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سیمرغ/شمارهی شصت و یکم /آذر ماه هزار و سیصد و نود و

سیاسی خود پیوند بزنند .گروهی دیگر هم هستند که به خاطر ایدئولوژی
مارکسیستی انترناسیونالشان ،یا تصورات شبهمذهبی پانعربیشان دچار چشمانی

سرمقاله

کم سو هستند و مرزهای میان تمدنها را در جغرافیا ،یا امتداد تمدن ایرانی در

چرا هفتم آبان روز مهمی است؟

تاریخ را به فراسوی مرزهای مکانی امروزین یا مرزهای زمانی  ۱۴۰۰سال گذشته

طی سالهای گذشته یک جریان اجتماعی رشد یابنده و شکوفا با تمرکز بر

تشخیص نمیدهند و به ظاهر از سرِ نفهمیدن موضوع با آن مخالفتی دارند.

گرامیداشت خاطرهی نامداران تاریخ باستانی ایران در فضای عمومی جامعه

طی روزهای گذشته از طرف دوستانی که بسیاریشان را از نزدیک نمیشناختم

نمایان شده ،که گردهماییهای مردمان در پاسارگاد و بزرگداشت کوروش بزرگ

زیر رگبار این پرسش بودم که «تکلیف ما با روز هفتم آبان چیست؟» و «آیا واقعا

در هفتم آبان ماه نمونهای از آن است .در کنار این تکاپوی اجتماعی خودجوش،

هفتم آبان روز مهمی است؟» .این متن یادداشت کوتاهی است در پاسخ به این

گفتمانهایی حاشیهای را هم داریم که در رسانههای گوناگون انتشار مییابند و

دوستانِ آشنا و ناآشنا.

همگیشان به نوعی در صدد تخریب و دستکاری در این جریان اجتماعی هستند.

نخست :از چشماندازی تاریخ ،هفتم آبان روزی مهم در تاریخ ایران زمین

زیانکارتر از همه در این میان ،رسانههای خارجنشینانی هستند که میکوشند

است .کل رخدادهای تاریخیای که در قرن ششم پیش از میالد رخ دادهاند ،و

جریانی سرزنده و نیرومند را به اسم خود مصادره کنند و آن را به گرایشهای

روز دقیقشان را میدانیم ،از چند دهتا تجاوز نمیکند و همهشان بیاستثنا به
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تاریخ ایران زمین مربوط میشوند .این قضیه دربارهی کل دو و نیم هزاره تاریخ

در میان این رخدادها ،برخیشان (مثل کشته شدن گوماته بردیا به دست

پیش از آن هم صادق است .یعنی در این دوران طوالنی شمار بسیار کمی از

داریوش ،یا پیروزی نهایی داریوش بزرگ بر رقیباناش ،یا به قدرت رسیدن

رخدادهاست که تاریخ دقیقشان را به روز میدانیم ،و بخش عمدهی آنها هم

اردشیر دوم هخامنشی ،یا شکست داریوش سوم از اسکندر مقدونی) که از شمار

مربوط به قلمرو ایران زمین هستند و تنها استثنا رخدادهای مربوط به قلمرو مصر

انگشتان یک دست تجاوز نمیکنند ،اهمیتی جهانی دارند .یعنی مسیر تحول تاریخ

است .البته این نکته تعجبی هم ندارد ،تاریخ سایر تمدنها در این دوران هنوز

جهان را دگرگون کردهاند .در میان این رخدادها یکی که بیتردید از همه مهمتر

شروع نشده بود و دولت هخامنشی سراسر قلمرو نویسای جهان آن روز را در بر

است و نهادها و ساختارهای تمدنی و پیامدهای تاریخی کالنتری داشته ،اتحاد

میگرفت.

سیاسی قلمرو تمدنی ایران زمین است و تاسیس کشور ایران که در روز هفتم
آبان ماه به انجام رسیده است .یعنی اگر فارغ از همدلیمان با تمدن ایرانی و
جدای از مهرمان به هویت تاریخیمان (که بسیار ارجمند و نیکو هم هست) به
تاریخ جهان بنگریم و در جهان باستان به دنبال «روزِ سرنوشتساز» بگردیم ،با
قاطعیت هفتم آبانماه و رخدادهای درپیوسته با آن (ورود آشتیجویانهی کوروش
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به بابل ،یکپارچه شدن سیاسی قلمرو ایران زمین و تاسیس کشور ایران) را مهمتر

بیتاثیر بوده است .پس نخستین نکته آنکه هفتم آبان روزی مهم در تاریخ جهان،

از باقی خواهیم دانست.

و یکی از مهمترین روزها در تاریخ تمدن ایرانی است.

