوب مى 60عصب دهم مغزى

 .کندهاى مختلف تغییر مىدر میان گونه

57 Nucleus Tractus Solitarius 
58 Tractus Solitarius 
59 Dorsal Nucleus Motor 
60 Vague 
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موجود در سیستم  61هاى فشاربخش میانى این مرکز عصبى از گیرنده  

کند. در همین گردش خون پیام گرفته ودر تنظیم فشار خون نقش مهمى را ایفا مى

 CCK ,MSH ,NT , NPY,  انکفالین،-، لوی پیناحیه نوروپپتیدهاى ماده

هم وجود دارد. ولى بیشترین تراکم به  MSHدر این هسته . تراکم زیادى دارند

NPY کنارى بیشتر متمرکز شده -هاى زیرین و زیرىتعلق دارد که در هسته

نیز در این بخش پراکندگى  Leu-Enkephalinو  ی پی است. دو پپتید ماده

که از اعمال این -باالیى دارند و به همین دلیل هم کارکردى در رابطه با تنفس 

دهند که تخریب شواهد تجربى نشان مى .استبرایشان پیشنهاد شده-احیه استن

NTS شار خون باعث زیاد شدن تراکم وازوپرسین در این بخش شده باال رفتن ف

                                                 

 

61 Baroreceptors 

و دو  NTSشود. این اثر رانتیجه برداشته شدن بازخورد منفى میان راموجب مى

 Nucleusو Paraventricular Nucleusهسته هیپوتاالموسى 

Supraoptic دانندمى. 

نوروپپتیدها حالتى به خاطر نداشتن مخچه های نورونچنان که گفتیم 

داراى نوروپپتید هستند عبارتند از هاى این ناحیه که د. تنها نورونناستثنایى دار

شبه  SOMها نوروپپتیدهاى ویژه شبه پورکنژ. در این سلولقشری هاى یاخته

CGRP  و شبهMO هاى نوروگلى نیز این مواد در سلول 62.شوندیافت می

هاى مربوط به آمیزىدر قشر مخچه نوارهایى مشخص در رنگ. شوندیافت مى

CGRP هاى مخچه که با چنین در بعضى از هستههم. هم به دست آمده است

62 Kawai et al, 1985: 194-196. 
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 TRHتراکم . ردگیرى شده است ACTHدر ارتباطند نیز پپتید  63هسته سرخ

جالب این که در مخچه مقدار نسبتا  یکتهن .در مخچه نیز مانند مخ کم است

شود. این ماده در هیپوفیز وتاالموس و یافت مى Secretinزیادى ماده 

چنان که دیدیم نوروپپتیدها در همه نقاط  .شودمىیافت فراوان هم  64هیپوکامپ

مغز پراکنشى یکسان ندارند و جایگاه و تراکمشان از نظمى مشخص پیروى 

 کند.این نظم ویژه تابعى از کارکرد نواحى گوناگون مغزى است.مى

تراکم نوروپپتیدهاى مغزى پس از هیپوتاالموس در سیستم لیمبیک بیشینه 

هاى مهم رفتار است داراى مقادیرى زیاد از تنظیم کننده است. بادامه که یکى از

که  VIP ،CCK  ،NT  ،SOM  انکفالین،-، متی پیماده این پپتیدهاست:

                                                 

 

63 nucleus Rubrum 
64  Hippocampus 
65 lateral Nucleus 

هاى جدید بر اساس یافته .انداى متمرکز شدههریک در دسته نورونى ویژه

 توان به این ترتیب خالصه کرد:چگونگى پراکندگى این مواد در بادامه را مى

VIP 65،در هسته کنارى CCK 67،در هسته میانى ی پیماده 66،قشرى یدر هسته 

در  NPY جا و در همه SOM 68،مرکزىدر هسته NTو  انکفالین-مت

اند. به این ترتیب مشخص است که هاى ترشحى گرد و کروى متمرکز شدهیاخته

-اىپایههسته  .کندگیرى نوروپپتیدها در بادامه از نظمى آناتومیک پیروى مىجاى

باشد. نکته جالب در مى  SOMو  CCK  ،VIPکنارى در بادامه نیز غنى از 

بندى گلژى از هاى این منطقه برطبق دستهمورد این هسته آن است که همه نورون

66 Cortical Nucleus 
67 Medial Nucleus 
68 Central Nucleus 
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به  69نوع دوم همچنین از هسته مرکزى بادامه نیز دسته آکسونى. دسته دوم هستند

 .ه به نوبه خود غنى ازنوروپپتیدها هستندروند کبینایى هیپوتاالموس مىمنطقه پیش

هاى مهم درون سیستم لیمبیک راه پایانى یکى از راه 70ی پیش بیناییناحیه

 Striaهاى متعددى قرار دارند که یکى از است. دراین مسیر هسته

Terminalis-  آنهاBed Nucleus  است. این هسته محل ختم چندین راه

هایى پپتیدرژیک تشکیل شده. نوروپپتیهایى ونعصبى غنى از پپتید است واز نور

وازوپرسین  LHRH  ،NT ،NPY شوند عبارتند از:که در این ناحیه یافت مى

 . CRFو 

                                                 

 

69 type II 
70 Preoptic Area 

 Dorsal Bedدر بخش پشتى این هسته  VIPهمچنین غلظت 

Nucleus  پس از هسته باالى صلیبى در مغز بیشینه است. در این نقطه تراکم

و وازوپرسین در بخش  توسین باشد. اکسیپیشانى مى این پپتید چهار برابر لُب

. میانى و کنارى سپتوم نیز وجود دارند و لوب پیشانی 71ی باالی چلیپاییهسته

هاى کنارى سپتوم برعکس فاقد ماده نامبرده هستند. در مقابل در این ناحیه بخش

در اینجا  نیز انکفالین-پى و مت -همچنین ماده. شودسوماتوستاتین زیاد دیده مى

سوماتوستاتین پپتیدى است که در . این را هم باید در نظر داشت که وجود دارند

شود. این ماده گاه همراه با هاى قشر مخ یافت مىهمه نقاط مغز از جمله الیه

مشخص  شود.به صورت همکار دیده مى (GABAاسید )آمینوبوتیریک-گاما

71 SupraChiasmic Nucleus 
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اى است که این ماده را هاى عصبىدر مخ نیز داراى راه 72اىجزیره شده که قشر

  .کنندهاى مغز منتقل مىبه سایر بخش

تراکم وپراکندگى بسیارى از پپتیدها دوالگوى متفاوت وابسته به جنس 

مغز نر تراکمى بیشتر از جنس ماده ی ی پایههستهدارد. وازوپرسین موجود در 

ت. تغییرات نیز صادق اس Lateral Septumاین امر در مورد ناحیه . دارد

آشکار  73هاى نرینهنامبرده در هنگام تولد نامحسوسند وبه تدریج زیر اثر هورمون

دید تراکم  TRHتوان در مورد حالتى شدیدتر از همین پدیده را مى 74.شوندمى

 .این ماده در بادامه مغز نر دو برابر ماده است

 

                                                 

 

72 Insular Cortex- 
73  Androgen 

 

 

 

 

 

 

 پیشانیی پیشناحیه

 در قشر مخ:

prefrontal cortex 

 

74 Schoffelmeer et al, 1993: 205-210. 
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تراکم بعضى از پپتیدها در سیستم لیمبیک چشمگیر است. مثالبیشترین 

نیز در  CCKشود. همچنین بیشینه تراکم در این ناحیه دیده مى VIPتراکم 

Stratum Pyramidal در قشر مخ نیز . واقع در الیه سطحى ثبت شده است

،  CCK  ،SOM  ،NPYنوروپپتیدهاى زیادى وجود دارند. پپتیدهایى مثل 

VIP شوند. دسته دیگرى از این مواد هم هاى باال در قشر مخ یافت مىدر غلظت

 CRF  ،NT ،ANF، دینورفین بومبِسینی، ی پماده  FMRF-amideمثل ,

ها و همه جاى در همه الیه CCKدر تراکم پایین در این مکان وجود دارند. 

ه غیر هرمى و قشر مخ میمون و موش صحرایى وجود دارد ولى تراکم آن در را

هاى وابسته به این ماده بیشتر هاى اول و سوم قشر مخ بیشتر است. نورونالیه

                                                 

 

75 McDonald et al, 1991: 540-547. 

هاى دوقطبى نوروندر میان شناختى رو داشته و از نظر ریختحالت باالرو یا پایین

هایى هم هستند نورون شوند. البته این امر حکمى قطعى نیست وبندى مىدسته

و در ضمن چند قطبى هم هستند. مثال در قشر بینایى سیستوکینین دارند که کوله

هاى در مغز انسان هم نورون 75.شودموش صحرایى چنین وضعى دیده مى

در ناحیه اولیه حسى  76مرکزىدر شکنج پیش و پس CCKچندقطبى غنى از 

  .وجود دارند -وحرکتى

پپتید ناگفته پیداست که هرآنچه درباره تراکم باال یا پایین این یا آن نورو

شود بسیار نسبى است و همواره باید ناچیز بودن کلى غلظت پپتیدهاى گفته مى

باال  یهمه درباره سیستوکینین که اینعصبى را مد نظر قرار داد. مثال همین کوله

76 Pre/ Postcentral Gyrus 
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گرم میلىیکی دو در کل مغز یک آدم کمتر از  ،بودن تراکمش صحبت کردیم

شود. مثالى دهاى مغزى هم محسوب مىترین پپتیوزن دارد و تازه یکى از فراوان

شود. هاى عصبى مربوط مىدیگر در این رابطه به مقایسه وزن پپتیدها و سایر ناقل

نسبت به یک ناقل عصبى -بیشترین غلظتى که تا به حال براى یک نوروپپتید 

در حتا شود. مربوط مى 77گزارش شده به عصب طحالى گاو -غیرپپتیدى دیگر

 79کمتر است.نورآدرنالین صد  وشصت بار از  78مخدرهابهوزن شهم این عصب 

است.  VIP شود،یافت می فراوان در قشر مخ دیگری که نوروپپتید

به ویژه -نواحى غنى از این ماده در الیه دوم و سوم قشر بینایى موش صحرایى 

هاى قشر از نورون% 80اند. در کل حدود مشاهده شده -هاى دوقطبىدر نورون

                                                 

 

77 Bovine Splenic N 
78 Opioids 
79 Wilson et al, 1980. 

ز آنجا که . امثبت دارند IR 80حیه مورد نظر نسبت به این ماده خاصیت مخ در نا

اى خاص دارند کارکردى در هاى داراى این ماده در قشر بینایى پراکندگىنورون

 ت. هاى سیستم پردازش بینایى برایشان پیشنهاد شده اسرابطه با ابرستون

در سایر VIPسرى گفته شد پراکندگى برخالف آنچه که درباره قشر پس

گیرى خاصى را نشان نمیدهد. در این نقاط قشر مخ همگن و ثابت است و جهت

و دوقطبى متمرکز شده و از نوعى  81هاى بینابینىها این ماده بیشتر در نورونبخش

هاى را در نزدیکى رگ VIPاینها  یهعالوه بر هم. کندنقش ارتباطى حکایت مى

اند و به همین دلیل نقشى در تنظیم یافتهخونى تغذیه کننده مغز هم به فراوانى 

در این رابطه سه پپتید  82شود.گردش خون مغزى نیز به آن نسبت داده مى

80 Immunoreactivity 
81 Interneurons 
82 Sador et al., 1986: 122-129. 
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نیز نقش دارند. این نوروپپتیدها برخالف  MSH و وازوپرسین ،توسیناکسی

VIP مغزى -کرد بر نفوذپذیرى سد خونىکه بر گردش خون مغزى اثر مى

(BBB)83 ه این ترتیب ورود مواد گوناگون به داخل محیط ب گذارد وتاثیر مى

 .کندمغزى را تنظیم مى

آنچه که گذشت نباید توهم تمرکز انحصارى نوروپپتیدها در  یهمه

دستگاه عصبى مرکزى را ایجاد کند. مواد مورد بحث ما در سایر نقاط بدن نیز 

گوارش پانکرآس  کنند. این مواد در لولههایى کلیدى را ایفا مىوجود دارند ونقش

هایى در نورون VIPنیز فراوانند.  PNSکلیوى و شبکه اعصاب محیطى غدد فوق

ها ولوله گوارش متمرکز شده است وگردش با آکسون کوتاه در اسفنکتر رگ

                                                 

 

