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ایران زمین قلمرو شگفتانگیزی است که برای نخستین بار گیاهان و
جانوران در آن اهلی شدند و هنوز هم گاو و گوسفند و بز و گندم و جو که بومی

سرمقاله
* ایران زمین نقطهی تالقی تاریخ و جغرافیاست .این باستانیترین تمدن

این قلمرو هستند بدنهی آن جانداران اهلیای هستند که خوراک مردم زمین را

پیوستهی کرهی زمین ،در گرانیگاهی بومشناختی و گرهگاهی اقلیمی شکل گرفته

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

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

گرفت و نخستین جادههای بزرگ شهرهای دیرینهی این سرزمین را به هم متصل

و تعیین کنندهی آن پایداری و پیوستگی تمدنی بوده ،و از سوی دیگر در سطحی

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

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

و کهنترین راههای تجاری جهانی و جدیدترین درگیریهای راهبردی بر سر

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

گلوگاههای کنترل ترابری در آن در گرفتهاند .این

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

شاخصهای جغرافیایی ،سازمان یافتگی پیچیده و

تاریخی ،و انباشت تجربه و پیچیدگی ،در تنیده با «کنج»های بیشمار ،گرداگرد

شگفت جامعهی ایرانی را به ارمغان آورده است.

مرکزهای بسیار.

سازمان یافتگیای که در قالب ظهور نخستین
شهرها ،نخستین دولتشهرها ،و نخستین ملت
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تجلی یافته است .سامانی الیه الیه و پیچیده که انباشتی چشمگیر از تجربهی

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

تاریخی را در سطوحی متفاوت از سختافزار یادمانهای تاریخی و نرمافزار متن

که منهایی ویژه و شگفت و خودمختار را پدید آورده است .منهایی برخوردار

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

از پیچیدگیهای تمدنی چنین دیرینه ،که تنها در تقاطع تاریخ و جغرافیا میتوانند

کننده چندان با هم ترکیب کرده ،که هجومهای پیاپی و نسلکشیهای پیاپی و

زاده شوند.
منهای ایرانی نسبت به منهای وابسته به تمدنهای دیگر از سویی

ویرانی شهرها و کشتار مردمان هرگز در ایجاد گسستی فراگیر در بافتار تمدنیاش

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

کامیاب نشده است.
قلمروی

از بیشترین خودمختاری نیز برخوردارند و دورترین فاصله را نیز از آن میگیرند.

ایران

زمین

تمدنی است که تعلق داشتن بدان

هیچ تمدنی نیست که به قدر تمدن ایرانی توسط منهای وابسته بدان مورد تهدید

بختی بزرگ است .بختی که

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

برنشستن در جغرافیایی قرار

به همین شکل هیچ تمدنی را نمیشناسیم که تا این اندازه مدیون منهای

گرفته در مرکز گیتی است ،و

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

بختی که برخوردار بودن از

بابک را به غدر اسیر کرد و دبیران عبدالملک مروان که دیوانها را از پهلوی به
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تازی برگرداندند گرفته تا قومگرایانی که امروزه بر طبل ایرانستیزی میکوبند،

خوشنام .فاصلهی میان منهایی که به فراخوان تمدن ایرانی آری میگویند و آنان

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

که انکارش میکنند ،به قدر دامنهی کل تنوع منهایی است که امکان تحقق

مانند تیمور و محمود افغان ،و خواه زیرک و مکار و سیاستپیشه مانند کارگزاران

داشتهاند .چرا که انباشت پیچیدگی در این حوزهی تمدنی چنین دایرهای از امکانها

استعمار در دوران نو.

را ممکن ساخته است .امکانِ این که فردوسی باشیم یا محمود ،افشین باشیم یا
بابک ،و ملکالشعرای بهار یا ابوالقاسم الهوتی.

اما همواره در کنار این تهدیدگران که منهایی ناتوان یا بیمار داشتهاند،
منهایی دیگر داشتهایم که نه تنها اثر ویرانگر گروه اول را خنثا میکردهاند ،که
چیزی بزرگتر و اثرگذارتر را نیز به اندوختهی پیچیدگیهای این سرزمین
میافزودهاند .از این روست که رویاروی سلطان محمود غزنوی فردوسی را
میبینیم ،و میبینیم که آزمندی و خشونت اولی رفت و زبان و خردمندی دومی
باقی ماند .ایران زمین سرزمینی شگفتانگیز و پیچیده است ،چون در تقاطع تاریخ
و جغرافیا بختی بزرگ در اختیار منهایی که میپرورد ،قرار میدهد .منهایی که
میتوانند جیرهخواری سرافکنده و فراموش شده باشند ،یا جنگاوری سربلند و
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آدینه  ۱۷شهریور چهارمین نشست از این دوره برگزار شد که در آن به
نو شدن زبان پارسی در فاصلهی سالهای  ۱۲۰۰تا  ۱۲۵۰هجری خورشیدی

اخبار روزهای گذشته:

پرداختیم و تحول درونزاد و برونزاد زبان پارسی در برخورد با موج مدرنیته را
* بامداد آدینه سوم شهریور ماه سومین گام از دورهی «جامعهشناسی

شرح دادیم .در این نشست نشان دادیم که تکامل و توسعهی زبان پارسی مقدم

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

بر اثرگذاری مدرنیته بوده و سیر طبیعیاش را طی میکرده و این همان است که

شبستان که در گفتمان شرقشناسانه حرمسرا خوانده شده است مورد تحلیل قرار

در پیوند با وامگیریهای گسترده از ادبیات جهانی به شکلگیری ادبیات امروزین

گرفت و افسانهها و برداشتهای نادرست دربارهاش نقد شد و کارکرد

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

جامعهشناختیاش در مقام یک نهاد سیاسی رسمی زنانه مورد بررسی قرار گرفت.

پارسی که برونزاد و سیاسی بوده ،با پارسیستیزی و ایرانیزدایی و نسلکشی و
نابود کردن نهادها و جمعیتهای پشتیبان زبان پارسی همراه بوده است.
پنجمین نشست این دوره که صبحگاه جمعه  ۳۱شهریور برگزار شد ،به
تحلیل مدرنیته در خاستگاههای اروپاییاش اختصاص یافته بود و برخی از
پیشداشتهای نادرست و افسانههای معمول دربارهی ظهور مدرنیته را نقد کرد و
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با بررسی بستر تاریخی رخدادها روایتی از شکلگیری انقالبهای قرن هجدهم و

حافظ سخن گفتم و چند مالحظهی روششناسانه دربارهی مقایسههایی مشابه را

نوزدهم به دست داد.

پیشنهاد کردم .آنگاه دکتر حسن امین دربارهی محتوای غزلهای حافظ و
همانندیهایش با روایت دانته سخنانی ایراد کردند .در نهایت دکتر داریوش
فرهود سخن گفتند و بیشتر بر سویههای انسانگرای این دو شاعر تاکید داشتند.

* عصرگاه چهارشنبه اول شهریور ماه نشست رونمایی کتاب «حافظ و
دانته» اثر دوست گرامی آقای مجید اسدی برگزار شد .در این نشست خود آقای
اسدی دربارهی کتاب و روند نگارش آن توضیحی دادند ،آقای حافظ موسوی
که در شکلگیری کتاب نقشی به سزا داشتند هم در این زمینه سخن گفتند .من
دربارهی بافت تاریخی و سویههای جامعهشناسانهی متن کمدی الهی و غزلهای
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* نشست حلقهی ادبی سیمرغ شامگاه یکشنبه پنجم شهریور در ساختمان
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
همدالنهتر به آثار و زندگی شاملو پرداختیم.
* گروه پشتیبان کتابهایی که نوشتهام در قالب گروه جنگجو بار دیگر
پس از دو دهه تشکیل شد .این گروه بار نخست در ابتدای دههی  ۱۳۸۰در زمان
انتشار کتاب جنگجو تشکیل شده بود و انتشار محتوای وابسته بدان را بر عهده
گرفت و به انجام رساند .گروه جنگجو در قالب رسانهای به نام «کتابآباد» فعالیت
خواهد کرد و هدفش انتشار معناها و محتواهای سودمندی است که در نوشتارهایم

* عصرگاه آدینه دهم شهریور حلقهی فیلم پژوهی انجمن زروان نشست

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

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

گروه را در همین شماره از سیمرغ خواهید یافت.

دربارهی سویههای روانکاوانهی شخصیتها در قیصر سخن گفت ،آقای رحمان
رضایی به اثرگذاری این فیلم بر کارگردانان بعدی و جریانساز بودن آن اشاره



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

کرد و خانم مریم قهرمانی نقدی تند و تیز بر بازنمایی مردانگی در سینمای

* نسخهی الکترونیکی کتابهای «عصبشناسی لذت» که در کنار «مغز

کیارستمی ارائه دادند که بحثهای بسیار برانگیخت .من هم از زاویهی

خفته» و «زیست-جامعهشناسی همجنسگرایی» قرار میگیرد انتشار یافت

جامعهشناسی سیستمی به فیلم قیصر نگریستم و به ویژه مفهوم انتقامجویی و

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

 .)Pleasure-Neurology.pdfنسخهی اولیهی این کتاب برای نخستین بار حدود

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

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

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

در این کتاب مفهوم لذت که یکی از چهار شاخص مرکزی سازمان دهندهی

از سیمرغ منتشر شده است.

سیستمهای تکاملی در مدل زروان است از زاویهی عصبشناسی تکاملی وارسی
شده و ساز و کارهای فیزیولوژیک و مدارهای عصبی مربوط بدان در کنار تحلیلی
تکاملی از ظهور و توسعهاش مورد بحث قرار گرفته است.
* رمان تاریخی «جام جمشید» که پانزده سال پیش برای بنیاد فارابی
نوشته شده بود و سریال تلویزیونی جمشید کاشانی در آن سالها با اقتباس از آن
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* عصرگاه سه شنبه  ۱۴شهریور نشستی با عنوان «سیاستِ تاریخ» از

ساخته شد ،به صورت الکترونیکی انتشار یافت .همچنین کتاب «گرشاد» که
مجموعهی داستانهای کوتاه طنزم است هم به همین ترتیب انتشار یافته است.

طرف گروه جامعهشناسی تاریخی انجمن جامعهشناسی ایران در کتابخانهی ملی

http://soshians.ir/fa/wp-

برگزار شد .در این نشست دکتر الهام قاسمی دربارهی سیاست موزهداری سخن

پیوند

دریافت

«جام

جمشید»:

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

پیوند

دریافت

«گرشاد»:

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

http://soshians.ir/fa/wp-

تحریف اطالعات مربوط به آنها و ایرانیزدایی از تصویر عمومیشان پرداختند.

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

دکتر مهدی تدینی به بحث دربارهی فلسفهی تاریخ و پیوندش با سیاست پرداختند
و سرمشقهای اثرگذاری و اثرپذیری این دو از هم و شیوههای کجاندیشی
تاریخس زیر فشار سیاست را شرح دادند .من هم به صورتبندی مدلی دربارهی
پیوند خوردن سیاست و تاریخ پرداختم و چند راهبرد مرسوم در تحریف تاریخ
را با ترفندهایی برای واسازی و بازسازیشان مورد بحث قرار دادم.
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* عصرگاه چهارشنبه  ۲۲شهریور نشستی برای بزرگداشت رئیسعلی

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

دلواری در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد که در آن دربارهی نهضت مقاومت

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

جنوب ایران در مقابل استعمارگران انگلیسی پرداختم و بافت تاریخی آن روزگار

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

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

زاویهی جامعهشناسی تاریخی سخنانی ایراد کردم.

را شرح دادم و ویژه بودن موقعیت سیاسی ایران زمین و خاص بودن واکنشاش
در برابر آشوب جنگ جهانی اول را نتیجه گرفتم.
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دست اول به جا مانده از او و آشنایانش است که کتاب خاطرات همرزمان و
دشمنانش و همچنین لو دهندهاش را هم شامل میشود.

اخبار روزهای آینده:

* سومین گام از دورهی «جامعهشناسی تاریخی ایران معاصر» با همان
ترتیب پیشین یک هفته در میان صبح ظهر جمعهها در کانون معماران معاصر
برگزار میشود .در مهرماه دو نشست خواهیم داشت .بامداد آدینه چهاردهم مهر
دربارهی تکامل شهر ایرانی و الگوهای دگرگون شدناش در تماس با مدرنیته
سخن خواهیم گفت و در نشست بعدی (جمعه  ۲۸مهر) بر یک رخداد تاریخی
معاصر ویژه یعنی جریان فکری خسرو گلسرخی و ماجرای دستگیری و اعدامش
تمرکز خواهیم کرد و آن را همچون یک نمونهی پژوهشی برای فهم شرایط آن
سالها مورد استفاده قرار خواهیم داد .منبع اصلی بحث دربارهی گلسرخی آثار
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سید حسین مجتهدی دربارهی سویههای گوناگون این شخصیت معاصر بحث

* عصرگاه آدینه هفتم مهر ماه نشست حلقهی اندیشهی انجمن زروان با

خواهیم کرد.

موضوع «تحلیل سال نخست جنگ ایران و عراق» در کتابخانهی ملی برگزار
خواهد شد .در این نشست سرتیپ دکتر مسعود بختیاری دربارهی «بررسی سال
اول جنگ تحمیلی» سخن میگوید .دکتر حسین مینایی معاونت دانشگاه جنگ با
موضوع «تبیین عملیات ارتش در سال آغازین جنگ» سخنرانی میکنند و من هم
با عنوان «تحلیل سیستمی آغازگاه جنگ تحمیلی در بافت جنگ سرد» سخن
خواهم گفت.
* شامگاه یکشنبه دوم مهر ماه ،از ساعت  ۲۰:۰۰نشست حلقهی ادبی
سیمرغ در تاالر موسسهی روانشناسی سیاووشان برگزار خواهد شد .در این
نشست دومین مرحله از بحث دربارهی آثار و زندگی احمد شاملو انجام خواهد
شد .در این نشست من به همراه دوستان گرامیام خانم دکتر صبا پژمانفر و دکتر
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* عصرگاه آدینه چهاردهم مهرماه نهمین نشست حلقهی فیلمپژوهی
انجمن زروان در کتابخانهی ملی برگزار میشود .در این نشست به همراه دوستان
و یاران گرامی آقایان مسعود بربر و افشین میآبادی و با مدیریت دکتر غالمرضا
آذری به نقد فیلمهای مجموعهی ارباب حلقهها خواهیم پرداخت.
مهندس مسعود بربر که داستاننویس و خبرنگاری نامدار است ،در این
نشست به ساختار روایی رمان ارباب حلقهها و پیوندهایش با داستانهای کالسیک
اروپایی میپردازد و روند مدرن شدن آن در جریان تبدیل شدناش به فیلم را
بررسی میکند .آقای افشین میآبادی گرافیست و پژوهشگر انسانشناسی هنری
بیشتر بر فیلم تمرکز خواهد کرد و ساخت شخصیتهای مثبت و منفی در آن را
تحلیل میکند .من هم متن رمان و فیلم ارباب حلقهها را در زمینهی متون اساطیری
نوردیک و روایتهای اروپایی متاخرتر از چشماندازی سیستمی تحلیل میکنم.
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* طرح رام توسعه یافته و به زودی کلیپی که پویایی سیستمهای
اجتماعی در گذر تاریخ را نشان دهد نیز بر این مبنا در موسسهی فرهنگی خورشید
تولید خواهد شد .این پروژه احتماال بسط خواهد یافت و مجموعهای از فیلمهای
کوتاه آموزشی را با تمرکز بر بازنمایی موقعیت تمدن ایرانی در بافت تمدنهای
دیگر جهان به انجام خواهد رساند.
* در هفتهی نخست دیماه سال جاری انجمن جامعهشناسی ایران
چهارمین همایشی ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی را برگزار میکند و گروه
جامعهشناسی تاریخی انجمن در این برنامه برگزاری نشستهایی تخصصی را بر
عهده گرفته است .دوستان پژوهشگر میتوانند بر اساس فراخوان زیر در این
برنامه مشارکت داشته باشند.
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مرور خاطرات خورشیدیها
مراسم خورشید برای جشن نوروز ۱۳۹۴
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وقتی وارد برمه شدیم هنوز دیکتاتوری نظامیها برقرار بود و به همین

چالش :رد سوگ میانمار

خاطر مرزهای زمینی کشور بسته بود و تنها راه ورود به آنجا خطی هوایی بود
که از بانگکوک به آنجا میپرید .با دوستان و برادرانم پویان مقدم و اهورا پارسا
و بعدترش امیرحسین ماحوزی بخش مهمی از برمه را شهر به شهر و روستا به

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

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

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

نشده بود .به جاهای پرتی میرفتیم که مردم به دیدن خارجیها عادت نداشتند،

جایی که در سال  ۱۳۲۶آونگ سان (بنیانگذار حزب کمونیست و قهرمان استقالل

و این فرصتی بود برای تجربهی جامعهی برمه ،بیبزک و دوزک رسانههای عمومی

برمه از انگلستان) و اعضای کابینهاش کشته شدند .بعدش همدستان و هممسلکان

و آژانسهای توریستی .آنجا به چشم خودمان شهرهای نیمه ویرانهای که یک

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

طبقهی نظامی خشن بر آن فرمان میراندند را دیدیم .کامیونهای نظامی که برای

در  ۱۳۶۷نظامیها انتخابات را ابطال کردند و قدرت را در قالب حزب برنامهی

ترساندن مردم وحشیانه بوق میزدند و با سرعتهایی حادثهخیز از خیابانهای سوت

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

و کور روستاها رد میشدند را دیدیم ،و دیدیم که چطور درختان کهنسال

و عقاید سوسیالیستی کنگرهی ملی هند .برمه پس از آن در عمل مستعمرهی
«جموری خلق» چین بود.
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جنگلهای بکر این سرزمین زیبا را به شکلی سازمان یافته پاکتراشی میکنند ،و
چوبهایش را با کشتی به چین میفرستند.
زمانی که آونگ سان سوکی دختر بنیانگذار کشور توانست با فشارهای
بینالمللی انتخاباتی آزاد را به گردن رژیم نظامی سرکوبگر بگذارد و آنها را از
قدرت کنار بزند ،آنجا بودیم و همراه با مردمی که خواهان آزادی و رهایی بودند
شادمانی و پایکوبی کردیم .آونگ سان سوکی در  ۱۳۷۰نوبل صلح را گرفته بود
و رهبر جنبش دموکراتیک برمه بود .جنبشی که بسیاری از مبلغانش راهبان بودایی

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

فرقهی دیرینهی تراواده بودند ،و خود این خانم هم شاید به خاطر نسخهای

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

فمینیستی از عقدهی ادیپ ،درست در تقابل با کمونیسم انقالبی پدرش از

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

سرسپردگان متعصب آن دین محسوب میشد .با این همه آن روزها او قهرمان

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

بود و مردمش ستایندهی او ،و ما نظارهگری همدل و همراه.

بعدتر که غوغای نسلکشی در برمه آغاز شد ،دقیقتر به ماجرا نگریستم و وقتی
به پیوندهای او با سیاستهای جنگافروزانهی حزب دموکرات آمریکا و دوستی
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نزدیکش با هیالری کلینتون پی بردم ،هم آن جایزهی صلح به نظرم خوار آمد و

ما در برمه هم بوداییها را دیدیم و هم مسلمانان را .دو قوم مشهور راکین

هم از آن احترام بسیار کاسته شد .عقایدش هم به مطالعهی متن سخنرانیهایش

که بودایی بودند و روهینگیا که یک میلیون نفر جمعیت داشتند و مسلمان بودند

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

را هم دیدیم که در صلح و صفا کنار هم زندگی میکردند .هم بوداییها و هم

شعارهای کمونیستی پدرش و عقاید متعصبانهی بودایی خودش ،با رنگ و لعابی

مسلمانها مهربان و آرام و صلحجو بودند .به ویژه مسلمانان که اقلیتی به نسبت

از جمالت صلحجویانه که از گاندی وامگیری شده بود.

فرودست محسوب میشدند و از حقوق شهروندی محروم بودند ،در جوامعی

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

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

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

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

جذابیتهای بومشناختی و جنگلهای انبوه ،مراکز دینی و فرهنگی باستانی تمدن

و خندهدار رسید ،از جمله این که اصرار زیادی داشتند که ریش بگذارند ،که با

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

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

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

میرویید را تا حد امکان بلند نگه میداشتند .به همین خاطر بود که اهورا را با

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

آن ریش هخامنشی بلندش مثل تبلور دیانت اسالمی نگاه میکردند و پویان با
ریش بلند سرخش را هم از این فره ایزدی بهرهمند میدیدند ،هرچند معلوم بود
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کیفیت ریش دوست بورمان را از نظر شرعی کمتر از ریش سیاه اهورا میدانستند.

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

ایرانیها را خیلی محترم میداشتند و کمابیش با کشورمان آشنا بودند .شاید چون

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

اجدادشان مهاجرانی هندی و چینی بودند که تجارتی با ایرانیها داشتهاند و در

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

نهایت با تبلیغ ایرانیها مسلمان شده بودند.

و دستپاچه به دنبال راهی برای زخمبندی و درمانش میگشتند را هرگز از یاد
نمیبرم .در حالی که زخم با وجود ظاهر خونینش در واقع خراشیدگی کوچکی
بیش نبود و تا چند روز بعد ترمیم میشد .آنجا دریافتم که جنگ و انقالب ما
ایرانیها را چقدر خشن و جنگی باور آورده ،طوری که هندوچینیهای ستمدیده
هم در برابرمان مالیم و نرمخو مینمودند.
با این مقدمه بود که وقتی درست یک سال بعد از سفرمان خبر
درگیریهای مذهبی در استان راکین را شنیدم ،بسیار حیرت کردم ،به خصوص

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

که دیدن آونگسان سوکی در این مورد سکوت کرده و در عمل به نفع جبههی

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

ستمگر وارد بازی شده است .خبرها حاکی از آن بود که همین بوداییان متمدن و
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مالیم که از خون میترسیدند ،با همان مسلمانان صلحجو و آرام درگیر شدهاند.

و کشتن مسلمانان رانکین -که بسیاریشان کودکاند -به دست بوداییها مستند

ارتش که نیروهایش بودایی بودند بر خالف گزارشهای نامنصفانهی سازمان ملل

شده است .در ابتدای کار گزارشهایی که میرسید برایم چندان تکاندهنده بود

و اتحادیهی اروپا آشکارا بگیر و ببندی بین مسلمانها به راه انداخت و از بوداییها

که باور نکردنی مینمود .اما دیدن فیلمها و عکسها جای بحثی باقی نگذاشت.

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

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

روهنگیا بود که از زادگاه خود رانده شدند و بسیاریشان به کشورهای دیگر به

فجیعتر از آنچه به سرشان آمده بود را بر سر همسایگان و هممیهنانشان میآوردند.
این روزها باب شده که دربارهی این جنایتها را با تاکید بر دینِ بیدادگران

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

و ستمدیدگان تفسیر کنند .چنین برداشتی به نظرم نادرست است .بیتردید

سفرمان از مسجدی در منطقهی باگو دیدن کرده بودیم که در نزدیکی پایتخت

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

برمه یعنی یانگون قرار داشت .خبر رسید که بوداییها این مسجد را آتش زدهاند.

موضوع است .فقر روستاییان برمهای و آزمندیشان برای تصرف زمینهای

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

مسلمانان هم هست ،و تفاوت قومی و ظاهری روهینگیا با راکینها هم ،و

شبکههای مجازی –اغلب در خارج از ایران که انگار همدردیشان با مسلمانان

ریاکاری و تعصب خانم سوکی هم ،و جهتدار بودن ایدئولوژیک پوششهای

بیشتر از ایرانیان است! -دست به دست میگردد که در آن آزار و شکنجه و تجاوز

خبری جهانی هم.
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من دیدم به هیچ عنوان از همسایگان بوداییشان پستتر نبودند .بیشک فقیرتر و

شگفت آن که در این چند روزه دیدهام برخی از ایرانیان (که قاعدتا بیشتر

منزویتر بودند ،اما در جامه و تن پاکیزهتر و در برخوردها مهماننوازتر بودند.

مسلمان هستند تا بودایی!) قربانیان کشمکشهای برمه را چون مسلمان هستند
سرزنش میکردند .برخی آغاز خشونتها را به آنها منسوب میکردند و برخی دیگر

اصوال فرو کاستن خشونتهای جمعی وحشتناکی از این دست به مذهب

میگفتند فرهنگشان پستتر از بوداییها بوده است .اجازه بدهید به عنوان کسی

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

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

میکند ،خواه کلیشهها به قربانی بازگردد و چه به جالد .کافی است جنگ جهانی

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

دوم را کشمکش نژاد آدمکش آلمانی با نژاد ستمدیدهی یهودی بدانید ،تا

دین اسالم در شاخههای شیعی ،اسماعیلی ،حنفی ،زیدی ،معتزلی و شافعیاش از

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

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

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

اخالقیاش (که فایدهگرا و کامجو و گیتیگراست) از کیش بودایی تراواده (که

راکین منسوب کنید ،یا فرودستی روهینگیا را ناشی از مذهب اسالم یا قومیتشان

جبرگرا ،در جاهایی عقلستیز ،و دنیاگریز و زاهدانه است) پیچیدهتر و

بدانید ،تا راه برای تداوم چرخهی خشونت و ویرانی هموار گردد .چرا که تنها

تکاملیافتهتر مینماید .این را هم گواهی کنم که مسلمانان روهینگیا تا جایی که

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

آن است ،و کوشش برای چارهاندیشی کارسازتر برای جلوگیری از آن و پرهیز

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

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

حقیقت آن است که مرضی که همگان با آن دست به گریباناند« ،انسان»

باید خشن بود .دوستان دانند که من با جنبش پرهیز از خشونت میانهای ندارم و

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

فکر نمیکنم تدبیر درست وقتی کسی سیلی میخورد ،برگرداندن چهره برای

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

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

باشد! راکینها به خاطر آن که بودایی یا برمهای یا راکین هستند جنایت نمیکنند.

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

به این خاطر که آدم هستند و در مغزشان مدارهایی پیشتنیده برای شکار و

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

خونریزی و جنگ تکامل یافته چنین میکنند .حقیقت غمانگیز آن است که همگان

تنهاست که تعیین کننده است و در این بازی زورگویی را تنها زور میشکند.
بوداییان بیشک معصومانی فارغ از خشونت که در سریالهای عامهپسند

اگر راه استفاده از آن مغزِ پیچیدهی درون کاسهی سرشان را در نیابند ،چنین

دیدهاید نیستند و دین بودایی هم بیتردید پیشینهای بینقص و کمجنایت نداشته

خواهند کرد.
اینها که گفتم به معنای توجیه جنایتهای برمهایها با علتتراشیهای

است ،دین بودایی و دین مسیحی و همهی ادیان سازمان یافته خواه یهودیت

زیستشناختی نیست ،که برعکس ،به معنای شفافتر کردنِ شیوهی محکوم کردن

باستانی باشد و خواه کمونیسم مدرن در ستمهایی که روا داشتهاند و سرکوب
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اندیشهای که موجب شدهاند و توجیههایی که برای آزمندی و جنایت تراشیدهاند،

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

همساناند .زمانی کمونیستها بوداییان تبتی را میکشتند و زمانی مسلمانان بوداییان

اعمال زور عریان باشد .از این رو به نظرم واکنش پرخاشگرانهی مالزی با همهی

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

ناتوانی نظامیاش به نظرم کارسازتر خواهد بود ،تا روزهی راهبان بنگالدشی ،با

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

همهی انعکاس جهانیاش.