اهمیت یکپارچه شدن سیاسی ایران زمین به قدری است که هفتم آبان را

دوم :از منظری فرهنگی؛ هفتم آبان روزی است که نوعی خاص و نوظهور

باید روزی ویژه و برجسته در سراسر تاریخ جهان باستان – یعنی تا پیش از سقوط

از سیاست ،که میتوان آن را آشتی پارسی یا سیاست ایرانشهری نامید ،به کرسی

رم در قرن چهارم میالدی -دانست .است .یعنی در سراسر نیمِ بزرگتر تاریخ

نشست و بر الگوهای رقیب غلبه

جهان ،شمار اندکی از روزها را داریم که تک رخدادی سرنوشتساز و نمادین

یافت .تا پیش از ظهور کوروش

در آن وقوع یافته و مردم به طور مستقیم پیامد آن را لمس کردهاند و پیامدهایش

بزرگ تنها یک شکل از سیاست

تا روزگار ما دوام آورده است .تاسیس کشور ایران بیشک در این میان مهمتر از

در جهان باستان شناخته شده

رخدادهای دیگری مانند ظهور اسکندر گجسته و فروپاشی دولت هخامنشی است

بود که بر اساس اعمال زور و

که آن تاسیس را مخدوش نکرد ،و همچنین از مصلوب شدن عیسای ناصری ،که

خشونتورزی نظامی و ایجاد

برای هزار سال گذشته در چشم مسیحیان رخداد نمادین بسیار مهمی بوده ،اما در

رعب و هراس استوار شده بود

زمان وقوعش و تا پنج قرن پس از آن در زندگی بیشتر مردم جهان ناشناخته و

و آشوریان و مصریان باستان به
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نقاط اوج آن دست یافته بودند .کوروش این روند عمومی سیاست در جهان

ریشه داشتناش در تاریخ و اعتبار دانشگاهی و علمیای که دارد ،در غیاب

باستان را یک تنه دگرگون ساخت و شیوهای نو از پیکربندی قدرت را ممکن

سازمانهای پشتیبان یا پشتیبانی دولتی ،به شکلی خودجوش و درونزاد همچون

ساخت که بر اساس مهر ،دادگری و جلب قلوب مردم استوار شده بود .نقطهی

روزی نمادین توسط مردم ایران برگزیده شده است.

اوج این سیاست در ورود صلحجویانهی کوروش به بابل تجلی یافت که با
استقبال پرشور مردم این شهر از او همراه بود ،و در همین روز هفتم آبان انجام
پذیرفت .یعنی در سطحی اجتماعی و فرهنگی ،این روز نماد ظهور شکلی تازه
از سیاستورزی در جهان باستان است که پس از آن هم در قالب سیاست
ایرانشهری باقی میماند و به درستی کوروش بزرگ را ابداع کنندهاش دانستهاند
و کهنترین صورتبندیاش را در لوح مشهور به حقوق بشر میبینیم که کمی پس
رواج اشاره به نام و نشان کوروش در مقام یک مرجع خرد و اقتدار

از هفتم آبان یا بنا به تفسیری در همین روز نویسانده شد.
سوم :از پنجرهی تاریخ امروز و ضرورتهای اینجا و اکنونِ جاری در

(هرچند که اغلب با کژفهمی و جعل درآمیخته) و باب شدن مراسمی مانند جشن

زندگی مردم ایران زمین ،هفتم آبان روزی مهم است .چرا که گذشته از رگ و

گرفتن در اطراف بنای پاسارگاد در این روز (گرچه با مقاومتهایی سیاسی روبرو
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شده) نمودهایی از این تحول جامعهشناختی است .روندی که تا همین جای کار

با توجه به این سه چشمانداز ،هفتم آبان روزی مهم است و به تدریج

هم بسیار پیچیده و خودسازمانده حرکت کرده و الگویی تندرست و مهرآمیز

روزی مهمتر هم خواهد شد .هرکه در این میان به تثبیت اعتبار این روز همت

داشته و بیشک با چند افت و خیز مسیر تاریخی و هویتبخش را طی خواهد

بگمارد ،برای پیرایش و پاالیش جعلها و امور نابخردانه و غیرعلمی از دامان آن

کرد .یعنی هفتم آبان گذشته از اهمیت علمیاش به مثابه رخدادی تاریخی و

بکوشد ،و در شکلدهی آن همچون سالروزی با محتوای عقالنی و خردمندانه و

ارزش دانشگاهیاش در مقام نقطهی چرخشی در سیاست جهان باستان ،در

جمعی و فراگیر و شادمانه نقشی ایفا کند ،ردپایی نیک و ماندگار از خویش بر

روزگار ما گرانیگاهی برای هویتیابی مردم ایران زمین و بازسازی یک «مای

جا خواهد گذاشت ،و آن که چنین نکند ،به همان مه تیرهی گمنامی اندر خواهد

ایرانی» جمعی نیز هست.