83 Blood Brain Barrier 
84 -pan  به معنى همه وhibin .به معنى مهارکننده است 

سوماتوستاتین نیز عمال در همه جاى . کندخون موضعى این مناطق را تنظیم مى

در نخاع و شبکیه باال است و ترشح طیف تراکم این نوروپپتید به ویژه  .بدن هست

کند. اثر این ماده بر مهار ترشح انسولین ها را مهار مىوسیعى از هورمون

گلوکاگون گاسترین و تیروتروپین اثبات شده و این آثار آنقدر چشمگیر است که 

 .براى آن پیشنهاد شده است Panhibin84نام 

 

 

 

 آندورفین        اورِکسین
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 یاگرزیی اریانیانی دن ردباره

 .۲۹، ص: ۱۳۹۶شهریور  ۲۰ی آسمان آبی، برگ خردنامه، دوشنبه روزنامه

 

 یوجود دارد پست و دن انیرانیکه در فرهنگ ما ا ییاز باورها یکس: ی

فرهنگ در  نیاست. ا ییایو زشت دانستن مشغول شدن به امور دن ایدانستن دن

فرهنگ  نیو ظهور داشته است. ابروز  یما هم به نوع شهیو فلسفه و اند اتیادب

و توجه به  ردنک یکار اقتصاد ییما نفوذ داشته است که گو شهیدر اند ییتا جا

گناه محسوب  یو لذت نوع شیآسا یبرا ایبهره بردن از دن ایداشتن  شتریدرآمد ب

 شود.  یم

 ر(نامه از عطا ی)اله« افتد آغاز / ترا آن مال دارد از خدا باز ایز دن یگر مال که»

و ملزومات آن ندارد.  ایبا دن ینسبت خوب ان،یرانیو تفکر ما ا شهیباور و اند کال

پرداختن به  ،یرا مثل مسائل اقتصاد ییایو پرداختن به مسائل دن ایتوجه به دن

به  ادیز دیمحل گذر است نبا ایدن مییگو ی. ممیدان یآن را خوب نم یها ییبایز

رسانده  یبه امورات و زندگ یجد یها بیآس ییگو کردیرو نیآن توجه کرد. ا

را از چشم انداخته و تالش و زحمت  شرفتیتوسعه و پ ض،یاست. اقتصاد را مر

از انقالب  شیکردم که پ یصحبت م یهست با کفاش ادمیرا کم رنگ کرده. 

داشت اما اکنون فقط کارش  یهم مشتر ایتالیچرم و دست دوز او در ا یکفش ها

. بهش گفتم چرا کسب و کارت را توسعه ابتث یمحدود شده به چند مشتر

 ایاست چشم به دن یکاف مانیبرا میآور یکه در م یلقمه نان نیگفت هم ؟ینداد

 ایبه قول خودش دن ایکه توجه او به کسب و کارش  یو مالش ندارم. در صورت

به خانواده  یشترین باکند و ن میسه تیموفق نیرا در ا یشتریتوانست افراد ب یم

 ای دارند؟ها چنین روحیهقبول دارید که ایرانی برساند. یشتریب یها



  صد و نود وهزار و سی مهر ماهم/ هنپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسد که چنین باشد. ج: در این موضوع بحث دارم و به نظرم بدیهی نمی 

جو یا زاهدپیشه توان یافت که آزمند یا قانع، لذتای افرادی را میدر هر جامعه

ام که من پژوهشی دقیق ندیدهدوست یا بی اعتنا به مال و اموال باشند. و پول

دوستی کمتری گرایی و پولها نسبت به سایر مردم دنیا لذتنشان دهد ایرانی

ی جمعیت دارند دهد که باالخره بدنهداشته باشند و شواهد عمومی هم نشان می

کنند و بیشتر نقدها بر سر آن است که شان تالش میبرای پیشرفت اقتصادی

شود. از این رو قدری در بدیهی ربانی این پیشرفت میارزشهای اخالقی اغلب ق

بینم و به نظرم این فرضیه دست کم مشکوک و نمودن آنچه گفتید اشکال می

 نیازمند بررسی بیشتر است.

در  هاییباورچنین است که  نیاپرسش  نیاولپرسم: پس دقیقتر می س:

دارد  یباز م ییایدن اسالم ما را به واقع از توجه به مسائل نیدارد؟ د شهیکجا ر

 انهیصوف ای یعرفان یآنچه از باورها ایما در مذهب زرتشت؟  یتفکر یسابقه ها ای



  صد و نود وهزار و سی مهر ماهم/ هنپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

نوع نگرش را  نیتوان ا یم ای ده؟یبه ما ارث رس دیا یم یکه ار نوع نگاه شرق

 ایدانست؟  رانیمردمان خود ا خیو تار اینوع جغراف ،یبرآمده از نوع سبک زندگ

 بوده؟ تیهودیو  تیحیچون مس گرید انیاد گرفته از ریتاث دیشا

های مورد نظرمان را روشن کنیم. بحث بر سر ج: بگذارید اول مفهوم

توان این نامم. دنیا گریزی را به نظرم میمفهومی است که من آن را دنیاگریزی می

انگاشتن  طور تعریف کرد: پرهیز منظم از دستیابی به موفقیتهای مادی و نادیده

بینی ی یک جهانهای منتهی به رشد اقتصادی، که با پشتوانهی گزینهندهتکرار شو

افزارِ پشتیبان این رفتار را هم یا زیر تاثیر یک نظام اخالقی انجام شود. من آن نرم

توان به این ترتیب نامم. بر مبنای این تعریف پرسش شما را میزهدگرایی می

نه کجاست؟ و چارچوبهای دینی صورتبندی کرد که خاستگاه رفتار دنیاگریزا

زهدگرایی چیست؟ یعنی با دو پرسش سر و کار داریم. یکی به رفتار اشاره 

 کند و یکی به پندار پشت آن.می

ها، بحثمان بیشتر بر سر آن تفکری است که س: بله، با همین تعریف

به  دنیرس یبراو ه گرفته مجا سرچشکتفکر از  نیاکند. دنیاگریزی را ایجاب می

 ؟ی بودههدفیا  یچه اصل

های زهدگرایی که سراغ داریم به قلم و ایران زمین ج: کهنترین نمونه

های مصری ستایشی از شود و مصری است. یعنی در برخی از آیینمربوط نمی

تواند شکلی ایم که میرنج و درد و پرهیزی از خوردن و آمیزش جنسی را داشته

ی نعکاس این باورها بعدتر در سوریهآغازین از زهدگرایی پنداشته شود. ا

امروزین آیینهایی مثل کیش آدونیس را ایجاد کرد که بر ریاضت و گاه اخته کردن 

ی کامال متفاوت از خویش مبتنی بود. در داخل قلمرو ایران زمین ما با دو رده

ی دین اسالم )یعنی ادیان روبرو هستیم. دین زرتشتی، یهودی، مزدکی، و بدنه

های اصلی عتزلی، شیعه، زیدی، اسماعیلی، حنفی و شافعی و شاخهمذاهب م

کنند و از این رو تجارت صوفیه( کامرانی و شادمانی و لذتهای دنیوی را تایید می
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شمارند. اینها دار شدن را نیک و خوش میو ثروت و تشکیل خانواده و بچه

انوی، مسیحی و آشکارا زهدستیز و دنیاگرا هستند. در مقابل ادیان بودایی، م

هایی از صوفه را داریم که توجه به دنیا را نکوهش مذاهب مالکی و حنبلی و شاخه

کنند و خواستهای دنیوی به ویژه انباشت اقتصادی و لذت جنسی را پلید می

ایم، اما در ادیان و مذاهبی متفاوت شمارند. بنابراین هردو دیدگاه را داشتهمی

 اند.تجلی یافته

ناهنجار  یهنجار و در چه ابعاد یدر چه ابعادبه زهدگرایی گرایش   س:

 است؟

خواهید، اصوال زهد نوعی انحراف رفتاری است. زهد ج: اگر نظر مرا می

و رهبانیت به معنای نکوهش و خوارداشت لذت و خواست و میل است، که 

های زیستی و روانشناختی محسوب سوگیری طبیعی و غایت درونی سیستم

گیری درونی سیستمهای نی زهد بر انکار یک امر طبیعی و ستیز با جهتشود. یعمی

انسانی مبتنی است. نیروهای جاری در سیستمهای زیستی و روانی و اجتماعی و 

زایی فرهنگی به ترتیب بر تولید مثل، شادمانی، قدرت و انباشت اقتصادی و شاخه

شادی، برخورداری در قلمرو معنا گرایش دارند. زهدی که میل جنسی، لذت و 

کند آشکارا جویی از معناها و دانشها و هنرها را منع میو رفاه اقتصادی و بهره

ای توان از زاویهکند. این را میدر خالف جهت طبیعی سیستمها حرکت می

 سیستمی نوعی اختالل یا بیماری دانست.

 گویید زهد نوعی بیماری است؟س: یعنی شما می

ای که مورد نظرم است، چارچوب سیستمیج: بله، چنین است. در 

بیماری عبارت است از اختالل در روند طبیعی کارکرد یک سیستم. همانطور که 

اعتیاد اختاللی در روند طبیعی کار جامعه است و سرماخوردگی اختاللی در روند 

زهد هم اختاللی است در روند میل و خواست و  عادی کار فیزیولوژی بدن،

 توانید آن را هم بیماری بدانید!ر طبیعی انسان. از این رو میهای دیگسوگیری
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 زهدگرایی چقدر رواج داشته و چرا اینقدر عمومیت یافته؟  س:

ج: باید توجه داشت که بیماری اصوال امری نابهنجار و کمیاب است. 

کند و یعنی در شرایطی خاص است که اختالل در کارکرد یک سیستم بروز می

یابد. از این رو همان شرایط خاص است که آن اختالل تداوم میتنها در تداوم 

زهدگرایی را باید پیامد یک وضعیت ویژه دانست و نه حالت عادی سیستمهای 

های ام، نخستین نمونهنشان داده« داریوش دادگر»اجتماعی. چنان که در کتاب 

ی اشیهی دوران هخامنشی در سرزمینهای حزهدگرایی سازمان یافته در میانه

شود که از یک دولت پارس )بودا در شمال هند و افالطون در یونان( ظاهر می

شان است. از زاویه اشتراک دارند و آن هم فقر و کمبود منابع اقتصادی در جامعه

 این رو به نظرم زهدگرایی نوعی نشانگان کمبود است. 

 ند؟اها زهدگرا نبودهگویید ایرانیس: با این حساب شما هنوز می

 

 

 

 

 

 

 

 

ج: دقیقا، در قلمرو ایران زمین شما تراکمی از مسیرهای تجاری، شهرهای 

بینید که تا همین سه چهار قرن پیش رقیبی در بزرگ و انباشت اقتصادی را می

ایم که بخواهد سایر سرزمینها نداشته است. یعنی موقعیت فقر و کمبودی نداشته

اطر اگر منابع اداری و اسناد تاریخی و ضامن تداوم زهدگرایی باشد. به همین خ

بینید که همواره آن ادیان و نگرشهای متون دینی ایران زمین را مرور کنید، می



  صد و نود وهزار و سی مهر ماهم/ هنپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

اند و سبک زندگی مردم با شادخواری و کامرانی درآمیخته زهدستیز غالب بوده

ی جامعه و همچون نوعی گرایش بوده است. گرایشهای زاهدانه همواره در حاشیه

ای وجود داشته است. دین مانوی که تا حدودی زهدگرا بود هرچند ل فرقهرادیکا

رواجی یافت اما هرگز جایگزین دین زرتشتی نشد و مسیحیت که یکسره 

زهدگراست در ایران زمین تثبیت نشد و در اروپا که اوضاع اقتصادی نابسامانی 

زمین شکل  داشت ریشه دواند. به همین ترتیب دین بودایی با آن که در ایران

گرفته و سراسر تاریخ تکاملش را در ایران شرقی طی کرده بود، در قلمرو چین 

های اسالمی هم چنین است. ی فرقهو تبت که فقیرتر بودند شکوفا شد. درباره

اند هرگز در ایران پیروان زیادی پیدا نکردند مذاهب مالکی و حنبلی که زاهدانه

سماع و سرود و خوشباشی گرایید. از منابع  و عرفان ایرانی هم به سرعت به سوی

آید که ایرانیان بر خالف مسیحیان اروپایی و بوداییان چین و و اسناد چنین بر می

اند و این تصور که زاهدمنش و هندوچین هرگز به زهد گرایشی عام پیدا نکرده

ن شناسانه است که ناآشنایای شرقاند تا حدودی یک کلیشهجبرگرا و قانع بوده

 اند. به تاریخ برایمان ساخته

به هر صورت ما با مشکالتی مثل توسعه نیافتگی، پیشرفت نکردن   س:

و همگام نبودن با دانش روز دست به گریبانیم. آیا چنین نبوده که زهدگرایی 

عامل این عقب ماندگی بوده و به توجیهی برای تنبلی و فراری شدن از کار سخت 

 تبدیل شده است؟

یار تردید دارم اینها به هم ارتباطی داشته باشند. ماکس وبر به ج: من بس

ی زاهدانه از کیش مسیحی همان است که خوبی نشان داده که تندروترین شاخه

ای ظهور مدرنیته و انقالب صنعتی را ممکن ساخته است. یعنی آن پیشرفت و ترقی

ای مسیحی بوده که مورد نظرتان است اتفاقا پیامد برداشتی خاص از دین زهدگر

اش، و جبرگرایی افراطی و تقدیرباوری که با انباشت ثروت و مصرف نکردن

رادیکال پیوند خورده است. از سوی دیگر اصوال دنیاگریزی به آن شکلی که 
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گویید در ایران هرگز وضعیت غالب نبوده است. سنت هنجارین و حاکم بر می

شدن را ستوده و هرگز مانند چین ایران همواره بازرگانی و سوداگری و ثروتمند 

شان نکوهیده ایم که بازرگانان لعن و نفرین شوند و ثروتمند شدندورانی نداشته

شده باشد. به همین ترتیب رهبران دینی ما در ایران زمین چه زرتشتی بوده باشند 

اند و اموال و و چه یهودی و چه مسلمان همواره خانواده و زن و بچه داشته

اند و نه در خورد و خوراک و برخورداری از مگیر در اختیار داشتهامالکی چش

اند و نه در برخورداری از ارضای جنسی و دیدهزندگی آسوده امری پلید می

اند. در حالی که برای مدتی بسیار طوالنی که تا به یافتهدار شدن اشکالی میبچه

ها به کل میل بوداییامروز هم ادامه یافته رهبران مذهبی مسیحیت کاتولیک و 

طلب هستند هم ها که از این نظر اصالحاند و پروتستانکردهجنسی را منع می

اند. کردهدست کم در ظاهر سخت به زهد و فقر و نابرخورداری تظاهر می

ماندگی اقتصادی و سیاسی ایران زمین دالیلی به کلی متفاوت دارد که به عقب

تجارت جهانی و اموری از این دست مربوط عصر استعمار و تحول در مسیرهای 

 شوند.می

 

 

 

 

 

 

ها و س: اما بسیاری از نویسندگان به ارتباط بین رخوت و سستی ایرانی

 اند.شان اشاره کردهتقدیرگرایی و زهد مذهبی

اند که سنتهای ایرانی را درست ج: بله، اما بیشترشان جهانگردانی بوده

ها همچون طلب که از این کلمهن و مبلغانی اصالحاند، یا سیاستمداراشناختهنمی
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شناسانی مانند اند. شرقکردهشان استفاده میبرچسبی برای موضوع مورد حمله

ای که درش رشد یافته بودند همه چیز را راولینسون بر اساس سنت مسیحی

اند اند و مصلحانی مانند آخوندزاده و طالبوف بسته به هدفی که داشتهدیدهمی

ی اند. جالب این که اصوال حملهکردهشان را سازماندهی میفتمان جدلیگ

دهد که این موارد نکوهیده و خواهان به زهد و تقدیرگرایی نشان میمشروطه

شان وجود داشته ی ناکارآمد بودننامقبول بوده و از ابتدای کار توافقی درباره

ردازی را نداریم که در پاست. ما در عصر مشروطه هیچ سخنگوی مهم یا نظریه

مقابل از زهد یا تقدیرگرایی دفاع کرده باشد. در حالی که پس از انقالب فرانسه 

این موضع سخنگو و هوادار فراوانی داشته است. به نظرم در افکار عمومی پیوندی 

ماندگی برقرار شده میان زهدی که هرگز در ایران زمین حاکم نبوده، با عقب

شناختی و جهانی رنهای اخیر که پیامد رخدادهایی جامعهاقتصادی ایران در ق

است. چنین پیوندی به نظرم نادرست است و دست کم اگر کسی دعوی چنین 

 ارتباطی را دارد باید به شکلی مستند و مدون آن را نشان بدهد. 

با زهدگرایی و تقدیرباوری شرقیان است که واقعا  نیسوال آخر ا  س:

اند باید نسبت گفتهاند و مید؟ آنها که هوادار این نگرش بودهشود به نتیجه رسیمی

اند؟ آیا ما توجه بود و زندگی مادی را رها کرد آخرش به کجا رسیدهبه دنیا بی

 تر و درستکارتر پرورش بدهیم؟ایم انسانهایی اخالقیبا این حرفها توانسته
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ی تمدن ایرانی رق حوزهج: من باز باید تاکید کنم که اگر منظورتان از ش

ی جوامع به است، زهد و تقدیرگرایی ارتباطی با آن ندارد. زهدگرایی در همه

ها و اخالقیات و رفتارهایی در قلمروهای دچار فقر و کمبود ظهور صورت اندیشه

شود. تکثیرش را بختی تکثیر میی افول و قحطی و نگونکند و گاه در زمانهمی

ایم و نه در نی چین و قلمرو باختری یعنی اروپا داشتهما در قلمرو خاوری یع

ایران. در ایران تنها در زمان بحرانهای بزرگ مثل قحطی اواخر قرن گذشته و 

ی مغول چنین گرایشهایی عمومیتی یافتند که بالفاصله پس از رفع بحران حمله

به ارزش  تانبار دیگر به حاشیه رانده شدند. اگر خارج از بافت جغرافیایی پرسش

این باورها بازگردد، موضع من مشخص است. چنان که گفتم انکار غایتهای 

ایست و زهدگرایی از این جنس درونی سیستم اصوال نشانگر اختاللی و بیماری

است. با این همه این را باید در نظر داشت که در اروپا و همچنین در چین همین 

یا صنعت مدرن( را ایجاد کرده  زهدگرایی صورتهایی فرهنگی )مثل هنر بودایی

هایی تازه از انباشت اجتماعی نیروی کار را ممکن ساخته ارزشمند است و شیوه

است. یعنی باید توجه کرد که هیچ یک از این الگوها سیاه و سفید و یکسره پلید 

ها و باورهایی هستند که در شرایطی ظهور یا مقدس نیست. اینها برداشتها و ایده

ی زهد و رهبانیت سازند. دربارهکارکردی یا کژکارکردی را نمایان می کنند ومی

البته به نظرم کارنامه بیشتر تیره است تا روشن و کژکارکرد غالب است و نه 

 کارکرد. 
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 ی فرادستی مردانردباره

 ۱۳۹۶، شهریور ۲۶ی ی زنان امروز، سال چهارم، شمارهمجله

 

 ایدب ها زن بگوییم که این. ... لرزید تنم عمرم تمام در بار نخستین برای اما امروز»... 

 عقلالناقص ها آن بگوییم که است این عین دارند رای حق که شوند شمرده کسانی زمره در

 اسالم ما رسمی دین چون و است مرد با زن مسئولیت اسالم، ما، دین در!... نیستند خرد کم یا

 «.ندارند رای حق زنان نتیجه در ماییم، آنها مسئول است،

 دوم، مجلس مدرس، اهلل آیت خنرانیس

 ( ق.ه۱۳۲۹شعبان هشتمخورشیدی ) ۱۲۹۰دوازدهم امرداد   روز 

 

 هانخست: خاستگاه

دوازدهم امرداد امسال، درست صد و شش سال از گفته شدن این جمالت 

در مجلس شورای ملی ایران گذشت. طی قرنی که میان ما و آن روز فاصله 

حق رای به دست آوردند و این حق چندان با تایید همان مجلسزنان انداخته، 

نهادینه شد که حتا پس از تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی 

هم رای زنان به جای خود باقی ماند. اما بحثی که سید حسن مدرس در آن درگیر 

جایگاه زنان و بود، همچنان تا روزگار ما ادامه یافته است. بحثی که محورش 

های شان با شایستگیشان، و پیوند جنسیتمردان است، و ماهیت تفاوت میان

شان، و در نهایت چگونگی توزیع قدرت در جامعه، و وابسته اجتماعی و سیاسی

 اش به جنسیت زنانه و مردانه.بودن یا نبودن

گفت، همان است که گفتمانی که مدرس به نمایندگی از آن سخن می

توان آن را با هم کمابیش در میان گروهی از مردم باقی مانده است و می امروز
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« فرودستی زنان»برچسب 

مشخص کرد. بر اساس این 

نگرش زنان به دالیلی دینی، 

شناختی یا روانشناختی زیست

تر و ضعیفتر از صورتی فروپایه

ی انسان محسوب گونه

شوند و از این رو باید می

شان یمحدودیتهایی در دسترس

های حساس اجتماعی )مثل قضاوت و اجتهاد( وجود به قدرت سیاسی یا نقش

ی جوامع داشته باشد. صورتهای دیرینه و قدیمی این گفتمان از دیرباز در همه

وجود داشته و اغلب زنان را به خاطر توانایی عضالنی کمترشان و مهارت 

کرده و آنها تر قلمداد میترشان در شکار کردن و جنگیدن از مردان فروپایهپایین

 -اندکه مردان شکارچی/ جنگاور بوده–ی نخبگان سیاسی را از ورود به جرگه

 داشته است. باز می

این تصور ابتدایی و دیرینه و پراکنده، در قرن پنجم پیش از میالد برای 

ای نظری و فلسفی پیدا کرد و بنیانگذار این گفتمان نخستین بار صورتبندی

تر از مردان های خود به صراحت زنان را شکلی پستبود که در رساله افالطون

شد گرفت. از دید افالطون تناسخی دایمی در کار بود که باعث میدر نظر می

تر دمیده شود. روح افراد بدکار و پلید در زندگی بعدی در کالبد جانداری پست

اش به مردان که قلهگرفت به این ترتیب سلسله مراتبی از انحطاط روح شکل می

کردند. ها اشغال میتعلق داشت و کف آن را جانوران دریایی و صدفها و کرم

یافت و در زندگی بعدی در ی نخست تباهی یک پایه تنزل میروح مرد در پله

شد. یعنی از دید افالطون نه تنها روح و تن زن از مرد کالبد زن باز زاییده می
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نونی تناسخی از زوال مرد پدید آمده است و در تر است، که  بر اساس قاپست

 شود. ی جدا از مرد قلمداد میاین معنا زن تا حدودی یک گونه

ای که نخست در مسیحیت و بعدتر در ادیان دیگر وامگیری سرمشق دینی

پردازی شده از مرد شد و زنان را به دالیلی عقالنی و به شکلی منسجم و نظریه

همگی از همین سرمشق افالطونی مشتق شده است. آن دانست، تر میفروپایه

ی کهنسال هم در قلمرو خاوری و به ویژه در پردازی نشدهنگرش سنتی نظریه

چین تکامل یافت و در دو روایت کنفوسیوسی و تائویی نهادینه شد. در هردو 

زن به خاطر نظم طبیعی امور و بنا به سرشت زنانگی و مردانگی )یین و یانگ( 

شد و این فروپایگی در قوانین مدنی کنفوسیوسی تر از مردان شمرده مییهفروپا

 یافت.ی تائویی انعکاس مییا آداب و مناسک جادوگرانه

در کنار این سرمشق قدیمی فروپایگی زنان، یک دستگاه نظری به نسبت 

جدیدتر هم داریم که طی سه چهار قرن گذشته در اروپا تکامل یافته و بر فرادستی 

دان مبتنی است. بدیهی است که سرمشق قدیمی هم به خاطر فرودستی زنان، مر

مند کرد. اما در آنجا مردان با طبیعتِ منظم و قاعدهمردان را فرادست قلمداد می

زنی بود. شدند و دالیل فروپایگی زنان محل پرسش و گمانههمسان انگاشته می

شدند که مرد محسوب می ای غیرعادی و معیوب ازدر این دیدگاه زنان نسخه

 اند.خلق شده« ی آدماز دنده»دیرتر از آدم و 

بعد از عصر نوزایی و پس از جنبش اصالح دینی در اروپا، این تصویر 

قدری دگرگون شد و به ویژه در قرون هفدهم و هجدهم میالدی با چرخشی 

زنان ها به صراحت طبیعت و هستی را روبرو شد. در اواخر قرن هجدهم رمانتیک

انگاشتند و به این ترتیب محور پرسش تغییر کرد و این بار فرادستی همسان می

مردان و اصوال خودِ مردان بودند که موضوع خیالپردازی و حدس و گمان قرار 

داشتی استوار و مطلوب دانسته گرفتند. این بار جهان مادی و طبیعت پیشمی

گی و پروردن کودک با آن شد و زنان نیز به خاطر پیوندشان با زایندمی
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شدند. در این چارچوب بود که آرای فیلسوفانی مانند دکارت انگاری میهمذات