کوتاه مدت و برآورده ساختن چشماندازی مطلوب اما ابلهانه ،به خشونت و

انسان ،تنها نیرویی است که میتواند انسان را از شرِ انسان نجات دهد.

وحشیگری نهفته در سرشت تکاملیشان میدان دادهاند و بعد با شعارهایی دینی

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

آن را تزیین کردهاند.

میدهد که خدایان در انجام این کار عجزی دارند...

بحران امروز برمه مانند همهی بحرانهای مشابه تنها یک راه حل دارد ،و
آن هم اعمال زور است .دولت برمه بیشک چنین زوری را اعمال نخواهد کرد.
چون همین دولت و شخص خانم سوکی بیشک یکی از پشتیبانان و عامالن این
جنایتهاست .از این رو فشار نیروهای بینالمللی است که میتواند چنین اثری به
جا بگذارد .در شرایطی چنین فجیع و مهیب هم این فشارها –شرمندهی دوستان
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فیلم قیصر را مسعود کیمیایی در سال  ۱۳۴۸ساخت .فیلمی که شمار

نقد فیلم قیصر

زیادی از ستارههای سینمایی آن روز (بهروز وثوقی ،ناصر ملکمطیعی ،جمشید
مشایخی ،پوری بنائی ،ایران دفتری ،بهمن مفید جالل پیشواییان و ایران دفتری)
در آن بازی کردند .سایر دستاندرکاران فیلم هم افرادی نامدار بودند .فیلمبرداری

(هشتمین نشست حلقهی فیلمپژوهی انجمن زوان ،کتابخانهی ملی ۱۰ ،شهریور )۱۳۹۶

و تدوین اثر را مازیار پرتو به انجام رساند ،تیتراژ و پوسترش را عباس کیارستمی
طراحی کرد و موسیقیاش را اسفندیار منفردزاده ساخت.
کیمیایی هنگامی که فیلم قیصر را میساخت تنها بیست و هشت سال
داشت و یک سال پیش از ساخت قیصر ،در سال  ۱۳۴۷فیلم «بیگانه بیا» را با
هنرپیشگی بهروز وثوقی و فرامرز قریبیان ساخته بود که ساختاری سست داشت
و مورد توجه مخاطبان هم قرار نگرفت .اما مضمون و تجربهاش در ساخت قیصر
به کار گرفته شد .جالب آن که قیصر هم در ابتدای کار توجه تماشاچیان را به
خود جلب نکرد و تنها در دومین اکرانش بود که اوج گرفت و طیفی وسیع از
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مخاطبان را با خود درگیر کرد .کیمیایی با این فیلم نشان داد که امکان ترکیب

 ۱۳۴۰با مقالهای در مجلهی فردوسی ابداعش کرد ،توصیفی بیرونی و خردهگیرانه

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

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

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

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

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

این رو نادرست مینماید که در آن عنصر خاصی که به ویژهی ایران باشد یا به

فیلم دوران پیش از انقالب دانستند.

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

فیلم قیصر از این نظر در

مفهوم سینمای عامهپسندِ بازاری یا سینمای گیشهای را برگرفته و معلوم نیست به

تاریخ سینمای ایران اهمیت دارد

چه خاطر چنین کلمهای را برایش جعل کرده است .از این به بعد در این متن

که نقطهی گذار «فیلمفارسی» به

تعبیر سینمای عامهپسند را برای اشاره به همان چیزی به کار خواهم برد که اغلب

ایران

فیلمفارسی نامیده میشود و تعبیر دقیقترش سینمای عامهپسند بازاری است و در

محسوب میشود .تعبیر نه چندان

اینجا به عامهپسند کوتاه شده است .باید توجه داشت که سینمای عامهپسند

زیبا و درست فیلمفارسی ،که

غیربازاری هم داریم که خودِ قیصر نمونهای از آن است .اما برای آن که درگیر

سینمای

«موج

نو»ی

هوشنگ کاووسی در اوایل دههی
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بحثهای پردامنهی سبکشناسانه نشویم .در اینجا همین قرارداد را محترم

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

میشماریم و بحث را با همین نامگذاری پیش میبریم.

ایشان سینمای هالیوود و کمی بعدتر سینمای هند و هنگکنگ دقیقا در همین

سینمای عامهپسند ایرانی از سالهای پس از خروج متفقین از ایران پا به

مسیر تحول یافته بودند .از این رو فیلمهایی مانند شاباجی خانم ( )۱۳۳۷و محلل

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

( )۱۳۵۰در بستر بازاری جا افتاده و جهانی تولید میشدند و یکی از شعبههای

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

موفق صنعت فرهنگ تودهای را نمایندگی میکردند.

عناصری که هوشنگ کاووسی برای برای تعریف فیلمفارسی بر شمرده عبارتند
از قهرمانپردازی سطحی ،روابط سست علی در زنجیرهی رخدادها ،عامیانه بودن
گفتارها و سطحی بودنشان ،استفادهی پیاپی از عناصر ابتدایی جذابیتزا مانند
کتککاری و سکس و آوازخوانی زنان ،و روایتی پرتضاد و باور نکردنی که
اغلب با طنزی ساده و گاه رکیک درآمیخته است .تمام این عناصر ویژگیهای
سینمای عامهپسند هستند و ساختی جهانی دارند و ارتباطی با فرهنگ ایرانی یا
زبان فارسی برقرار نمیکنند .کوشان و سایر فیملسازانی که این سبک را ابداع
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سینمای عامهپسند بازاری ایرانی در دههی سی و به ویژه سالهای آغازین

مذهبی یا مارکسیستی با کلیدواژههایی متفاوت آن را به شکلی همسان نکوهش

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

میکردند .یعنی در ترکیب میان نیروهای مترقی تحصیل کرده و چپها و

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

مذهبیهای تازه شهری شدهای که اغلب شعارهای ایشان را تکرار میکردند،

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

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

به افزایش شمار تحصیلکردگان و فرنگ رفتگان مربوط میشد که یک طبقهی

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

متوسط فرهنگی تازه را پدید میآوردند و سلیقهشان مشکلپسندتر از این سبک

حذف کرد.

از فرآوردههای گیشهای بود .دیگری انقالب سپید و اصالحات ارضی بود که به

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

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

جریان مییافت .نخستین نشانههای ظهور آن درست بعد از انقالب سپید نمایان

روانهی شهرها کرد .جمعیتی که بخشیشان روابط سنتی و مخالفت مذهبی

شد و فیلمهایی مثل شب قوزی از فرخ غفاری و خشت و آینه (هر دو ساختهی

روستاییوارشان با مدرنیته را در شهرهای بزرگ بازتولید کردند و بخش دیگرشان

 )۱۳۴۳از ابراهیم گلستان را در بر میگرفت .فیلمهایی که مضمونی جدیتر

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

داشتند و درک پیامشان نیازمند تامل و اندیشه بود و میکوشیدند از کنار هم

گروه سینمای عامهپسند را تجلی فساد و تباهی مدرنیته میدانستند و در بافتی

چیدن بینظم و ترتیب عناصری جذاب مثل شوخیهای کالمی و بزن بزن و بوس
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و کنار خودداری کنند .ایراد این تجربههای آغازین آن بود که پیامی که مخابره

امروز باب شده که همهی آثار متفاوت با سینمای عامهپسند را موج نو

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

مینامند .اما شاید این تعبیر هم مانند فیلمفارسی جعلی بیدلیل و دالی بیمدلول

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

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

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

خلق اثر پرداختهاند در این موج گنجانده شدهاند .از مسعود کیمیایی و داریوش

شدند.

مهرجویی گرفته تا محسن مخملباف و بهرام بیضایی و علی حاتمی و از آنجا تا
این جریان که به سلیقهی عوام نگاهی انتقادی داشت ،در سال  ۱۳۴۸به

اصغر فرهادی و عباس کیارستمی و جعفر پناهی .روشن است که همهی این افراد

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

در یک جرگه نمیگنجند و درست به همان ترتیبی که سینمای عامهپسند سبکها

با سینمای عامهپسند را رقم زد .یکی همین فیلم قیصر بود و دیگری گاو ساختهی

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

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

سبکها و ژانرهای خاص خود ردهبندی شود.
به هر روی ،قیصر یکی از فیلمهایی است که در نقطهی گذار سینمای

مخاطبش طبقهی متوسط فرهنگی بود و شکل روایت و تکیهگاههای جلب

عامهپسند به سینمای روشنفکرانه قرار میگیرد .هرچند عناصری که برای مخاطب

مخاطبش به کلی با سینمای عامهپسند تفاوت داشت.

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

سرزنده و خودمختار هستند و بر سیر داستان اثر میگذارند .در واقع داستان با

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

خودکشی یکی از آنها یعنی خواهر قیصر و فرمان آغاز میشود که یکی از

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

رادیکالترین کنشهای فردی است .زنان نیرویی هستند که از سویی مورد تهدید

مخاطب داده شود ،آنها هستند که در گفتگوهایشان دادهها را منتقل میکنند.

قرار میگیرند و آسیب میبینند و از سوی دیگر کوشش برای حمایت از آنها یا

گذشته از این پیران نقش چندانی ایفا نمیکنند .حرکتشان در فیلم کند است،

ستاندن انتقامشان سیر ماجراها را پیش میبرد.

کاری جز راه رفتن و حرف زدن انجام نمیدهند ،و روحیهای منفعل و سست و

کنشگران اصلی فیلم

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

مردان جوان هستند .مردانی که

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

همگی در شبکههایی از روابط

گذشته از پیران ،بقیهی شخصیتهای فیلم جوان هستند .یعنی نوجوان و

خویشاوندی جای گرفتهاند .در

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

یک سو دو برادر خوب (قیصر و

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

فرمان) را داریم و در سوی دیگر

نهاده شده است .آنها هم اغلب غیرفعال و غمگین هستند .اما بر خالف پیران
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بیرونی نیست .فرمان که سالمندتر هم هست و گاهی به نظر میرسد بین طبقهی

سه برادر بد (منصور آبمنگل و برادرانش) را.

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

تنش اصلی فیلم به مرگ و ستم مربوط میشود .یعنی با مرگ فاطمه

حدودی نابخردانه و با دست خالی با برادران مسلح روبرو میشود.

خواهر دو برادر خوب که توسط یکی از برادران بد فریفته و آبستن شده و به
همین خاطر خودکشی کرده است ،فرمان انتقامجویانه به سراغ برادران میرود و

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

خود به دست آنها کشته میشود .بعد نوبت به قیصر میرسد که برادر کوچکتر

چاقوکشی توبه کرده و در دامنهی اصول جوانمردی قدیم محصور است و از این

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

رو چارهای ندارد جز آن که رویارو و بیسالح با حریف روبرو شود .در مقابل

یکیشان را غافلگیر میکند و میکشد .به این شکل مرگ و انتقامجویی بابت

قیصر چنین وضعیتی ندارد و امروزیتر بودن شخصیتاش را از حضور نامزدش

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

در کنارش میتوان دریافت .چون تنها مردی که در فیلم با زنی ارتباط طبیعی

در گوزنها هم عمل کرد ،دو چهرهی متفاوت از قهرمان را در قالب دو شخصیت

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

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

شلوار میگردد و شغلی مشخص دارد و پیشبند قصابی اغلب بر سینهاش آویخته

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

است ،قیصر پوششی مدرنتر دارد و با این همه پاشنهی کفشش را میخواباند و

دشمنانش را غافلگیر میکند و انگار چندان پایبند اصول جوانمردی و قواعد
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فقط موقع ارتکاب قتل است که کفشاش را درست به پا میکند .شغلش هم

اکران فیلم قیصر شکل گرفت،

درست معلوم نیست و فقط میدانیم که نوعی «کاسبی» در جنوب کار میکند.

اما رخدادی پراکنده و سازمان

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

نیافته بود که تازه در سالهای

را روایتی دربارهی سقوط رژیم شاه قلمداد میکرده است .به همین ترتیب بسیاری

دههی  ۱۳۵۰به جریانی سیاسی

از پژوهشگران معاصر که دربارهی این فیلم سخن گفتهاند ،آن را ستایشی از

تبدیل شد و حتا در آن هنگام

جریانهای چریکی دانستهاند و گفتهاند که قیصر نماد جوانانی بوده که در برابر

هم کل کوشندگانش از چند

ظلم و ستم به پا میخیزند و با نادیده گرفتن قانون انتقام خود را میستانند .این

صد تن فراتر نمیرفتند و سطح

تفسیرها تا حدود زیادی از خطای ناهمزمانی برخاسته و بداهتهایی که پس از

سازماندهیشان در حدی بود که
وقتی

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

انقالب

شد

همهی

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

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

آن را به پدیدهای در تاریخ سینمای کشور تبدیل کردند ،نه انقالبی بودهاند و

که فرض میکند مردم ایران چند سال پیش از مطرح شدن جریان چریکی به

بیشک نه چریک .جریان چریکی در ایران در اواخر دههی چهل و همزمان با
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غیاب پلیس را به دو شکل تفسیر کردهاند .هوشنگ کاووسی در نقد تند

خاطر دلبستگی به این شیوه به تماشای فیلم قیصر میشتافتهاند ،نادرست به نظر

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

میرسد.
نکتهای که در فیلم اغلب با داللتی سیاسی یا همچون نقصی چارهناپذیر

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

فهمیده شده ،غیاب پلیس است .یعنی تنها در چند سکانس و به ویژه در پایان

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

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

این میان به فیلم داجسیتی هم اشاره کرد و قاعدتا بر این مبنا میداند که در

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

فیلمهایی که محور اصلیشان انتقام است ،اغلب در غیاب پلیس جریان مییابند.

کار میشود و برادران آبمنگل به راحتی فرمان را میکشند و با خیال راحت

یعنی در اینجا ابداعی نو یا نقصی نمایان صورت نپذیرفته و آنچه که میبینیم

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

همان است که در فیلمهای وسترن یا آثار حادثهای متکی بر مضمون انتقام میبینیم.

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

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

برای دستگیریشان به پلیس مراجعه نمیکند و خود دست به کار خونخواهی

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

میشود.

خود روند محاکمه و گفتگوی دادستان و وکیل جالب باشد ،که خود سبکی دیگر
از فیلمسازی است و محورش کشف حقیقت است و نه انتقامجویی.
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انتقامجویی قهرمانی است و این انتقامجویی قاعدتا باید در زمینهای لخت و
برهوت از خشونت رخ دهد ،و نه در تار و پود قواعدی هنجارین و روابطی
دیوانساالرانه.
با این اوصاف شیوهی پرداختن کیمیایی به داستان چندان دور از انتظار
نیست و آن ضعف مهلکی که کاووسی ادعا میکند را ندارد .ضعفها و قوتهای
قیصر را تنها زمانی میتوان دریافت که آن را در محوری در-زمانی در امتداد
فیلمهای ایرانی پیشین قرار دهیم و در ضمن در محوری هم-زمانی پیوندش با
ساختههای سینمای هالیوود در آن سالها را نیز وارسی کنیم.

از این رو غیاب پلیس در فیلم تا حدود زیادی از منطق درونی داستان
بر میخیزد و قدری بعید است که پیامی سیاسی را حمل کند .اگر به راستی قرار

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

بود پلیس در فیلم نماد چیزی مثل سیطرهی سیاسی یا رژیم مستقر شاه باشد،

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

میبایست آن را در جاهای بیشتری میدیدیم و کارکردی نمادین به آن منسوب

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

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

تاریخی و هویتبخش شکل میگیرد و تا حدودی تحت تاثیر سینمای آلمان نازی
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است .از  ۱۳۱۷تا  ۱۳۲۶روند ساخت فیلم در ایران دستخوش وقفه شد .وقفهای

بخش عمدهی هزار فیلمی که در فاصلهی کودتای  ۲۸امرداد  ۱۳۳۲تا

که بخش آغازیناش به شکست گیشهای فیلمها باز میگشت و بخش دومش از

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

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

طبقهی الت و لوطیهای محلههای جنوب شهر تهران بوده است .تمرکز نگاه

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

سینماگران بر این شخصیت در فاصلهی ده سالهی  ۱۳۳۲تا  ۱۳۴۲کامال با منافع

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

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

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

مصدق را سرنگون کرد و شاه را به قدرت بازگرداند همین جاهلهای جنوب

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

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

 ۲۸امرداد ساخته شدهاند .یعنی در کل میتوان گفت که ساخت فیلم در ایران با

میشدند .اما پس از انقالب سفید تمایز آرمانهای این طبقه و سیاست مدرنسازی

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

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

نیروها و کشمکشی سیاسی بروز میکرده ،فیلمسازی هم دچار افت میشده و یا

بود اعدام شد .یعنی پس از این تاریخ جلوهای متفاوت از جاهل و الت و لوطی

متوقف میشده است.

را در سینما میبینیم که داللت سیاسی تازهای دارد .پس شخصیتپردازی ویژهی
فیلم قیصر را باید در این بافت دید و تحلیل کرد.



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

اما با مطالعهی همزمانی سینمای جهان در آن سالها دادههای دقیقتری
برای واگشایی معنای قیصر به دست میآوریم .سالهای دههی  ۱۳۴۰که پیش از
ساخت قیصر قرار میگیرد ،با ظهور جریانی در سینمای هالیوودی همراه است
که به احتمال زیاد تاثیری بر کیمیایی داشته است .این سالها با دههی پرآشوب
.۱۹۶۰م برابر است که در آن نخستین نسل از زادگان پس از جنگ جهانی دوم
به بلوغ رسیدند و اینان نخستین نسلی بودند که با رسانههای عمومی مانند رادیو
و تلویزیون آموزش دیده بودند و کتاب در آموزش و زندگیشان در موقعیتی
حاشیهای قرار داشت .همین نسل بود که جنبش هیپیها و جریان ضد جنگ را

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

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

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

.۱۹۶۸م) جنبش دانشجویی ساختارشکنی در پاریس به مرتبهی انقالبی تمام عیار

به نمایش درآمدند و حتا فیلمهایی تاریخی مانند لورنس عربستان (-۱۳۴۱

دگردیسی پیدا کرد.

.۱۹۶۲م) که به زمان مدرن مربوط میشدند هم مضمونی شرقی داشتند .حتا شاید
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در همین دوران چرخش نظریای در جامعهی ایرانی رخ داد و کتابهای

بتوان «دکتر ژیواگو» (.۱۹۶۵ /۱۳۴۴م) و «توپکاپی» (.۱۹۶۴ /۱۳۴۳م) ساختهی

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

ژول دَسَن را هم در همین رده گنجاند.
سالهای میانی دههی  ۱۳۴۰با ارتقای سطح ذوق تماشاچیان ایرانی

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

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

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

تاریخساز در آمریکا همراه بود ،سینما گلدنسیتی (فلسطین امروز) هم آن را با

و در همان سال هم فیلم گاو بر پرده رفت که تاملی در مفهوم هویت بومی بود.
از این رو مضمون برجستهی بومیگرایانهی قیصر که آن را دورانساز

کیفیت باال پخش کرد و تحسین مخاطبان ایرانی را برانگیخت.
پس همزمان با چرخش توجه آمریکاییها و اروپاییها به سوی خاور

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

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

دور و نزدیک شهر تهران را میبینیم و چشمانداز گذرگاهها و حیاط خانه و اتاق

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

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

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

چندانی از مدرنیته در فیلم دیده نمیشود .یکی از این صحنهها که جالب توجه

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

هم هست ،رادیویی است که در خانهی خانوادهی قیصر هست و دختر خانواده

دوران جنگ جهانی اول در لورنس عربی) مربوط میشد.

یعنی فاطمه که فریب میخورد و آبستن میشود و خودکشی میکند ،به زعم
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قیصر تنها تفریحش گوش دادن به آن بوده است .دیگری خودرویی است که برای

موسیقی متن فیلم که اسفندیار

منتقل کردن جسد کریم آبمنگل برابر درگاه گرمابهی نواب ایستاده است .این

منفردزاده آن را ساخته هم در همین

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

چارچوب

میگنجد.

انگشتشمار منحصر میشود که با مرگ و بیآبرویی و فریب نسبتی پیدا میکنند.

موسیقی به خوبی بر فیلم نشسته و

گفتگوهای داستان هم به خوبی نمایشگر این بومیگرایی کیمیایی است.

منفردزاده از سازهای ضربی زورخانهای

گفتارها همه بر اساس کلیدواژگان و شیوهی صحبت کردن مردم جنوب تهران

بومیگرایانه

برای ساخت آن بهره جسته است.
مضمون کلی فیلم قیصر به

استوار شده و شمار زیادی از آنها بالفاصله در زبان مردم تهران به زبانزد و
ضربالمثل تبدیل شدند .حتا تکگویی به نسبت طوالنی بهمن مفید در کافه که

ترکیب دو عنصرِ قهرمانیگری و جنایت مربوط میشود .محور داستان کردار

ماجرای کتک خوردن خود را شرح میدهد ،که نمونهی خوبی از گفتمان

قهرمانی است که انتقام نزدیکانش را میستاند ،و حاشیهی داستان قتل و آدمکشی

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

است که انتقامجویی را ضروری میسازد و تحقق انتقام از مجرای آن ممکن

نسل بعد همچنان آن را از حفظ برای دوستانشان بر میخواندند.

میشود .این شیوه از داستانپردازی در ایران زمین پیشینهای دراز دارد .با این
همه کافی است به منشهای رایج در دههی  ۱۳۴۰و به ویژه تولیدهای سینمایی
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این سالها بنگریم تا ببینیم که در این زمینه هم سرمشقی پیشاروی کیمیایی بوده

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

است.

هوشمندانه از نشان دادن صحنههای خشن و خونین پرهیز کرده و تا حدودی
دههی  ۱۹۶۰میالدی که با سالهای مورد نظر ما مصادف میشود ،نه تنها

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

با چرخش خاورگرایانه و تشدید نگاه شرقشناسانهی استعماری در سینما قرین

است .مثال در همان صحنهی زیر دوش گالویز شدن قیصر و کریم را میبینیم و

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

بعد آب خارج شده از زیر دوش نموده میشود که خونین است.

فیلم تعیین کننده در این میان «روانی» اثر هیچکاک است که در .۱۹۶۰( ۱۳۳۹م)
به نمایش درآمد و بیشک در ساخت قیصر اثرگذار بوده است .به عنوان مثال
صحنهای که قیصر در گرمابهی عمومی از درون آیینه شکار خود را میپاید
کمابیش به صحنهای از «روانی» شبیه است .همچنین استفاده از سایه روشن و
صحنههای نیمهتاریک که در بخشهایی از قیصر میبینیم در روانی هم به همین
شکل وجود دارد .همچنین صحنهی بسیار مشهور قتل در زیر دوش که روانی را
به سرمشقی عام و به یاد ماندنی تبدیل کرده ،احتماال در صحنهی نخستین قتل
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این نکته هم جای توجه دارد که در همین دهه چرخشی به سمت ستایش

خود اجرا میکند و فراتر از قانون قرار میگیرد .در ضمن در هردوی این فیلمها

از قهرمانِ تنهای قانونشکن در سینمای هالیوود باب شد .اولین فیلمهای سری

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

جیمز باند در این سالها به نمایش درآمدند که اولیناش «دکتر نو» (/۱۳۴۱

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

.۱۹۶۲م) و بعد از آن «پنجهطالیی» (.۱۹۶۴ /۱۳۴۳م) و «گوی آتشین» (/۱۳۴۴

اثری داشته است.

.۱۹۶۵م) بود .در این فیلمها مامور مخفیای قهرمان داستان است که بیپروا آدم

مضمون فیلم قیصر

میکشد و برچسب شناسهاش ( )۰۰۷با دو صفر شروع میشود که یعنی میتواند

با این شرح دقیقا در بدنهی

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

موجی فرهنگی میگنجد که

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

در آن هنگام غرب را در

میبینیم که به طور خاص قهرمانش کلینت ایستوود است .فیلمهای «به خاطر یک

میپیمود و از راه سینما

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

سریعتر از رسانههای دیگر به

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

ایران منتقل میشد .این نکته

کردند .در اینجا هم باز با قهرمانی روبرو هستیم که قانون را به شیوهی خاص

جای تامل دارد که فیلمهایی
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که چرخش خاورگرایانه ،قهرمانپرست و فارغ از قانون را نمایش میدادند به این
سرعت وارد ایران شدند و در مخاطبان و کارگردانان اثر کردند ،در حالی که
سینمای علمی تخیلی که در همین سالها دستخوش تحولی مهم میشد ،چنین
اثری به جا نگذاشت.
استانلی کوبریک در .۱۹۶۸( ۱۳۴۷م) «ادیسهی فضایی »۲۰۰۱ :را ساخت
که گسستی کامل و تعیین کننده با سینمای علمی تخیلی پیش از آن محسوب
میشد .پیش از آن «جیسون و آرگوناتها» در .۱۹۶۳( ۱۳۴۲م) و »ماشین زمان» در
.۱۹۶۰( ۱۳۳۹م) به نمایش در آمده بود و همزمان با آن در همان سال ۱۳۴۷
«سیارهی میمونها» هم اکران شد .اما این جریان که تا به امروز به یکی از مسیرهای
اصلی روایت سینمایی تبدیل شده در آن روزگار تقریبا هیچ تاثیری در سینماگران
ایرانی باقی نگذاشته است.
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کتاب «ارنست نولته؛ سیمای یک تاریخاندیش» به قلم زیگفرید گرلیش
به احتمال زیاد بهترین کتابی است که در شرح آرای این اندیشمند نوشته شده،

نقد کتاب« :ارنست نولته ،سیمای یک تاریخاندیش»

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

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

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

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

به مرگ برادرش و ویرانی کشورش منتهی شد.

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

نولته در جغرافیای اندیشههای جهان آلمانی زبان جایگاهی ممتاز را

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

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

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

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

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

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

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

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

کتابها دربارهی فاشیسم است و آثار پرحجم و پرشمارش چالشهای نظری

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

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

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

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

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

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

در اروپا دربارهی آثارش در گرفته و بخشی از بیشرمانهترین و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرار میدهد.

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

بیشک از نظر استحکام روششناسانه بر رویکردهای موردپژوهانه و

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

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

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

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

دارد.

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

سرمشقهای سیاستزدهی تاریخنگاری و کوشش برای تبدیل کردناش به امری

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

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

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

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

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

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

دریابند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ستمگر بودند ،چطور از پشتیبانی مردمی و وفاداری سرسختانهی شهروندانشان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اندیشمندان و ارتکاب هولوکاست بودهاند.

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

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

چگونه بوده است؟

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

دامنهی این پرسشها خواه ناخواه به مسائلی میکشد که امروز اهمیتی

جبهه کردیم ،اهمیتی دوچندان دارد.

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

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

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

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

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

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

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

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

نظری برای بازخوانی تاریخ ایران نیز بسیار از آن آموخت.

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

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

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

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

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

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

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

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

تا مرزهای طرح پرسشهای نو ادامه یابند.