شد که آنان که چنین نکردند ،اندر شدند...
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اخبار
* بامداد آدینه دوازدهم آبان نشست جامعهشناسی تاریخی معاصر ایران
با موضوع «سیمای تاریخی ناصرالدین شاه» برگزار شد .در این نشست چهار
ساعته زندگینامهی این مهمترین شاه دوران قاجاری در بافت تاریخ جهان و با
اشاره به متغیرهای جامعهشناسانهی آن روز ایران مورد بررسی قرار گرفت.
* عصرگاه روز سه شنبه  ۳۰آبان مراسم بزرگداشت دکتر مرتضی کتبی

* بعد از ظهر روز چهارشنبه سوم آبان در بنیاد فلسفهی مالصدرا

در دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد .در این برنامه من هم که

سخنرانیای داشتم دربارهی فلسفهی پوتاگوراسی (فیثاغورثی) و خاستگاههای

زمانی افتخار شاگردی استاد کتبی گرامی را داشتم ،در کنار دوستان دیگر سخنی

تاریخی اندیشههای او .نشست با حضور دوستان و استادان گرامی برگزار شد و

گفتم و به بافت جامعهشناختی فعالیتهای ایشان و زمانه و زمینهشان اشارهای کردم.

با پرسش و پاسخ به نسبت مفصلی دنبال شد.
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* به دنبال واقعهی فاجعهبار زلزله در غرب کشور دوستان خورشید و

در بافتی علمی و عقالنی بود ،که با مهمترین رخداد این روز (فتح بابل به دست

یاران انجمن زروان با توجه به تجربههایی که در یاریرسانی به آسیبدیدگان

کوروش بزرگ و وحدت سیاسی قلمرو جغرافیایی ایران زمین) پیوند دارد و به

آذربایجان اندوخته بودند در سازمانها و گروههای گوناگون حضور یافتند و عالوه

غلط با امور دیگری مانند روز تولد کوروش یا شبیه اینها که دادهای دربارهاش

بر فعالیت برای یاریرسانی اتصال میان سازمانهای مختلف را هم برقرار کردند.

نداریم ،خلط میشود.

از آنجا که این بار بر خالف زمین لرزهی ورزقان سازمانهای داوطلب فعال بودند
و عملیات یاریرسانی ارتش و هالل احمر هم به سرعت آغاز شده بود ،ضرورتی
برای سازماندهی متمرکز از طرف سازمان خورشید وجود نداشت و از این رو
یاران در سازمانهای همکار به فعالیت پرداختند.
* نشست حلقهی اندیشهی انجمن زروان که قرار بود روز پنجشنبه
یازدهم آبان با موضوع «هفتم آبان :سالروز تاسیس کشور ایران» در کتابخانهی
ملی برگزار شود« ،به خاطر پارهای مشکالت» برگزار نشد و اجرای آن به زمانی
دیگر واگذار شد .هدف از برگزاری این نشست به کرسی نشاندن آیین هفتم آبان
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مرور خاطرات خورشیدیها
زمستان  :۱۳۸۹تهرانگردی با انجمن زروان
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استالین با خشونت و سرکوبگری فراوان اجرای نوروز را یکسره تعطیل کردند.

چالش :گوشزدی ردبارهی مسیر پاسارگاد و حق زرتشتیان

این بگیر و ببند تا نیم قرن برقرار بود ،تا آن که امروز پس از فروپاشی کمونیسم
روسی و از یاد رفتن نام معتضد عباسی و اآلمربامراهلل فاطمی ،مردم سراسر قلمرو
ایران زمین این روز را جشن میگیرند ،همچنان که طی دو و نیم هزارهی پیش

گوشزد نخست :معتضد خلیفهی عباسی که در دههی  ۲۷۰هجری

چنین میکردهاند.

خورشیدی حکومت میکرد ،برگزاری جشن نوروز را ممنوع کرد .اما مردم

گوشزد دوم :در گرماگرم جنبش مشروطه ،در اواخر دههی ۱۲۸۰

بیتوجه به حکم او آیینهای این روز (به ویژه برافروختن آتش و پاشیدن آب

خورشیدی ،یکی از بحثهای داغ حقوقی که میان مشروطهخواهان و مستبدان

که مورد اعتراض خلیفه بود) را اجرا میکردند .معتضد قدری زور زد تا این

درگرفته بود به برابری ذاتی انسانها و همتا بودنشان در برابر قانون مربوط میشد.

مراسم را منسوخ کند ،اما وقتی دید منفور مردم شده از این کار دست برداشت.

بر این مبنا اگر مسلمانی یک غیرمسلمان را به قتل میرساند ،میبایست به کیفر

حدود دو قرن بعد ،خلیفهی فاطمی مصر هم اجرای این جشن را ممنوع کرد،

آن اعدام شود .آخوندهای درباری وابسته به محمدعلیشاه که مخالف مشروطه

جالب آن که نوروز در آن هنگام در مصر و سوریه چندان رایج بود که فرمان

بودند با این قاعده مخالفت شدیدی داشتند و میگفتند حقوق مسلمان و نامسلمان

وی هم به جایی نرسید .حدود هزار سال بعد ،در سال  ۱۲۹۶خورشیدی

و ارزش جانشان برابر نیست .نتیجه آن شد که گروهی از هواداران شیخ فضلاهلل

بلشویکهای کشورهای آسیای میانه و قفقاز را گرفتند و به ویژه در دورهی
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نوری به رهبری یکی از اوباش مشهور تهران که صنیع حضرت نام داشت ،شبانگاه