شود، آنگاه که عقل را همچون نیرویی فرادست و متمایز از بدن تعریف معنادار می

 داند.اش را ذهن مردانه میکند و جایگاه اصلیمی

و مدرن دارد و تا حدودی  گفتمان فرادستی مردان بر این اساس ماهیتی نو

شان ی )طبیعت + زنان( و مشروعیت یافتندر واکنش به برکشیده شدن مجموعه

تدوین شده است. در عصر خرد و به ویژه پس از آن در دوران رمانتیسم اروپایی 

ی نوین غرب قرار گرفتند و گرا و گیتیانهبینی مادیزنان و طبیعت در مرکز جهان

ای و دینمردان ناگزیر بودند برای حفظ جایگاه برتر مردان الیه از این رو فیلسوفان

وارد مستولی سازند. ی تازهمینویی و استعالیی و برتر را بر این طبیعتِ مادیِ زنانه

ی این برتری عقل بود و به این ترتیب بود که عقل مردانه در برابر دستمایه

 ن برتر شمرده شد.احساسات زنانه مطرح شد و به تلویح یا تصریح از آ

 دوم: اغتشاش

 

 

 

 

 

 

 

 

های جنبش زنان که در گام نخست )در پایان قرن نوزدهم( حق رای موج

ی قرن بیستم( دستمزد و شأن اجتماعی برابر را طلب و مالکیت و بعد )در میانه

داشتها و کرد، پاسخی جمعی، عقالنی، سازمان یافته و پیروزمند به این پیشمی

 ۱۳۴۰ی گرایی )فمینیسم( که در اواخر دههد. سومین موج از زنها بودوقطبی
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.م( شکل گرفت و به ویژه طی بیست سال گذشته رواجی چشمگیر یافته ۱۹۶۰)

است، از نظر ریشه و محتوا و هدف با این دو موج آغازین تفاوت داشت. موج 

و گرا بر خالف جریانهای پیشین در لیبرالیسم سیاسی های زناخیر اندیشه

ی گرایی فلسفی ریشه ندارد و جریانی التقاطی است که پایگاهش اندیشهعقل

نومارکسیستی تکامل یافته در جریان جنگ سرد است و بیش از آن که به بسیج 

ی مدنی و راهبردهای حقوقی بها دهد، به تظاهرات اجتماعی و عمومی و مبارزه

ز نظر معنایی نیز دستخوش حرکات نمایشی انقالبی توجه دارد. این جریان اخیر ا

اغتشاش و ناسازگاری است، یعنی در پیروی از جریان رادیکالی که از قدیم در 

 -و نه برابری دو جنس –ی جنبش زنان وجود داشته، بیشتر به برتری زنان حاشیه

نه همچون اختاللی در توزیع منابع و -نشینی و اقلیت بودن را باور دارد و حاشیه

 ستاید. ای اخالقی مین سجیهکه همچو -اقتدار

« هایجنس»نگرش فمینیستی جدید از سویی با اغراق در تمایز میان 

ها، مسلمانان، سومی گرایان، بومیان، جهانپوستان، همجنسمتفاوت زنان )رنگین

و...( کلیت مفهوم جنس زن را دستخوش ابهام و فروپاشی کرده است و از سوی 

که در  –های جنسی ی ویژگیجتماعی شمردن همها-دیگر با اغراق در اقتصادی

هایی منتهی شده که با گیریبه نتیجه -گیردی سنت مارکسیستی قرار میادامه

های علمی و دستاوردهای پژوهشی مستند و گاه با عقل سلیم در تعارض داده

گیرند. پافشاری این جنبش بر این تفکر که زن و مرد ماهیتی قرار می

و این که تمایز دو جنس  شوند،دارند و توسط جامعه خلق میشناختی نزیست

ای در واقعیت ندارد، بیشتر به کار ای اجتماعی است و هیچ ریشهیکسره برساخته

ی دانش رسمی آید، و با بدنهتولید هیجان و بسیج سیاسی هواداران می

 شود. شناسی پشتیبانی نمیشناسی و جامعهشناسی و انسانزیست
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ی گذشته دهه طی دو

های همین موج از اندیشه

گرایانه در ایران هم رواج یافته زن

و به تدریج جایگزین آرای 

رو و کارگشایی مدار و میانهعقل

ی عصر ناصری تا شده که از میانه

دوران انقالب اسالمی در ایران 

رواج داشته و بدون مقاومت و 

ان را پیش برده است. در خشونت و درگیری برابری تدریجی حقوق مردان و زن

ی های نظری تجدید نظر شدهتوان گفت به همان ترتیبی که دستگاهواقع می

ی فلسفه و االهیات کوشید تا برتری مردانه را به شکلی احیا اروپاییان در حوزه

ای حقوقی و اجتماعی همان غایت را کند، انقالب اسالمی ایران نیز در عرصه

زده و تا حدودی خردستیز فت نیست که واکنش سیاستدنبال کرد. از این رو شگ

ی غربی که بیشتر از جنس ابراز هیجان و نفرت گرایانهی فعالیتهای زنموج تازه

ای است، در ایران نیز انعکاس یافته باشد و جریان پیگیر آزادی زنان را با حواشی

 مدار فرو پوشانده باشد.تبلیغاتی و سیاست

ی بحث آن شد که دو گفتمان تاریخی متفاوت صهپس تا اینجای کار خال

ایم که یکی فرودستی زنان را در قالبی دینی و دیگری فرادستی در غرب داشته

کرده، و نظمهای برآمده از این مردان را در چارچوبی عقالنی و فلسفه ادعا می

شان هایی در دفاع از حقوق زنان را پدید آورده که بخش عمدهگفتمانها واکنش

اند و بر برابری دو جنس در مقام انسان تاکید قالنی و سنجیده و کارساز بودهع

ای به نسبت متاخر در برتر شمردن و ستایش زنان یا اند، هرچند حواشیکردهمی

 نشینان نیز در کنارش پدید آمده است.ها یا حاشیهاقلیت
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 سوم: سنت ایرانی

مان به های فمینیستی در بافت فرهنگیهای گذشته انعکاس شعارطی دهه 

داشتها و عقایدی دامن زده که با مرور منابع تاریخی و گیر شدن پیشتبلیغ و همه

توان ها را میداشتشود. این پیششان نمایان میهای مستند علمی نادرستیداده

 در این سه بند خالصه کرد:

تر از غرب ماندهعقبالف( حقوق زنان در ایران زمین همواره فروپایه و  

 بوده است

به شکلی افراطی زنان را  -دین، ادبیات، مناسک–ب( سنت ایرانی  

 کرده استگر قلمداد میفروپایه و مردان را سلطه

پذیر، سواد، منفعل، سلطهشان افرادی بیپ( زنان ایرانی در سراسر تاریخ

 انداثر بودهبخت و بینگون
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ای از منابع معتبر و دامنه« هر»روشی « هر»ای که با پژوهش جدی« هر»

شناختی و حقوقی ایران زمین را مورد کنکاش قرار جدیِ تاریخی، ادبی، جامعه

دهد، نادرست بودن این سه گزاره را نشان خواهد داد. تمدن ایرانی از ابتدای کار 

به زنان را همچون اعضایی با پایگاه ستودنی و شأن واال و معموال برابر با مردان 

از گاهان –رسمیت شمرده است. تمام متون دینی تکامل یافته در ایران زمین

های زن و مخاطبشان مردان و زنان دیندار )اشون -زرتشت گرفته تا قرآن مجید

مرد/ مؤمنین و مؤمنات( بوده است. در سراسر تاریخ ایران زمین زنان حق مالکیت، 

ها دورهی اند و در همهشتهحق ارث، حق تجارت و استقالل مالی چشمگیری دا

اند. مادرِ شاه و شهربانو نهادهای سیاسی نسبت به نفوذ زنان تراوا و گشوده بوده

شده و دربار و دستگاه خاص خود همواره در ایران منصبی رسمی محسوب می

بینیم که رهبری نیروهای را داشته و در شرایط بحرانی در تمام دورانها زنانی را می

اند. از گردآفرید و بانوگشنشپ گرفته تا بی بی گرفتهیز بر عهده مینظامی را ن

مریم، و از آتوسا همسر گشتاسپ و آزرمیدخت ساسانی گرفته تا مهد علیا، ردپای 

زنان همواره به برجستگی در اساطیر و ادبیات و سیاست ایرانی نمایان بوده است. 

عصرِ ایران زمین دید و فهمید. ی همها را باید به ویژه در تقابل با تمدنهااین داده

-ی ایران زمین، یعنی چین در خاور و رومچرا که در هر دو تمدن مهم همسایه

اند. گذشته از اموری ی این حقوق محروم بودهاروپا در باختر، زنان از همه

تصورناکردنی مانند تعریف نقش زنانه در دستگاه سیاسی، اموری به ظاهر بدیهی 

و مالکیت و خرید و فروش کاال به قصد بازرگانی در هردوی این  مانند حق ارث

ی دستیابی زنان به این حقوق در اروپا شده است. پیشینهتمدنها از زنان دریغ می

شود، و این در حالی است که تداومی و چین به یکی دو قرن پیش محدود می

ایران زمین دار از توجه به حقوق زنان را در سراسر تاریخ چشمگیر و ریشه

 ایم.داشته
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در ایران زمین چندین و چند 

ی شباهت و تفاوت گفتمان درباره

زنان و مردان وجود داشته است که 

بیشترشان برای دورانهایی بسیار 

اند. گفتمان طوالنی دوام آورده

غالب، که در سیاست و حقوق و دین 

مردمی بازتاب یافته، زنان و مردان را 

شمرده است و این همان است که مشارکت سیاسی ا متفاوت میپایه امبرابر و هم

های عمومی مانند تجارت و ادب و دین را ممکن زنان و حضورشان در زمینه

ایم که با تاثیرپذیری ای هم داشتهساخته است. در این میان گفتمانهای متشرعانهمی

مقابلشان هم کرده، و آیینهایی در از مدل افالطونی زنان را فروپایه فرض می

ایم که مانند مزدکیان و خرمدینان زنان را فرادست و برتر از مردان در نظر داشته

 گرفته است. می

در این میان باید به این نکته توجه داشت که هم در ایران زمین و هم در 

ی دیگر، قدرت سیاسی و نظامی در اصل به تمام جوامع انسانی شناخته شده

شناختی زنان و مردان باز این هم به تفاوتهای زیستدست مردان بوده است. 