را با آرای هنجارین نشان میدهد .نولته تا پایان عمرش که تا سال گذشته ادامه
داشت ،ذهنی چاالک و زاینده داشت و واپسین اثرش دربارهی جنبشهای
بنیادگرایانهی اسالمی نشان میدهد که هم اطالعاتش روزآمد بوده و هم تا پایان
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گر دجله در آموزد باد لب و سوز دل
نیمی شود افسرده نیمی شود آتشدان
تا سلسلهی ایوان بگسست مدائن را

گزیده بیتهایی از خاقانی شروانی

در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان
دندانهی هر قصری پندی دهدت نو نو

( ۵۰۰شماخی ۵۷۰ -تبریز)

پند سر دندانه بشنو ز بن دندان

هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان

گوید که تو از خاکی ما خاک توایم اکنون

ایوان مدائن را آیینهی عبرت دان

گامی دو سه بر ما نِه اشکی دو سه هم بفشان

خود دجله چنان گرید صد دجله خون گویی

آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی

کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگان

جغد است پی بلبل نوحه است پی الحان

از آتش حسرت بین گریان جگر دجله

ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما

خود آب شنیدستی کآتش کندش بریان

بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن
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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
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه
زیر پی پیلش بین شهمات شده نعمان
ای شه پس پیل افکن کافکنده بشد پیلی

گویی که نگون کردست ایوان مدائن را

شطرنجی تقدیرش در ماتگه فرمان

حکم فلک گردان یا حکم فلک گردان

مست است زمین زیراک خورده است به جای می

بر دیدهی من خندی کاینجا ز چه میگرید

در کاس سر هرمز خون دل نوشروان

خندید بر آن دیده کاینجا نشود گریان
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اخوان که ز راه آیند آرند ره آوردی

کسری و ترنج زر پرویز و به زرین

این قطعه رهاورد است از مهر دل اخوان

بر باد شده یکسر با خاک شده یکسان

بنگر که در این قطعه چه سحر همی راند

گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اکنون

مسحور مسیحا دل دیوانهی عاقل خوان

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
خاقانی از این درگه دریوزهی عبرت کن
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
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چون زمان عهد سنایی در نوشت

آسمان چون من سخن گستر بزاد

چون به غزنین ساحری خاکی گذشت

خاک شروان ساحری نوتر بزاد

بلبلی زاین بیضهی خاکی گذشت

طوطیای نو زاین کهن منظر بزاد

مفلقی فرد ار گذشت از کشوری

مبدعی فحل از دگر کشور بزاد

از سیم اقلیم چون رفت آیتی

پنجم اقلیم آیتی دیگر بزاد

چون به پایان شد ریاحین گل رسید

چون سر آمد صبح صادق خور بزاد

ماه چون در جیب مغرب برد سر

آفتاب از دامن خاور بزاد

جان محمود ار به گوهر باز شد

سلجق عهد از بهین گوهر بزاد

در فالن تاریخ دیدم کاز جهان

چون فرو شد بهمن اسکندر بزاد

یوسف صدیق چون بر بست نطق

از قضا موسی پیغمبر بزاد

اول شب بوحنیفه در گذشت

شافعی آخر شب از مادر بزاد

گر زمانه آیت شب محو کرد

آیت روز از مهین اختر بزاد

تهنیت بادا که در باغ سخن

گر شکوفه فوت شد نوبر بزاد
***

خاقانی آن کسان که طریق تو میروند
زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار
کو زهر بر دشمن و کو مهره بهر دوست؟
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از شعرهایم :میدان فردوسی
فروردین ۱۳۷۶

نشسته است بر اوج یک برج خارا

فریبنده تندیس آن مرد سنگى

به جایش نشستهست و غم مىگوارد

دلش پاره پارهست از درد و تنگى

اگرچند سبز است جاى نشستش

ولى خون فشاند دل پرگزندش

بر آن بارهى خاره جانش فسرده

بُوَد گرچه مغرور ،جاى بلندش

کتابى است در دست و در زیر پایش

برومندْ فرزند ایران نشسته

نگاهش چه سنگین زمان را شکافد

ز وزن سخن قاعده در شکسته



تجسم نمودند توزیع شکلش

بر آن پاره سنگِ سپیدِ ستاده

که فردوسىِ پاک باشد نمادش

که نام سترگش به میدان نهاده

چنان کوششى کرد کز طرح شعرش

شده برج شهنامهاش جاودانى

سخن را روالی دگر داد نظمش

ولی حل به تیزاب شعرش ،جوانى
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به پردیس ایران شده نذر ،شعرش

ز طغیان او اهرمن سرشکسته

از این جوشش ناب خندید ایران

فراوانتر از کهکشان شد غریوش

سپرده همه ارث و میراث نامش

به شهنامه و خود به برجى نشسته

دل پارس جنبید و ایران رها شد

بشد آریا خاکش و خود خدیوش

به امید سرخ کهنساله کشور

لبش همچو چشمه شد آتشفشانى

اگرچه از او ببر ایران بجنبد

ز فرجام ،نیکى نگنجد به خاکش

صد اخگر از این کوه تنها برآمد

هر اخگر دو صد شعر زاید زمانى

شکست از ستم آرزوهاى طوسى

که خاکسترى گشت تندیس پاکش

طلسم سیاهى ،ز اعجاز طوسى

نگونسار گشتهاست و گشتهاست مرده

چو کاوه وى از واژه بیرق تراشد

وز آن پرچم شورش آراست جنگى

همه جور تاریخ در نظم حل شد

اگرچه از این زخم ،جانش فسرده

شکستِ نبردش چُنان قلوه ریگى

شکسته بلور دل مرد سنگى
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به زیر قدمهاى فرتوت سنگى

برفته است بر باد فرزند ایران

همه آرزوها نهفته به ذهنش

شده فاسد و کشته از درد پنهان

نشسته است آنجا ،خمیده است نظمش زند موجْ اندوه در چشم خسته
بخشکیده چشمش به دیدار رستم

طلسمی ولی بال ایران شکسته

به هر صبح در چشمِ دانای پیرش

درخشد ز شور سحرگاه ،نورى

شود زنده امید خاکسترینش

به هر شب ولى باز خُسبد به گورى

مخور غصه اى ققنس سنگ پیکر

به طغیان کند باز ،ایران خدایى

گذر مىکند دیر و زود این شبانگه

رسد بار دیگر رهایی ،رهایی
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نگارهی ماه

مراسم حج امسال و تاثیر رسانههای نو بر آیینی کهن
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یا غیر مجاز را در بر میگیرد .راهبرد لذت ،خطراهههاى مجاز و غیرمجازِ دستیابی
به لذت را در این فضا از هم متمایز مىکند و میتوان آن را شکلی از عملیاتى
شده از این فضا دانست که در قالب کردارها و برنامههاى رفتارىِ هدفمند نمود
مىیابد.


راهبرد لذت ـ گریزراه رنج



اصل لذت :من در سطح روانی گزینشهای رفتاریاش را طوری



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

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

سازماندهی میکند که مقدار لذتِ دریافتی را بیشینه و میزان رنج را کمینه نماید.

محدود ماندن راهبردهای لذت منتهی میشود .یکی از مشتقهای این اصل آن

سازماندهی رفتار برای دستیابی به این هدف ،به ظهور مسیرها و روشهایی

است که راهبرد لذت بدیهى ،طبیعى و پرسشناپذیر است .در نتیجه بخشهاى

جاافتاده و تکرارشونده منتهی میشود .این راهبردهای لذت ،شیوهاى از رفتارِ

غیرمجاز ،ناشناخته ،مطرود ،و ممنوعِ فضای حالت لذت ،خطرناک و نامعقول و

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

بد قلمداد میشوند.

و خطراهههایی آشنا و پیموده شده در فضای حالت لذتِ من میمانند .فضای



حالتی که کلیتِ لذتهای تجربهشده یا ناشده ،شناختهشده یا ناشناخته ،و مجاز

تلهی زاهد :پیروی از این پیشفرض که برای دستیابی به هر لذتی باید

لذتهای دیگر را طرد و سرکوب کرد ،به قناعت و فقرِ اندوختهی لذت در سطح
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روانی منتهی میشود .ساختهاى قدرت حاکم بر تعیین شکل فضاى حالت رفتارى

چه الگوهایى از لذت بردن در طبقات اجتماعى یا اقوام و تمدنهای دیگر به

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

نظرتان چندشآور ،زشت ،حیوانى و غیراخالقى مىرسد؟ چرا چنین است؟ چه

توسعهى خود را از دست مىدهد.

بخشهایى از راهبرد لذت شما احتماالً برای ایشان اینگونه مىنماید؟



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

راهبرد لذت

برای آزمودنشان هیچ مهار و محدودیتی جز انتخابهای درونی خودِ من ندارد.
Z

گریزراه رنج

چرا راهبردهای لذت چنین محدود و الگوهایش چنین ساده و تکراری

است؟ چه قواعدی در سطح اجتماعی و روانی آزمودن راهبردهای تازهی لذت
آرمان

بردن یا مسیرهای جدیدِ پرهیز از رنج را مهار میکنند؟ چرا؟ آیا معیارهایی عام

شناسنده

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

اشون

راهبردهای لذت خود را ترسیم کنید .مرزها و محدودههای همسایهی آن

اشموغ

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

هدف

عقالنیت

برنامه

عواطف

نقشه

هم تفکیک میشوند؟ چگونگی تثبیت این راهبردها در خود را ریشهشناسی کنید.



انتخابگر کنشگر

سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

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

رام :اول شهریور

اردوی زرین به رهبری توقتَمیش مسکو را محاصره کردند.
در اول شهریور  ۸۹۳جنگ چالدران با پیروزی شکنندهی سلطان سلیم
اول عثمانی بر شاه اسماعیل صفوی به پایان رسید .در این نبرد نزدیک به صد

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

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

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

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

درگذشت و عمر به خالفت رسید و دامنهی فتوحات مسلمانان را به سرعت

تفنگ را خالف جوانمردی میدیدند تنها با سالح سرد میجنگیدند و هرچند در

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

نهایت با تلفات زیاد شکست خوردند اما چنان تلفاتی به عثمانیها وارد آوردند

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

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

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

فکر دستاندازی به مرزهای شرقیاش را از سر بیرون کرد.

ایرانیان گذشته بود ،اما هنوز در حواشی قلمرو ایران زمین تاخت و تازهای اقوام
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اتابک امینالسلطان صدراعظم ایران که به مشروطهخواهان پیوسته بود به عضویت
جامع آدمیت درآمد .در همین روز در نشست مجلس فرمانفرما زمانی که در
جنگ چالدران

مجلس نطق میکرد احساساتی شد و گریست و تقیزاده و مخبرالسلطنه به این

به روایت

خاطر ریشخندش کردند که مایهی رنجیدگیاش شد .دوسال بعد در  ۱۲۸۸وزیر

نگارهای عثمانی

اکرم از حکومت تهران عزل و به جای وی میرزا شکراهلل خان معتمد خاقان که
از مشروطه خواهان بود منصوب گردید.
در اول شهریور  ۱۳۰۰سرکشی کلنل پسیان در مشهد باال گرفت و برای
مجهز کردن ژاندارمهای هوادارش و مقابله با تهدید دولت مرکزی همهی
خودروها و گاریها در خراسان به دستور وی مصادره و ضبط شد .او در همین
روز یکشنبه اول شهریور سال  ۲۲( ۱۲۰۸صفر ۱۲۴۵ق) خسرو میرزا

روز علم الدوله را به سمت حسابدار ژاندارمری و رئیس پلیس خراسان منصوب

قاجار که از دیپلماتهای پیشگام ایران جدید بود به نمایندگی از کشورمان با

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

تزار روس مالقات کرد .روز شنبه اول شهریور سال  ۱۵( ۱۲۸۶رجب ۱۳۲۵ق)

پانزده نفر معلم برای مدارس متوسطه ایران استخدام کند .به دستور میرزا عیسی
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خان صدیق رئیس اداره تعلیمات عمومی تشکیالت مدارس متوسطه تغییر یافت
و دوره دوم متوسطه به سه رشته علمی ،ادبی و تجارتی تقسیم گردید .دو سال
بعد در  ۱۳۰۹شورش علی خان ساالر حشمت سرکوب شد و صولت الدوله و
سردار اسعد که با او ارتباط داشتند به دستور رضا شاه دستگیر شدند.
در اول شهریور  ۱۳۲۱آشوب ناشی از استیالی متفقین بر ایران هنوز پا
برجا بود و احمد قوام نخست وزیر در چنین روزی کابینه را ترمیم کرد و باقر
کاظمی را به وزارت دارائی وجواد عامری را به وزارت کشور گماشت .دفتر
نخستوزیری هم اعالمیه داد و گوشزد کرد که مقررات حکومت نظامی همچنان
کابینه دوم ائتالفی قوامالسلطنه در  )۱ :۱۳۲۵محمدحسین فیروز )۲ ،احمد امیراحمدی)۳ ،

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

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

دکتر علی اکبر سیاسی وزیر فرهنگ از کار کنارهگیری کرد.
در  ۱۳۲۴در شهرهای ساری و شاهی بین اهالی وافراد حزب توده
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

قدرت سخن گفت و همزمان روزنامههای اطالعات و کیهان توقیف شدند .دو

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

سال بعد -در اول شهریور  -۱۳۳۴هم ستاد ارتش بر اساس الگویی که از سازمان

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

نظامی آمریکا وامگیری شده بود بازآرایی شد و یک ستاد مشترک و سه ستاد

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

نیروی زمینی و هوایی و دریایی شکل گرفت و سپهبدعبداهلل هدایت وزیر جنگ

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

ریاست ستاد مشترک را هم بر عهده گرفت .سرلشکر هدایتاهلل گیالنشاه هم به

کردند.

ریاست ستاد هوایی رسید.
هفت سال بعد همین سرلشکر زاهدی به سال  ۱۳۳۲کودتا کرده و مصدق

اول شهریور از نظر زادگان و رفتگان ایرانی نیز مهم است و مردانی

را سرنگون کرده بود و به صدارت رسیده بود .او در چنین روزی اعضای

خوشنام و اثرگذار در آن زاده شده یا درگذشتهاند .مهمتر از همه آن که ابن سینا

کابینهاش را معرفی کرد که در میانشان نام رجال قدیمی مانند علی اصغر حکمت،

در چنین روزی به سال  ۳۵۹هجری خورشیدی در بخارا زاده شد .در دوران

احمد حسین عدل ،دکتر علی امینی ،دکتر جهانشاه صالح ،و سرتیپ محمد حسین

معاصرمان هم هوشنگ سیحون در  ،۱۲۹۹نازک المالئکه شاعر عراقی در ،۱۳۰۱

جهانبانی به چشم میخورد .در همین روز شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی با بیست

محمد باقر قالیباف در  ۱۳۴۰و آتنا فرخزاد شاعر و رهبر مذهبی سوئدی در ۱۳۶۲

و پنج نفر خبرنگار و عکاس خارجی دربارهی ادارهی کشور پس از بازگشت به

زاده شدند.
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در میان رفتگان این روز مهمتر از همه امام رضا است که در  ۱۹۷هجری
خورشیدی درگذشت .در دوران معاصر هم سلطان عبدالمجید دوم عثمانی در
 ۱۳۲۳و پرویز ناتل خانلری در  ۱۳۶۹درگذشتند.
از راست به چپ :آرنولد توینبی ،ژرژ کوویه ،عبدالمجید دوم  ،حواری بومد

این روز در تاریخ جهان هم به نسبت پرجنب و جوش بوده است .در
اول شهریور سال  ۳۰پیش از میالد اوکتاویانوس پسرخواندهی سزار پس از حمله
نازکالمالئکه

ناتل خانلری

هوشنگ سیحون

بر مصر و پیروزی بر دشمنانش دستور داد سزاریون پسر سزار و کلئوپاترا و

نامداران دیگر انیرانی که در این روز زاده شدهاند عبارتند از ژرژ کوویه

مارکوس آنتونیوس آتیلوس پسر مارک آنتونی را اعدام کنند .درست ده سال بعد

طبیعیدان نامدار فرانسوی ( ،)۱۱۴۸موریتس کانتور ریاضیدان آلمانی (،)۱۲۰۸

در  ۲۰پ.م همین اوکتاویانوس با لقب آگوستوس اولین امپراتور شده بود و در

آرنولد توینبی فیلسوف تاریخ ( ،)۱۲۳۱و حواری بومدین دومین رئیس جمهور

این روز جشن بزرگی در معبد وولکان رم برگزار کرد و صلح با ایران اشکانی را

الجزایر (.)۱۳۱۱
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جشن گرفت .اشکانیها در مقابل گرفتن امتیازهایی

 ۱۲۱۸قوای انگلیسی در آغازگاه جنگ

درفشهای ارتش شکست خوردهی رومیان که  ۳۳سال

اول تریاک با چین بندرگاه کوچک هنگ

پیش در جنگ حران از دستشان به در شده بود را به

کنگ را تصرف کردند.
در اول شهریور سال ۱۳۱۸

ایشان پس دادند.
حدود صد سال پس از این مراسم ،در سال  ۷۹میالدی

عهدنامهی دوستی آلمان نازی و اتحاد

وقتی رومیان همین جشن را برای بزرگداشت وولکان –

جماهیر شوروی توسط مولوتوف و

خدای آتشفشان و آهنگری (تصویر روبرو) -برگزار

ریبنتروپ امضا شد ،اما این قرارداد
فرجامی نداشت و سه سال بعد در ۱۳۲۱

میکردند ،کوه وزو فوران کرد و به نابودی سه شهر بزرگ رومی انجامید!
در سال  ۴۷۶میالدی اودوآکر رهبر اتحادیهی قبیلههای آلمانی هِرولی و

جنگ استالینگراد میان همین دو کشور آغاز شد .تلفات این جنگ که پنج ماه و

اسکیریان توسط سربازانش به پادشاهی ایتالیا برکشیده شد .در  ۱۱۷۸ناپلئون مصر

ده روز به درازا کشید ۷۲۸ ،هزار نفر از جبههی آلمان و  /۱/۱میلیون نفر از جبههی

را ترک کرد و به فرانسه رفت تا قدرت را به دست بگیرد و امپراتور شود ،و در

شوروی بود .در این جنگ آلمانیها  ۹۰۰هواپیما و  ۱۵۰۰تانک و شش هزار
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توپ از دست دادند و در مقابل  ۲۷۶۹هواپیما و  ۴۳۴۱تانک و نزدیک به شانزده

رومانی جبههی خود را از متحدین به متفقین تغییر داد .همهی این افراد پیشتر

هزار توپ روسی را از میان بردند.

هوادار آلمان بودند و با هیتلر متحد شده بودند .یک سال بعد در  ۱۳۲۴هم اتحاد
جماهیر شوروی تبدیل کردن اسیران ژاپنی به کارگران برده را قانونی ساخت و
اسرای جنگی به اردوگاههای کار اجباری فرستاده شدند.

استالینگراد نقطهی چرخشی در جنگ جهانی دومی بود و آغاز شکستهای
بزرگ آلمانیها محسوب میشد .به دنبال این روند در اول شهریور  ۱۳۲۳قوای
متفقین مارسی را فتح کردند ،در همین روز میکائیل شاه رومانی از پیشروی متفقین
احساس نگرانی کرد و رهبر دولت–مارشال آنتونسکو -را از قدرت عزل کرد و

میکائیل و آنتونسکو



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

رخدادهای سیاسی دیگر اول شهریور در روزگار ما آن بود که در ۱۳۴۹
سزار چاوز رهبر اتحادیهی کارگری مکزیکیتبارهای آمریکا بزرگترین اعتصاب
کشاورزان را در این کشور آغاز کرد .این جریان به «اعتصاب بشقاب ساالد»
شهرت یافته است .در  ۱۳۶۹ارمنستان از شوروی اعالم استقالل کرد و در همین
روز آلمان غربی و شرقی متحد شدند ،و در  ۱۳۹۰مقر حکومتی باب العزیزه به
دست شورشیان لیبی افتاد و معمر قذافی از قدرت سرنگون شد.
اول شهریور در تاریخ دین اروپاییان هم روز مهمی بوده است .در سال
 ۹۵۱هجری خورشیدی غوغای کاتولیکهای فرانسوی که با تحریک شارل نهم
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
پیرو کالون بودند کشته شوند.
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در  ۱۲۸۰ششصد معلم آمریکایی وابسته به فرقهی توماسی برای گرواندن

جامعهشناسی و حقوق شهرت یافت.هفده سال بعد در  ۱۳۶۹گروگانگیری دیگری

فیلیپینیها به دین مسیحیت به این سرزمین سفر کردند و در مانیل از کشتی پیاده

رخ داد و صدام حسین در تلویزیون عراق ظاهر شد در حالی که با شماری از

شدند ،و در  ۱۳۰۸اعراب به حبرون که مقر یهودیان هوادار انگلیس بود حمله

«مهمانان غربی» که در واقع به گروگان گرفته شده بودند گفتگو میکرد .این

بردند و بیش از شصت تن از یهودیان این شهر را کشتند .باقی یهودیان از حبرون

تهدیدی بود تا آمریکا را از حمله به کویت باز دارد .اما در این میان احتماال

گریختند .در  ۱۳۲۷هم شورای جهانی کلیساها تاسیس شد.

مهمترین رخداد معاصر در این روز آن بود که در اول شهریور سال  ۱۳۷۰شبکهی
جهانی اینترنت ( )world wide webبه روی عمومی گشوده شد.

از رخدادهای پراکنده اما جالب دیگری که در این روز رخ داده ،یکی
آن که در  ۱۲۸۳زنجیر چرخ ماشین اختراع شد ،دیگر آن که در  ۱۳۰۲برای اولین
بار سوختگیری هواپیما در آسمان انجام گرفت.
در  ۱۳۵۲هم گروهی دزد مسلح کوشیدند از بانکی در استکلهلم دزدی کنند ،اما
ناکام ماندند و وقتی در محاصرهی پلیس قرار گرفتند حاضران در بانک را گروگان
گرفتند .گروگانها طی پنج روزی که گرفتار بودند شروع کردند به همدلی و
همدردی با دزدان و این الگویی بود که پس از آن به نام نشانگان استکهلم در
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تزاری به دنبال انقالبی بلشویکی فروپاشید )۳ ،رویارویی محور آلمان-اتریش که

ردبارهی اقلیم کردستان

قدرتهای زمینی اروپا بودند در برابر قدرتهای دریایی با رهبری انگلستان به
فرسایش برگشتناپذیر استعمار غرب انجامید ،و چندان تداوم یافت که پایان

ماجرای کوشش بارزانی برای برساختن یک دولت-ملت تازه ،بخشی از یک روند

جنگ جهانی دوم بساط استعمار را برچید و از این نظر بخش بزرگی از جمعیت

دیرپای تاریخی است که بدون نگریستن به پیشینهی تاریخی و بنیادهای

دنیا مدیون آلمانها هستند.

جامعهشناسانهاش نمیتوان به فهمی دقیق دربارهاش دست یافت .طی این روزها

این سه رخداد مهم باعث شد سیطرهی صد سالهی روسها بر استانهای شمالی

بخش عمدهی اظهار نظرهایی که در این مورد خواندهام این پیشینه و بنیادها را

ایران زمین و استیالی دویست سالهی انگلیسیها بر استانهای جنوبی ایران زمین

نادیده میانگاشت.

دستخوش تغییر شود .مردم قفقاز و سغد و مرو و خوارزم اعالم استقالل کردند

آنچه اکنون شاهدش هستیم ،روندی است که از حدود یک قرن پیش ،و به طور

و مردم هرات و کشمیر و هند و دکن با شعارهای ضداستعماریای که حاال مدرن

مشخص در سال .۱۹۱۸( ۱۲۹۷م) آغاز شده است .در این سال جنگ نخست

هم شده بود به جنبش درآمدند .اما نتیجه آن شد که ارتش سرخ بار دیگر استانهای

جهانی به پایان رسید و سه پیامد مهم برای ایران زمین و فرهنگ ایرانی داشت:

ایران شمالی (گرجستان ،ارمنستان ،داغستان ،خوارزم ،سغد ،مرو ،ورارود) را با

 )۱دولت عظیم عثمانی پس از نقاهتی طوالنی جان داد )۲ ،امپراتوری مهاجم

خشونت و کشتاری مهیب فتح کرد و انگلیسیها هم نه تنها شورش هندیان (که
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کامال با هویت ایرانی گره خورده بود) را سرکوب کردند ،که گاندی -آن

نوظهوری مثل عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و اسرائیل و عربستان پدیدار

سیاستمدار زیرک بیگانه با ریشههای ایرانی هندوستان  -را برکشیدند و این جنبش

آمدند.

را به جریانی سازشکار و مطیع مسخ کردند .انگلستان و فرانسه در ضمن استانهای

استعمارگران سنتی انگلیسی و امپراتوری نوظهور کمونیستی در منطق استیالی

غربی ایران زمین (آسورستان و میانرودان و عربستان) را که به طور رسمی در

خود بر قلمرو ایران زمین به شکل غریبی همگرا بودند ،یعنی با جعل تاریخ و

اختیار عثمانی بود ولی از نظر فرهنگی پیوندهایش با ایران استوارتر بود را اشغال

نابود کردن یادمانهای تاریخی خاطرهی جمعی مشترک مردمان را مخدوش

کردند.

میکردند ،اقوامی که پیشتر تیرههای همنشین و خویشاوند ایرانی بودند را به

فشار وودرو ویلسون که سادهلوحانه اما نیکخواهانه از حق تعیین سرنوشت اقوام

دشمنی با هم برانگیختند ،مفهوم مدرن قومیت را ستون فقرات تشکیل دولت-

کوچک هواداری میکرد ،در ترکیب با شعارهای ضداستعماری بلشویکها باعث

ملتهای کوچک و نوساخته و ضعیف قرار دادند ،و به طور گسترده به دشمنی

شد مستعمرهچیان روس و انگلیس ناگزیر شوند استعمار مستقیم را با تاسیس

با زبان پارسی ،منع آموزش و پرورش سنتی ،و کوشش برای تغییر خط روی

دولتهای دستنشانده جایگزین کنند .در نتیجه استانهای شمالی ایران زمین به

آوردند .زبانهای اردو ،ترکی ،گرجی ،ارمنی ،عربی ،قرقیزی ،ترکمنی ،ازبکی،

جمهوریهای شوروی سوسیالیستی تبدیل شدند و در جنوب دولت-ملتهای

بنگالی و هندی که تا پیش از آن زبانهای قومی تیرههای ایرانی بودند یک شبه به
مرتبهی زبان ملی برکشیده شدند و کوشش شد تا پیوندهایش با زبان ملی
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(پارسی) گسسته شود .پیامدش فاجعهای تمام عیار در عرصهی فرهنگ و دانایی

را پدید آوردهاند .تنشهایی که جمعیت نخبه را از این قلمرو فراری داده ،منابع

عمومی بود ،که تنها با خواندن متون و مرور منابع میتوان به عمق و وخامتش

طبیعی منطقه را به خارج مکیده ،و انباشت اقتصادیای که در حالت عادی

پی برد.

میبایست در پهنهی زرخیز ایران شکل میگرفت را ناممکن ساخته است.

تشکیل اقلیم کردستان کوششی است در ادامهی این روند .روند فرسایش سیاست

توافق بینالمللی امروز بر سر تشکیل یک دولت تازه به نام کردستان است .این

ایرانشهری ،که با برگماشتن دولتهای فاسد ،حمایت از دیکتاتورهای دیوانهی

توافق در راستای این آرزوی دیرینه است که «هر چاه نفت ،یک کشور» و «هر

خونریز ،و دامن زدن به جنگهای مذهبی و قومی همراه بوده است .این روند است

قومیت /فرقه /زبان قومی ،یک دولت» .غربیها و عوام ایرانی دانسته یا نادانسته

که طی سی چهل سال گذشته تراشیدن کشورهای بسیار کوچک و بسیار ضعیفی

برای پرهیز از بردن اسم ایران ،ایران زمین را خاور میانه مینامند ،و این آرزویی

مثل شیخنشینهای عربی و جمهوریهای آسیای میانه و قفقاز را ممکن ساخته ،و

است برای این که ایران زمین از صفحهی تاریخ و جغرافیا حذف شود و با چنین

واحدهای جغرافیایی بزرگتر را به جفتهای متضادی در حال جنگ تبدیل کرده

شبکهای از خرده دولتهای متعصب و بیپیشینه جایگزین شود که همگی با

است .به این شکل است که در واقع تاریخ قرن گذشتهی ایران زمین ،تاریخ تثبیت

همسایههایشان درگیر جنگ هستند ،و در فساد و سرکوب و خشونت و

نظامهای سیاسی مدرن ،فاسد و ایران ستیزی بوده که جنگهای ضربدری هند-

دشمنیشان با تاریخ و فرهنگ ایرانی و زبان پارسی اشتراک دارند ،و در نتیجه

پاکستان و ایران -عراق و اسرائیل -سوریه +لبنان+فلسطین و آذربایجان-ارمنستان

خطرِ احیای «امپراتوری ایران» را منتفی میسازند .خطری که در اصل به دولت
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فراگیر ایرانی و بازسازی سیاست ایرانشهری اشاره میکند و معلوم نیست از سر

شده بخشی از مشکل هستند و زمینهی کشمکشهای تازه را همانها فراهم

خیانت است یا بالهت ،که برخی از ایرانیها هم در نکوهش آن با دشمنانشان

آوردهاند.