زرتشتی و مسلمان به کرسی بنشیند .اما بر خالف تصورشان مردم تهران واکنشی

به خانهی یکی از رهبران زرتشتی مشروطه به نام فریدون خسرواهرستانی ریختند

سخت و تند به این ماجرا نشان دادند و مشروطهخواهان در خونخواهی از فریدون

و او را در برابر همسر نوعروسش به قتل رساندند و زنش را هم با شمشیر زخمی

پایمردی به خرج دادند .طوری که یکی از شعارهای آن روز مردم تهران این بود

کردند .این مهاجمان هجده نفر بودند که در میانشان یاور اسماعیل و سید کمال

که :قتل فریدون گبر ،خون سیاووش شد /خیمهی مشروطیت ،جمله سیاهپوش

و صادق کچل از باقی شهرت بیشتری داشتند .علت برگزیدن فریدون هم آن بود

شد.

که مردی مدیر و مدبر و از موسسان انجمن زرتشتیان تهران بود و سازمان دهندهی
مسلح کردن مجاهدان مشروطهخواه .او در ضمن همان کسی بود که با افشاگری
دربارهی محمدعلیشاه مانع شده بود جواهرات سلطنتی را نزد روسها گرو بگذارد
و بابتش پولی به جیب بزند و از این رو شاه از او سخت خشمگین بود.
صنیع حضرت و همدستانش که دسته جمعی مبادرت به قتل کرده بودند
و قصاص همگیشان بابت کشتن یک تن ممکن نبود ،انتظار داشتند که دادخواهی
مشروطهخواهان به جایی نرسد و با مجازات نشدنشان اصل نابرابری ارزش خون
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نیکنام پسر آرشام ،عضو برگزیدهی مردم در شورای شهر یزد ،را شادباش

اندک زمانی بعد ،در سال  ۱۲۸۹پس از فتح تهران و برکنار کردن

میگوییم!

محمدعلی شاه ،صنیع حضرت و یارانش دستگیر و محاکمه شدند و پس از تازیانه
خوردن به جرم دزدی و دستبرد مسلحانه به خانهی فریدون زرتشتی ،خود صنیع
حضرت را در حالی که جمعیت انبوهی از مردم گرد آمده بودند و به هواداری
از مشروطه شعار میدادند ،به دار مجازات آویختند.
گزارهی نخست :مردمان ایران زمین –با خرد تاریخی چشمگیری -خود
بر میگزینند که چه روزی را جشن بگیرند و چه مکانی را مهم و هویتبخش
بشمارند .بسته شدن راههای منتهی به پاسارگاد ،یکی دو سالی بیشتر نمیپاید.
یکی دو سالِ زودگذر و ناپایا در میانهی  ۲۵۴۷سال گذشته ،و احتماال قرنهای
آیندهای که نام و نشان این مکان برای دانندگان محترم خواهد بود.
گزارهی دوم :مردمان –با وجدانی تندرست -خود بر میگزینند که حقدار
کیست و حق کدام است ...و در ضمن زاده شدن فرخندهی فرزند آقای سپنتا
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چالش :آوزیان رب صخرهی اتریخ
صخرهنوردی ورزشی جذاب است ،شاید به این خاطر که به زندگی
شباهت دارد .بهترین صخرهها ،آنهایی هستند که فرسودهاند ،اما نه خیلی زیاد ،و
از باد و باران زخم خوردهاند ،اما نه چندان که پوک و سست شوند و راحت
بشکنند و از جایشان در بیایند .از این رو صخرهها به تاریخ شباهت دارند .همان
قدر که زنده ماندن هنگام بازی با خرسنگها به قدرت عضالت برای آویزان شدن
به صخرهها وابسته است ،به استواری صخرهها هم بند است .از طرفی باید انگشتان

بهترین حالت برای صخرهنوردی ،وقتی است که برهنه باشی .شلوارکی

نیرومند و ماهر باشند و از طرف دیگر صخره باید سزاوار و پایدار باشد .درست

و کفشی نرم کافی است .هرچه برهنهتر باشی ریزهکاریهای جزئی سنگها را بهتر

مثل زندگی ،جانی زورمند میطلبد و تاریخی دیرپا و کهنسال و سرسخت ،و در

حس میکنی ،و «راه» را در البهالی شکافهای صخرهها بهتر «میخوانی» .حقیقت

عین حال پرحفره و زخم خورده از رخدادهای بزرگ و کوچک.

آن است که صخرهنوردی شباهتی به عشقبازی دارد .شاید به این خاطر است که
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چنین لذتبخش است .با این همه همآغوشی با سنگ آسان نیست .هرچه پوست

این که ایران را برای این دوست دارم که زیستن در آن به صخرهنوردی شبیه

تن نزدیکتر سنگ را لمس کند ،زودتر هم از آن زخمی میشود .امنترین وضعیت

است .تاریخ ایران و مردمانش آن صخرهای هستند که ما همگی بدان آویختهایم.