ی قدرت گردد و توانایی و آمادگی بیشتر مردان برای جنگیدن، که شالودهمی

سازد. یعنی باید توجه داشت که در کل مردم نظامی و استیالی سیاسی را بر می

اقتدار  اند وکردهایران زمین هم برابری کاملی میان زنان و مردان را تجربه نمی

اجتماعی مردان همواره بیش از زنان بوده است. اما این برتری نسبت به آنچه در 

 تر و پویاتر بوده است.تر، متعادلتر، سنجیدهبینیم مالیمغرب و شرق می
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 چهارم: تمایز، تفاوت و تفکیک

ی فرودستی یا فرادستی مردان و زنان، نخست باید برای داوری درباره

ی طرح پرسش و پاسخگویی بدان را شناسانهدستگاه نظری و چارچوب روش

های جاری میان زن و مرد داوری ی نابرابریمعلوم کنیم. یعنی اگر بخواهیم درباره

نخست باید به چارچوبی  کنیم، و حق و ناحق بودن این تفاوتها را ارزیابی کنیم،

آن تمایزها نمایان شود و الگوهای  مستدل و مستند و منسجم تکیه کنیم تا بر مبنای

 شکلی نقد شدنی بیابد. تفکیک

داوری نگارنده در این زمینه به چارچوب علمی و عقالنی رایج 

دانشگاهی وفادار است. یعنی دستگاه عقالنی برآمده از علوم تجربی و نظام داناییِ 

چوب سازگارترین و نیرومندترین چار -در عینِ ضرورت نقد درونی–مرسوم را 

ی دانم. از این رو پاسخگویی به مسئلهگیری میبرای اندیشیدن و ارزیابی و تصمیم

کند که فرادستی و فرودستی زنانه و مردان برایم همچون پژوهشی عینی جلوه می
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پذیر بدان پرداخت. در هایی رسیدگیباید با روشهایی معلوم و ارجاع به داده

هایی از علوم انسانی مانند برآمده از شاخههای همین چارچوب و با تکیه به داده

شناسی و تاریخ ادبیات است که برتری چشمگیر موقعیت زنان در تاریخ و جامعه

عصرشان( را نتیجه گرفتم، و بحث ایران زمین )نسبت به تمدنهای دیگرِ هم

شناختی برابری و نابرابری دو جنس را نیز شناختی یا انسانی مبانی زیستدرباره

 د بر همین اساس پیش برد.بای

شود که بر خالف تصور های استوار علوم تجربی روشن میاز مرور داده

ی اجتماعی نیست. جنسیت عبارت گرا، جنسیت یک برساختهفمینیستهای ساخت

ی ی نر و ماده، که هریک نیمی از مادهاست از تفکیک جانوران پیچیده به دو رده

را در اختیار دارند و از این رو آمیزش جنسی را وراثتی الزم برای تولید فرزند 

سازند. جنسیت در این معنا یک تدبیر تکاملی برای ضروری می برای زادآوری

ایست و از نخستین روزهای تکامل حیات گونهافزودن بر تنوع و پیچیدگی درون

گذاری بر زمین تکوین یافته است. همواره هم جنس نر و ماده به خاطر سرمایه

برابر در مواد غذایی الزم برای پروردن فرزند، ساختارهای کالبدشناختی، ساز نا

و کارهای فیزیولوژیک و رفتارهای وابسته به جنس متفاوتی را در خود نمایان 

 اند. ساخته

پاسخی شود، از این رو پرسش آغازین ما که به تمایز زن و مرد مربوط می

ی ی گونهو نمونه از جنس نر و مادهروشن و صریح دارد. زن و مرد در مقام د

تمایزهایی  اند،های دیگری که بر زمین تکامل یافتهانسان، مثل تمام نرها و ماده

هایی تبارشناسانه داشته اند که دالیلی تکاملی و پشتوانهساختاری به خود پذیرفته

تر تر بودن بدن مردان نسبت به زنان و عضالنیاست. این بدان معناست که درشت

شان، آمادگی بیشترشان برای جنگیدن و مهارت باالترشان در رفتارهایی مانند بودن

ها و ها و صورتبندی دوستیشان و الگوی یارگیریشکار، و نوع رفتار جمعی

شناختی و تکاملی دارد. به همین ترتیب زنان هایشان زیربنایی زیستدشمنی
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شان، مقاومت باالتر ی زادآوریشناختی دارند که در توانایهایی زیستویژگی

شان، شان نسبت به استرس و بیماری، مهارتهای چشمگیرتر ارتباطی و زبانیبدن

یابد. این صفاتی که یاد تر و سن باروری کوتاهترشان نمود میو عمر طوالنی

کردیم ربطی به جامعه و فرهنگ و نظام سیاسی و استثمار اقتصادی ندارد و از 

خیزد که و مسیری تکوینی و جریانی فیزیولوژیک بر می ای ژنتیکیبرنامه

 شناختی است.زمینه و زیربنای تفاوتهای جامعهپیش

آید که توزیع شناسانه و تاریخی بر میهای مردماین نکته هم از داده

قدرت سیاسی در جوامع انسانی همواره بر اساس تمایزهای یاد شده نامتقارن 

گیرد، ه در امتداد شکارگری جوامع ابتدایی قرار میبوده است. یعنی فن جنگیدن ک

بیشتر در انحصار مردان بوده و به همین خاطر نهادهای اجتماعی زاده شده از دل 

آن که ارتش و دولت هستند نیز اغلب مردانه بوده و زیر فرمان مردان قرار 

ای رگز جامعهآید، ههای معتبر و اسناد استوار بر میاند. تا جایی که از دادهداشته

ایم که قدرت سیاسی در آن به دست زنان باشد. حتا در جوامع ساالر نداشتهزن

شود، و در قبایلی که مادرتبار که هویت کودکان توسط مادرانشان تعیین می

انحصار جادوگری و پزشکی در دست زنان است، همواره قدرت سیاسی و 

قارن معقول و طبیعی هم رهبری نظامی در دست مردان بوده است. این عدم ت

تر بودن و آمادگی بیشتر برای )عضالنی نماید، و پیامد دو تفاوت عمدهمی

جنگیدن( در کالبد مردانه است که هردوی آن پیامد هورمون جنسی مردانه یعنی 

 تستوسترون است.

های مصنوعیِ برساخته شده توسط اگر خواهان برطرف کردن نابرابری

شناختی میان زن و شیم، نخستی باید به این تمایز زیستجامعه میان دو جنس با

هایی که بیشترشان ها را دریابیم. نابرابریی آن نابرابریمرد دقت کنیم و تبارنامه

ی عینی و زیستِی شالوده نه برحق هستند و نه توجیهی دارند، اما با انکار نامستندِ

تر بودن مردان یا عضالنیروند. این نکته بدیهی است که ظهورشان از بین نمی
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ای در حریم اخالق و عقالنیت آمادگی بیشترشان برای جنگیدن برتری ذاتی

آورد، به همان ترتیبی که توانایی زنان برای زادن فرزند و برایشان به ارمغان نمی

ترشان نیست. اینها به ی برتر و اصیلچیرگی بیشترشان بر زبان دلیلی بر جوهره

شناختی هستند که بنا به تکامل کارکردهایی بنیادین زیستسادگی تمایزهایی 

اند، و در نظامهای اجتماعی دستاویزی برای برتری یا فرودستی قلمداد شکل گرفته

 اند.شده

نتیجه این که فرادستی یا فرودستی مردان، به قدر فرادستی و فرودستی 

مایگی اخالقی و ی برتری یا فروبنیاد است. داوری دربارهپایه و بیزنان بی

دهد ها ارجاع میها و منتوانمندی و ناتوانی اجتماعی، امری است که به شخص

های متنوع و پرجمعیت انسانی. اگر جمعیت انسانی را در امتداد خط و نه گروهه

رسیم وزن و همسان میتراز و همی جمعیتی همبه دو نیمهجنسیت تقسیم کنیم، 

ها دارند و آشکارا در تداوم همان اختیشنشک تمایزهایی زیستکه بی

توان یکی اند. اما بر این اساس نمیهای تاریخی متفاوتی را تجربه کردهسرنوشت

یا به گناه استیالی مردانه یا به خفت  تر شمرد،را پست را برتر و دیگری

شان کرد. فهم این تمایزها ضروری است، چون ساز و پذیری زنانه سرزنشفرمان

سازد. اما توجه اش نمایان میهای زیستیای تراوش نابرابری را در سرچشمهکاره

به این شواهد و فهم آنچه که در گذشته رخ داده، راهبردی برای عالج نابرابری 

و بیشینه کردن توازن و تعادل کارکردی میان دو جنس است. یعنی دلیلی برای 

دو جنس در آیمده به  یکی از توجیه فرادستی یا فرودستی حقوقی و سیاسی

دهد. تاب نیاوردن ستمهای برساخته بر مبناهایی واقعی و عینی، در دست نمی

هایی کنار تحریف نکردن آن مبناها و پرهیز از اعمال زور برای تولید همسانی

 توانیم بیاموزیم. های مستند میفرمایشی، درسی است که از مرور منابع و داده
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 شهر و فرهنگ

 ۱۳۹۶ی همشهری، شهریور روزنامه

 قیتحق یامکانات شهر برا دیکنیفرد موفق فکر م کیا به عنوان شمس:  

 تیاز ظرف دیکن یهست؟ و فکر م یمختلف کاف یهاو پژوهش در حوزه

 .دییبفرما شنهادیاستفاده کرد؟ پ نیاز ا شیتوان بیمحله م یفرهنگسراها و سرا

ی دانش و پژوهش باشد، ج: اگر منظورتان توزیع منابع مالی برای حوزه 

یلی نمایان است که کافی نیست. یعنی اصوال سهمی از درآمد کلی کشور که خ

شود، به گذاری میی علمی و فرهنگیِ جدی سرمایهبرای امور پژوهشی و توسعه

آور است! به ویژه اگر آن را از شود گفت شرمقدری اندک است که تقریبا می

ن دانش و فرهنگ در این دار بودی تاریخی ایران زمین و ریشهیک طرف با پیشینه

سرزمین مقایسه کنیم، و از طرف دیگر با حجم عظیم پول و ثروتی که صرف 

شود که در بهترین حالت هیچ کاری انجام ای میفرهنگیبنیادها و نهادهای شبه

کنند، اگر که ای برای فرهنگ و دانش و هنر کشور تولید نمیدهند و افزودهنمی

 اش را در نظر نگیریم!مه زنندهپرور و لطهای خرافهسویه

و امکانات شهر مثل  یتا حاال از امکانات مراکز فرهنگ خودتانس: 

 د؟یاو ... استفاده کرده نارهایاستفاده از سم ای یریادگی یفرهنگسراها و.. برا

های گذشته انجام ج: بله، فراوان. یکی از رخدادهای خوبی که طی دهه 

های محله در تهران و شهرهای دیگر است که هشده، تاسیس فرهنگسراها و خان

کارکرد قدیمی مراکز فرهنگی عمومی در شهرهای ایرانی را به نوعی احیا کرد. 

ام و هم از آن ها بودهمن هم بنا به فعالیتهایی که دارم هم مخاطب این برنامه

 ۱۳۸۰ی ام. هرچند طی سالهای گذشته و به ویژه دههفضاها بسیار استفاده کرده
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شان و ایم. یکی اقتصادی شدندو روند مشخص انحطاط این نهادها را داشته

ساز که اغلب محتوای معنایی شان به مراکز برگزاری فعالیتهای پولتبدیل شدن

شان ی عمومی و بیرون کشیدنشان از حوزهاندکی دارند، و دیگری ستانده شدن

شان ن به بخشهایی که اغلبشانهاد و پرمخاطب و سپردناز دست سازمانهای مردم

های خاصی از فرهنگ رسمی هایی سیاسی یا اقتصادی دارند و تنها جنبهدغدغه

 اند.و دولتی را به صورت پوشش و زینت حفظ کرده

 

 

 

 

 

هم  یکند و زمانیم یرا بررس لیمسا قیمحقق که دق کیعنوان  بهس: 

  ست؟یچ ۲ساکن بوده نقاط ضعف و قوت منطقه  ۲در منطقه 

شهرداری تهران بسیار جای ویژه و مهمی است. از یک  ۲ی طقهج: من

طرف به خاطر آن که بافت روستایی آن تا همین ده بیست سال پیش باقی بود و 

ی فضاهای شهری طی همین مدت با شتاب و تا حدودی دستپاچگی در توسعه

ی ودهآنجا انجام شد. از طرف دیگر به این خاطر که بنا به همین ساختار نسبتا گش

اش بخش مهمی از جمعیت فرودست مهاجر به تهران را به خود جلب کرد قدیمی

و عجیبی تولید کرد که هنوز هم  ی بسیار ویژهشناسانهو از این رو بافت جامعه

 ست.بقایایش باقی

چرا  دیکنیفکر م یتان در حوزه اجتماعتیو فعال لیتوجه به تحص باس:  

حضور زنان  گرید ؟میمختلف هست یاجتماع یهابیمنطقه شاهد تجمع آس نیدر ا
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خانمان یمعتادان ب نیفرهنگ سعادت آباد و ستارخان و... همچن دانیدر م یابانیخ

 در سهرک غرب و سعادت آباد و... انیاز حد دستفروشان و متکد شی... حضور ب

گویید، باید کل تهران و حتا شهرکهای ج: ببینید، از این نظر که می 

ی در هم تنیده دید. چون بدون این اش را به صورت یک سیستم پیچیدهاقماری

ی بافت شهری و رفتارهای جمعی ساکنان یک محله نگاه بسیاری از مسائل درباره

شوند و بنابراین پاسخ به شکل شفاف و دقیق در قالب پرسش صورتبندی نمی

ه دنبال انقالب و ب ۱۳۴۰ی گیرند. حقیقت آن است که ما از ابتدای دهههم نمی

سپید محمدرضا شاه با یک موج جمعیتی روبرو هستیم که هجومی از روستاها به 

شهرها و از شهرهای کوچک به بزرگ را به دنبال داشته است. تقریبا در هر دهه 

ی این موج توسط رخدادهای مهمی تقویت شده و تداوم یافته است. در دهه

کوچ  ۱۳۶۰ی تقر، در دههجریان انقالب و کشمکش با دولت مس ۱۳۵۰

های مربوط به بازسازی کشور در انباشت سرمایه ۱۳۷۰ی زدگان، در دههجنگ

کن ی کنونی خشکسالی و بحران محیط زیست به ریشهشهرهای بزرگ، و در دهه

اش در شهرهای بزرگ منتهی شده است. بسیاری از شدن جمعیت و متمرکز شدن

سه ویژگی  ۲ی ت جمعیتی است. در منطقهگویید پیامد این حرکعوارضی که می

ی این منطقه به ایم که این جنبشها را تشدید کرده و باعث شده پهنهخاص داشته

ی جمعیت شناور عمل کند. یکی باقی ماندن پذیر و مکندهصورت بخشی مهمان

هایی نشینیبود که حاشیه ۱۳۸۰ی ساخته یا ناساخته تا دههفضای غیرشهری و نیم

ای ساخت. دوم بافت خاص روستایی و سنتیی کامپ را ممکن میمحله از جنس

ها ها و تبدیل باغبینیم و با احداث بزرگراهی طرشت قدیم میبود که مثال در محله

به برجها عمال یک سیستم زنده و پویای مدیریت خودجوش فضا را منقرض کرد. 