همصدا شدهاند .وگرنه چه چیزی طبیعیتر و سزاوارتز از این که مردمی که

اما نقد شکلگیری اقلیم کردستان از چشماندازی متفاوت ممکن و ضروری است.

کهنترین و گستردهترین و دادگرترین دولتهای تاریخ را برساختهاند ،خواهان

این چشمانداز به جای شمردن تاریخ بر حسب سال و دهه ،در وسعت قرن و

بازساختن آن باشند؟

هزاره به منابع تمدنیمان مینگرد و به جای محصور شدن در کشمکش میان

اگر بخواهیم واقعا از چشماندازی علمی و عقالنی به مسئله بنگریم ،راه نقد کردن

قبیلهها و فرقههای کم جمعیتی که امروز بلندگوها را در دست دارند ،پویایی

تشکیل اقلیم کردستان پشتیبانی از وحدت ملی کشورهایی مثل عراق و ترکیه و

کالن فرهنگ و زبان و قدرت سیاسی را در سراسر حوزهی تمدن ایرانی میبیند.

سوریه نیست .چون خود اینها کشورهایی با حدود یک قرن پیشینه هستند که

در این حالت خواهیم دید که تا یک قرن پیش کشوری که زبان ملیاش ترکی یا

پیش از این وجود نداشتهاند .یعنی شکلگیری اقلیم کردستان در امتداد همان

عربی یا کردی یا ارمنی یا گرج باشد ،وجود نداشته است ،و پیدایش چنین

منطق استعماریایست که کشورهای ترکیه و عراق و سوریه و لبنان را پدید

واحدهای سیاسیای که شالودهی هویت جمعیشان مثل ترکیه زبان یا مثل

آورده ،و از این رو با آن نمیشود این را نقد کرد .خودِ کشورهای نوظهور یاد

اسرائیل دین باشد ،امری مدرن ،متأخر ،استعماری و بسیار پرهزینه و ویرانگر بوده
که ناموفق و شکست خورده هم از آب در آمده است.
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در چشماندازی که دو و نیم هزاره را شامل میشود ،ما با یک کشور یگانهی

فرمان و تکرارگرِ بالهتهای رایج از این حرکتِ بدیهی و ضروری پرهیز میکنند.

ایرانی سر و کار داریم که با تنوعی خیره کننده از تیرههای گوناگون و زبانهای

آن حرکت وحدتطلبانهای که امروز از شدت مهجوری شگفتانگیز و جسورانه

متفاوت و ادیان رنگارنگ در حوزهی تمدنیای با پنج هزاره قدمت برنشسته ،و

و ناممکن به نظر میرسد .که همان کنش عقالنیِ نگاه کردن به تاریخ و بافت

طی هزار سال گذشته زبان ملیاش پارسی بوده است .تمام مردم این قلمرو تکه

جامعهشناختی قلمرو جغرافیاییمان است ،و چارهاندیشی دربارهی مشکل آن در

تکه و ویرانه برای دورانی که از عمر قدیمیترین کشور مدرن اروپایی ده برابر

بستری از فهم تاریخ .کاری که اگر با دستگاهی عقالنی و علمی به موضوع بنگریم

بیشتر است ،یک کشور و یک دولت داشتهاند که گاه دستخوش پریشانی و تجزیه

گریزناپذیر و بدیهی به نظر میرسد ،اما به قدری تابوهای سیاسی دامنگیر ذهنها

میشده اما همواره شاهان تکهپارههای تجزیه شدهاش –خواه شروانشاه باشد یا

شده که به سرعت به برچسبِ آرمانگرایی ناممکن و باستانگرایی (و در

بابر گورکانی -خود را ایرانی میدانستهاند و زبان رسمی دربار و دیوانشان

نسخههای بیسوادانهترش با شوونیسم و فاشیسم که الگوهایی اروپایی هستند)

پارسی بوده و سودای اتحاد مجدد کل این قلمرو را در سر میپروردهاند.

تزیین میشود.

اگر از این چشمانداز به موضوع بنگریم ،نه تنها اقلیم کردستان ،که اقلیمهای دیگرِ

مشکل ایران زمین اما ،تنها با فهم و حل معمای هویت و چالش قدرت در

تراشیده شده در این حوزهی تمدنی هم اعتبار خود را از دست میدهند و این

چشمانداز ایران زمین حل میشود .مشکل ما سیصد میلیون نفری که در سی

یکی از دالیلی است که دولتمردان و رسانههای وابسته به آنها و عوامِ گوش به

کشورِ نوساختهی ویرانهی این تمدن کهن زندگی میکنیم ،تنها اقلیم کردستان یا
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بارزانی نیست .مشکل ما مشکل اقلیمها و بارزانیهاست .مشکل ،تجزیهی این

با تمام این حرفها ،تاریخ دیرپای این سرزمین و چالشهای پیچیده و سهمگینی که

قلمرو به کشورهای دشمنخوی بسیار است ،و مشکل از میان رفت مهری است

از سر گذرانده است ،این نوید را میدهد که گرهی این مشکل نیز مثل قبلیها

که هویت مشترک ایرانیان را صورتبندی میکرد و تداوم میبخشید ،و همنشینی

دیر یا زود گشوده خواهد شد .هرکس تاریخ ایران را خوب بداند ،چشم به راهِ

و همپشتی مردمی با تیرهها و آداب و اقلیمها و مذهبهای گوناگون را در کنار هم

چشمانداز تناسخی نو از آن ایرانی است که پس از هریک از این گرهگشاییها بر

ممکن میساخت .مهری که هم به معنای همدلی و محبت است و هم پیمانی

پهنهی تاریخ قد علم کرده است.

اجتماعی .مهری که بسیار به تازگی ،طی سه چهار نسل گذشته به دست نیروهای
نواستعماری و بیش از آنها به دست خیانتکاران یا ابلهانی از میان خودمان بر باد
رفته است .مشکل آن است که زیر تاثیر یک قرن تبلیغ سیاسی ایرانستیزانه از
نگریستن به تاریخ مشترکمان و هویت مشترکمان میترسیم ،و این جسارت و
استواری را نداریم که بر پای خود بایستیم و تعریفی خودبنیاد از خود را به دست
دهیم و پای آن شجاعانه بایستیم و آنچه دروغین است را دروغ بنامیم و آنچه
خیانت و بالهت است را خیانت و بالهت.
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فصلی از کتاب «عصبشناسی لذت»

گفتار نخست :ناقلهای عصبی لذت

بخش دوم :نوروشیمی لذت

در جانوران پردازش اطالعات و شکست تقارن رفتارى در دستگاه عصبى
انجام مىشود .سیستم عصبى از واحدهایی کارکردى -نورونها -تشکیل یافته
که توسط رمزگان بیوشیمیایى ویژهاى کار مىکنند .این واسطههای انتقال
اطالعات ناقل عصبى نام دارند .ناقلهای عصبى مولکولهایى هستند که نقش
انتقال پیام عصبى را از یک نورون به نورونى دیگر بر عهده دارند .این مواد با
تنوع باالى خود نظامى پیچیده را براى دستهبندى و نامگذارى طلب مىکنند.
امروزه این مواد را در سه دسته اصلى قرار مىدهند :دسته نخست اسیدهاى
آمینهاى همچون گلوتامات و آسپارتات را در بر مىگیرد .دسته دوم شامل
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آمینهایى مثل دوپامین و سروتونین مىشود .باالخره دسته سوم یا نوروپپتیدها
موادى مثل آندورفین و انکفالین را شامل مىشوند.

به سیستم گردش خون با عملکردى شبیه به هورمونها باعث دگرگونى خاصى در

1

بافتهاى هدف مىشوند .مشابه این وضعیت را مىتوان در سلولهاى ترشحى

در دو سه دهه گذشته نقش کلیدى نوروپپتیدها در تنظیم تعادل هورمونى بدن

بخش مرکزى غده فوقکلیوى نیز مشاهده کرد .این یاختهها نیز با وجود منشأ

بسیار روشن شده و این امکان فراهم آمده تا با تکیه بر یافتههاى جدیدتر نقش

جنینى عصبى خود آدرنالین و نورآدرنالین را -که خود از زمرهی ناقلهاى عصبى

نوروپپتیدها را در کارکرد مغز بهتر بشناسیم .اصطالح  Peptidergicبراى

هستند -به درون خون مىریزند .به همین دلیل هم اصوال به عنوان ضمیمهاى بر

نخستین بار براى بیان چگونگى عمل اکسىتوسین 2و وازوپرسین 3ابداع شد .این

غدد درونریز مورد اشاره قرار مىگیرند.

واژه به نوع ناقل عصبى گروهى از نورونها اشاره مىکرد از سه بخش Peptide

یافتههاى جدیدتر نشان مىدهند که این مثالها استثنا نبوده و این قضیه

(به معنى پپتیدى)( erg ،یعنى کار کردن) و پسوندِ نسبت ( )ic-تشکیل شده

مصداقهاى فراوان دیگرى هم دارد .به عنوان مثال مىتوان از اثر دوپامینِ

است .دو هورمون نام برده از نورونهاى هیپوتاالموسى رها شده و پس از ورود

هیپوتاالموسى بر هیپوفیز پیشین یاد کرد که از راه شبکهی خونى هیپوتاالموسى-

1

3

Eccles, McGeer and McGeer, 1986.
Oxytocin

Vasopressin

2
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هیپوفیزى عمل مىکند .به طور خالصه مىتوان نورونهاى پپتیدرژیک را با این

نوروپپتیدها در مغز کامال دگرگون کردهاند .به کمک این روشهاى جدیدتر ردیابى

ویژگیها مربوط دانست :ارتباط عملکردى با دستگاه گردش خون ،اثر کندتر و

ناقلهاى عصبى در مغز به شکلى ساده و دقیقتر عملى شده است .دستاوردهاى

گستردهتر نسبت به سایر ناقلهاى عصبى ،و تاثیر از فواصل نسبتا دورتر .که این

این روشهاى جدید تعیین مکانهاى مربوط به مادهی پى را با دقت بیشتری ممکن

مورد اخیر باعث شباهت این عملکرد با کارکرد سیستم هورمونى مىشود.

ساخته است.

نخستین پپتیدى که در مغز مهرهداران کشف شد ماده -پى 4بود که از

این پپتید بنابر مطالعات اولیه در ماده خاکسترى سراسر دستگاه عصبى

تاثیر اسید سولفوریک بر مغز و روده اسب حاصل شد .این ماده نویافته اثرى

مرکزى به ویژه در تاالموس هیپوتاالموس هستههاى قاعدهاى و شاخ پشتى نخاع

شبیه به استیلکولین از خود نشان مىداد ولى بر خالف آن با آتروپین مهار

به خوبى ردگیرى شده بود .به کمک فنون یادى شده مشخص شد که این ماده

نمىشد .طى بیست سالى که از آن هنگام گذشته تکنیکهاى جدیدترى همچون

در بیماران مبتال به فراموشى غلظتى پایین پیدا مىکند و همچنین باعث گشاد

 Bioassayتکامل یافتهاند .این روشها درک ما را از پراکنش و جایگیرى

شدن رگها 5نیز مىشود.

Substance P = SP

4

Vasodilation
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مادهی پى بار دیگر در سال . 1970م توسط لیمن 6کشف شد .این

پشتوانهی نود ژن ممکن میشود و حدود صد نوع از آنها در سراسر سیستم عصبی

دانشمند دریافت که عصاره هیپوتاالموس گاو داراى مادهاى است که اگر به موش

پستانداران ترشح میشوند .پراکندگى زیاد نورونهاى حاوى این مواد و نقش

7

کلیدى آنها در تنظیم رفتارهاى مربوط به پاداش در دو دهه گذشته شهرت زیادى

نامید و بار دیگر به این نکته اشاره کرد که اثر این ماده با آتروپین مهار نمىشود.

را برایشان به ارمغان آورده است .شاید بتوان تفاوتهاى اساسى نوروپپتیدها را

مدت کوتاهى پس از این کشف بود که مت-انکفالین 8و لو-انکفالین 9کشف

با سایر ناقلهاى عصبى در این موارد گنجاند:

صحرایى تزریق شود ترشح بزاق را افزایش مىدهد .او این ماده را «بزاقزا»

 .1نوروپپتیدها برخالف سایر ناقلهاى عصبى مولکولهایى ساده و سبک

شدند .از آن هنگام تا کنون انواع بسیارى از این پپتیدها کشف شدهاند و هرساله

نبوده و دست کم از سه اسید آمینه تشکیل شدهاند .به این ترتیب میتوان این

هم بر تعداد داروهاى تشدیدکننده یا مهارکننده اثرشان افزوده مىگردد.

مواد را پیچیدهترین ناقلهاى عصبی دانست.

به این ترتیب درمیان همه ناقلهاى عصبى که تا به حال شناخته شدهاند،
نوروپپتیدها جایگاهى ویژه را به خود اختصاص مىدهند .تولید این مواد با

Leeman
Sialogen

8

6

Met-Enkephalin
9
Leu-Enkephalin

7
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 .2با وجود وزن مولکولى باال این مواد در غلظتهایى بسیار اندک وجود

 .5نوروپپتیدها پس از رهایی از انتهای سیناپسی زیر تاثیر آنزیمهای پپتیداز

دارند و عمل مىکنند .تراکم این ناقلهاى عصبى در مغز به چند فمتومول تا چند

بیرون سلولی قرار میگیرند و پردازش شیمیایی میشوند .این روند معموال تاثیر

پیکومول محدود است و این بسیار کمتر از بقیه ناقلهاست که مىتوانند در

نوروپپتیدها را خنثا میکند و کارکردشان را به انتقال پیام در برش زمانی خاص

غلظتهایى تا حد میلىمول هم ردیابى شوند.

محدود میسازد .اما گاهی هم این دگردیسی پپتیدها باعث میشود میلشان برای

 .3نوروپپتیدها از شکسته شدن رشته هاى پلى پپتیدىاى حاصل مىشوند که

اتصال به گیرندههایی خاص بیشتر یا کمتر شود .به این ترتیب پپتیدازها اندرکنش

خود از ترجمه mRNAها نتیجه شدهاند .ولى بقیه ناقلهاى عصبى از تغییر شکل

نوروپپتیدها و گیرندههایشان را مرزبندی کرده و گاه آن را پیچیدهتر نیز میسازند.

شیمیایى یک ماده ساده و بدون دخالت اسیدهاى نوکلئیک ژنومى حاصل

 .6با وجود غلظت اندک پراکندگى و تنوع کارکردی این مواد در دستگاه
عصبى مهرهداران بیشینه است و سیستمهاى فراوانى به واسطه آنها کار مىکنند.

مىشوند.
 .4نوروپپتیدها برعکس سایر ناقلها فاقد سیستم بازیافت نورونى هستند.

 .7نوروپپتیدها گاه همراه با ناقلهاى عصبى گروههاى دیگر (آمینها و

یعنى پس از آزاد شدن این مواد از انتهاى پسسیناپسى یک نورون راهى براى

اسیدهاى آمینه) در یک دسته از نورونها یافت مىشوند .یعنى مىتوان این دسته

بازجذب و بازیافت آنها وجود ندارد.
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از ناقلها را با عنوان همکار 10مورد اشاره قرار داد .این امر نقض قانون دیل

11

منتهی به تجربهشان در جانور تکرار میشود و موجود به طور فعال و هدفمند
دستیابی به آن را دنبال میکند .به همین خاطر هم بیشتر مواقع از محرکهای

نیست و تنها نوعى استثنا بر آن محسوب مىشود.
عالوه بر تمام این موارد ناقلهاى عصبى پپتیدى -که از این پس با نام

پاداش دهنده برای شرطی کردنِ ابزاری استفاده میکنند و اصوال یکی از

نوروپپیدها به آنها اشاره خواهیم کرد  -اهمیت دیگرى نیز دارند .آنها واسطههاى

تعریفهای آزمایشگاهی سیستم پاداش همان است که هنگام شرطی شدن فعال
میشود.

اصلى مراکز عصبى وابسته به پاداش و کیفر -یا لذت و رنج -هستند .سیستم

12

پاداش در مغز را اغلب بر مبنای محرکهای راهاندازندهاش و نمودهای رفتاریاش

سیستم پاداش مداری عصبی است که سازگاری رفتار و مطلوب بودنِ محرک

تعریف میکنند .محرکهایی که پاداش دهنده هستند با مفاهیمی مانند میل و

در چشماندازی تکاملی را مشخص میسازد .به همین خاطر پایهایترین

خواست و گرایش و لذت ارتباط برقرار میکنند و نمودشان آن است که رفتارهای

محرکهای پاداش دهنده عبارتند از خوراک و همآمیزی جنسی که بقای فرد و

10

12

11

Schultz, 2015: 853–951.

Cotransmiter
قانون دیل ( :)Dale,1914بیان مىکند که هیچ دو نوع ناقلعصبىاى نمىتوانند در یك نورون

براى تحریك سایر نورونها به کار گرفته شوند.
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گونه را تضمین میکنند .در واقع مهمترین شکست تقارن در رفتار موجود به
درک این نکته مربوط مىشود که رفتار مورد نظرش در این چشمانداز «خوب»
بوده یا نه .به نظر مىرسد که واسطه درک این مفهوم در دستگاه عصبى مرکزى
جانوران نوروپپتیدها باشند .این ناقلهاى عصبى مهم که به دلیل اهمیت کارکردى
خود توسط ژنوم کدگذارى مىشوند وظیفه به راه انداختن سیستمهاى
ارزشگذارنده بر رفتارها -و در نتیجه شکننده تقارن -را بر عهده دارند .شاید به
دلیل حساس بودن همین وظیفه بوده که در درازمدت ژنهاى خاصى براى
تنظیمشان تکامل یافتهاند.

مولکول بزرگ آندورفین در مقایسه با دوپامین ،سروتونین و استیل کولین
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در پپتیدهاى مغزى فراوان دید مىشود چندشکلى یک نوع ماده است .بسیارى از
این مواد  -همانطور که درباره انکفالین دیدیم -چندین شکل ساختارى نزدیک

گفتار دوم :ساختار نوروپپتیدها

به هم دارند .برخى هم ایجاد دیمرها یا اولیگومرهایى مىکنند که از نظر عملکردى
سادهترین نوروپپتیدهاى شناخته شده هورمون آزاد کننده تیروتروپین

13

با حالت منومر خود تفاوت دارند .به عنوان مثالى در این مورد مىتوان به

است که فقط از سه اسید آمینه تشکیل شده است .یعنى مىتوان ساختار این

سوماتوستاتین

هورمون را با این فرمول نشان دادGlu-His-Pro :

( (SOM14ولى در وزنهاى مولکولى باالتر نیز یافت مىشود .مثال یک دیمر

گذشته از این ماده انکفالینها از بقیه سادهتر هستند .تمام انکفالینها از پنج اسید

آن که داراى بیست و هشت اسید آمینه است ( )SOM28این ماده در ناحیه

آمینه تشکیل شدهاند .بسته به این که اسید آمینه موجود در انتهاى آمینى مولکول

 Medial Eminenceمغز یافت شده است .نشان داده شده که این دو ماده از

متیونین باشد یا لوسین دو نوع لو -یا مت -انکفالین حاصل مىشوند .چیزى که

نظر کارکردى با یکدیگر تفاوت دارند SOM14 .تحریک رهاسازى انسولین و

13

14

Thyrotropin Releasing Hormone=TRH

14

اشاره کرد که در حالت عادى چهارده اسید آمینه دارد

Somatostatin=SOM
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گلوکاگون مىشود .ولى اثر آن نسبت به  SOM28بر انسولین کمتر و بر

ژنى یکتا کد مىشدهاند .گویا جدا شدن این دو ژن از یکدیگر تنها به یک جهش

گلوکاگون بیشتر است .به همین دلیل به نظر مىرسد که  SOM28چیزى بیشتر

واحد مربوط شود.
کولهسیستوکینین 16نمونهاى دیگر از پپتیدهاى مغزى است .این مولکول

از یک پیشساز ساده براى سوماتوستاتین باشد.
یکی دیگر از نوروپپتیدهایی که در دو شکل دیده میشود ،وازوپرسین

داراى هشت اسید آمینه مىباشد و خود مىتواند با سولفاته شدن اسید آمینه

است .این مولکول در همه پستانداران به جز خوک داراى اسید آمینه آرژینینن

تیروزین درون مولکول خود را به تیروزیل 17تبدیل کند .در این حالت به دلیل

است و به همین دلیل هم به شکل کوتاه شدهی  15 AVPنمایش داده مىشود .در

مقاومت بیشترِ حالت سولفاته نسبت به آنزیم آمیدوپپتیداز

خوکها حالتى استثنایى دیده مىشود و آن هم این است که به جاى آرژینین

 CCKافزایش مىیابد .آنطور که از شواهد بر مىآید  CCKتنها توسط یک ژن

اسید آمینه لیزین دارند .براساس ساختار کمابیش یکسان وازوپرسین و

موجود در ژنوم هاپلوئید کد مىشود .این ژن ویژه در مغز و لوله گوارش

اکسىتوسین مىتوان چنین فرض کرد که این دو ماده به طور اجدادى توسط

کولهسیستوکینینِ هشت اسید آمینهای

Arginin Vasopressin=AVP
Cholecystokinin=CCK

مهرهداران به فراوانى بیان مىشود.

15

18

فعالیت مولکول

17

Tyrosyl
18
Amidopeptidase

16



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

( )CCK-8مىتواند زیر اثر آنزیم متالواِندوپپتیداز 19سه اسید آمینه خود را از

ناشی میشود ،به ظهور شاخههایی از این مشتقات دامن زده است .به طور خالصه

دست بدهد و به  CCK-5تبدیل شود که آن نیز به نوبه خود با آنزیم

مىتوان تغییرات پس از ترجمه نوروپپتیدها را به این شکل دستهبندى کرد:

اندوپپتیداز 20به  CCK-4-Glyو یا زیر اثر آنزیم آمیدوپپتیداز 21به CCK-3-

نخست :گوگردى شدن 22که نمونهاش را در کولهسیستوکینین دیدیم.

 Gly-Tryتبدیل مىشود و هریک از این مشتقها فعالیت تنظیم کنندگی

دوم :برخى از نوروپپتیدها پس از جدا شدن از پیشساز خود در طى عمل
آمیداسیون 23بالغ و فعال مىشوند .این تغییرات بسته به گونه جاندار تفاوت

شبههورمونی خاص خود را دارند.
نوروپپتیدها مولکولهای بزرگی هستند و به همین دلیل هم میتوانند بعد

مىکند و معموال در حضور ویتامین ث و در گرانولهاى ترشحى انجام مىشود.

از تحمل برخی از تغییرهای شیمیایی همچنان کارآیی خود را حفظ کنند .این

مثال پپتید وابسته به ژن کلسىتونین 24در موش صحرایى در انتهاى خود گروه

پیچیدگی کارکردیِ مشتقهای شیمیایی نوروپپتیدها ،که از پیچیدگی ساختارشان

کربوکسیل آزاد دارد ولى در خوک گاو و انسان این انتها آمیده شده است.

19

22

20

23

Sulfation
Amidation
24
Calcitonine Gene Related Peptide=CGRP

Metalloendopeptidase
Endopeptidase
21
Amidopeptidase



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

سوم :حلقوى شدن 25که اغلب در ناحیه انتهاى نیتروژنى صورت مىگیرد.

شکسته شدن پیشسازهایى خاص حاصل مىشوند .گاهى یک پیشساز چندین

مثل گلوتامات که در اثر این فرآیند به پیروگلوتامات تبدیل مىشود .مشابه این

نوع نوروپپتید را مىسازد .مثال مشخص شده که پیشساز مشترک  NP-Iو

حالت را در نوروتانسین 26هورمون رها کننده هورمون زردهاى 27و همچنین

اکسیتوسین هم مادهاى است به نام  .Pro-oxyphysinتا مدتى پیش چنین

 TRHمىتوان دید.

تصور مىشد که مولکول لیپوتروپین 29پیشساز دو ماده آندورفین و انکفالین

چهارم :استیله شدن 28که معموال در عامل آمین انتهایى صورت مىگیرد.

است ولى امروزه مشخص شده که پیشساز مهمى به نام  POMCهردوی این

مثالهاى آن را در هورمون محرک مالنوسیتها ( )-MSHو آلفا-آندورفین

مواد را همراه با  ACTHو  _MSHو مادهی پی ایجاد مىکند .گاه

مىتوان بازیافت.

مولکولهاى سنگینى همهجا به صورت همراه ناقلهاى پپتیدى دیده مىشوند ولى

با وجود تنوع زیاد ،همهی نوروپپتیدها به روشى مشابه تولید مىشوند .همه

خود حالت نوروترانسمیترى ندارند .مثال نوروفیزین 30همواره همراه اکسیتوسین

ناقلهاى عصبى که بیشتر از دو اسید آمینه داشته باشند مثل هورمون انسولین از

و وازوپرسین دیده مىشود اما از اثرات هورمونى-ناقلى آنها بىبهره است .به

25

28

26

29

Acetilation
Lipotropin
30
Neurophysin=NP

Cyclization
Neurotensin
27
Luteiniziing Hormone Releasing Hormone =LHRH



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

همین دلیل این ماده در تکنیکهاى ایمونوهیستوشیمى به عنوان نشانهای براى

نخست دچار دگرگونى مىشود و زیر اثر آندوپپتیدازِ درون میکروزومها از

ردگیرى این هورمونها کاربرد دارد.

پیشساز جدا مىشود .گاه این پردازش درونسلولى پیشسازها به درستى انجام

یکى از مهمترین پیشسازهاى نوروپپتیدها Prepropressophysin

نمىگیرد و در نتیجه اختالالتى حاصل مىشود .مثال در موشهاى آزمایشگاهى

است که ساختارى پیچیده دارد .این مولکول از نوزده اسید آمینه ابتدایى -به

نژاد بارتلبورو 32در اثر یک جهش 33در کد  mRNAمربوط به پیشساز مورد

عنوان پپتید نشانه -31و سی و نُه اسیدآمینه انتهایى -به شکل گلیکوپروتئینى-

نظر یک گوانین حذف مىشود و در نتیجه کل کد وراثتى الگو ناخوانا 34مىشود.