حریف شدن با صخره آن است که در آغوشاش بگیری و بگذاری که در آغوشت

هرچه نزدیکتر ،بیواسطهتر ،بیپرواتر و نیرومندتر با آن روبرو شویم ،بیشتر

بگیرد .در این همآغوشی گویی به سنگ میچسبی و افتادنی در کارت نیست،

خواهیم آموخت .هرچه تنگتر در آغوشاش بگیریم ،نیرومندتر و برخوردارتر و

هرچند خراشیده میشوی و چه بسا زخمی .اما همین زخمهای ریز و درشت

سرمستتر خواهیم شد ،و البته زخمیتر و خراشیدهتر.

است که جان را در آن جای ناممکن میرهاند .آنجا که قرار است بیفتی و نیست

آن لبههای تیز و خراشندهی این کوه سرافراز ،مردمان هستند .همچنان که

شوی ،ولی نمیافتی و دست باال کمی پوست و قدری خون و به ندرت ناخنی

آن دستگیرها و تکیهگاهها هم .حقیقت آن است که همهی این مردمانی که

را از دست میدهی.

پیرامونمان میبینیم ایرانی هستند و این آن بخشی است که گاه گزنده مینماید.

این چند روزه که قدری دورتر از بارهای پیش در کنار دوستانم بودم و

آن مهندس سودجویی که آن خانههای مقوایی را هوا کرد و فکر جان مردم را

روند یاریرسانی به زلزلهزدگان غرب ایران زمین را میدیدم ،در این فکر بودم

نکرد ،ایرانی بود .آن اشموغ ابلهی که زمانی بر سر کاری گماشته بودندش و از

که چه میتوانم از این تجربه بیاموزم؟ آن وقت بود که این شهود به سراغم آمد

سر زرنگبازی عَلَم این فریب را بر افراشت و با جوانان آزاده آن کرد و بعد

(حقیقتش آن است که اول آن شهود آمد و بعد اینطوری صورتبندیاش کردم!).

جایگاه آزادگان صدر مشروطه را با آن دروغها چنین آلود ،او هم ایرانی است.
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آن راهزنی که بنا به ماموریتی یا از سر بالهتی پتوها و لباسهای اهدایی مردم را

آنها که خون هدیه دادند ،اینها هم همگی ایرانی هستند .اینها بخشهایی استوار و

میدزدد ،و آن جنایتکار قومگرایی که جلوی توزیع هدایای مردمی را میگیرد تا

محکم از آن صخرهی تاریخمند ایران است که میتوان آسوده بدان تکیه کرد.

تلفات زلزله باال برود و به تنفر میان شیعه و سنی و کرد و ترک دامن بزند ،او هم

جای زخمهایی بر تن دارم که برخیشان یادگار صخرهنوردی هستند.

ایرانی است .اینها همه لبههای تیز و خراشندهی حقیقتی تاریخی است که همهی

گهگاه دوستان میپرسند که اصوال این زخمها به زحمتش میارزد؟ اصال چرا بر

ما ،ما صخرهنوردان ،بر آن آویختهایم.

صخره بیاویزیم؟ و چرا چنین برهنه و تنگاتنگ؟ بهتر نیست جریده برویم؟ مگر
نه این که گذرگاه عافیت تنگ است؟ یا دست کم لباسی ستبر بپوشیم تا چنین

در عین حال ،همهی ماجرا این نیست .آن بانوی تهیدستی که از بافندگی

زخمی نشویم؟

نان در میآورد و بافتههایش را بیهیاهو و دریغ هدیه داد هم ایرانی است .آن
امیر ارتشی که از شدت خستگی هنگام یاریرسانی به مردم قلبش از حرکن
ایستاد و جان داد و آن پزشکانی که بی اندیشهی مزد و منت برای یاری مردم
شتافتند هم ایرانی هستند .آن همخونان افغانی که از خوراکشان زدند تا هموطنان
راستینشان گرسنه نمانند ،آن کودکانی که از اسباببازیهای دلخواهشان دل
کندند ،آن ارتشیهایی که با دست خالی کلوخ و سنگ جا به جا میکردند ،و
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صخرهنوردان نیک میدانند که حتا در سردترین هوا و یخبندان زمستان هم ،اگر

همسان میانگارند .این تصور که آن راهزن منفور و آن خانهساز آزمند و آن

قرار بر رفتن بر صخره است ،باید سبک و بی لباس ضخیم چنین کرد .هر آنچه

دولتمرد خیانتکار ایرانی نیستند ،یا کمتر از آن پزشک و آن بافنده و آن سرباز

میان تن و صخره حایل شود ،خواه دستکشی گرم باشد و خواه پیراهنی پشمی،

ایرانیاند ،به آن میماند که بر صخرهای به بلندای تاریخ ایران ،خود را در پتویی

از سویی دست و پاگیر است و از سوی دیگر خطرناک ،چرا که المسهی

بپوشانیم و جامههایی سنگین در بر کنیم ،به این سودا که زخمی از تیزیهای

عقبنشینی کرده از سرما را قدمی بیشتر پس میراند و احتمال خطا را بیشتر

صخرهها بر نداریم .تاریخ که با گذر زمان بلندایی بیش از پیش مییابد ،گواهی

میکند .در آنجا که اشتباه برگزیدن جای نهادن پا و درست گیر نکردن انگشت

است که نشان میدهد تنها جسوران و تنها در آغوش گیرندگان این کوه تاریخمند

در سوراخی در سنگ به معنی مرگ است ،دستکش و پالتو بر تن کردن اشتباهی

میتوانند بر فراز آن باقی بمانند ،و باقی نه در گذرگاه تنگ عافیت ،که در تنگنای

ساده نیست ،حماقتی مرگبار است.