شتاب بیشتری دارد ی طبیعی شهر تهران که در سمت غرب و شمال سوم توسعه

و بنابراین این منطقه را کانون ساخت و سازهای شهری قرار داده، و این به خودی 

خود به گران شدن زمین، باال رفتن تراکم جمعیت، و دگردیسی جمعیت و فیزیک 
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شود. عوارضی که گفتید پیامد این تحوالت هستند و عادی است شهری منتهی می

ی ناشی از گذار نظمها به هم چنین مواردی هم که در چنین شرایطی در شکافها

 گزینی کنند.النه

 

 

 

 

 

 

محله خود آشنا  یکشور و حت خیدارد که مردم با تار تیاهم چقدرس: 

 تشانیو مسول یدر نگاه آنها نسبت به محل زندگ یریچه تاث ییآشنا نیشوند؟ ا

 دارد؟ 

رانی ج: اصوال نکته در اینجاست که واحد باستانی و قدیمی شهرهای ای 

ای که از همسایگان آشنا ی اجتماعییعنی محله در حال انقراض است. آن شبکه

ی گذشته دچار فرسایش شده و به شد، طی دو سه دههو پشتیبان هم تشکیل می

نوعی اتمیزه شدنِ افراطی واحدهای مسکونی منتهی شده است. احیای محله و 

ک منطقه کاری دشوار و نشینان یبازسازی فرهنگ جمعی میان همسایگان و هم

اش رسد کسی در شرایط آشوبناک امروزین دربارهپیچیده است که به نظر نمی

 فکر کند. 

 ای ۱۳۷تان با یمشکالت محل زندگ یریگیپ یتا حاال برا خودتانس:  

 .یچه مشکالت یبرا یاگر بل د؟یتماس گرفته ا ۱۱۰
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در  ؟یحمل و نقل عموم لیوسا ای دیکنیاستفاده م یشخص لیتردد از اتومب یبرا

 هر صورت چرا.

ام، و در کل ها تماس نگرفتهج: راستش خودم تا به حال با این شماره 

کنم. به خاطر وضعیت شان میمشکالت بسیار اندکی دارم که اغلب خودم حل

ام یکی ترافیک تهران خودروی شخصی هم ندارم و چون محل کار و زندگی

شوم، برای ترابری هم بیشتر از مترو استفاده است، به ندرت از خانه خارج می

کنم. دلیل کلی این الگو پرهیز از اتالف وقت در ترافیک است، و این که در می

 شود کتاب خواند!مترو تکانهای صندلی کمتر است و می

 قاتیتهران هم تحق یهامحله تیحاال درباره فرهنگ و هو تاس:  

با  ییبا هدف آشنا یگردمحله یواند تورهاتیم یشهردار دیکن یفکر م د؟یاکرده

 یبرا رگذار،یبا افراد مهم و تاث ییآشنا یبرا یمحله و حت یشفاه خیو تار تیهو

 ایطرشت  محلهکار چقدر ضرورت دارد؟ )مثل  نیبرگزار کند؟ و اصوال ا یاهال

 مثل سعادت آباد( دیجد یمحله ها یحت

احیای مشارکت مردمی در تواند و چنین کاری برای شک میج: بله، بی 

ی شهر ضرورت زدودهبخشی به بافت یکنواخت و هویتفضای شهری و هویت

ای داریم به نام خورشید که در آن از هجده سال پیش برای دارد. ما موسسه

ریزی برای بازسازی هویت ایرانی در سطوح متفاوت کارهایی پژوهش و برنامه

ها را به دست شناسیان که هم آسیبی خاطرمایم. بخش مهمی از دغدغهکرده

یافتگی فضایی دهد و هم کلید درمان دردهاست، به بافت شهری و سازمانمی

شود. منتها دستکاری در این حوزه کاری دقیق و فعالیتهای انسانی مربوط می

ای دراز مدت را هم دشوار است و باید سنجیده و خالقانه انجام شود، و برنامه

های شهری پیگیرانه دنبالش کنند. مثال ما زمانی برای شهرداری طلبد که نهادمی

ای طراحی کرده بودیم که قرار گرفته بازی ۲که تقریبا روبروی منطقه  ۹ی منطقه
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شان ایاش در بستر داستانی مثل هفت پیکر نظامی هویت محلهاهل محله به کمک

رداری همت چندانی برای کاره ماند و شهرا بازیابی کنند. اما پروژه در عمل نیمه

 اجرایش نشان نداد.

 

 

 

 

 

 

 

در  یکرده و حت قیو تحق لیتحص یمختلف یدر رشته ها شماس: 

. کتاب یشناسحشره یو از طرف یشناس. مثال جامعهدیانوشته یمختلف یهانهیزم

. چه دییباره بفرما نیدر ا یو کتاب درباره طنز و خنده. کم ریدرباره کورش کب

 ها.نهیزم نیدر ا دیرده بوداحساس ک ییهاضرورت

شناس نیستم. من یک کارشناسی ارشد ج: اول این را بگویم که من حشره 

شناسی شناسی با گرایش فیزیولوژی اعصاب دارم و بعد یک ارشد جامعهزیست

ام. شناسی با گرایش سیاسی گرفتهبا گرایش فرهنگی و در نهایت دکترای جامعه

را  biblical studiesو  classical studiesی به شکل مجازی هم دو رشته

شناسی ام، که در عرف دانشگاهی ما بیشتر به تاریخ فرهنگ و اسطورهخوانده

ام کسانی به من منسوب شناس  را تا جایی که دیدهعنوان حشرهنزدیک است. 

کنند که ظاهرا با دانشهای تجربی آشنایی ندارند و این کلمه به نظرشان عجیب می

خواهند انسجام کارهایم را مشکوک رسد و احتماال با اشاره به آن میمی و غریب
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شناسی دانشی بسیار جذاب و بسیار بنمایند. این البته جدای از آن است که حشره

ارزشمند است و من هم به آن بسیار عالقمندم و مدت کوتاهی در دانشگاه 

نبوده. کارهایی هم که  ام، اما تحصیالت و شغلم در آن زمینهاش هم کردهتدریس

اش ی کالن و گسترده است که هدف نهاییام در واقع یک پروژهانجام داده

ی تمدن ایرانی است، و بازتعریف کردن بازخوانی محتوای معنایی نهفته در حوزه

ام در نهایت به همین هدف ام و نوشتهی اکنون. هرچه گفتهدر زمانه« منِ ایرانی»

شود. حاال این بحث و بازسازی هویت ایرانی مربوط می مرکزی یعنی بازخوانی

شناسی ی جامعهشود، یعنی کارهایم یک هستههای مختلف مربوط میبه شاخه

ای را نتیجه شناسی، که مدل نظری سیستمیعصب-دارد، با پیوندهایی به روان

فی صورتبندی اساطیر و تدوین نظام فلس های بازخوانی تاریخ،داده که در زمینه

 اند. ایرانشهری به کار بسته شده

. کدام دییبفرما ۲در منطقه  یزندگ یدرباره محل تولد و روزها یکمس: 

 د؟یداشت که نقل مکان کرد یمنطقه مشکل نیو ا دیساکن بود ۲محله منطقه 

ام، جایی که امروز ی فیشرآباد قدیم تهران به دنیا آمدهج: من در محله 

ی طرشت زندگی کردم و آن ود. اما ده سال را در محلهشخیابان سمیه نامیده می

ام بوده است. یعنی حاال که بیست سال ترین روزهای زندگیدوران از خوش

ی طرشت قطع نشده نشینم، همچنان پیوندهایم با محلهاست در شهرک اکباتان می

 روم. باغهای باقی مانده از طرشت میو هنوز هم برای دویدن و ورزش به کوچه

افتاده که نگاه  یاتفاق خاص یو کال در زندگ یخیتار قاتیتحف یبراس:  

 .دییبفرما حیدهد؟ لطفا توض رییتغ یتان را به زندگ

است و در این  ج: فراوان و با بسامدی بسیار. داستانش طوالنی 

 گنجد...گفتگویمان نمی
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 یزیدرباره چه چ دیسیداستان در مورد منطقه دو بنو کی دیاگر بخواهس: 

 خواهد بود؟ یچه فرد ای

های ای از روایتج: دست بر قضا چند داستان کوتاه و مجموعه 

تر است که از همه قدیمی ام. یکیی طرشت نوشتهی محلهای را دربارهزندگینامه

ی حمامی عمومی که هنوز هم خوشبختانه در است، درباره« جن حمام»داستان 

 ی طرشت باقی مانده.محله

کلمات در چند کلمه  نیه و چند پاسخ کوتاه. لطفا نظرات را درباره اکلم چند

 .دییبفرما

کشید، دشمن ام را وسط نمیشناسی: کفشدوزک! )اگر باز حرف حشرهدبالکیسف

 اش...(شناختیطبیعی این آفت است و بهترین راه برای کنترل بوم

 ی شباهتها و تفاوتهای میان ما و دیگران: شبکهتیهو

 خودسازماندهی ناپایدار محلولی آبی! ی:زندگ

 : نامتقارن بودنِ افراطی در ارضای میلهایی متقارن...ثروت /فقر
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 اسطوره و خیال

 ۱۳۹۶، تیر و امرداد ۶۱ی ی سینما و ادبیات، سال چهاردهم، شمارهمجله

 

اند، و اگر چنین شباهتی برقرار باشد، . اسطوره را گاه به رؤیا تشبیه کرده۱

جمعی آن را د اسطوره را رؤیایی جمعی دانست که اعضای یک جامعه دستهبای

انگیز و رمزنگارانه است که بر روایتی الیه الیه، خیالسازند. اسطوره کالنبر می

ریخت شکل گرفته و به پرسشهایی بنیادین و مهم محور کردار قهرمانانی انسان

ی ها تبارنامهگوید. اسطورهجهان مردمان پاسخ میهای زیستی خاستگاهدرباره

ها و دالیل توجیه نظمهای سیاسی ی مناسک و آییننظمهای هنجارین و شناسنامه

کنند. بر خالف فلسفه و دین و دینی مستقر بر یک جامعه را صورتبندی و بیان می

ی اسطوره رساند، شیوهکه همین کار را با روشی عقالنی یا اعتقادی به انجام می

است. یعنی از راه شاخ و « خیال کردن»ده کردنِ این کارکرد بنیادین، برای برآور

کند که در زمانی بسیار دوردست برگ دادن به داستانهایی اغلب ناممکن چنین می

شوند. در این معنا اسطوره به راستی و مکانی آشنا اما دگردیسی یافته جاری می

یدگی و انتزاع زمان را در شباهتی با رویا دارد. چرا که آشنا بودن مکان و بر

ی روییدن شاخ و بینیم و آن الگوی خالقانه و بازیگوشانهبسیاری از رویاها می

ی قهرمانان، هنگام خواب دیدن نیز تجربه ی زندگینامهبرگهای جزئیِ روایی بر تنه

 شود.می

ای غایی از ها روایتی اجتماعی هستند و نمونهبا این همه اسطوره

شوند. یعنی از مؤلفی یگانه استقالل دارند و رهنگی محسوب میهای فبرساخته

شوند. در تمام تمدنهای بزرگ در زمانی بسیار طوالنی توسط همگان روایت می

نام و نشان کسی که  -اش سخن خواهیم گفتبه استثنای ایران که درباره–جهان 
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اطیری از برای نخستین بار داستانی را ابداع کرده مشخص نیست. روایتهای اس

خیزد و هر راوی و هر نقالی به میل خود جزئیاتی در ی مردم بر میخالقیت همه

افزاید و این انتخاب طبیعیِ حاکم بر سطح اینجا و آنجا به داستان اصلی می

کند در نهایت کدام هاست که تعیین میی میان منشفرهنگ و رقابت همانندسازانه

راگیر توسط مردمان روایت شود و به رکن روایت به کرسی بنشیند و به شکلی ف

 اساطیر آن جامعه بدل گردد.