تشکیل یافته است .در میان این دو بخش یک مولکول وازوپرسین و یک مولکول

نتیجه آنکه این موشها فاقد وازوپرسین هستند و به شکل مادرزاد به دیابت

 NP-IIقرار گرفته و فاصله بین این دو را سه اسید آمینه ()Gly-Lys-Arg

بىمزه 35مبتال مىشوند .معموال در پیشساز نوروپپتیدها نقاطى که قرار است زیر

پرکرده است .این پیشساز در سیتوزول به تدریج شکسته مىشود و دو مولکول

اثر آنزیمها گسسته شوند به شکل بیوشیمیایى عالمتگذارى شدهاند .بیشتر اوقات

درونى خود را آزاد مىکند .بخش مربوط به پپتید نشانه که نوزده اسید آمینه دارد

در این نقاط سست اسیدهاى آمینه قلیایىاى مانند لیزین و آرژینین را مىتوان

31

34

Nonesense
Diabetus Insipidus

Signal Peptide=SP
Barttleboro rat
33
Frameshift mutation
32
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سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

دید .این نقاط به دلیل حالت بازى خود به ویژه نسبت به آنزیمهاى دسته تریپسین

به تنهایى تراکم این ماده را تا  %60افزایش مىدهد .این بدان معنى است که یک

و کربوکسىپپتیداز حساسند.

چرخه بازخورد منفى بین پیشساز شبهمخدرها و فعالیت گیرندههاى آنها وجود

پیشسازهاى شبهمخدرها از ویژگى خودتنظیمکنندگى برخوردارند .یعنی

دارد .به این ترتیب که باال بودن مقدار آندورفین باعث تحریک گیرندههاى مربوطه

خودشان شبکهای با بازخوردهای درونزاد را تشکیل میدهند و مقدار ترشح

شده و مقدار  POMCرا کاهش مىدهد در نتیجه این عمل آندورفین کاهش

نوروپپتیدها و فعالیت سیستم وابسته بدان را کنترل میکنند .در مورد POMC

36

مىیابد.

نشان داده شده که ساختش در  Arcuate Nucleusتوسط مقدار شبهمخدرهاى

شیوهی تولید نوروپپتیدها و روند مشتق شدنِ آن از رونوشتهای برگرفته

موجود در محیط تنظیم مىشود .در صورتى که مقدار مورفین -که تقلید کننده

از  ،mRNAنزدیکترین ارتباط میان محتوای ژنتیکی و سیستم عصبی پردازش

اثر آندورفین است -در محیط زیاد شود مقدار  POMCتا  % 30کاهش مىیابد.

اطالعات را نشان میدهد .روند پردازش اطالعات در بدن مهرهداران عالی دو

مطابق معمول نالوکسان -مهارکننده اثر مورفین -این اثر را خنثى مىکند و خود

الیهی متمرکز اصلی دارد ،که یکی از آنها درون سلولی است و به بیان محتوای

ProOpioMelanocortin

36



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

ژنتیکی مربوط میشود و دیگری در مقیاسِ درشت بافت عصبی تحقق مییابد و

و نوروپپتیدهایی را ایجاد میکند که اثر تنظیمکنندگیشان شباهتی به هورمونها

از تبادل پیام میان نورونها ناشی میشود .پل ارتباطیِ این دو سطح ،در حالت

دارد ،و با این وجود خودشان به صورت ناقلی عصبی هم عمل میکنند.

عادی سختافزاری پروتئینی است که توسط اطالعات ژنتیکی رمزگذاری شده و

نوروپپتیدها در این معنی ،به نوعی سیستم بینابینی شباهت دارد که میانهی

بعد از تبلور یافتن در قالب ساختهای سلولیِ بافتها ،کارکرد سیستم عصبی را

ارتباط خونمدارِ هورمونی و انتقال پیامِ دقیقِ الکتریکی نورونها قرار میگیرند.

ممکن میسازد .با این وجود ،در کنار این روش غیرمستقیم و چند الیهایِ اتصال

این رده از مواد را شاید بتوان از نظر تکاملی مقدمه و شکلِ جنینیِ ناقلهای عصبیِ

اطالعاتِ ژنومی به پردازش اطالعات عصبی ،یک اتصال کوتاه و راه میانبُر هم

مونوآمینی و اسید آمینهای دانست .ساز و کارهای آنزیمیای که رهایی

داریم که به کارکرد نوروپپتیدها مربوط میشود .در اینجا اطالعات ژنتیکی

نوروپپتیدها در سیناپسها را راهاندازی میکنند با آنچه که ترشح هورمونهای

مستقیما با واسطهی  mRNAبه ساخته شدن پیشسازهای یاد شده منتهی میشود

پپتیدی در خون را رقم میزنند ،تفاوتی ندارند و همسان هستند 37.یکی از
نشانههای قدیمیتر بودنِ سیستم نوروپپتیدرژیک آن است که در این مواد سیستمِ

Fricker, 2012.
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سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

بازجذب پساسیناپسی هنوز تکامل نیافته است .یعنی غشاء نورون پیش سیناپسی
پس از ترشح نوروپپتید راهی برای بازیافت آن ندارد .از آنجا که پس از ترشح
از پایانههاى عصبى بازیافت نوروپپتیدها صورت نمىگیرد ،آنزیمهاى پپتیداز
عملکننده در دستگاه عصبى مرکزى حالتى غیراختصاصى و عام دارند یعنى یک
آنزیم مىتواند بر همه پپتیدهاى موجود در محیط اثر کند .این امر مىتواند تجزیه
بسیار سریع نوروپپتیدها و نیمهعمر اندکشان را توجیه کند .در عینحال این حکم
استثنایى هم دارد و آن آنزیم انکِفالیناز-آ

38

که از دسته دیپپتیدیل

کربوکسیپپتیدازها 39است که تنها بر روى انکفالینها اثر دارد.

فرمول گسترده و شکل فضایی نوروپپتید Y

Enkephalinase A

38

Dipeptidyl Carboxypeptidase
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سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

برادیکینین و اکسیتوسین نیز در هیپوتاالموس غلظتى باال دارند .به نظر
مىرسد این حکم کلى درست باشد که همه نوروپپتیدها -هرچند نه لزوما با

گفتار سوم :پراکندگى نوروپپتیدها

تراکمهاى باالى یاد شده -در هیپوتاالموس ساخته مىشوند .برخى از انواع این
باالترین تراکم پپتیدهاى مغزى در هیپوتاالموس دیده میشود .در این

مواد باالترین تراکم خود را در نقاط دیگرى از مغز نشان مىدهند VIP42 .و

بخش تراکم مواد یاد شده به قدرى چشمگیر است که تا مدتها تصور مىشد این

 CCKبا تراکمى باالتر از هیپوتاالموس در قشر مخ 43وجودد دارند .مادهی پی

مواد مختص این بخش از مغز هستند .در کل بدن بیشترین تراکم این پپتیدها در

و انکفالین هم در هستههاى قاعدهاى 44داراى بیشینهی تراکم هستند .به طور کلى

هیپوتاالموس یافت میشود :موتیلین ،40وازوپرسین ،بومبِسین،ACTH ،41

نورونهای دستگاه عصبى مرکزى از نظر پپتیدها غنى هستند و تنها استثنا در این

.TRH ،LHRH ،FMRF-amide ،-MSH ،CRF

مورد مخچه است که به طرز تعجبآورى فاقد این مواد است .در حاالت خاصى
هم که نوروپپتیدها در مخچه یافت مىشوند تراکمشان بسیار پایین است .پپتیدها

40

Neocortex
basal ganglia

motilin
bombesin
42
Vasoacctive Intestinal Peptide
41
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سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

بسته به پراکندگىشان ریخت نورونهاى مربوط به خود را تعیین مىکنند.

تلقى درباره رابطه ریختى کیسههاى سیناپسى و محتویاتشان درست نبوده و

نورونهاى مربوط به پپتیدهاى متمرکز و پرغلظت -مثل آنهایى که در

امروزه نوعى سادهانگارى محسوب مىشود .مثال  MSHدر کیسههایى با هردو

هیپوتاالموس یافت مىشوند -همگى آکسونهایى بلند و بزرگ داشته و از شبکه

نوع ریختیاد شده مىتواند یافت شود .حاال که تکنیکهاى تشخیص شیمیایى

ارتباطى گستردهاى خبر مىدهند .برعکس نورونهاى حاوى پپتیدهاى پراکنده و

دقیقترى در دسترس وجود دارند این راه ریختى روشى قابلاعتماد براى تشخیص

عام در همهجاى اعصاب داراى آکسونهایى کوتاه و محدودند.

نوع ترشحات یک نورون به شمار نمىرود.

تا مدتها تصور مىشد که ریخت وزیکولهاى سیناپسى ترشح کننده

از نظر کالبدشناختى مهمترین مرکز عملکردى وابسته به نوروپپتیدها

نوعى خاص از نوروپپتیدها نیز در شناسایىشان کارساز است .به عنوان مثال

محور هیپوتاالموسى-هیپوفیزى است .در هیپوتاالموس هستههاى متعددى وجود

نشان داده شده بود که وزیکولهاى محتوى ناقلهاى عصبى سوماتوستاتین،

دارند که هریک در ترشح دسته خاصى از پپتیدهاى عصبى تخصص یافتهاند.

 TRH ،LHRHو  VIPداراى کیسههاى سیناپسى غلیظ تیره رنگ و بزرگند.

بیشتر این هستهها نوروپپتیدهاى ویژه خود را به درون مسیر میانى مىریزند .هسته

همچنین نظر بر این بود که کیسههاى سیناپسى مربوط به بتا-آندورفین از بقیه
کوچکترند و فقط حدود  40-60نانومتر قطر دارند .این وزیکولها برعکس حالت
قبل رنگى روشن و ظاهرى نیمهشفاف داشتند .یافتههاى جدیدتر نشان داد که این



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

باالیى راه بینایى و هستهی باالی بینایی 45به همراه  Medial Lemniscusماده

هیپوفیزى است و بیشتر ترشحات نامبرده از آن راه وارد شبکه مویرگى اطراف

 SOTرا ترشح مىکند؛ هسته پیش بینایى 46هورمون رها کننده هورمون زردهاى

هیپوفیز مىشود.

 LHRHآزاد مىکند؛  Arcuate Nucleusدو پپتید  GRFو  MSHرا رها

تخریب ناحیه مسیر میانى 47باعث کاهش موازى -DYNوازوپرسین

مىسازد؛  Periventricular Nucleusهم مادهی  SOTرا ترشح مىکند؛ و

و-CCKاکسیتوسین مىشود .به دلیل ارتباط تنگاتنگ در میان کاهش غلظتهاى

باالخره  Nucleus Paraventricularisسه پپتید (کولهسیستوکینین،

این مواد به نظر مىرسد که نورونهاى ترشح کننده این دو نوروپپتید از نظر

وازوپرسین و اکسیتوسین) را مىسازد .به این ترتیب همه این مواد به مسیر

عملکردى نیز وابستگىهایى با هم داشته باشند .در انتها بد نیست به یک تحقیق

میانى مىریزند واز آن طریق در اختیار سایر بخشهاى مغز قرار مىگیرند .مورد

آمارى در این زمینه اشاره کنیم :نشان داده شده که در موش صحرایى تعداد

اخیر یعنى هسته  Paraventricularدر واقع بخشى از شبکه هیپوتاالموسى-

نورونهاى ترشح کننده ناقلهاى عصبى وازوپرسین  CRFو اکسیتوسین به
ترتیب عبارتند از 2000 ،4800 :و  3900سلول  .یعنى تعداد نورونهاى سازنده

Suraoptic nucleus
Preoptic Nucleus

45

Medial Eminence Area
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سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

این ناقلهاى عصبى -با وجود اهمیتشان -در هیپوتاالموس بسیار محدود است.

دارد و میزان تشرح آن در مغز با شادمانی و سرخوشی فرد متناسب است 49.یک

این مثال به خوبى منظور ما را از کم بودن تراکم نوروپپتیدها نسبت به سایر

نوروپپتید دیگر که کارکرد شبههورمونی این مواد را به خوبی نشان میدهد ،عامل

ناقلهاى عصبى نشان مىدهد.

سدیمى سرخرگى  50ANFاست که با عامل سدیمى قلبى نزدیک است بیشترین
تراکم خود را در هیپوتاالموس و سپتوم نشان مىدهد.

ناقل عصبی دیگری که تنها در هفتاد هزار نورون در بخش کناری
هیپوتاالموس ترشح میشود ،اورِکسین 48نام دارد .این ماده در دو شکل مولکولی

یکى دیگر از نوروپپتیدهاى مغزى  51NPYاست که در موش صحرایى

یافت میشود که نیمی از توالیهایشان همسان است .اورکسین الف سی و سه

بیشترین پراکندگى را در الیههاى  IIو  VIقشر مخ نشان مىدهد .نورونهاى

اسید آمینه دارد و در دو قالب دو رشته منظم شده که با دو پل سولفوری به هم

سازنده این ماده کروى یا بیضوى شکلند و بین  20 -15میکرومتر قطر دارند.

متصل شدهاند .اورکسین ب از یک رشتهی یکتای پلیپپتیدی با  28واحد آمینی

عقدههاى قاعدهاى در مغز از نظر پپتیدها بسیار غنى هستند .مهمترین نوروپپتید

تشکیل یافته است .این ماده در تنظیم خواب و بیداری و میل به خوردن غذا نقش

موجود در این ناحیه مادهی پی است که در هسته دمدار 52و  Putemenهم به

48

51

Neuropeptide Y=NPY
Caudate Nucleus

Orexin
Blouin et al., 2013: 1547.
50
Arterial Natriuretic Factor
49
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سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

فراوانى یافت مىشود .از این دو هسته چندین دسته آکسون خارج مىشوند که

کولهسیستوکینین نیز در هسته دمدار و هستهی هرس (پوتامن) وجود

این ماده را به بخش داخلى هسته رنگ پریده 53منتقل مىکنند .راه دیگرى از این

دارد ولى تمرکز آن در بادامه 56و بخشهایى از قشر  -بویایى به نسبت بیشتر

مکان اخیر خارج شده و ماده پى را به بخش مخطط 54از جسم سیاه 55مىبرد .در

است .این ماده را به همین ترتیب در بخشهاى کنارى جسم سیاه هم Pyriform

این ناحیه یاختههاى حاوى مادهی پیبه صورت دستجاتى جدا از نورونهاى -

 Cortex-مىتوان یافت .از دیگر مراکز تجمع نوروپپتیدهاى مغزى هسته راه

داراى  GABAیافت مىشوند .در این بخش همچنین نورونهایى حاوى انکفالین

منزوى )NTS( 57است .این ناحیه در حاشیه راه منزوى 58ودرست در پشت هسته

هم وجود دارند که به صورت دستههایى جدا از بقیه مرتب شدهاند .در همه نقاط

حرکتى پشتى 59واقع شده است .ناگفته پیداست که هسته  -اخیر جزئى از سیستم

یاد شده دینورفین نیز با پراکنشى کمابیش شبیه به مادهی پی وجود دارد.

عصب دهم مغزى 60محسوب مىشود .هرچند موقعیت آناتومیک این ناحیه کمى
در میان گونههاى مختلف تغییر مىکند.

57

53

Nucleus Tractus Solitarius
58
Tractus Solitarius
59
Dorsal Nucleus Motor
60
Vague

Globus Palidus
Pars Reticularis
55
Substantia Nigra
56
Amygdala
54



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

بخش میانى این مرکز عصبى از گیرندههاى فشار 61موجود در سیستم

راموجب مىشود .این اثر رانتیجه برداشته شدن بازخورد منفى میان  NTSو دو

گردش خون پیام گرفته ودر تنظیم فشار خون نقش مهمى را ایفا مىکند .در همین

هسته

و Nucleus

ناحیه نوروپپتیدهاى مادهی پی ،لو-انکفالینNPY ,CCK ,MSH ,NT , ،

 Supraopticمىدانند.

هیپوتاالموسى

Nucleus

Paraventricular

تراکم زیادى دارند .در این هسته  MSHهم وجود دارد .ولى بیشترین تراکم به

چنان که گفتیم نورونهای مخچه به خاطر نداشتن نوروپپتیدها حالتى

 NPYتعلق دارد که در هستههاى زیرین و زیرى-کنارى بیشتر متمرکز شده

استثنایى دارند .تنها نورونهاى این ناحیه که داراى نوروپپتید هستند عبارتند از

است .دو پپتید مادهی پی و  Leu-Enkephalinنیز در این بخش پراکندگى

یاختههاى قشری پورکنژ .در این سلولها نوروپپتیدهاى ویژه شبه  SOMشبه

باالیى دارند و به همین دلیل هم کارکردى در رابطه با تنفس -که از اعمال این

 CGRPو شبه  MOیافت میشوند 62.این مواد در سلولهاى نوروگلى نیز

ناحیه است-برایشان پیشنهاد شدهاست .شواهد تجربى نشان مىدهند که تخریب

یافت مىشوند .در قشر مخچه نوارهایى مشخص در رنگآمیزىهاى مربوط به

 NTSباعث زیاد شدن تراکم وازوپرسین در این بخش شده باال رفتن فشار خون

 CGRPهم به دست آمده است .همچنین در بعضى از هستههاى مخچه که با

61

62

Baroreceptors

Kawai et al, 1985: 194-196.



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

هسته سرخ 63در ارتباطند نیز پپتید  ACTHردگیرى شده است .تراکم TRH

هریک در دسته نورونى ویژهاى متمرکز شدهاند .بر اساس یافتههاى جدید

در مخچه نیز مانند مخ کم است .نکتهی جالب این که در مخچه مقدار نسبتا

چگونگى پراکندگى این مواد در بادامه را مىتوان به این ترتیب خالصه کرد:

زیادى ماده  Secretinیافت مىشود .این ماده در هیپوفیز وتاالموس و

 VIPدر هسته کنارى CCK 65،در هستهی قشرى 66،مادهی پی در هسته میانى،

67

هیپوکامپ 64هم فراوان یافت مىشود .چنان که دیدیم نوروپپتیدها در همه نقاط

مت-انکفالین و  NTدر هستهمرکزى،

مغز پراکنشى یکسان ندارند و جایگاه و تراکمشان از نظمى مشخص پیروى

یاختههاى ترشحى گرد و کروى متمرکز شدهاند .به این ترتیب مشخص است که

مىکند.این نظم ویژه تابعى از کارکرد نواحى گوناگون مغزى است.

جاىگیرى نوروپپتیدها در بادامه از نظمى آناتومیک پیروى مىکند .هسته پایهاى-

68

 SOMدر همه جا و  NPYدر

تراکم نوروپپتیدهاى مغزى پس از هیپوتاالموس در سیستم لیمبیک بیشینه

کنارى در بادامه نیز غنى از  VIP ،CCKو  SOMمىباشد .نکته جالب در

است .بادامه که یکى از تنظیم کنندههاى مهم رفتار است داراى مقادیرى زیاد از

مورد این هسته آن است که همه نورونهاى این منطقه برطبق دستهبندى گلژى از

این پپتیدهاست :مادهی پی ،مت-انکفالین SOM ،NT ،CCK ، VIP ،که

63

66

64

67

Cortical Nucleus
Medial Nucleus
68
Central Nucleus

nucleus Rubrum
Hippocampus
65
lateral Nucleus



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

دسته دوم هستند .همچنین از هسته مرکزى بادامه نیز دسته آکسونى نوع دوم 69به

همچنین غلظت  VIPدر بخش پشتى این هسته Dorsal Bed

منطقه پیشبینایى هیپوتاالموس مىروند که به نوبه خود غنى ازنوروپپتیدها هستند.

 Nucleusپس از هسته باالى صلیبى در مغز بیشینه است .در این نقطه تراکم

ناحیهی پیش بینایی 70راه پایانى یکى از راههاى مهم درون سیستم لیمبیک

این پپتید چهار برابر لُب پیشانى مىباشد .اکسیتوسین و وازوپرسین در بخش

است .دراین مسیر هستههاى متعددى قرار دارند که یکى از Stria

هستهی باالی چلیپایی 71و لوب پیشانی میانى و کنارى سپتوم نیز وجود دارند.

 Terminalis-آنها  Bed Nucleusاست .این هسته محل ختم چندین راه

بخشهاى کنارى سپتوم برعکس فاقد ماده نامبرده هستند .در مقابل در این ناحیه

عصبى غنى از پپتید است واز نورونهایى پپتیدرژیک تشکیل شده .نوروپپتیهایى

سوماتوستاتین زیاد دیده مىشود .همچنین ماده -پى و مت-انکفالین نیز در اینجا

که در این ناحیه یافت مىشوند عبارتند از NPY ،NT ،LHRH :وازوپرسین

وجود دارند .این را هم باید در نظر داشت که سوماتوستاتین پپتیدى است که در

و .CRF

همه نقاط مغز از جمله الیههاى قشر مخ یافت مىشود .این ماده گاه همراه با
گاما-آمینوبوتیریکاسید ( )GABAبه صورت همکار دیده مىشود .مشخص

type II
Preoptic Area

69

SupraChiasmic Nucleus

70
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سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

شده که قشر جزیرهاى 72در مخ نیز داراى راههاى عصبىاى است که این ماده را
به سایر بخشهاى مغز منتقل مىکنند.
تراکم وپراکندگى بسیارى از پپتیدها دوالگوى متفاوت وابسته به جنس
دارد .وازوپرسین موجود در هستهی پایهی مغز نر تراکمى بیشتر از جنس ماده
دارد .این امر در مورد ناحیه  Lateral Septumنیز صادق است .تغییرات
نامبرده در هنگام تولد نامحسوسند وبه تدریج زیر اثر هورمونهاى نرینه 73آشکار
مىشوند 74.حالتى شدیدتر از همین پدیده را مىتوان در مورد  TRHدید تراکم

ناحیهی پیشپیشانی
در قشر مخ:

این ماده در بادامه مغز نر دو برابر ماده است.

prefrontal cortex

Insular CortexAndrogen

72

Schoffelmeer et al, 1993: 205-210.
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سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

تراکم بعضى از پپتیدها در سیستم لیمبیک چشمگیر است .مثالبیشترین

حالت باالرو یا پایینرو داشته و از نظر ریختشناختى در میان نورونهاى دوقطبى

تراکم  VIPدر این ناحیه دیده مىشود .همچنین بیشینه تراکم  CCKنیز در

دستهبندى مىشوند .البته این امر حکمى قطعى نیست و نورونهایى هم هستند

 Stratum Pyramidalواقع در الیه سطحى ثبت شده است .در قشر مخ نیز

که کولهسیستوکینین دارند و در ضمن چند قطبى هم هستند .مثال در قشر بینایى

نوروپپتیدهاى زیادى وجود دارند .پپتیدهایى مثل ،NPY ،SOM ،CCK

موش صحرایى چنین وضعى دیده مىشود.

 VIPدر غلظتهاى باال در قشر مخ یافت مىشوند .دسته دیگرى از این مواد هم

چندقطبى غنى از  CCKدر شکنج پیش و پسمرکزى 76در ناحیه اولیه حسى

مثل  FMRF-amide ,مادهی پی ،بومبِسین ،دینورفین ANF ،NT ،CRF

وحرکتى -وجود دارند.

75

در مغز انسان هم نورونهاى

در تراکم پایین در این مکان وجود دارند CCK .در همه الیهها و همه جاى

ناگفته پیداست که هرآنچه درباره تراکم باال یا پایین این یا آن نوروپپتید

قشر مخ میمون و موش صحرایى وجود دارد ولى تراکم آن در راه غیر هرمى و

گفته مىشود بسیار نسبى است و همواره باید ناچیز بودن کلى غلظت پپتیدهاى

الیههاى اول و سوم قشر مخ بیشتر است .نورونهاى وابسته به این ماده بیشتر

عصبى را مد نظر قرار داد .مثال همین کولهسیستوکینین که این همه دربارهی باال

75

76

McDonald et al, 1991: 540-547.

Pre/ Postcentral Gyrus



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

بودن تراکمش صحبت کردیم ،در کل مغز یک آدم کمتر از یکی دو میلىگرم

مخ در ناحیه مورد نظر نسبت به این ماده خاصیت  80 IRمثبت دارند .از آنجا که

وزن دارد و تازه یکى از فراوانترین پپتیدهاى مغزى هم محسوب مىشود .مثالى

نورونهاى داراى این ماده در قشر بینایى پراکندگىاى خاص دارند کارکردى در

دیگر در این رابطه به مقایسه وزن پپتیدها و سایر ناقلهاى عصبى مربوط مىشود.

رابطه با ابرستونهاى سیستم پردازش بینایى برایشان پیشنهاد شده است.

بیشترین غلظتى که تا به حال براى یک نوروپپتید -نسبت به یک ناقل عصبى

برخالف آنچه که درباره قشر پسسرى گفته شد پراکندگى VIPدر سایر

غیرپپتیدى دیگر -گزارش شده به عصب طحالى گاو 77مربوط مىشود .حتا در

نقاط قشر مخ همگن و ثابت است و جهتگیرى خاصى را نشان نمیدهد .در این

79

بخشها این ماده بیشتر در نورونهاى بینابینى 81و دوقطبى متمرکز شده و از نوعى

نوروپپتید دیگری که فراوان در قشر مخ یافت میشود VIP ،است.

نقش ارتباطى حکایت مىکند .عالوه بر همهی اینها  VIPرا در نزدیکى رگهاى

نواحى غنى از این ماده در الیه دوم و سوم قشر بینایى موش صحرایى -به ویژه

خونى تغذیه کننده مغز هم به فراوانى یافتهاند و به همین دلیل نقشى در تنظیم

این عصب هم وزن شبهمخدرها 78صد وشصت بار از نورآدرنالین کمتر است.

در نورونهاى دوقطبى -مشاهده شدهاند .در کل حدود  %80از نورونهاى قشر

گردش خون مغزى نیز به آن نسبت داده مىشود.

82

در این رابطه سه پپتید

77

80

78

81

Immunoreactivity
Interneurons
82
Sador et al., 1986: 122-129.

Bovine Splenic N
Opioids
79
Wilson et al, 1980.



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

اکسیتوسین ،وازوپرسین و  MSHنیز نقش دارند .این نوروپپتیدها برخالف

خون موضعى این مناطق را تنظیم مىکند .سوماتوستاتین نیز عمال در همه جاى

 VIPکه بر گردش خون مغزى اثر مىکرد بر نفوذپذیرى سد خونى-مغزى

بدن هست .تراکم این نوروپپتید به ویژه در نخاع و شبکیه باال است و ترشح طیف

( 83)BBBتاثیر مىگذارد و به این ترتیب ورود مواد گوناگون به داخل محیط

وسیعى از هورمونها را مهار مىکند .اثر این ماده بر مهار ترشح انسولین

مغزى را تنظیم مىکند.

گلوکاگون گاسترین و تیروتروپین اثبات شده و این آثار آنقدر چشمگیر است که
نام  84Panhibinبراى آن پیشنهاد شده است.