ناکجاآبادی در قعر درهای سر در خواهند آورد ،در حالی که هم خود را باختهاند
و هم کوه را.

در سرمای هوا شکی نیست و در برندگی برخی از صخرهها هم ،و
همچنین در استواری کوهی که بر آن آویختهایم و استحکام دستگیرهها و

حقیقت آن است که ما ایرانیها ،تک تک منهایی که من و شما

پایگیرها هم تردیدی نیست .تردیدها در آنجا رخ مینماید که منها جای خویش

نمونههایش هستیم ،در تمام هرآنچه که میبینیم سهیم هستیم .دانه دانهی خیانتها

را در این صخرهی بلند سرسری بر میگزینند ،یا موقعیتی را به اشتباه با خود

و آزمندیها و بالهتها ،و تک تک بزرگمنشیها و جوانمردیها و فداکاریها،
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همهاش تا حدودی از منهای ما برخاسته است .حقیقت آن است که این منای

و سزاوار ،تنها در هوایی پاکیزه و بلندایی چشمگیر ممکن میشود .ارتفاعی که

که امروز بر صخرهی تاریخ ایران زمین آویزان است ،ترکیبی شگفت است از

بنا به بختی جغرافیایی ،تاریخ به ما هدیهاش کرده است ،بر صخرهای که بند

بلندترین اوجها و پستترین تباهیها ،و بزرگترین خطری که تهدیدش میکند

شدن به آن و دل کندن از آن ،چسبیدن به آن و نچسبیدن به آن ،و برهنه در آغوش

آن است که از ترس گزند صخرهها جامهای سخت و سنگین بر تن کرده است.

کشیدن و زخمی نشدن از آن را باید دیر یا زود بیاموزیم....

حقیقت آن است که منهای ایرانیِ امروز برای این بلندا و این تیزی
خرسنگها بسنده نیستند .حقیقت آن است که منهایی دیگر میخواهیم که راه و
رمز در آغوش گرفتن صخرهها را بدانند ،بی آن که همچون سنگوارهای بدان
چسبندگی پیدا کنند و پویایی و چاالکیشان را از دست بدهند .حقیقت آن است
که باید به دنبال راهی بگردیم که منهایی آغشته به آن راهزن و آن دولتمرد و
آن خانهساز را به منهایی تبدیل کنیم شبیه به آن بانوی بافنده و آن شهروند
یاریگر و آن سرباز جوان .حقیقت آن است که این پوست انداختنِ منها ،این رها
کردن بخشهای نازیبا و ضعیف و ناشایست ،و برگرفتن سویههایی نیک و نیرومند
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حقیقی در پیوند میان آنچه که میخوانیم و آنچه که میبینیم و تجربه میکنیم زاده

معرفی فیلمInside Nature’s Giants :

میشود و بنابراین محصور ماندن در کتاب را آفتی برای دانشجویان و دانشمندان
میدانستم و میدانم .نتیجه آن شد که طیفی وسیع از جانوران را تشریح کردم و
ادعایی گزاف نیست اگر بگویم کارنامهام در زمینهی آناتومی جانوری (به ویژه
تشریح مقایسهای مغز و دستگاه عصبی) چشمگیر است :از فوک و کوسه بگیرید
تا خفاش و سگ و مار و سوسمار ،و از توتیا و هشتپا گرفته تا ملخ و الرو
حشرات و زنبور و عقرب.
در این میان همیشه این آرزو را داشتم که جانورانی کمیاب و دیریاب را
هم تشریح کنم .گاهی این آرزو برآورده میشد (مثل آن فسیل زندهی باشکوه-

آن قدیم ندیمها که بیشتر جانورشناس بودم تا چیزهای دیگر ،بخش مهمی

خرچنگ نعلاسبی () ،Limulus polyphemusکه نه خرچنگ است و نه

از وقتی که در آزمایشگاهها میگذراندم صرف تشریح جانوران میشد .خاستگاه

نعلاسبی! -و در چین تشریحش کردم) ،اما اغلب تنها در حد خواندن کتاب و

این شوق و ممارستی که در تشریح جانوران داشتم هم آن بود که به نظرم دانش

تماشای نمودارهای آناتومی مقایسهای پاسخ مییافت .در کنار آن آرزو این ایده
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را هم داشتم که از تشریح جانوران فیلمهایی بگیریم ،برای آموزش کالبدشناسی

جلوه میکند و هم آن ایده به خوبی تحقق یافته است .چون طی سالهای گذشته

به دانشجویان و دانشآموزانی که شاید به خود جانور و یا آناتومیست خبرهای

بنگاه بی بی سی در کنار محصوالت قومگرایانهای که برای تجزیهی ایران هوا

برای تشریحش دسترسی نداشته باشند.