 

 

 

 

 

ای از اسطوره در نهایت روایتی است در کنار روایتهای دیگر. یعنی شیوه

ای از پیکربندی پرسشهای بنیادین و پاسخهای صورتبندی معنا و شعبه

نگریسته ای که باید در کنار علم و دین و هنر ساز در جامعه است. شیوهسرنوشت

کند. ها، پیوندی انداموار با بقیه برقرار میای که همانند این شاخهشود، و شعبه

شناسند اسطوره روایتی داستانی است که قهرمانان و ضدقهرمانانش را همگان می

هایشان استفاده و همچون سرمشقی شخصی و الگویی برای زیستن از زندگینامه

تواند دعوی زند و بنابراین نمیدر آن موج می کنند. داستانی که از سویی تخیلمی

نمایی چندانی داشته باشد، و از سوی دیگر اغلب همچون آبشخوری غنی حقیقت

کند، های نظریِ علمی و دینی عمل میو بستری بارور برای ظهور و بالیدن دستگاه

 کنند.که با تعصبی بیشتر و شفافیتی افزونتر دستیابی به حقیقتی را ادعا می

آورند. یعنی از راه معنادار ها نظم اجتماعی پدید میها بیشتر در سطح مناسطوره

ای گرم و صمیمی و تا حدودی کودکانه کردارهای جهان با شیوهکردن زیست
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سازند. از این رو با دین و علم که ساختاری حساب تک تک افراد را دگرگون می

کنند، زایند و پخش میمانی معنا میشده و سنجیده دارند و در بافتی نهادین و ساز

ی خیال و به شکلی سرراست و ها از راه تحریک قوهمتفاوت هستند. اسطوره

کنند و احساسات گوناگون را بر زده میها را هیجانهشیارانه منواسطه و نیمهبی

انگیزانند و به همین دلیل اغلب به شکلی نانویسا و شفاهی، در ارتباطی رویارو می

 یابند. شوند و انتقال میینی میان انسانها زاده میو ع

 

. سبکی از ادبیات داریم که از دیرباز در بسیاری از تمدنهای کهنسال ۲

نظیر یافته و دور وجود داشته، اما در دوران معاصرمان شکوفایی و گسترشی بی

رن نیست اگر بگوییم شکلِ غالب از روایتهای داستانی عام و فراگیر در تمدن مد

توان با شود. این رده از روایتهای باستانی را روی هم رفته میمحسوب می

مشخص ساخت و این همان است که اغلب تعبیر فرنگی « انگیزخیال»برچسب 

پردازی شود. روایتهایی که محورشان خیالفانتزی نیز برایش به کار گرفته می

دوران جدید از ابتدای ی وضعیتهای ممکن، ولی نامحتمل از دنیاست. در درباره

ها به این شیوه از قرن نوزدهم با شدت گرفتن جنبش رمانتیکها توجه

پردازی فراگیر شد و روایتهایی از این دست که تا پیش از آن کودکانه و داستان

شدند، کم کم به مرکز میدان ادبیات مهاجرت کردند. ای قلمداد میبدوی و حاشیه

آثار ماندگاری مانند دراکوالی برام استوکر و ی قرن نوزدهم وقتی در میانه

فرانکشتین ماری شلی و دکتر جکیل و مستر هاید انتشار یافت، سبکی از 

ی شود و ادامهانگیز رواج یافت که امروز ژانر وحشت خوانده میهای خیالداستان

ای ای بود که گاه مانند فائوست گوته سویهروایتهای ترسناک قرن هجدهمی

گرفت. تقریبا همزمان با این جریان، ژول ورن و اچ اخالقی به خود می فلسفی و

تخیلی را به کرسی نشاندند و این شیوه از -جی ولز سبک داستانهای علمی

شد، به نشین و غیرجدی قلمداد میپردازی را که برای دیرزمانی حاشیهداستان
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انگیز با رواج ات خیالی ادبیات رسمی پیوند زدند. از ابتدای قرن بیستم ادبیبدنه

مکتبهایی مانند روانکاوی و سورآلیسم در علم و هنر، اعتبار و ارجی به دست 

آوردند و پس از چند دهه با گسترش صنعت سینما به جریانی اصلی در 

های ی فیلمپردازی دنیای مدرن تبدیل شدند. به شکلی که امروز بدنهداستان

تخیلی یا وحشت یا -زانه از سبک علمیپرداپرطرفدار و مشهور عناصری خیال

(، Matrixسازند. فیلمهای نامداری مثل ماتریس )خیالی را در خود نمایان می

هایی از این آثار ( نمونهLord of the Ringsها )( و ارباب حلقهRingحلقه )

هستند که ممکن است مانند ماتریس یکسره در درون صنعت سینما برساخته شده 

های بومی )در اینجا، ژاپنی( برآمده باشند و یا مانند حلقه از اسطوره باشند، یا مثل

ها نخست اثری ادبی در سبک خیالی بوده باشند و بعدتر مورد اقتباس ارباب حلقه

 سینمایی قرار گرفته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

ی ی گذشته، یک رسانههای پایانی قرن بیستم و به ویژه دو دههدر دهه

انگیز آمد و آن بازی بود. صنعت اری داستانهای خیالنوظهور در کنار سینما به ی

ی میالدی اهمیت یافت، به سرعت یکی بازی که تازه در سالهای چرخش هزاره

های امروز را پدید آورد و از داستانها و سازترین و مهمترین رسانهاز پول

قع انگیز بودند. ظهور صنعت بازی در واشان خیالروایتهایی تغذیه کرد که بدنه

هم در ی قرن نوزدبود که از نیمه« دوران کودکی»ی تکوین و تحول مفهوم ادامه
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ی اقتصادی جوامع مدرن، مصرف کننده بودنِ اروپا آغاز شد و همزمان با توسعه

هایی کودکان و فراغتشان از کار را به رسمیت شمرد و به این ترتیب تولید فراورده

سازی، بازیی صنعت اسباب. توسعهی کودکان مجاز دانستفرهنگی را ویژه

گیری پویانمایی استریپ و در نهایت شکلهای کمیکپیدایش مجله

(animationو سینمای کارتونی همگی پیامدهای این چرخش جامعه ) شناسانه

پردازی نیز یکی هستند. ناگفته پیداست که پیوند استوار روایتهای کودکانه با خیال

انگیز یاری زایی ادبیات خیالین میان به تثبیت و شاخهاز نیروهایی بود که در ا

 رساند. 

ی ی گذشته و آیندهای دربارهانگیز شیفتگی دوگانهداستانهای خیال

دوردست دارند و به شکلی ناسازگون هم دستاوردهای علمی و فنی را در مرکز 

ان دارند. ستیزانه و خرافی میلی نمایدهند و هم به عناصر علمتوجه خود قرار می

ی این روایتها اغلب بافتی تاریخی شود زمینهترکیب این گرایشهاست که باعث می

های از یا آخرالزمانی داشته باشد، و گاه عناصری فراطبیعی و خرافی مانند مرده

ای علمی و ها را یکسره از نو بازسازی کرده و در زمینهآشامگور در رفته و خون

شان هایی که برام استوکر دربارهآشامن است که خونعقالنی بازسازی کنند. چنی

کرد و در اصل از داستانهای محلی ترسناک روستاییان رومانی پردازی میداستان

های انگیز و دینی داشت، در سری فیلمو مجارستان برآمده بود و مضمونی وهم

ک ( به تاثیر عاملی بیولوژیUnderworld« )جهان زیرین»( یا Blade« )تیغ»

ای ها که در روایتهای ترسناک ادیان قبیلهی زامبیدر خون حمل شود، یا قصه

دارد، در فیلمهای پرشمار سالهای اخیر به طور یکدست با تاثیر  آفریقایی ریشه

 ها بازتعریف شود.ویروسی بر سیستم عصبی زامبی

انگیز طی روایتهای خیال« سازیعلمی»به این ترتیب گرایش نمایانی به 

ی بسط های اخیر شکل گرفته است. چنان که گفتیم گرایش مشابهی در زمینهههد

ی روابط شناسی این روایتها در کار بوده که بیشتر از پیوند خوردن شیوهزیبایی
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های کمیک استریپ اش با سینما و بازی و مجلههای نو و ترکیب شدنبه رسانه

انگیز و دین را هم استانهای خیالبرآمده است. در این میان پیوند مشابهی میان د

ی این داستانها مضمونی دینی یا چالشهای فلسفی بینیم. چنان که بخش عمدهمی

گنجانند. به همان ترتیبی که داستان و اخالقی برآمده از آن را در خود می

ای انتقادی به آفرینش انسانِ گناهکار به توان کنایهفرانکشتاین ماری شلی را می

( آشکارا در بافتی Terminatorهای ویرانگر )ند خواند، سری فیلمدست خداو

کنند و در ماتریس نیز داستان همچنین مسیحایی داستانی آخرالزمانی را روایت می

 است. 

 

 

 

ی شان و در همهانگیز مدرن در تمام سبکهای متنوع. داستانهای خیال۳

ها دارند. ، شباهتی با اسطورهیابندهایی که در آن انتشار میهای فنی و رسانهجلوه

انگیز، نامحتمل یا گاه ناممکن سر و کار داریم در هر دو مورد با روایتهایی خیال

ای پهناور از امکانهای ذهنی که بر کنند و دامنهکه به خاطر هیجانی که تولید می

ی عمومی هستند. در هردو با سبکی از گشایند، مورد توجه و عالقهمخاطب می

سر و کار داریم که رخدادهای غیرمعمول و گاه غیرمعقول را در خود روایت 

بینیم. ای را هم در هردو میریخت و افسانهگنجاند، و مرکزیت قهرمانی انسانمی

در ضمن این را هم باید در نظر داشت که در هردو مورد با طرح و پاسخگویی 

ت خسته کننده و دقت بی آن که از شکاکی شویم،به پرسشهای بنیادین روبرو می

ی پاسخهای علمی، یا از خشکی و تعصب پاسخهای دینی و پیچیدگی فرساینده

 نشانی در کار باشد.
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ی رؤیابینی جمعی مردمان جهان باستان بدانیم، ها را شیوهاگر اسطوره

انگیز و فانتزی را رویایی جمعی ی ادبیات و روایتهای خیالشاید بتوان بدنه

 کنند. در عصر مدرن به شکلی گروهی آن را تماشا میدانست که مردمان 

شباهتهای میان این دو در حدی است که دور از ذهن نیست اگر بگوییم ادبیات 

های کهنسال هستند. انگیز تناسخی تازه و شکلی نوظهور از همان اسطورهخیال

انگیز، در اصل با یک ی اسطوره و روایت خیالیعنی گویا در قیاس دو زمینه

پدیدار روبرو باشیم. پدیداری که در دوران پیشامدرن به شکلی صورتبندی و 

ی های تازه و فناوری نو، شیوهشده و در عصر مدرن در پیوند با رسانهابراز می

اش را دگرگون ساخته است. بی آن که چارچوب کلی و بیان و قالب روایی

 محتوایش تفاوت چندانی کند.

انگیز مدرن، به همین یر کهن در روایتهای خیالکارِ ردیابی محتوای اساط 

انگیز در ی روایتهای موفق و نامدار خیالخاطر شدنی و بارآور است. تقریبا همه

ی مرکزی خود عنصری اساطیری دارند که همتاهایی دیرپا و جا افتاده در هسته

جهان پیشامدرن داشته است. رویارویی پدر و پسر و کشته شدن پدر به دست 

ی زئوس و ازوپ و ر در جنگ ستارگان از این زاویه بازسازی همان قصهپس

ضحاک است، و جستجوی گنجی با آثار جادویی در ایندیانا جونز چیزی جز 

ای از ی جام مقدس و شهسواران آرتوری نیست، که خود ادامهتکرار افسانه

 داستان کهن جام جم است و خاستگاهی ایرانی دارد. 