همهی آنچه که گذشت نباید توهم تمرکز انحصارى نوروپپتیدها در
دستگاه عصبى مرکزى را ایجاد کند .مواد مورد بحث ما در سایر نقاط بدن نیز
وجود دارند ونقشهایى کلیدى را ایفا مىکنند .این مواد در لوله گوارش پانکرآس
غدد فوقکلیوى و شبکه اعصاب محیطى  PNSنیز فراوانند VIP .در نورونهایى

اورِکسین

با آکسون کوتاه در اسفنکتر رگها ولوله گوارش متمرکز شده است وگردش

Blood Brain Barrier

83

 pan- 84به معنى همه و  hibinبه معنى مهارکننده است.
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کال باور و اندیشه و تفکر ما ایرانیان ،نسبت خوبی با دنیا و ملزومات آن ندارد.
توجه به دنیا و پرداختن به مسائل دنیایی را مثل مسائل اقتصادی ،پرداختن به

ردبارهی دنیاگرزیی اریانیان

زیبایی های آن را خوب نمی دانیم .می گوییم دنیا محل گذر است نباید زیاد به
آن توجه کرد .این رویکرد گویی آسیب های جدی به امورات و زندگی رسانده

روزنامهی آسمان آبی ،برگ خردنامه ،دوشنبه  ۲۰شهریور  ،۱۳۹۶ص.۲۹ :

است .اقتصاد را مریض ،توسعه و پیشرفت را از چشم انداخته و تالش و زحمت
س :یکی از باورهایی که در فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد پست و دنی

را کم رنگ کرده .یادم هست با کفاشی صحبت می کردم که پیش از انقالب

دانستن دنیا و زشت دانستن مشغول شدن به امور دنیایی است .این فرهنگ در

کفش های چرم و دست دوز او در ایتالیا هم مشتری داشت اما اکنون فقط کارش

ادبیات و فلسفه و اندیشه ما هم به نوعی بروز و ظهور داشته است .این فرهنگ

محدود شده به چند مشتری ثابت .بهش گفتم چرا کسب و کارت را توسعه

تا جایی در اندیشه ما نفوذ داشته است که گویی کار اقتصادی کردن و توجه به

ندادی؟ گفت همین لقمه نانی که در می آوریم برایمان کافی است چشم به دنیا

درآمد بیشتر داشتن یا بهره بردن از دنیا برای آسایش و لذت نوعی گناه محسوب

و مالش ندارم .در صورتی که توجه او به کسب و کارش یا به قول خودش دنیا

می شود.

می توانست افراد بیشتری را در این موفقیت سهیم کند و نان بیشتری به خانواده

«که گر مالی ز دنیا افتد آغاز  /ترا آن مال دارد از خدا باز» (الهی نامه از عطار)

های بیشتری برساند .قبول دارید که ایرانیها چنین روحیهای دارند؟
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ج :در این موضوع بحث دارم و به نظرم بدیهی نمیرسد که چنین باشد.
در هر جامعهای افرادی را میتوان یافت که آزمند یا قانع ،لذتجو یا زاهدپیشه
و پولدوست یا بی اعتنا به مال و اموال باشند .من پژوهشی دقیق ندیدهام که
نشان دهد ایرانیها نسبت به سایر مردم دنیا لذتگرایی و پولدوستی کمتری
داشته باشند و شواهد عمومی هم نشان میدهد که باالخره بدنهی جمعیت دارند
برای پیشرفت اقتصادیشان تالش میکنند و بیشتر نقدها بر سر آن است که
ارزشهای اخالقی اغلب قربانی این پیشرفت میشود .از این رو قدری در بدیهی
نمودن آنچه گفتید اشکال میبینم و به نظرم این فرضیه دست کم مشکوک و
نیازمند بررسی بیشتر است.
س :پس دقیقتر میپرسم :اولین پرسش این است که چنین باورهایی در
کجا ریشه دارد؟ دین اسالم ما را به واقع از توجه به مسائل دنیایی باز می دارد
یا سابقه های تفکری ما در مذهب زرتشت؟ یا آنچه از باورهای عرفانی یا صوفیانه
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که ار نوع نگاه شرقی می اید به ما ارث رسیده؟ یا می توان این نوع نگرش را

س :بله ،با همین تعریفها ،بحثمان بیشتر بر سر آن تفکری است که

برآمده از نوع سبک زندگی ،نوع جغرافیا و تاریخ مردمان خود ایران دانست؟ یا

دنیاگریزی را ایجاب میکند .این تفکر از کجا سرچشمه گرفته و برای رسیدن به

شاید تاثیر گرفته از ادیان دیگر چون مسیحیت و یهودیت بوده؟

چه اصلی یا هدفی بوده؟

ج :بگذارید اول مفهومهای مورد نظرمان را روشن کنیم .بحث بر سر

ج :کهنترین نمونههای زهدگرایی که سراغ داریم به قلم و ایران زمین

مفهومی است که من آن را دنیاگریزی مینامم .دنیا گریزی را به نظرم میتوان این

مربوط نمیشود و مصری است .یعنی در برخی از آیینهای مصری ستایشی از

طور تعریف کرد :پرهیز منظم از دستیابی به موفقیتهای مادی و نادیده انگاشتن

رنج و درد و پرهیزی از خوردن و آمیزش جنسی را داشتهایم که میتواند شکلی

تکرار شوندهی گزینههای منتهی به رشد اقتصادی ،که با پشتوانهی یک جهانبینی

آغازین از زهدگرایی پنداشته شود .انعکاس این باورها بعدتر در سوریهی

یا زیر تاثیر یک نظام اخالقی انجام شود .من آن نرمافزارِ پشتیبان این رفتار را هم

امروزین آیینهایی مثل کیش آدونیس را ایجاد کرد که بر ریاضت و گاه اخته کردن

زهدگرایی مینامم .بر مبنای این تعریف پرسش شما را میتوان به این ترتیب

خویش مبتنی بود .در داخل قلمرو ایران زمین ما با دو ردهی کامال متفاوت از

صورتبندی کرد که خاستگاه رفتار دنیاگریزانه کجاست؟ و چارچوبهای دینی

ادیان روبرو هستیم .دین زرتشتی ،یهودی ،مزدکی ،و بدنهی دین اسالم (یعنی

زهدگرایی چیست؟ یعنی با دو پرسش سر و کار داریم .یکی به رفتار اشاره

مذاهب معتزلی ،شیعه ،زیدی ،اسماعیلی ،حنفی و شافعی و شاخههای اصلی

میکند و یکی به پندار پشت آن.

صوفیه) کامرانی و شادمانی و لذتهای دنیوی را تایید میکنند و از این رو تجارت
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و ثروت و تشکیل خانواده و بچهدار شدن را نیک و خوش میشمارند .اینها

انسانی مبتنی است .نیروهای جاری در سیستمهای زیستی و روانی و اجتماعی و

آشکارا زهدستیز و دنیاگرا هستند .در مقابل ادیان بودایی ،مانوی ،مسیحی و

فرهنگی به ترتیب بر تولید مثل ،شادمانی ،قدرت و انباشت اقتصادی و شاخهزایی

مذاهب مالکی و حنبلی و شاخههایی از صوفه را داریم که توجه به دنیا را نکوهش

در قلمرو معنا گرایش دارند .زهدی که میل جنسی ،لذت و شادی ،برخورداری

میکنند و خواستهای دنیوی به ویژه انباشت اقتصادی و لذت جنسی را پلید

و رفاه اقتصادی و بهرهجویی از معناها و دانشها و هنرها را منع میکند آشکارا

میشمارند .بنابراین هردو دیدگاه را داشتهایم ،اما در ادیان و مذاهبی متفاوت

در خالف جهت طبیعی سیستمها حرکت میکند .این را میتوان از زاویهای

تجلی یافتهاند.

سیستمی نوعی اختالل یا بیماری دانست.
س :یعنی شما میگویید زهد نوعی بیماری است؟

س :گرایش به زهدگرایی در چه ابعادی هنجار و در چه ابعادی ناهنجار

ج :بله ،چنین است .در چارچوب سیستمیای که مورد نظرم است،

است؟
ج :اگر نظر مرا میخواهید ،اصوال زهد نوعی انحراف رفتاری است .زهد

بیماری عبارت است از اختالل در روند طبیعی کارکرد یک سیستم .همانطور که

و رهبانیت به معنای نکوهش و خوارداشت لذت و خواست و میل است ،که

اعتیاد اختاللی در روند طبیعی کار جامعه است و سرماخوردگی اختاللی در روند

سوگیری طبیعی و غایت درونی سیستمهای زیستی و روانشناختی محسوب

عادی کار فیزیولوژی بدن ،زهد هم اختاللی است در روند میل و خواست و

میشود .یعنی زهد بر انکار یک امر طبیعی و ستیز با جهتگیری درونی سیستمهای

سوگیریهای دیگر طبیعی انسان .از این رو میتوانید آن را هم بیماری بدانید!
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س :زهدگرایی چقدر رواج داشته و چرا اینقدر عمومیت یافته؟
ج :باید توجه داشت که بیماری اصوال امری نابهنجار و کمیاب است.
یعنی در شرایطی خاص است که اختالل در کارکرد یک سیستم بروز میکند و
تنها در تداوم همان شرایط خاص است که آن اختالل تداوم مییابد .از این رو
زهدگرایی را باید پیامد یک وضعیت ویژه دانست و نه حالت عادی سیستمهای
اجتماعی .چنان که در کتاب «داریوش دادگر» نشان دادهام ،نخستین نمونههای
زهدگرایی سازمان یافته در میانهی دوران هخامنشی در سرزمینهای حاشیهی
دولت پارس (بودا در شمال هند و افالطون در یونان) ظاهر میشود که از یک

ج :دقیقا ،در قلمرو ایران زمین شما تراکمی از مسیرهای تجاری ،شهرهای

زاویه اشتراک دارند و آن هم فقر و کمبود منابع اقتصادی در جامعهشان است .از

بزرگ و انباشت اقتصادی را میبینید که تا همین سه چهار قرن پیش رقیبی در

این رو به نظرم زهدگرایی نوعی نشانگان کمبود است.

سایر سرزمینها نداشته است .یعنی موقعیت فقر و کمبودی نداشتهایم که بخواهد
ضامن تداوم زهدگرایی باشد .به همین خاطر اگر منابع اداری و اسناد تاریخی و

س :با این حساب شما هنوز میگویید ایرانیها زهدگرا نبودهاند؟

متون دینی ایران زمین را مرور کنید ،میبینید که همواره آن ادیان و نگرشهای
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زهدستیز غالب بودهاند و سبک زندگی مردم با شادخواری و کامرانی درآمیخته

جبرگرا و قانع بودهاند تا حدودی یک کلیشهی شرقشناسانه است که ناآشنایان

بوده است .گرایشهای زاهدانه همواره در حاشیهی جامعه و همچون نوعی گرایش

به تاریخ برایمان ساختهاند.

رادیکال فرقهای وجود داشته است .دین مانوی که تا حدودی زهدگرا بود هرچند

س :به هر صورت ما با مشکالتی مثل توسعه نیافتگی ،پیشرفت نکردن

رواجی یافت اما هرگز جایگزین دین زرتشتی نشد و مسیحیت که یکسره

و همگام نبودن با دانش روز دست به گریبانیم .آیا چنین نبوده که زهدگرایی

زهدگراست در ایران زمین تثبیت نشد و در اروپا که اوضاع اقتصادی نابسامانی

عامل این عقب ماندگی بوده و به توجیهی برای تنبلی و فراری شدن از کار سخت

داشت ریشه دواند .به همین ترتیب دین بودایی با آن که در ایران زمین شکل

تبدیل شده است؟

گرفته و سراسر تاریخ تکاملش را در ایران شرقی طی کرده بود ،در قلمرو چین

ج :من بسیار تردید دارم اینها به هم ارتباطی داشته باشند .ماکس وبر به

و تبت که فقیرتر بودند شکوفا شد .دربارهی فرقههای اسالمی هم چنین است.

خوبی نشان داده که تندروترین شاخهی زاهدانه از کیش مسیحی همان است که

مذاهب مالکی و حنبلی که زاهدانهاند هرگز در ایران پیروان زیادی پیدا نکردند

ظهور مدرنیته و انقالب صنعتی را ممکن ساخته است .یعنی آن پیشرفت و ترقیای

و عرفان ایرانی هم به سرعت به سوی سماع و سرود و خوشباشی گرایید .از منابع

که مورد نظرتان است اتفاقا پیامد برداشتی خاص از دین زهدگرای مسیحی بوده

و اسناد چنین بر میآید که ایرانیان بر خالف مسیحیان اروپایی و بوداییان چین و

که با انباشت ثروت و مصرف نکردناش ،و جبرگرایی افراطی و تقدیرباوری

هندوچین هرگز به زهد گرایشی عام پیدا نکردهاند و این تصور که زاهدمنش و

رادیکال پیوند خورده است .از سوی دیگر اصوال دنیاگریزی به آن شکلی که
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میگویید در ایران هرگز وضعیت غالب نبوده است .سنت هنجارین و حاکم بر

عصر استعمار و تحول در مسیرهای تجارت جهانی و اموری از این دست مربوط

ایران همواره بازرگانی و سوداگری و ثروتمند شدن را ستوده و هرگز مانند چین

میشوند.

دورانی نداشتهایم که بازرگانان لعن و نفرین شوند و ثروتمند شدنشان نکوهیده
شده باشد .به همین ترتیب رهبران دینی ما در ایران زمین چه زرتشتی بوده باشند
و چه یهودی و چه مسلمان همواره خانواده و زن و بچه داشتهاند و اموال و
امالکی چشمگیر در اختیار داشتهاند و نه در خورد و خوراک و برخورداری از
زندگی آسوده امری پلید میدیدهاند و نه در برخورداری از ارضای جنسی و
بچهدار شدن اشکالی مییافتهاند .در حالی که برای مدتی بسیار طوالنی که تا به
س :اما بسیاری از نویسندگان به ارتباط بین رخوت و سستی ایرانیها و

امروز هم ادامه یافته رهبران مذهبی مسیحیت کاتولیک و بوداییها به کل میل

تقدیرگرایی و زهد مذهبیشان اشاره کردهاند.

جنسی را منع میکردهاند و پروتستانها که از این نظر اصالحطلب هستند هم
دست کم در ظاهر سخت به زهد و فقر و نابرخورداری تظاهر میکردهاند.

ج :بله ،اما بیشترشان جهانگردانی بودهاند که سنتهای ایرانی را درست

عقبماندگی اقتصادی و سیاسی ایران زمین دالیلی به کلی متفاوت دارد که به

نمیشناختهاند ،یا سیاستمداران و مبلغانی اصالحطلب که از این کلمهها همچون
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برچسبی برای موضوع مورد حملهشان استفاده میکردهاند .شرقشناسانی مانند

است .چنین پیوندی به نظرم نادرست است و دست کم اگر کسی دعوی چنین

راولینسون بر اساس سنت مسیحیای که درش رشد یافته بودند همه چیز را

ارتباطی را دارد باید به شکلی مستند و مدون آن را نشان بدهد.

میدیدهاند و مصلحانی مانند آخوندزاده و طالبوف بسته به هدفی که داشتهاند

س :سوال آخر این است که واقعا با زهدگرایی و تقدیرباوری شرقیان

گفتمان جدلیشان را سازماندهی میکردهاند .جالب این که اصوال حملهی

میشود به نتیجه رسید؟ آنها که هوادار این نگرش بودهاند و میگفتهاند باید نسبت

مشروطهخواهان به زهد و تقدیرگرایی نشان میدهد که این موارد نکوهیده و

به دنیا بیتوجه بود و زندگی مادی را رها کرد آخرش به کجا رسیدهاند؟ آیا ما

نامقبول بوده و از ابتدای کار توافقی دربارهی ناکارآمد بودنشان وجود داشته

با این حرفها توانستهایم انسانهایی اخالقیتر و درستکارتر پرورش بدهیم؟

است .ما در عصر مشروطه هیچ سخنگوی مهم یا نظریهپردازی را نداریم که در
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
برقرار شده میان زهدی که هرگز در ایران زمین حاکم نبوده ،با عقبماندگی
اقتصادی ایران در قرنهای اخیر که پیامد رخدادهایی جامعهشناختی و جهانی
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ج :من باز باید تاکید کنم که اگر منظورتان از شرق حوزهی تمدن ایرانی

ارزشمند است و شیوههایی تازه از انباشت اجتماعی نیروی کار را ممکن ساخته

است ،زهد و تقدیرگرایی ارتباطی با آن ندارد .زهدگرایی در همهی جوامع به

است .یعنی باید توجه کرد که هیچ یک از این الگوها سیاه و سفید و یکسره پلید

صورت اندیشهها و اخالقیات و رفتارهایی در قلمروهای دچار فقر و کمبود ظهور

یا مقدس نیست .اینها برداشتها و ایدهها و باورهایی هستند که در شرایطی ظهور

میکند و گاه در زمانهی افول و قحطی و نگونبختی تکثیر میشود .تکثیرش را

میکنند و کارکردی یا کژکارکردی را نمایان میسازند .دربارهی زهد و رهبانیت

ما در قلمرو خاوری یعنی چین و قلمرو باختری یعنی اروپا داشتهایم و نه در

البته به نظرم کارنامه بیشتر تیره است تا روشن و کژکارکرد غالب است و نه

ایران .در ایران تنها در زمان بحرانهای بزرگ مثل قحطی اواخر قرن گذشته و

کارکرد.

حملهی مغول چنین گرایشهایی عمومیتی یافتند که بالفاصله پس از رفع بحران
بار دیگر به حاشیه رانده شدند .اگر خارج از بافت جغرافیایی پرسشتان به ارزش
این باورها بازگردد ،موضع من مشخص است .چنان که گفتم انکار غایتهای
درونی سیستم اصوال نشانگر اختاللی و بیماریایست و زهدگرایی از این جنس
است .با این همه این را باید در نظر داشت که در اروپا و همچنین در چین همین
زهدگرایی صورتهایی فرهنگی (مثل هنر بودایی یا صنعت مدرن) را ایجاد کرده
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نخست :خاستگاهها

ردبارهی فرادستی مردان

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
انداخته ،زنان با تایید همان مجلسحق رای به دست آوردند و این حق چندان

مجلهی زنان امروز ،سال چهارم ،شمارهی  ،۲۶شهریور ۱۳۹۶

نهادینه شد که حتا پس از تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی
« ...امروز اما برای نخستین بار در تمام عمرم تنم لرزید ... .این که بگوییم زن ها باید

هم رای زنان به جای خود باقی ماند .اما بحثی که سید حسن مدرس در آن درگیر

در زمره کسانی شمرده شوند که حق رای دارند عین این است که بگوییم آن ها ناقصالعقل

بود ،همچنان تا روزگار ما ادامه یافته است .بحثی که محورش جایگاه زنان و

یا کم خرد نیستند! ...در دین ما ،اسالم ،مسئولیت زن با مرد است و چون دین رسمی ما اسالم

مردان است ،و ماهیت تفاوت میانشان ،و پیوند جنسیتشان با شایستگیهای

است ،مسئول آنها ماییم ،در نتیجه زنان حق رای ندارند».

اجتماعی و سیاسیشان ،و در نهایت چگونگی توزیع قدرت در جامعه ،و وابسته

سخنرانی آیت اهلل مدرس ،مجلس دوم،

بودن یا نبودناش به جنسیت زنانه و مردانه.

روز دوازدهم امرداد  ۱۲۹۰خورشیدی (هشتم شعبان۱۳۲۹ه.ق)

گفتمانی که مدرس به نمایندگی از آن سخن میگفت ،همان است که
امروز هم کمابیش در میان گروهی از مردم باقی مانده است و میتوان آن را با
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برچسب «فرودستی زنان»

را از ورود به جرگهی نخبگان سیاسی –که مردان شکارچی /جنگاور بودهاند-

مشخص کرد .بر اساس این

باز میداشته است.

نگرش زنان به دالیلی دینی،

این تصور ابتدایی و دیرینه و پراکنده ،در قرن پنجم پیش از میالد برای

زیستشناختی یا روانشناختی

نخستین بار صورتبندیای نظری و فلسفی پیدا کرد و بنیانگذار این گفتمان

صورتی فروپایهتر و ضعیفتر از

افالطون بود که در رسالههای خود به صراحت زنان را شکلی پستتر از مردان

محسوب

در نظر میگرفت .از دید افالطون تناسخی دایمی در کار بود که باعث میشد

میشوند و از این رو باید

روح افراد بدکار و پلید در زندگی بعدی در کالبد جانداری پستتر دمیده شود.

محدودیتهایی در دسترسیشان

به این ترتیب سلسله مراتبی از انحطاط روح شکل میگرفت که قلهاش به مردان

به قدرت سیاسی یا نقشهای حساس اجتماعی (مثل قضاوت و اجتهاد) وجود

تعلق داشت و کف آن را جانوران دریایی و صدفها و کرمها اشغال میکردند.

داشته باشد .صورتهای دیرینه و قدیمی این گفتمان از دیرباز در همهی جوامع

روح مرد در پلهی نخست تباهی یک پایه تنزل مییافت و در زندگی بعدی در

وجود داشته و اغلب زنان را به خاطر توانایی عضالنی کمترشان و مهارت

کالبد زن باز زاییده میشد .یعنی از دید افالطون نه تنها روح و تن زن از مرد

گونهی

انسان

پایینترشان در شکار کردن و جنگیدن از مردان فروپایهتر قلمداد میکرده و آنها
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پستتر است ،که بر اساس قانونی تناسخی از زوال مرد پدید آمده است و در

مردان مبتنی است .بدیهی است که سرمشق قدیمی هم به خاطر فرودستی زنان،

این معنا زن تا حدودی یک گونهی جدا از مرد قلمداد میشود.

مردان را فرادست قلمداد میکرد .اما در آنجا مردان با طبیعتِ منظم و قاعدهمند

سرمشق دینیای که نخست در مسیحیت و بعدتر در ادیان دیگر وامگیری

همسان انگاشته میشدند و دالیل فروپایگی زنان محل پرسش و گمانهزنی بود.

شد و زنان را به دالیلی عقالنی و به شکلی منسجم و نظریهپردازی شده از مرد

در این دیدگاه زنان نسخهای غیرعادی و معیوب از مرد محسوب میشدند که

فروپایهتر میدانست ،همگی از همین سرمشق افالطونی مشتق شده است .آن

دیرتر از آدم و «از دندهی آدم» خلق شدهاند.

نگرش سنتی نظریهپردازی نشدهی کهنسال هم در قلمرو خاوری و به ویژه در

بعد از عصر نوزایی و پس از جنبش اصالح دینی در اروپا ،این تصویر

چین تکامل یافت و در دو روایت کنفوسیوسی و تائویی نهادینه شد .در هردو

قدری دگرگون شد و به ویژه در قرون هفدهم و هجدهم میالدی با چرخشی

زن به خاطر نظم طبیعی امور و بنا به سرشت زنانگی و مردانگی (یین و یانگ)

روبرو شد .در اواخر قرن هجدهم رمانتیکها به صراحت طبیعت و هستی را زنان

فروپایهتر از مردان شمرده میشد و این فروپایگی در قوانین مدنی کنفوسیوسی

همسان میانگاشتند و به این ترتیب محور پرسش تغییر کرد و این بار فرادستی

یا آداب و مناسک جادوگرانهی تائویی انعکاس مییافت.

مردان و اصوال خودِ مردان بودند که موضوع خیالپردازی و حدس و گمان قرار

در کنار این سرمشق قدیمی فروپایگی زنان ،یک دستگاه نظری به نسبت

میگرفتند .این بار جهان مادی و طبیعت پیشداشتی استوار و مطلوب دانسته

جدیدتر هم داریم که طی سه چهار قرن گذشته در اروپا تکامل یافته و بر فرادستی

میشد و زنان نیز به خاطر پیوندشان با زایندگی و پروردن کودک با آن



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

همذاتانگاری میشدند .در این چارچوب بود که آرای فیلسوفانی مانند دکارت
معنادار میشود ،آنگاه که عقل را همچون نیرویی فرادست و متمایز از بدن تعریف
میکند و جایگاه اصلیاش را ذهن مردانه میداند.
گفتمان فرادستی مردان بر این اساس ماهیتی نو و مدرن دارد و تا حدودی
در واکنش به برکشیده شدن مجموعهی (طبیعت  +زنان) و مشروعیت یافتنشان
تدوین شده است .در عصر خرد و به ویژه پس از آن در دوران رمانتیسم اروپایی
زنان و طبیعت در مرکز جهانبینی مادیگرا و گیتیانهی نوین غرب قرار گرفتند و
از این رو فیلسوفان و دینمردان ناگزیر بودند برای حفظ جایگاه برتر مردان الیهای
مینویی و استعالیی و برتر را بر این طبیعتِ مادیِ زنانهی تازهوارد مستولی سازند.

موجهای جنبش زنان که در گام نخست (در پایان قرن نوزدهم) حق رای

دستمایهی این برتری عقل بود و به این ترتیب بود که عقل مردانه در برابر

و مالکیت و بعد (در میانهی قرن بیستم) دستمزد و شأن اجتماعی برابر را طلب

احساسات زنانه مطرح شد و به تلویح یا تصریح از آن برتر شمرده شد.

میکرد ،پاسخی جمعی ،عقالنی ،سازمان یافته و پیروزمند به این پیشداشتها و

دوم :اغتشاش

دوقطبیها بود .سومین موج از زنگرایی (فمینیسم) که در اواخر دههی ۱۳۴۰
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(.۱۹۶۰م) شکل گرفت و به ویژه طی بیست سال گذشته رواجی چشمگیر یافته

نگرش فمینیستی جدید از سویی با اغراق در تمایز میان «جنسهای»

است ،از نظر ریشه و محتوا و هدف با این دو موج آغازین تفاوت داشت .موج

متفاوت زنان (رنگینپوستان ،همجنسگرایان ،بومیان ،جهان سومیها ،مسلمانان،

اخیر اندیشههای زنگرا بر خالف جریانهای پیشین در لیبرالیسم سیاسی و

و )...کلیت مفهوم جنس زن را دستخوش ابهام و فروپاشی کرده است و از سوی

عقلگرایی فلسفی ریشه ندارد و جریانی التقاطی است که پایگاهش اندیشهی

دیگر با اغراق در اقتصادی-اجتماعی شمردن همهی ویژگیهای جنسی – که در

نومارکسیستی تکامل یافته در جریان جنگ سرد است و بیش از آن که به بسیج

ادامهی سنت مارکسیستی قرار میگیرد -به نتیجهگیریهایی منتهی شده که با

عمومی و مبارزهی مدنی و راهبردهای حقوقی بها دهد ،به تظاهرات اجتماعی و

دادههای علمی و دستاوردهای پژوهشی مستند و گاه با عقل سلیم در تعارض

حرکات نمایشی انقالبی توجه دارد .این جریان اخیر از نظر معنایی نیز دستخوش

قرار میگیرند .پافشاری این جنبش بر این تفکر که زن و مرد ماهیتی

اغتشاش و ناسازگاری است ،یعنی در پیروی از جریان رادیکالی که از قدیم در

زیستشناختی ندارند و توسط جامعه خلق میشوند ،و این که تمایز دو جنس

حاشیهی جنبش زنان وجود داشته ،بیشتر به برتری زنان – و نه برابری دو جنس-

یکسره برساختهای اجتماعی است و هیچ ریشهای در واقعیت ندارد ،بیشتر به کار

باور دارد و حاشیهنشینی و اقلیت بودن را -نه همچون اختاللی در توزیع منابع و

تولید هیجان و بسیج سیاسی هواداران میآید ،و با بدنهی دانش رسمی

اقتدار -که همچون سجیهای اخالقی میستاید.

زیستشناسی و انسانشناسی و جامعهشناسی پشتیبانی نمیشود.



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

طی دو دههی گذشته

دنبال کرد .از این رو شگفت نیست که واکنش سیاستزده و تا حدودی خردستیز

اندیشههای

موج تازهی فعالیتهای زنگرایانهی غربی که بیشتر از جنس ابراز هیجان و نفرت

زنگرایانه در ایران هم رواج یافته

است ،در ایران نیز انعکاس یافته باشد و جریان پیگیر آزادی زنان را با حواشیای

و به تدریج جایگزین آرای

تبلیغاتی و سیاستمدار فرو پوشانده باشد.