میکند ،فرصتی هم پیدا کرده و مجموعهای درخشان به نام «اندرون غولهای
طبیعت» ساخته که هجده فیلم  ۵۰-۴۰دقیقهایست که در آن جانورانی رویایی
مثل نهنگ و زرافه و فیل تشریح میشوند و حضرت ریچارد داوکینز هم دربارهی
تکامل اندامهایشان نکاتی به واقع شنیدنی را بیان میکند .مجموعهای بسیار
ارزشمند است که از دستش ندهید...

البته فیلمهایی غیرحرفهای هم از تشریحهایی حرفهای برداشتیم که
روزگاری با استقبال هم روبرو میشد .خوشبختانه االن هم آن آرزو برآورده شدنی
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مثنویهایی از سعدی شیرازی
(۶۹۱-۵۸۵ :۶۷۱ -۵۶۸ق)
دریغا که بی ما بسی روزگار

بروید گل و بشکفد نوبهار

بسی فرودین ماه و اردیبهشت

بیاید که ما خاک باشیم و خشت

پس از ما دهد گل بسی بوستان

نشینند برهم بسی دوستان

بسی دوستان بر زمین پا نهند

که بیباک پا بر سر ما نهند

کسانی که از ما به غیب اندرند

بیایند و بر خاک ما بگذرند

زدم تیشه یکروز بر تل خاک

به گوش آمدم نالهی دردناک

که زنهار اگر مردی آهستهتر

که چشمست و گوشست و دستست و سر



سگی پای صحرانشینی گزید

به خشمی که زهرش ز دندان چکید

شب از درد بیچاره خوابش نبرد

به خیل اندرش کودکی بود خرد

پدر را جفا کرد و تندی نمود

که آخر تو را نیز دندان نبود؟

پس از گریه مرد پراکنده روز

بخندید کای بابک دلفروز

مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش

دریغ آمدم کام و دندان خویش

محال است اگر تیغ بر سر خورم

که دندان به پای سگ اندر برم

توان کرد با ناکسان بدرگی

ولیکن نیاید ز مردم سگی
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از شعرهایم :مورچه
اسفند  ،۱۳۷۷درکه

دگرباره برخال صخره ز نور

کمانه نمودست تا آسمان

شکفته دگرباره در قعر رود

هزاران گُلِ قلوه سنگ جوان

نشستم دمى باز بر برج کوه

تنم همتپش با دل خارهها

شدم غرقه در رقص پر شور ماه

من و صخره و صخره و صخرهها

غم مبهمى در فضا ساخت موج

سپهر از دماوند شد بارور

ز ابرِ شبانگاهِ خاکسترى

رخ کوه شفاف شد ،صخره تر



در انبوهِ جوشیدنِ سنگ پیر

ببین تک درختان نفس مىکشند

غریبند این نوع آشوبها

از این روست از صخرهها برترند

به عمق شکافى چه ناچیز و خُرد

ببین لرزشى زندگى ساخته

مگر مور آن بود یا کرمِ خاک

که اینسان طنین در شب انداخته؟
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غرورْآشیان ،سادهْ مورى سیاه

چه آسوده زد گام بر فرش سنگ

جهانش چه آرام و ایمن نمود

در آنگه که مىکرد گاهى درنگ

جهانش وجودى است تاریک و صاف کمى هستى و اندکى حس در آن
در آن مطمئن کرده عمرى نگاه

حقیقت همین است ،مور جوان

حقایق ببین رام در مغز مور

نشستهاند آسوده و شاد دل

زمان با فضایى که از فقر ،تنگ

ببین گشته آسان چه سان متصل

ببین عیب خود مور خوشبخت ریز

جهان نیست آن هستى ناتمام

بخواندى چو شعرم کمى فکر کن

نگیرد مگر اشتباهت دوام
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نگارهی ماه
زلزلهی کردستان
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قضاوت :من میتواند با تکیه بر هنجارهای اجتماعی و با پیروی از نظر و

برداشت عمومی در مورد آن چیز ـ رخداد ،کارِ موضعگیری در مورد آن را ساده
کند و به جای انجام کل فرآیند داوری ،تنها در تصویر و برداشت نهایی با میانگین
اعضای جامعهاش شریک شود .در این حالت روند داوری متوقف شده و کارکردِ


داوری ـ قضاوت



اصل داوری :من بر مبنای تمام دادههای حسی و محتوای فهمی که در

سادهتر و هنجارینِ قضاوت جانشین آن میشود.