های گوناگون انگیز امروزین و جلوهتی به ادبیات خیالبا این شرح، وق 

های نگریم، باید حتما به خاستگاههای متفاوت میاش در رسانهعرضه شدن

اش بنگریم، تا بتوانیم به تحلیلی اساطیری داستان و عناصر دیرینه و آشنای قدیمی

دبیات ی اساطیری اعقالنی و درست از موضوع دست یابیم. این توجه به سویه

شود، شناسانه و نقدهای ادبی و سینمایی مربوط نمیفانتزی تنها به پژوهشهای متن

انگیز ی روایتی خیالی آفرینش اثر نیز اهمیت دارد. یعنی اگر آفرینندهکه در مرحله
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ای تغذیه کرده باشد، مانند تالکین شاهکاری پیچیده پیشاپیش از منابع غنی اسطوره

رسد کرد، و اگر چنین نکند به روایتی خام و سطحی میو ماندگار خلق خواهد 

نماید و دیری نخواهد پایید. چرا که که به رونوشتی از روایتهای موفق دیگر می

ها، انتخاب طبیعی انگیز نیز درست مانند اقلیم اسطورهدر دنیای روایتهای خیال

عنا را تعیین های حامل مای برقرار است که تکامل و بقا و فنای منشرحمانهبی

 کند.می

 

 

 

 

 

ی مانند و بسیار غنی از اساطیر را در حوزهای بی. ایران زمین خزانه۴

طلبد. با این اش جای داده، که پرداختن به آن فضایی و مجالی بیشتر میفرهنگی

شاید در همه اهمیت این گرانیگاه تولید معنا در سطح جهانی چندان است که می

 اش بنویسیم. های درباراینجا چند جمله

ایران زمین در حال حاضر دیرپاترین و کهنترین تمدن جهان است که 

بیش از پنج هزار سال به طور پیوسته و پایدار تداوم داشته است. این بدان 

ی تمدنی قلمروی است که معناست که تنها از نظر دوام و قدمت، این حوزه

وایتها و داستانها را در زمانی ای از رگذاریهای فرهنگی و الیهانباشتی از منش

بسیار طوالنی ممکن ساخته است. به همین خاطر هم اساطیر ایرانی تفاوتهایی 

انگیزی که ای با اساطیر سایر تمدنها دارند، و هم روایتهای خیالبنیادین و ریشه

 دهد. شان زاده شده تمایزی با دستاوردهای فرهنگی سایر تمدنها را نشان میاز دل
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آن است که اساطیر هندی و یونانی و رومی و چینی به خاطر  حقیقت

ریخت، ناپذیر، برجستگی نقش خدایانِ انسانی رخدادهای جادویی توضیحسیطره

ها اخالقی شباهتی چشمگیر با هم دارند. در و غیاب مفاهیم انتزاعی و سوگیری

کهنترین پیوستار این میانه، تمدن ایرانی که در محل تقاطع این فرهنگها برنشسته و 

ترین ساختهای نهادین )از جمله دولت( پدید آورده، تمدنی را در کنار قدیمی

اساطیری یکسره متفاوت را در دل خود پرورده است. روایتهایی از جنس آنچه 

ئید در ایران زمین هم وجود داشته و دارد، اما همواره در مهابهاراتا و ایلیاد و انه

شده است. این روایتهای ای قلمداد میوم و حاشیهداستانهایی دست دوم و س

اساطیری از نظر سطح پیچیدگی و بافت روایت و مضمونهای مرکزی با 

ی حسین کرد شبستری نامه و اسکندرنامه و گاه با داستانهای عامیانهگشتاسپ

ی روایتهای اساطیری اصلی ایران قرار همسانی دارند که همگی در حاشیه

انگیزترین روایتها از این دست که در متون مانوی ترین و خیالگیرند. رنگینمی

هایش در چین و شود هم با آن که بسیار جالب توجه هستند و دنبالهیافت می

ی روایتهای بسیار بود، در ایران زمین چندان نپایید و در نهایت کنندهاروپا تعیین

قابل روایتهایی مانند تنها در برخی از روایتهای صوفیانه انعکاس یافت. در م

شاهنامه و هفت پیکر و خسرو و شیرین نظامی و مثنوی معنوی موالنای بلخی و 

الطیر عطار و داستانهای سهروردی همتایی در ی سنایی و منطقحدیقه الحقیقه

 اساطیر تمدنهای دیگر ندارند. 

به نظر من آنچه روایتهای اساطیری اصلی ایرانی را از متون همتای غربی 

 توان به فشردگی در سه عنوان خالصه کرد:کند را میشان متمایز میشرقی و

نخست: در روایتهای انسانی مسیر جریان یافتن خیال افقی است، نه 

های روحانی موهوم عمودی. یعنی به جای آن که به دنیاهای تخیلی و عرصه

دنیای عینی  اشاره کند، در درون گیتی و در شکافها و تهیاهای مفهومی وابسته به

ناپذیر و متافیزیکی در یابد. نیروهای جادویی توضیحو ملموس جریان می
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مانند –رود ای بدان میروایتهای ایرانی تقریبا غایب هستند و آنجا هم که اشاره

راوی تاکید دارد که باید همچون نمادی بدان  -سیمرغ و دیوها در شاهنامه

ا باید در آن به معنایی مجازی حمل نگریست و هرچه از عقالنیت خارج بود ر

( که نزد Deo ex machina« )ایزدِ برنشسته در ماشین»کرد. این پرهیز از 

ای فراگیر ارسطو سفارشی دراماتیک بود، در ایران زمین از همان ابتدای کار قاعده

هایش را در متون اوستایی و روایتهای پهلوی شده است. چنان که ریشهتلقی می

ان یافت. یعنی اساطیر ایرانی به شکلی نامنتظره عقالنی و خردمدار هستند تونیز می

و از میدان دادن به نیروهای جادویی و موجودات فراطبیعی در حد امکان پرهیز 

ی نمادهایی سنجیده و عقالنی بر کنند، و به جای آن عناصر طبیعی را به مرتبهمی

طیر یا سیمرغ و اژدهای شاهنامه الکشند، چنان که در پرندگان سخنگوی منطقمی

 بینیم )که نماد نیروهای طبیعی نیکو یا خطرناک هستند(. می

 

 

 

 

 

 

ای مطلق دارد. دوم: انسان در اساطیر ایرانی برجستگی کامل و غلبه

ی انسان است و خدایان در آن نقش چندانی ایفا روایتهای اساطیری ایرانی درباره

ون اوستایی و پهلوی ایزدان در کنار دیوان کنند. در دورانهای باستانی و متنمی

ها و نمودهایی از نیروهای روانشناختی انسانی تبدیل شده بودند و در به جلوه

اند دورانهای بعدی به ایزدی یگانه، دوردست، انتزاعی و فلسفی دگردیسی یافته

ای در پیشبرد داستانه ابر عهده ندارد. این مرکزی که در هر صورت نقش کلیدی

اش از های فردیگیریودن جایگاه انسان و اهمیت تصمیمهای شخصی و موضعب
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ی آزاد و اختیار برای انسان خیزد که ارادهچارچوب نظری باستانی ایرانیان بر می

های گوناگون رویکرد اند و این باور در دو و نیم هزاره در برابر حملهقایل بوده

چینی اجبار -ه، یا نگرش هندیشناسانرومی جبرگرایی یزدان-یونانی-مصری

 مدار دوام آورده و مقاومت ورزیده است.ای تناسخاسطوره

هایی بسیار پرشمار از رمزگذاری و سوم: در اساطیر ایرانی با الیه

نمادپردازی سر و کار داریم و محتوایی اخالقی و فلسفی در کار است که در 

ی نیبلونگن یا بئوولف با لقهشود. در روایتی مانند حها یافت نمیسایر اسطوره

داستانی تخت و ساده سر و کار داریم که رویارویی پهلوانی با دشمنانش را 

الطیر که کند. در حالی که در روایتهایی مانند حدیقه الحقیقه یا منطقروایت می

ای معنایی داریم که مفاهیمی فلسفی و اخالقی شان هستند، هستهکمابیش همزمان

شان در قالب روایتی پیچیده کند و با رمزگذاری الیه الیهیرا صورتبندی م

کند. باید به این نکته توجه داشت که اصوال قرار نیست مفاهیم فلسفی شان میبیان

های ها رمزگذاری شوند، و اغلب زمینهو اخالقی به این شکل پیچیده در اسطوره

د. اساطیر ایرانی به خاطر شونمدار یا دینی برای انتقالشان به کار گرفته میدانش

ی تمدنهای دیگر گرایش و پیوندی که با فلسفه و اخالق دارد با اساطیر همه

ی خیزد. آن شیوهاش تا حدودی از اینجا بر میتفاوت دارد و غنا و پیچیدگی

ی اشاره به پرسشهای بنیادین و پاسخگویی بدان که در وارانهکنایی و کودک

بینیم، در ایران زمین تنها در روایتهای عامیانه و میها حالت عادی در اسطوره

هایی بسیار غنی از مایهی اصلی اساطیرمان بنشوند و در بدنهای دیده میحاشیه

در بستر دین و علم و  -اگر موجود باشند–بینیم که در سایر تمدنها معناهایی می

 شوند.فلسفه صورتبندی می

مرکزیت انسان، و تاکید بر مضمونهای این سه رکن یعنی پرهیز از خرافه، 

فلسفی و اخالقی عناصری هستند که اساطیر ایرانی را از روایتهای کهنسالِ سایر 

انگیز دانیم که کمابیش سراسر ادبیات خیالسازند. این را میتمدنها متمایز می
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امروزین و دستاوردهای گیرا و باشکوه امروزینش از اساطیری تغذیه کرده که 

های یاد شده اند. اسطورهیهودی داشته-رومی و بافتی مسیحی-ای یونانیمهتبارنا

شان )به ویژه متون عبرانی( در ایران زمین هم وجود داشته و دارند و بخش مهمی

ی اند، هرچند هرگز بدنه و شاخهگرفته اصوال در ایران زمین تدوین شده و شکل

اینها همه از آن رو اهمیت دارد که اصلی صورتبندی اساطیر ایرانی قرار نگرفتند. 

انگیز ارزش و کارکرد اساطیر ایرانی در آفرینش معناهای نو و باالندن ادبیات خیال

 کند. و گسترده ساختنِ دستاوردهایش را گوشزد می

بینند، و ادبیات اسطوره رویایی است که مردم یک جامعه دسته جمعی می

کنند. ی از آن رویا برای هم تعریف میانگیز روایتی است که پس از بیدارخیال

توان یافت که رویای کسی دیگر را ببیند، و به همین ترتیب هیچ کسی را نمی

ی خود را در فرهنگها و تمدنها نیز هریک ذهنیت خود را و بافت معنایی ویژه

بینند. خطای آورند و بر آن مبناست که رؤیایی ویژه میشان پدید میبستر تاریخ

ست که کسی با خیال رویایی که به دیگری تعلق دارد سر به بالین بگذارد بزرگی ا

اند، و خطایی بزرگتر است اگر رویایی که خود دیده را شبیه به آنچه دیگران دیده

ی برخورد خردمندانه و درست با پرسشهای بنیادین و بازگو کند. یک نشانه

رسشها و خودانگیخته پاسخهای ممکن برایشان، آن است که نخست ویژه بودن پ

ها در هر بودن پاسخها را به رسمیت بشناسیم، و این کاری است که اسطوره

دهند. چه بسا بازیابی ارزش اقلیمی به شکلی و در هر فرهنگی به زبانی انجام می

و کارآیی اساطیر ایرانی زمانی ممکن شود که ایرانیان بیاموزند در بستر خود 

بینند و همان را به بهترین شکل روایت کنند. چنان بخوابند و رویای خویش را ب

 شان چنین کردند، و چنان دستاوردی از خویش به جای گذاشتند.که پیشینیان

 

  



  صد و نود وهزار و سی مهر ماهم/ هنپنجاه و  یشماره/سیمرغ

    



 

 

گارخاهن:   !عنکبوت رخسارِن
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند. آسان

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

م. کن( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 

https://telegram.me/sherwin_vakili
http://www.soshians.ir/
mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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