همین

موج

از

عقلمدار و میانهرو و کارگشایی

پس تا اینجای کار خالصهی بحث آن شد که دو گفتمان تاریخی متفاوت

شده که از میانهی عصر ناصری تا

در غرب داشتهایم که یکی فرودستی زنان را در قالبی دینی و دیگری فرادستی

دوران انقالب اسالمی در ایران

مردان را در چارچوبی عقالنی و فلسفه ادعا میکرده ،و نظمهای برآمده از این

رواج داشته و بدون مقاومت و

گفتمانها واکنشهایی در دفاع از حقوق زنان را پدید آورده که بخش عمدهشان

خشونت و درگیری برابری تدریجی حقوق مردان و زنان را پیش برده است .در

عقالنی و سنجیده و کارساز بودهاند و بر برابری دو جنس در مقام انسان تاکید

واقع میتوان گفت به همان ترتیبی که دستگاههای نظری تجدید نظر شدهی

میکردهاند ،هرچند حواشیای به نسبت متاخر در برتر شمردن و ستایش زنان یا

اروپاییان در حوزهی فلسفه و االهیات کوشید تا برتری مردانه را به شکلی احیا

اقلیتها یا حاشیهنشینان نیز در کنارش پدید آمده است.

کند ،انقالب اسالمی ایران نیز در عرصهای حقوقی و اجتماعی همان غایت را
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سوم :سنت ایرانی
طی دهههای گذشته انعکاس شعارهای فمینیستی در بافت فرهنگیمان به
تبلیغ و همهگیر شدن پیشداشتها و عقایدی دامن زده که با مرور منابع تاریخی و
دادههای مستند علمی نادرستیشان نمایان میشود .این پیشداشتها را میتوان
در این سه بند خالصه کرد:
الف) حقوق زنان در ایران زمین همواره فروپایه و عقبماندهتر از غرب
بوده است
ب) سنت ایرانی –دین ،ادبیات ،مناسک -به شکلی افراطی زنان را
فروپایه و مردان را سلطهگر قلمداد میکرده است
پ) زنان ایرانی در سراسر تاریخشان افرادی بیسواد ،منفعل ،سلطهپذیر،
نگونبخت و بیاثر بودهاند
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«هر» پژوهش جدیای که با «هر» روشی «هر» دامنهای از منابع معتبر و

مریم ،و از آتوسا همسر گشتاسپ و آزرمیدخت ساسانی گرفته تا مهد علیا ،ردپای

جدیِ تاریخی ،ادبی ،جامعهشناختی و حقوقی ایران زمین را مورد کنکاش قرار

زنان همواره به برجستگی در اساطیر و ادبیات و سیاست ایرانی نمایان بوده است.

دهد ،نادرست بودن این سه گزاره را نشان خواهد داد .تمدن ایرانی از ابتدای کار

این دادهها را باید به ویژه در تقابل با تمدنهای همعصرِ ایران زمین دید و فهمید.

زنان را همچون اعضایی با پایگاه ستودنی و شأن واال و معموال برابر با مردان به

چرا که در هر دو تمدن مهم همسایهی ایران زمین ،یعنی چین در خاور و روم-

رسمیت شمرده است .تمام متون دینی تکامل یافته در ایران زمین–از گاهان

اروپا در باختر ،زنان از همهی این حقوق محروم بودهاند .گذشته از اموری

زرتشت گرفته تا قرآن مجید -مخاطبشان مردان و زنان دیندار (اشونهای زن و

تصورناکردنی مانند تعریف نقش زنانه در دستگاه سیاسی ،اموری به ظاهر بدیهی

مرد /مؤمنین و مؤمنات) بوده است .در سراسر تاریخ ایران زمین زنان حق مالکیت،

مانند حق ارث و مالکیت و خرید و فروش کاال به قصد بازرگانی در هردوی این

حق ارث ،حق تجارت و استقالل مالی چشمگیری داشتهاند و در همهی دورهها

تمدنها از زنان دریغ میشده است .پیشینهی دستیابی زنان به این حقوق در اروپا

نهادهای سیاسی نسبت به نفوذ زنان تراوا و گشوده بودهاند .مادرِ شاه و شهربانو

و چین به یکی دو قرن پیش محدود میشود ،و این در حالی است که تداومی

همواره در ایران منصبی رسمی محسوب میشده و دربار و دستگاه خاص خود

چشمگیر و ریشهدار از توجه به حقوق زنان را در سراسر تاریخ ایران زمین

را داشته و در شرایط بحرانی در تمام دورانها زنانی را میبینیم که رهبری نیروهای

داشتهایم.

نظامی را نیز بر عهده میگرفتهاند .از گردآفرید و بانوگشنشپ گرفته تا بی بی
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داشتهایم که مانند مزدکیان و خرمدینان زنان را فرادست و برتر از مردان در نظر

در ایران زمین چندین و چند

میگرفته است.

گفتمان دربارهی شباهت و تفاوت
زنان و مردان وجود داشته است که

در این میان باید به این نکته توجه داشت که هم در ایران زمین و هم در

بیشترشان برای دورانهایی بسیار

تمام جوامع انسانی شناخته شدهی دیگر ،قدرت سیاسی و نظامی در اصل به

طوالنی دوام آوردهاند .گفتمان

دست مردان بوده است .این هم به تفاوتهای زیستشناختی زنان و مردان باز

غالب ،که در سیاست و حقوق و دین

میگردد و توانایی و آمادگی بیشتر مردان برای جنگیدن ،که شالودهی قدرت

مردمی بازتاب یافته ،زنان و مردان را

نظامی و استیالی سیاسی را بر میسازد .یعنی باید توجه داشت که در کل مردم

برابر و همپایه اما متفاوت میشمرده است و این همان است که مشارکت سیاسی

ایران زمین هم برابری کاملی میان زنان و مردان را تجربه نمیکردهاند و اقتدار

زنان و حضورشان در زمینههای عمومی مانند تجارت و ادب و دین را ممکن

اجتماعی مردان همواره بیش از زنان بوده است .اما این برتری نسبت به آنچه در

میساخته است .در این میان گفتمانهای متشرعانهای هم داشتهایم که با تاثیرپذیری

غرب و شرق میبینیم مالیمتر ،سنجیدهتر ،متعادلتر و پویاتر بوده است.

از مدل افالطونی زنان را فروپایه فرض میکرده ،و آیینهایی در مقابلشان هم
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چهارم :تمایز ،تفاوت و تفکیک
برای داوری دربارهی فرودستی یا فرادستی مردان و زنان ،نخست باید
دستگاه نظری و چارچوب روششناسانهی طرح پرسش و پاسخگویی بدان را
معلوم کنیم .یعنی اگر بخواهیم دربارهی نابرابریهای جاری میان زن و مرد داوری
کنیم ،و حق و ناحق بودن این تفاوتها را ارزیابی کنیم ،نخست باید به چارچوبی
مستدل و مستند و منسجم تکیه کنیم تا بر مبنای آن تمایزها نمایان شود و الگوهای
تفکیک شکلی نقد شدنی بیابد.
داوری نگارنده در این زمینه به چارچوب علمی و عقالنی رایج
دانشگاهی وفادار است .یعنی دستگاه عقالنی برآمده از علوم تجربی و نظام داناییِ
مرسوم را –در عینِ ضرورت نقد درونی -سازگارترین و نیرومندترین چارچوب
برای اندیشیدن و ارزیابی و تصمیمگیری میدانم .از این رو پاسخگویی به مسئلهی
فرادستی و فرودستی زنانه و مردان برایم همچون پژوهشی عینی جلوه میکند که
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باید با روشهایی معلوم و ارجاع به دادههایی رسیدگیپذیر بدان پرداخت .در

بر زمین تکوین یافته است .همواره هم جنس نر و ماده به خاطر سرمایهگذاری

همین چارچوب و با تکیه به دادههای برآمده از شاخههایی از علوم انسانی مانند

نابرابر در مواد غذایی الزم برای پروردن فرزند ،ساختارهای کالبدشناختی ،ساز

تاریخ و جامعهشناسی و تاریخ ادبیات است که برتری چشمگیر موقعیت زنان در

و کارهای فیزیولوژیک و رفتارهای وابسته به جنس متفاوتی را در خود نمایان

ایران زمین (نسبت به تمدنهای دیگرِ همعصرشان) را نتیجه گرفتم ،و بحث

ساختهاند.
از این رو پرسش آغازین ما که به تمایز زن و مرد مربوط میشود ،پاسخی

دربارهی مبانی زیستشناختی یا انسانشناختی برابری و نابرابری دو جنس را نیز

روشن و صریح دارد .زن و مرد در مقام دو نمونه از جنس نر و مادهی گونهی

باید بر همین اساس پیش برد.
از مرور دادههای استوار علوم تجربی روشن میشود که بر خالف تصور

انسان ،مثل تمام نرها و مادههای دیگری که بر زمین تکامل یافتهاند ،تمایزهایی

فمینیستهای ساختگرا ،جنسیت یک برساختهی اجتماعی نیست .جنسیت عبارت

ساختاری به خود پذیرفتهاند که دالیلی تکاملی و پشتوانههایی تبارشناسانه داشته

است از تفکیک جانوران پیچیده به دو ردهی نر و ماده ،که هریک نیمی از مادهی

است .این بدان معناست که درشتتر بودن بدن مردان نسبت به زنان و عضالنیتر

وراثتی الزم برای تولید فرزند را در اختیار دارند و از این رو آمیزش جنسی را

بودنشان ،آمادگی بیشترشان برای جنگیدن و مهارت باالترشان در رفتارهایی مانند

برای زادآوری ضروری میسازند .جنسیت در این معنا یک تدبیر تکاملی برای

شکار ،و نوع رفتار جمعیشان و الگوی یارگیریها و صورتبندی دوستیها و

افزودن بر تنوع و پیچیدگی درونگونهایست و از نخستین روزهای تکامل حیات

دشمنیهایشان زیربنایی زیستشناختی و تکاملی دارد .به همین ترتیب زنان
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ویژگیهایی زیستشناختی دارند که در توانایی زادآوریشان ،مقاومت باالتر

زنساالر نداشتهایم که قدرت سیاسی در آن به دست زنان باشد .حتا در جوامع

بدنشان نسبت به استرس و بیماری ،مهارتهای چشمگیرتر ارتباطی و زبانیشان،

مادرتبار که هویت کودکان توسط مادرانشان تعیین میشود ،و در قبایلی که

و عمر طوالنیتر و سن باروری کوتاهترشان نمود مییابد .این صفاتی که یاد

انحصار جادوگری و پزشکی در دست زنان است ،همواره قدرت سیاسی و

کردیم ربطی به جامعه و فرهنگ و نظام سیاسی و استثمار اقتصادی ندارد و از

رهبری نظامی در دست مردان بوده است .این عدم تقارن معقول و طبیعی هم

برنامهای ژنتیکی و مسیری تکوینی و جریانی فیزیولوژیک بر میخیزد که

مینماید ،و پیامد دو تفاوت عمده (عضالنیتر بودن و آمادگی بیشتر برای

پیشزمینه و زیربنای تفاوتهای جامعهشناختی است.

جنگیدن) در کالبد مردانه است که هردوی آن پیامد هورمون جنسی مردانه یعنی
تستوسترون است.

این نکته هم از دادههای مردمشناسانه و تاریخی بر میآید که توزیع
قدرت سیاسی در جوامع انسانی همواره بر اساس تمایزهای یاد شده نامتقارن

اگر خواهان برطرف کردن نابرابریهای مصنوعیِ برساخته شده توسط

بوده است .یعنی فن جنگیدن که در امتداد شکارگری جوامع ابتدایی قرار میگیرد،

جامعه میان دو جنس باشیم ،نخستی باید به این تمایز زیستشناختی میان زن و

بیشتر در انحصار مردان بوده و به همین خاطر نهادهای اجتماعی زاده شده از دل

مرد دقت کنیم و تبارنامهی آن نابرابریها را دریابیم .نابرابریهایی که بیشترشان

آن که ارتش و دولت هستند نیز اغلب مردانه بوده و زیر فرمان مردان قرار

ی
نه برحق هستند و نه توجیهی دارند ،اما با انکار نامستندِ شالودهی عینی و زیست ِ

داشتهاند .تا جایی که از دادههای معتبر و اسناد استوار بر میآید ،هرگز جامعهای

ظهورشان از بین نمیروند .این نکته بدیهی است که عضالنیتر بودن مردان یا
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آمادگی بیشترشان برای جنگیدن برتری ذاتیای در حریم اخالق و عقالنیت

سرنوشتهای تاریخی متفاوتی را تجربه کردهاند .اما بر این اساس نمیتوان یکی

برایشان به ارمغان نمیآورد ،به همان ترتیبی که توانایی زنان برای زادن فرزند و

را برتر و دیگری را پستتر شمرد ،یا به گناه استیالی مردانه یا به خفت

چیرگی بیشترشان بر زبان دلیلی بر جوهرهی برتر و اصیلترشان نیست .اینها به

فرمانپذیری زنانه سرزنششان کرد .فهم این تمایزها ضروری است ،چون ساز و

سادگی تمایزهایی زیستشناختی هستند که بنا به تکامل کارکردهایی بنیادین

کارهای تراوش نابرابری را در سرچشمههای زیستیاش نمایان میسازد .اما توجه

شکل گرفتهاند ،و در نظامهای اجتماعی دستاویزی برای برتری یا فرودستی قلمداد

به این شواهد و فهم آنچه که در گذشته رخ داده ،راهبردی برای عالج نابرابری

شدهاند.

و بیشینه کردن توازن و تعادل کارکردی میان دو جنس است .یعنی دلیلی برای
نتیجه این که فرادستی یا فرودستی مردان ،به قدر فرادستی و فرودستی

توجیه فرادستی یا فرودستی حقوقی و سیاسی یکی از دو جنس در آیمده به

زنان بیپایه و بیبنیاد است .داوری دربارهی برتری یا فرومایگی اخالقی و

دست نمیدهد .تاب نیاوردن ستمهای برساخته بر مبناهایی واقعی و عینی ،در

توانمندی و ناتوانی اجتماعی ،امری است که به شخصها و منها ارجاع میدهد

کنار تحریف نکردن آن مبناها و پرهیز از اعمال زور برای تولید همسانیهایی

و نه گروهههای متنوع و پرجمعیت انسانی .اگر جمعیت انسانی را در امتداد خط

فرمایشی ،درسی است که از مرور منابع و دادههای مستند میتوانیم بیاموزیم.

جنسیت تقسیم کنیم ،به دو نیمهی جمعیتی همتراز و هموزن و همسان میرسیم
که بیشک تمایزهایی زیستشناختی دارند و آشکارا در تداوم همانها
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یک طرف با پیشینهی تاریخی ایران زمین و ریشهدار بودن دانش و فرهنگ در این
سرزمین مقایسه کنیم ،و از طرف دیگر با حجم عظیم پول و ثروتی که صرف

شهر و فرهنگ

بنیادها و نهادهای شبهفرهنگیای میشود که در بهترین حالت هیچ کاری انجام
نمیدهند و افزودهای برای فرهنگ و دانش و هنر کشور تولید نمیکنند ،اگر که

روزنامهی همشهری ،شهریور ۱۳۹۶

سویههای خرافهپرور و لطمه زنندهاش را در نظر نگیریم!

س :شما به عنوان یک فرد موفق فکر میکنید امکانات شهر برای تحقیق

س :خودتان تا حاال از امکانات مراکز فرهنگی و امکانات شهر مثل

و پژوهش در حوزههای مختلف کافی هست؟ و فکر می کنید از ظرفیت

فرهنگسراها و ..برای یادگیری یا استفاده از سمینارها و  ...استفاده کردهاید؟

فرهنگسراها و سرای محله میتوان بیش از این استفاده کرد؟ پیشنهاد بفرمایید.

ج :بله ،فراوان .یکی از رخدادهای خوبی که طی دهههای گذشته انجام

ج :اگر منظورتان توزیع منابع مالی برای حوزهی دانش و پژوهش باشد،

شده ،تاسیس فرهنگسراها و خانههای محله در تهران و شهرهای دیگر است که

خیلی نمایان است که کافی نیست .یعنی اصوال سهمی از درآمد کلی کشور که

کارکرد قدیمی مراکز فرهنگی عمومی در شهرهای ایرانی را به نوعی احیا کرد.

برای امور پژوهشی و توسعهی علمی و فرهنگیِ جدی سرمایهگذاری میشود ،به

من هم بنا به فعالیتهایی که دارم هم مخاطب این برنامهها بودهام و هم از آن

قدری اندک است که تقریبا میشود گفت شرمآور است! به ویژه اگر آن را از

فضاها بسیار استفاده کردهام .هرچند طی سالهای گذشته و به ویژه دههی ۱۳۸۰
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س :به عنوان یک محقق که دقیق مسایل را بررسی میکند و زمانی هم

دو روند مشخص انحطاط این نهادها را داشتهایم .یکی اقتصادی شدنشان و

در منطقه  ۲ساکن بوده نقاط ضعف و قوت منطقه  ۲چیست؟

تبدیل شدنشان به مراکز برگزاری فعالیتهای پولساز که اغلب محتوای معنایی
اندکی دارند ،و دیگری ستانده شدنشان از حوزهی عمومی و بیرون کشیدنشان

ج :منطقهی  ۲شهرداری تهران بسیار جای ویژه و مهمی است .از یک

از دست سازمانهای مردمنهاد و پرمخاطب و سپردنشان به بخشهایی که اغلبشان

طرف به خاطر آن که بافت روستایی آن تا همین ده بیست سال پیش باقی بود و

دغدغههایی سیاسی یا اقتصادی دارند و تنها جنبههای خاصی از فرهنگ رسمی

توسعهی فضاهای شهری طی همین مدت با شتاب و تا حدودی دستپاچگی در

و دولتی را به صورت پوشش و زینت حفظ کردهاند.

آنجا انجام شد .از طرف دیگر به این خاطر که بنا به همین ساختار نسبتا گشودهی
قدیمیاش بخش مهمی از جمعیت فرودست مهاجر به تهران را به خود جلب کرد
و از این رو بافت جامعهشناسانهی بسیار ویژه و عجیبی تولید کرد که هنوز هم
بقایایش باقیست.
س :با توجه به تحصیل و فعالیتتان در حوزه اجتماعی فکر میکنید چرا
در این منطقه شاهد تجمع آسیبهای اجتماعی مختلف هستیم؟ دیگر حضور زنان
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خیابانی در میدان فرهنگ سعادت آباد و ستارخان و ...همچنین معتادان بیخانمان

شهرهای بزرگ ،و در دههی کنونی خشکسالی و بحران محیط زیست به ریشهکن

 ...حضور بیش از حد دستفروشان و متکدیان در سهرک غرب و سعادت آباد و...

شدن جمعیت و متمرکز شدناش در شهرهای بزرگ منتهی شده است .بسیاری از

ج :ببینید ،از این نظر که میگویید ،باید کل تهران و حتا شهرکهای

عوارضی که میگویید پیامد این حرکت جمعیتی است .در منطقهی  ۲سه ویژگی

اقماریاش را به صورت یک سیستم پیچیدهی در هم تنیده دید .چون بدون این

خاص داشتهایم که این جنبشها را تشدید کرده و باعث شده پهنهی این منطقه به

نگاه بسیاری از مسائل دربارهی بافت شهری و رفتارهای جمعی ساکنان یک محله

صورت بخشی مهمانپذیر و مکندهی جمعیت شناور عمل کند .یکی باقی ماندن

به شکل شفاف و دقیق در قالب پرسش صورتبندی نمیشوند و بنابراین پاسخ

فضای غیرشهری و نیمساخته یا ناساخته تا دههی  ۱۳۸۰بود که حاشیهنشینیهایی

هم نمیگیرند .حقیقت آن است که ما از ابتدای دههی  ۱۳۴۰و به دنبال انقالب

از جنس محلهی کامپ را ممکن میساخت .دوم بافت خاص روستایی و سنتیای

سپید محمدرضا شاه با یک موج جمعیتی روبرو هستیم که هجومی از روستاها به

بود که مثال در محلهی طرشت قدیم میبینیم و با احداث بزرگراهها و تبدیل باغها

شهرها و از شهرهای کوچک به بزرگ را به دنبال داشته است .تقریبا در هر دهه

به برجها عمال یک سیستم زنده و پویای مدیریت خودجوش فضا را منقرض کرد.

این موج توسط رخدادهای مهمی تقویت شده و تداوم یافته است .در دههی

سوم توسعهی طبیعی شهر تهران که در سمت غرب و شمال شتاب بیشتری دارد

 ۱۳۵۰جریان انقالب و کشمکش با دولت مستقر ،در دههی  ۱۳۶۰کوچ

و بنابراین این منطقه را کانون ساخت و سازهای شهری قرار داده ،و این به خودی

جنگزدگان ،در دههی  ۱۳۷۰انباشت سرمایههای مربوط به بازسازی کشور در

خود به گران شدن زمین ،باال رفتن تراکم جمعیت ،و دگردیسی جمعیت و فیزیک



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

شهری منتهی میشود .عوارضی که گفتید پیامد این تحوالت هستند و عادی است

س :چقدر اهمیت دارد که مردم با تاریخ کشور و حتی محله خود آشنا

که در چنین شرایطی در شکافهای ناشی از گذار نظمها به هم چنین مواردی هم

شوند؟ این آشنایی چه تاثیری در نگاه آنها نسبت به محل زندگی و مسولیتشان

النهگزینی کنند.

دارد؟
ج :اصوال نکته در اینجاست که واحد باستانی و قدیمی شهرهای ایرانی
یعنی محله در حال انقراض است .آن شبکهی اجتماعیای که از همسایگان آشنا
و پشتیبان هم تشکیل میشد ،طی دو سه دههی گذشته دچار فرسایش شده و به
نوعی اتمیزه شدنِ افراطی واحدهای مسکونی منتهی شده است .احیای محله و
بازسازی فرهنگ جمعی میان همسایگان و همنشینان یک منطقه کاری دشوار و
پیچیده است که به نظر نمیرسد کسی در شرایط آشوبناک امروزین دربارهاش
فکر کند.
س :خودتان تا حاال برای پیگیری مشکالت محل زندگیتان با  ۱۳۷یا
 ۱۱۰تماس گرفته اید؟ اگر بلی برای چه مشکالتی.
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برای تردد از اتومبیل شخصی استفاده میکنید یا وسایل حمل و نقل عمومی؟ در

اهالی برگزار کند؟ و اصوال این کار چقدر ضرورت دارد؟ (مثل محله طرشت یا

هر صورت چرا.

حتی محله های جدید مثل سعادت آباد)

ج :راستش خودم تا به حال با این شمارهها تماس نگرفتهام ،و در کل

ج :بله ،بیشک میتواند و چنین کاری برای احیای مشارکت مردمی در

مشکالت بسیار اندکی دارم که اغلب خودم حلشان میکنم .به خاطر وضعیت

فضای شهری و هویتبخشی به بافت یکنواخت و هویتزدودهی شهر ضرورت

ترافیک تهران خودروی شخصی هم ندارم و چون محل کار و زندگیام یکی

دارد .ما موسسهای داریم به نام خورشید که در آن از هجده سال پیش برای

است ،به ندرت از خانه خارج میشوم ،برای ترابری هم بیشتر از مترو استفاده

پژوهش و برنامهریزی برای بازسازی هویت ایرانی در سطوح متفاوت کارهایی

میکنم .دلیل کلی این الگو پرهیز از اتالف وقت در ترافیک است ،و این که در

کردهایم .بخش مهمی از دغدغهی خاطرمان که هم آسیبشناسیها را به دست

مترو تکانهای صندلی کمتر است و میشود کتاب خواند!

میدهد و هم کلید درمان دردهاست ،به بافت شهری و سازمانیافتگی فضایی

س :تا حاال درباره فرهنگ و هویت محلههای تهران هم تحقیقات

فعالیتهای انسانی مربوط میشود .منتها دستکاری در این حوزه کاری دقیق و

کردهاید؟ فکر می کنید شهرداری میتواند تورهای محلهگردی با هدف آشنایی با

دشوار است و باید سنجیده و خالقانه انجام شود ،و برنامهای دراز مدت را هم

هویت و تاریخ شفاهی محله و حتی برای آشنایی با افراد مهم و تاثیرگذار ،برای

میطلبد که نهادهای شهری پیگیرانه دنبالش کنند .مثال ما زمانی برای شهرداری
منطقهی  ۹که تقریبا روبروی منطقه  ۲قرار گرفته بازیای طراحی کرده بودیم که
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اهل محله به کمکاش در بستر داستانی مثل هفت پیکر نظامی هویت محلهایشان

س :شما در رشته های مختلفی تحصیل و تحقیق کرده و حتی در

را بازیابی کنند .اما پروژه در عمل نیمهکاره ماند و شهرداری همت چندانی برای

زمینههای مختلفی نوشتهاید .مثال جامعهشناسی و از طرفی حشرهشناسی .کتاب

اجرایش نشان نداد.

درباره کورش کبیر و کتاب درباره طنز و خنده .کمی در این باره بفرمایید .چه
ضرورتهایی احساس کرده بودید در این زمینهها.
ج :اول این را بگویم که من حشرهشناس نیستم .من یک کارشناسی ارشد
زیستشناسی با گرایش فیزیولوژی اعصاب دارم و بعد یک ارشد جامعهشناسی
با گرایش فرهنگی و در نهایت دکترای جامعهشناسی با گرایش سیاسی گرفتهام.
به شکل مجازی هم دو رشتهی  classical studiesو  biblical studiesرا
خواندهام ،که در عرف دانشگاهی ما بیشتر به تاریخ فرهنگ و اسطورهشناسی
نزدیک است .عنوان حشرهشناس را تا جایی که دیدهام کسانی به من منسوب
میکنند که ظاهرا با دانشهای تجربی آشنایی ندارند و این کلمه به نظرشان عجیب
و غریب میرسد و احتماال با اشاره به آن میخواهند انسجام کارهایم را مشکوک
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س :کمی درباره محل تولد و روزهای زندگی در منطقه  ۲بفرمایید .کدام

بنمایند .این البته جدای از آن است که حشرهشناسی دانشی بسیار جذاب و بسیار

محله منطقه  ۲ساکن بودید و این منطقه مشکلی داشت که نقل مکان کردید؟

ارزشمند است و من هم به آن بسیار عالقمندم و مدت کوتاهی در دانشگاه
تدریساش هم کردهام ،اما تحصیالت و شغلم در آن زمینه نبوده .کارهایی هم که

ج :من در محلهی فیشرآباد قدیم تهران به دنیا آمدهام ،جایی که امروز

انجام دادهام در واقع یک پروژهی کالن و گسترده است که هدف نهاییاش

خیابان سمیه نامیده میشود .اما ده سال را در محلهی طرشت زندگی کردم و آن

بازخوانی محتوای معنایی نهفته در حوزهی تمدن ایرانی است ،و بازتعریف کردن

دوران از خوشترین روزهای زندگیام بوده است .یعنی حاال که بیست سال

«منِ ایرانی» در زمانهی اکنون .هرچه گفتهام و نوشتهام در نهایت به همین هدف

است در شهرک اکباتان مینشینم ،همچنان پیوندهایم با محلهی طرشت قطع نشده

مرکزی یعنی بازخوانی و بازسازی هویت ایرانی مربوط میشود .حاال این بحث

و هنوز هم برای دویدن و ورزش به کوچهباغهای باقی مانده از طرشت میروم.

به شاخههای مختلف مربوط میشود ،یعنی کارهایم یک هستهی جامعهشناسی

س :برای تحفیقات تاریخی و کال در زندگی اتفاق خاصی افتاده که نگاه

دارد ،با پیوندهایی به روان-عصبشناسی ،که مدل نظری سیستمیای را نتیجه

تان را به زندگی تغییر دهد؟ لطفا توضیح بفرمایید.

داده که در زمینههای بازخوانی تاریخ ،صورتبندی اساطیر و تدوین نظام فلسفی

ج :فراوان و با بسامدی بسیار .داستانش طوالنی است و در این

ایرانشهری به کار بسته شدهاند.

گفتگویمان نمیگنجد...



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

زندگی :خودسازماندهی ناپایدار محلولی آبی!

س :اگر بخواهید یک داستان در مورد منطقه دو بنویسید درباره چه چیزی
یا چه فردی خواهد بود؟

فقر /ثروت :نامتقارن بودنِ افراطی در ارضای میلهایی متقارن...

ج :دست بر قضا چند داستان کوتاه و مجموعهای از روایتهای
زندگینامهای را دربارهی محلهی طرشت نوشتهام .یکی که از همه قدیمیتر است
داستان «جن حمام» است ،دربارهی حمامی عمومی که هنوز هم خوشبختانه در
محلهی طرشت باقی مانده.
چند کلمه و چند پاسخ کوتاه .لطفا نظرات را درباره این کلمات در چند کلمه
بفرمایید.
سفیدبالک :کفشدوزک! (اگر باز حرف حشرهشناسیام را وسط نمیکشید ،دشمن
طبیعی این آفت است و بهترین راه برای کنترل بومشناختیاش)...
هویت :شبکهی شباهتها و تفاوتهای میان ما و دیگران
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که همین کار را با روشی عقالنی یا اعتقادی به انجام میرساند ،شیوهی اسطوره

اسطوره و خیال

برای برآورده کردنِ این کارکرد بنیادین« ،خیال کردن» است .یعنی از راه شاخ و
برگ دادن به داستانهایی اغلب ناممکن چنین میکند که در زمانی بسیار دوردست
و مکانی آشنا اما دگردیسی یافته جاری میشوند .در این معنا اسطوره به راستی

مجلهی سینما و ادبیات ،سال چهاردهم ،شمارهی  ،۶۱تیر و امرداد ۱۳۹۶

شباهتی با رویا دارد .چرا که آشنا بودن مکان و بریدگی و انتزاع زمان را در
بسیاری از رویاها میبینیم و آن الگوی خالقانه و بازیگوشانهی روییدن شاخ و

 .۱اسطوره را گاه به رؤیا تشبیه کردهاند ،و اگر چنین شباهتی برقرار باشد،

برگهای جزئیِ روایی بر تنهی زندگینامهی قهرمانان ،هنگام خواب دیدن نیز تجربه

باید اسطوره را رؤیایی جمعی دانست که اعضای یک جامعه دستهجمعی آن را

میشود.

بر میسازند .اسطوره کالنروایتی الیه الیه ،خیالانگیز و رمزنگارانه است که بر

با این همه اسطورهها روایتی اجتماعی هستند و نمونهای غایی از

محور کردار قهرمانانی انسانریخت شکل گرفته و به پرسشهایی بنیادین و مهم

برساختههای فرهنگی محسوب میشوند .یعنی از مؤلفی یگانه استقالل دارند و

دربارهی خاستگاههای زیستجهان مردمان پاسخ میگوید .اسطورهها تبارنامهی

در زمانی بسیار طوالنی توسط همگان روایت میشوند .در تمام تمدنهای بزرگ

نظمهای هنجارین و شناسنامهی مناسک و آیینها و دالیل توجیه نظمهای سیاسی

جهان –به استثنای ایران که دربارهاش سخن خواهیم گفت -نام و نشان کسی که

و دینی مستقر بر یک جامعه را صورتبندی و بیان میکنند .بر خالف فلسفه و دین
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برای نخستین بار داستانی را ابداع کرده مشخص نیست .روایتهای اساطیری از

اسطوره در نهایت روایتی است در کنار روایتهای دیگر .یعنی شیوهای از

خالقیت همهی مردم بر میخیزد و هر راوی و هر نقالی به میل خود جزئیاتی در

صورتبندی معنا و شعبهای از پیکربندی پرسشهای بنیادین و پاسخهای

اینجا و آنجا به داستان اصلی میافزاید و این انتخاب طبیعیِ حاکم بر سطح

سرنوشتساز در جامعه است .شیوهای که باید در کنار علم و دین و هنر نگریسته

فرهنگ و رقابت همانندسازانهی میان منشهاست که تعیین میکند در نهایت کدام

شود ،و شعبهای که همانند این شاخهها ،پیوندی انداموار با بقیه برقرار میکند.

روایت به کرسی بنشیند و به شکلی فراگیر توسط مردمان روایت شود و به رکن

اسطوره روایتی داستانی است که قهرمانان و ضدقهرمانانش را همگان میشناسند

اساطیر آن جامعه بدل گردد.

و همچون سرمشقی شخصی و الگویی برای زیستن از زندگینامههایشان استفاده
میکنند .داستانی که از سویی تخیل در آن موج میزند و بنابراین نمیتواند دعوی
حقیقتنمایی چندانی داشته باشد ،و از سوی دیگر اغلب همچون آبشخوری غنی
و بستری بارور برای ظهور و بالیدن دستگاههای نظریِ علمی و دینی عمل میکند،
که با تعصبی بیشتر و شفافیتی افزونتر دستیابی به حقیقتی را ادعا میکنند.
اسطورهها بیشتر در سطح منها نظم اجتماعی پدید میآورند .یعنی از راه معنادار
کردن زیستجهان با شیوهای گرم و صمیمی و تا حدودی کودکانه کردارهای
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تک تک افراد را دگرگون میسازند .از این رو با دین و علم که ساختاری حساب

فانتزی نیز برایش به کار گرفته میشود .روایتهایی که محورشان خیالپردازی

شده و سنجیده دارند و در بافتی نهادین و سازمانی معنا میزایند و پخش میکنند،

دربارهی وضعیتهای ممکن ،ولی نامحتمل از دنیاست .در دوران جدید از ابتدای

متفاوت هستند .اسطورهها از راه تحریک قوهی خیال و به شکلی سرراست و

قرن نوزدهم با شدت گرفتن جنبش رمانتیکها توجهها به این شیوه از

بیواسطه و نیمههشیارانه منها را هیجانزده میکنند و احساسات گوناگون را بر

داستانپردازی فراگیر شد و روایتهایی از این دست که تا پیش از آن کودکانه و

میانگیزانند و به همین دلیل اغلب به شکلی نانویسا و شفاهی ،در ارتباطی رویارو

بدوی و حاشیهای قلمداد میشدند ،کم کم به مرکز میدان ادبیات مهاجرت کردند.

و عینی میان انسانها زاده میشوند و انتقال مییابند.

در میانهی قرن نوزدهم وقتی آثار ماندگاری مانند دراکوالی برام استوکر و
فرانکشتین ماری شلی و دکتر جکیل و مستر هاید انتشار یافت ،سبکی از

 .۲سبکی از ادبیات داریم که از دیرباز در بسیاری از تمدنهای کهنسال

داستانهای خیالانگیز رواج یافت که امروز ژانر وحشت خوانده میشود و ادامهی

وجود داشته ،اما در دوران معاصرمان شکوفایی و گسترشی بینظیر یافته و دور

روایتهای ترسناک قرن هجدهمیای بود که گاه مانند فائوست گوته سویهای

نیست اگر بگوییم شکلِ غالب از روایتهای داستانی عام و فراگیر در تمدن مدرن

فلسفی و اخالقی به خود میگرفت .تقریبا همزمان با این جریان ،ژول ورن و اچ

محسوب میشود .این رده از روایتهای باستانی را روی هم رفته میتوان با

جی ولز سبک داستانهای علمی-تخیلی را به کرسی نشاندند و این شیوه از

برچسب «خیالانگیز» مشخص ساخت و این همان است که اغلب تعبیر فرنگی

داستانپردازی را که برای دیرزمانی حاشیهنشین و غیرجدی قلمداد میشد ،به
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بدنهی ادبیات رسمی پیوند زدند .از ابتدای قرن بیستم ادبیات خیالانگیز با رواج
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
داستانپردازی دنیای مدرن تبدیل شدند .به شکلی که امروز بدنهی فیلمهای
پرطرفدار و مشهور عناصری خیالپردازانه از سبک علمی-تخیلی یا وحشت یا
خیالی را در خود نمایان میسازند .فیلمهای نامداری مثل ماتریس (،)Matrix
حلقه ( )Ringو ارباب حلقهها ( )Lord of the Ringsنمونههایی از این آثار

در دهههای پایانی قرن بیستم و به ویژه دو دههی گذشته ،یک رسانهی

هستند که ممکن است مانند ماتریس یکسره در درون صنعت سینما برساخته شده

نوظهور در کنار سینما به یاری داستانهای خیالانگیز آمد و آن بازی بود .صنعت

باشند ،یا مثل حلقه از اسطورههای بومی (در اینجا ،ژاپنی) برآمده باشند و یا مانند

بازی که تازه در سالهای چرخش هزارهی میالدی اهمیت یافت ،به سرعت یکی

ارباب حلقهها نخست اثری ادبی در سبک خیالی بوده باشند و بعدتر مورد اقتباس

از پولسازترین و مهمترین رسانههای امروز را پدید آورد و از داستانها و

سینمایی قرار گرفته باشند.

روایتهایی تغذیه کرد که بدنهشان خیالانگیز بودند .ظهور صنعت بازی در واقع
ادامهی تکوین و تحول مفهوم «دوران کودکی» بود که از نیمهی قرن نوزدهم در



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

اروپا آغاز شد و همزمان با توسعهی اقتصادی جوامع مدرن ،مصرف کننده بودنِ

یا آخرالزمانی داشته باشد ،و گاه عناصری فراطبیعی و خرافی مانند مردههای از

کودکان و فراغتشان از کار را به رسمیت شمرد و به این ترتیب تولید فراوردههایی

گور در رفته و خونآشامها را یکسره از نو بازسازی کرده و در زمینهای علمی و

فرهنگی را ویژهی کودکان مجاز دانست .توسعهی صنعت اسباببازیسازی،

عقالنی بازسازی کنند .چنین است که خونآشامهایی که برام استوکر دربارهشان

پیدایش مجلههای کمیکاستریپ و در نهایت شکلگیری پویانمایی

داستانپردازی میکرد و در اصل از داستانهای محلی ترسناک روستاییان رومانی

( )animationو سینمای کارتونی همگی پیامدهای این چرخش جامعهشناسانه

و مجارستان برآمده بود و مضمونی وهمانگیز و دینی داشت ،در سری فیلمهای

هستند .ناگفته پیداست که پیوند استوار روایتهای کودکانه با خیالپردازی نیز یکی

«تیغ» ( )Bladeیا «جهان زیرین» ( )Underworldبه تاثیر عاملی بیولوژیک

از نیروهایی بود که در این میان به تثبیت و شاخهزایی ادبیات خیالانگیز یاری

در خون حمل شود ،یا قصهی زامبیها که در روایتهای ترسناک ادیان قبیلهای

رساند.

آفریقایی ریشه دارد ،در فیلمهای پرشمار سالهای اخیر به طور یکدست با تاثیر
ویروسی بر سیستم عصبی زامبیها بازتعریف شود.

داستانهای خیالانگیز شیفتگی دوگانهای دربارهی گذشته و آیندهی
دوردست دارند و به شکلی ناسازگون هم دستاوردهای علمی و فنی را در مرکز

به این ترتیب گرایش نمایانی به «علمیسازی» روایتهای خیالانگیز طی

توجه خود قرار میدهند و هم به عناصر علمستیزانه و خرافی میلی نمایان دارند.

دهههای اخیر شکل گرفته است .چنان که گفتیم گرایش مشابهی در زمینهی بسط

ترکیب این گرایشهاست که باعث میشود زمینهی این روایتها اغلب بافتی تاریخی

زیباییشناسی این روایتها در کار بوده که بیشتر از پیوند خوردن شیوهی روابط
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به رسانههای نو و ترکیب شدناش با سینما و بازی و مجلههای کمیک استریپ

 .۳داستانهای خیالانگیز مدرن در تمام سبکهای متنوعشان و در همهی

برآمده است .در این میان پیوند مشابهی میان داستانهای خیالانگیز و دین را هم

جلوههای فنی و رسانههایی که در آن انتشار مییابند ،شباهتی با اسطورهها دارند.

میبینیم .چنان که بخش عمدهی این داستانها مضمونی دینی یا چالشهای فلسفی

در هر دو مورد با روایتهایی خیالانگیز ،نامحتمل یا گاه ناممکن سر و کار داریم

و اخالقی برآمده از آن را در خود میگنجانند .به همان ترتیبی که داستان

که به خاطر هیجانی که تولید میکنند و دامنهای پهناور از امکانهای ذهنی که بر

فرانکشتاین ماری شلی را میتوان کنایهای انتقادی به آفرینش انسانِ گناهکار به

مخاطب میگشایند ،مورد توجه و عالقهی عمومی هستند .در هردو با سبکی از

دست خداوند خواند ،سری فیلمهای ویرانگر ( )Terminatorآشکارا در بافتی

روایت سر و کار داریم که رخدادهای غیرمعمول و گاه غیرمعقول را در خود

مسیحایی داستانی آخرالزمانی را روایت میکنند و در ماتریس نیز داستان همچنین

میگنجاند ،و مرکزیت قهرمانی انسانریخت و افسانهای را هم در هردو میبینیم.

است.

در ضمن این را هم باید در نظر داشت که در هردو مورد با طرح و پاسخگویی
به پرسشهای بنیادین روبرو میشویم ،بی آن که از شکاکیت خسته کننده و دقت
و پیچیدگی فرسایندهی پاسخهای علمی ،یا از خشکی و تعصب پاسخهای دینی
نشانی در کار باشد.



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

اگر اسطورهها را شیوهی رؤیابینی جمعی مردمان جهان باستان بدانیم،

هستهی مرکزی خود عنصری اساطیری دارند که همتاهایی دیرپا و جا افتاده در

شاید بتوان بدنهی ادبیات و روایتهای خیالانگیز و فانتزی را رویایی جمعی

جهان پیشامدرن داشته است .رویارویی پدر و پسر و کشته شدن پدر به دست

دانست که مردمان در عصر مدرن به شکلی گروهی آن را تماشا میکنند.

پسر در جنگ ستارگان از این زاویه بازسازی همان قصهی زئوس و ازوپ و

شباهتهای میان این دو در حدی است که دور از ذهن نیست اگر بگوییم ادبیات

ضحاک است ،و جستجوی گنجی با آثار جادویی در ایندیانا جونز چیزی جز

خیالانگیز تناسخی تازه و شکلی نوظهور از همان اسطورههای کهنسال هستند.

تکرار افسانهی جام مقدس و شهسواران آرتوری نیست ،که خود ادامهای از

یعنی گویا در قیاس دو زمینهی اسطوره و روایت خیالانگیز ،در اصل با یک

داستان کهن جام جم است و خاستگاهی ایرانی دارد.

پدیدار روبرو باشیم .پدیداری که در دوران پیشامدرن به شکلی صورتبندی و

با این شرح ،وقتی به ادبیات خیالانگیز امروزین و جلوههای گوناگون

ابراز میشده و در عصر مدرن در پیوند با رسانههای تازه و فناوری نو ،شیوهی

عرضه شدناش در رسانههای متفاوت مینگریم ،باید حتما به خاستگاههای

بیان و قالب رواییاش را دگرگون ساخته است .بی آن که چارچوب کلی و

اساطیری داستان و عناصر دیرینه و آشنای قدیمیاش بنگریم ،تا بتوانیم به تحلیلی

محتوایش تفاوت چندانی کند.

عقالنی و درست از موضوع دست یابیم .این توجه به سویهی اساطیری ادبیات

کارِ ردیابی محتوای اساطیر کهن در روایتهای خیالانگیز مدرن ،به همین

فانتزی تنها به پژوهشهای متنشناسانه و نقدهای ادبی و سینمایی مربوط نمیشود،

خاطر شدنی و بارآور است .تقریبا همهی روایتهای موفق و نامدار خیالانگیز در

که در مرحلهی آفرینش اثر نیز اهمیت دارد .یعنی اگر آفرینندهی روایتی خیالانگیز



سیمرغ/شمارهی پنجاه و نهم /مهر ماه هزار و سیصد و نود و

پیشاپیش از منابع غنی اسطورهای تغذیه کرده باشد ،مانند تالکین شاهکاری پیچیده

 .۴ایران زمین خزانهای بیمانند و بسیار غنی از اساطیر را در حوزهی

و ماندگار خلق خواهد کرد ،و اگر چنین نکند به روایتی خام و سطحی میرسد

فرهنگیاش جای داده ،که پرداختن به آن فضایی و مجالی بیشتر میطلبد .با این

که به رونوشتی از روایتهای موفق دیگر مینماید و دیری نخواهد پایید .چرا که

همه اهمیت این گرانیگاه تولید معنا در سطح جهانی چندان است که میشاید در

در دنیای روایتهای خیالانگیز نیز درست مانند اقلیم اسطورهها ،انتخاب طبیعی

اینجا چند جملهای دربارهاش بنویسیم.
ایران زمین در حال حاضر دیرپاترین و کهنترین تمدن جهان است که

بیرحمانهای برقرار است که تکامل و بقا و فنای منشهای حامل معنا را تعیین

بیش از پنج هزار سال به طور پیوسته و پایدار تداوم داشته است .این بدان

میکند.

معناست که تنها از نظر دوام و قدمت ،این حوزهی تمدنی قلمروی است که
انباشتی از منشهای فرهنگی و الیهگذاریای از روایتها و داستانها را در زمانی
بسیار طوالنی ممکن ساخته است .به همین خاطر هم اساطیر ایرانی تفاوتهایی
بنیادین و ریشهای با اساطیر سایر تمدنها دارند ،و هم روایتهای خیالانگیزی که
از دلشان زاده شده تمایزی با دستاوردهای فرهنگی سایر تمدنها را نشان میدهد.
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حقیقت آن است که اساطیر هندی و یونانی و رومی و چینی به خاطر

یافت میشود هم با آن که بسیار جالب توجه هستند و دنبالههایش در چین و

سیطرهی رخدادهای جادویی توضیحناپذیر ،برجستگی نقش خدایانِ انسانریخت،

اروپا تعیینکنندهی روایتهای بسیار بود ،در ایران زمین چندان نپایید و در نهایت

و غیاب مفاهیم انتزاعی و سوگیریها اخالقی شباهتی چشمگیر با هم دارند .در

تنها در برخی از روایتهای صوفیانه انعکاس یافت .در مقابل روایتهایی مانند

این میانه ،تمدن ایرانی که در محل تقاطع این فرهنگها برنشسته و کهنترین پیوستار

شاهنامه و هفت پیکر و خسرو و شیرین نظامی و مثنوی معنوی موالنای بلخی و

تمدنی را در کنار قدیمیترین ساختهای نهادین (از جمله دولت) پدید آورده،

حدیقه الحقیقهی سنایی و منطقالطیر عطار و داستانهای سهروردی همتایی در

اساطیری یکسره متفاوت را در دل خود پرورده است .روایتهایی از جنس آنچه

اساطیر تمدنهای دیگر ندارند.
به نظر من آنچه روایتهای اساطیری اصلی ایرانی را از متون همتای غربی

در مهابهاراتا و ایلیاد و انهئید در ایران زمین هم وجود داشته و دارد ،اما همواره

و شرقیشان متمایز میکند را میتوان به فشردگی در سه عنوان خالصه کرد:

داستانهایی دست دوم و سوم و حاشیهای قلمداد میشده است .این روایتهای
اساطیری از نظر سطح پیچیدگی و بافت روایت و مضمونهای مرکزی با

نخست :در روایتهای انسانی مسیر جریان یافتن خیال افقی است ،نه

گشتاسپنامه و اسکندرنامه و گاه با داستانهای عامیانهی حسین کرد شبستری

عمودی .یعنی به جای آن که به دنیاهای تخیلی و عرصههای روحانی موهوم

همسانی دارند که همگی در حاشیهی روایتهای اساطیری اصلی ایران قرار

اشاره کند ،در درون گیتی و در شکافها و تهیاهای مفهومی وابسته به دنیای عینی

میگیرند .رنگینترین و خیالانگیزترین روایتها از این دست که در متون مانوی

و ملموس جریان مییابد .نیروهای جادویی توضیحناپذیر و متافیزیکی در
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روایتهای ایرانی تقریبا غایب هستند و آنجا هم که اشارهای بدان میرود –مانند
سیمرغ و دیوها در شاهنامه -راوی تاکید دارد که باید همچون نمادی بدان
نگریست و هرچه از عقالنیت خارج بود را باید در آن به معنایی مجازی حمل
کرد .این پرهیز از «ایزدِ برنشسته در ماشین» ( )Deo ex machinaکه نزد
ارسطو سفارشی دراماتیک بود ،در ایران زمین از همان ابتدای کار قاعدهای فراگیر
تلقی میشده است .چنان که ریشههایش را در متون اوستایی و روایتهای پهلوی

دوم :انسان در اساطیر ایرانی برجستگی کامل و غلبهای مطلق دارد.

نیز میتوان یافت .یعنی اساطیر ایرانی به شکلی نامنتظره عقالنی و خردمدار هستند

روایتهای اساطیری ایرانی دربارهی انسان است و خدایان در آن نقش چندانی ایفا

و از میدان دادن به نیروهای جادویی و موجودات فراطبیعی در حد امکان پرهیز

نمیکنند .در دورانهای باستانی و متون اوستایی و پهلوی ایزدان در کنار دیوان

میکنند ،و به جای آن عناصر طبیعی را به مرتبهی نمادهایی سنجیده و عقالنی بر

به جلوهها و نمودهایی از نیروهای روانشناختی انسانی تبدیل شده بودند و در

میکشند ،چنان که در پرندگان سخنگوی منطقالطیر یا سیمرغ و اژدهای شاهنامه

دورانهای بعدی به ایزدی یگانه ،دوردست ،انتزاعی و فلسفی دگردیسی یافتهاند

میبینیم (که نماد نیروهای طبیعی نیکو یا خطرناک هستند).

که در هر صورت نقش کلیدیای در پیشبرد داستانه ابر عهده ندارد .این مرکزی
بودن جایگاه انسان و اهمیت تصمیمهای شخصی و موضعگیریهای فردیاش از
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چارچوب نظری باستانی ایرانیان بر میخیزد که ارادهی آزاد و اختیار برای انسان

و اخالقی به این شکل پیچیده در اسطورهها رمزگذاری شوند ،و اغلب زمینههای

قایل بودهاند و این باور در دو و نیم هزاره در برابر حملههای گوناگون رویکرد

دانشمدار یا دینی برای انتقالشان به کار گرفته میشوند .اساطیر ایرانی به خاطر

مصری-یونانی-رومی جبرگرایی یزدانشناسانه ،یا نگرش هندی-چینی اجبار

گرایش و پیوندی که با فلسفه و اخالق دارد با اساطیر همهی تمدنهای دیگر

اسطورهای تناسخمدار دوام آورده و مقاومت ورزیده است.

تفاوت دارد و غنا و پیچیدگیاش تا حدودی از اینجا بر میخیزد .آن شیوهی

سوم :در اساطیر ایرانی با الیههایی بسیار پرشمار از رمزگذاری و

کنایی و کودکوارانهی اشاره به پرسشهای بنیادین و پاسخگویی بدان که در

نمادپردازی سر و کار داریم و محتوایی اخالقی و فلسفی در کار است که در

حالت عادی در اسطورهها میبینیم ،در ایران زمین تنها در روایتهای عامیانه و

سایر اسطورهها یافت نمیشود .در روایتی مانند حلقهی نیبلونگن یا بئوولف با

حاشیهای دیده میشوند و در بدنهی اصلی اساطیرمان بنمایههایی بسیار غنی از

داستانی تخت و ساده سر و کار داریم که رویارویی پهلوانی با دشمنانش را

معناهایی میبینیم که در سایر تمدنها –اگر موجود باشند -در بستر دین و علم و

روایت میکند .در حالی که در روایتهایی مانند حدیقه الحقیقه یا منطقالطیر که

فلسفه صورتبندی میشوند.

کمابیش همزمانشان هستند ،هستهای معنایی داریم که مفاهیمی فلسفی و اخالقی

این سه رکن یعنی پرهیز از خرافه ،مرکزیت انسان ،و تاکید بر مضمونهای

را صورتبندی میکند و با رمزگذاری الیه الیهشان در قالب روایتی پیچیده

فلسفی و اخالقی عناصری هستند که اساطیر ایرانی را از روایتهای کهنسالِ سایر

بیانشان میکند .باید به این نکته توجه داشت که اصوال قرار نیست مفاهیم فلسفی

تمدنها متمایز میسازند .این را میدانیم که کمابیش سراسر ادبیات خیالانگیز
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امروزین و دستاوردهای گیرا و باشکوه امروزینش از اساطیری تغذیه کرده که

بزرگی است که کسی با خیال رویایی که به دیگری تعلق دارد سر به بالین بگذارد

تبارنامهای یونانی-رومی و بافتی مسیحی-یهودی داشتهاند .اسطورههای یاد شده

و خطایی بزرگتر است اگر رویایی که خود دیده را شبیه به آنچه دیگران دیدهاند،

در ایران زمین هم وجود داشته و دارند و بخش مهمیشان (به ویژه متون عبرانی)

بازگو کند .یک نشانهی برخورد خردمندانه و درست با پرسشهای بنیادین و

اصوال در ایران زمین تدوین شده و شکل گرفتهاند ،هرچند هرگز بدنه و شاخهی

پاسخهای ممکن برایشان ،آن است که نخست ویژه بودن پرسشها و خودانگیخته

اصلی صورتبندی اساطیر ایرانی قرار نگرفتند .اینها همه از آن رو اهمیت دارد که

بودن پاسخها را به رسمیت بشناسیم ،و این کاری است که اسطورهها در هر

ارزش و کارکرد اساطیر ایرانی در آفرینش معناهای نو و باالندن ادبیات خیالانگیز

اقلیمی به شکلی و در هر فرهنگی به زبانی انجام میدهند .چه بسا بازیابی ارزش

و گسترده ساختنِ دستاوردهایش را گوشزد میکند.

و کارآیی اساطیر ایرانی زمانی ممکن شود که ایرانیان بیاموزند در بستر خود
بخوابند و رویای خویش را ببینند و همان را به بهترین شکل روایت کنند .چنان

اسطوره رویایی است که مردم یک جامعه دسته جمعی میبینند ،و ادبیات

که پیشینیانشان چنین کردند ،و چنان دستاوردی از خویش به جای گذاشتند.

خیالانگیز روایتی است که پس از بیداری از آن رویا برای هم تعریف میکنند.
هیچ کسی را نمیتوان یافت که رویای کسی دیگر را ببیند ،و به همین ترتیب
فرهنگها و تمدنها نیز هریک ذهنیت خود را و بافت معنایی ویژهی خود را در
بستر تاریخشان پدید میآورند و بر آن مبناست که رؤیایی ویژه میبینند .خطای
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ن گارخاهن :رخسارِ عنکبوت!
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گوشزدی دربارهی سیمرغ
سیمرغ نشریهایست که به عنوان هدیهی کوچکی برای دوستانم منتشرش
میکنم ،و شادمان میشوم اگر دوستانم آن را برای دوستانشان بفرستند .چرا که
دوستانِ دوستان من ،دوستان من هم هستند .آسانترین راه دریافت سیمرغ آن
است که در کانالام بر تلگرام ( )https://telegram.me/sherwin_vakiliعضو
شوید .هرچند آن را بر تارنمای شخصیام ( )www.soshians.irنیز منتشر میکنم.
لطفا بازخوردها ،نقدها و پیشنهادهایتان دربارهی سیمرغ را برایم به
نشانی  sherwinvakili@yahoo.comیا بر تلگرام به شناسهی
@sherwin_vakiliبفرستید.