اختیار دارد ،با پشتوانهی خردی که اندوخته ،و بر حسب الگوی ترکیب عقالنیت

تلهی قاضی :من به جای داوری در مورد چیز ـرخدادها ،به قضاوت

میپردازد .در نتیجه برداشتی سطحی ،موضعی ،ناسنجیده ،غیرشخصی ،غیرقابل

و احساساتش در مورد یک چیز یا رخدادِ یگانه برداشتی مشخص و خاص پیدا

دفاع ،هنجارین ،و بیبنیاد در مورد آن چیز –رخداد به دست میآورد.

میکند که با ارزیابی محتوای قلبم آن چیز ـ رخداد همراه است و بر این مبنا



ساختار و الگوی انتخابهای بعدی من در آن مورد را تعیین میکند .این اعالم

راهبرد داور :من تنها هنگامی در مورد چیز ـ رخدادها اعالم موضع میکند

که مسیر شناسایی و ارزیابی و تعیین محتوای قلبم آن را خود به انجام رسانده

موضع و تعیین ارزشِ چیز ـ رخدادها را داوری مینامیم.

باشد و بر مسیر و فرآیند داوری مسلط شده باشد .در این حالت موضعِ من در
قبال امرِ داوری شده روشن و دقیق و رسیدگیپذیر و قابل نقد است.
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Z

چرا قضاوت بیش از داوری رواج دارد؟ مراحل داوری کدام است؟ کدام

یک از این دو روند پیچیدهتر هستند؟
O

دستگاه کنشگر

انتخابهای رفتاری خود را بازبینی کنید و ببینید در زمینهی دیگری بیشتر

بر قضاوت استوار بوده است یا داوری؟



کنش ـ عمل



اصل کردار :شکست تقارن رفتارى ،بر مبناى سطح هدفمندى ،به دو شکل

از کردار ــ کنش یا عمل ــ منتهى مىشود« .کنش» انتخابى است که به صورت
خودجوش و برمبناى متغیرهاى درونى سیستمِ من انجام شود .کنش معموالً
خودآگاه است ،خودمختارانه و منمحورانه انجام میشود ،طبق الگوی بازىِ
 MAXMINساختار مییابد ،برنامهدار و هدفمند است ،با پیروى از اصل النهى
موریانه (واسازى هنجارها) سازماندهی میشود ،و بر مبناى منطق درونى سیستم
قابل پیشبینى است ،در آن وسیله در پاسخ به تغییر شرایط با انعطافپذیری تغییر
میکند ،اما هدف پایدار میماند ،پرسش از چرایى رفتار در آن قابل طرح است،
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من در اجرای آن نقشی فعال بر عهده دارد ،در آن جدایى هدف از وسیله دیده

مورد عمل تنها پرسش از چگونگى و مطرح میشود و من وضعیتی انفعالی به

میشود ،و در سطح روانی برگزیدنش در راستای دستیابی به لذت اضافى است.

خود میگیرد ،آماج آن به سطح لذات پایه محدود است.

مراحل کنش عبارتند از :تنش ،تشخیص نیاز ،تشخیص گزینههاى رفتارى،



ارزشگذارى گزینههاى یاد شده ،انتخاب گزینهى بهینه و تعهدسپارى براى انجام

بیرونی تعیین میشوند ،سیستم انتخابگر را در وضعیت انفعالی قرار داده و دستگاه

آن ،به انجام رساندن کنش.

کنشگر را فلج میسازد.


در مقابل« ،عمل» گزینشى رفتارى است که بر مبناى هنجارهاى محیطى

اصل ماند کنشی :این تلقی که بخش عمدهی رفتارهای من توسط عوامل

تلهی عمل :من با پیروی از میانگین آماریِ رفتارهایی که مشاهده میکند،

تنظیم شود ،ناخودآگاه باشد ،آنى و واکنشی تنظیم گردد ،بر اساس بازىِ

تابع هنجارهای محیطی میشود و به جای برگزیدن شکل هستیِ خود ،توسط

 MINMAXراهبری شود ،از اصل النهى مورچه (انباشت هنجارها) پیروی کند،

محیط به شکلی خاص در میآید.

محور آن دیگرى /فرامن باشد ،بتوان بر مبناى قواعد آمارى و احتماالتى حاکم بر



هنجارهای اجتماعی پیشبینىاش کرد ،در آن وسایل با وجود تغییر شرایط ثابت

خواست ،کنش را بر میگزیند و در هر لحظه درستترین رفتاری را که میشناسد

باقی میمانند و در کل وسیله با هدف در آمیخته و بر آن ترجیح داده میشود .در

و میتواند به انجام میرساند.



راهبرد کنش :من با محور گرفتن عوامل درونی خویش و سازماندهی
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Z

آیا میتوان میان نمودهای بیرونی عمل و کنش تمایز قایل شد؟ چه

متغیرهای عینیای برای تفکیک این دو از هم وجود دارد؟ در حالت عادی چه
سهمی از کل کردارهای یک انسان عمل و چه بخشی از آن کنش است؟
O

مهمترین و سرنوشتسازترین تصمیمهای زندگیتان را فهرست کنید.

آنها ناشی از عمل بودهاند یا کنش؟ کردارهای روزانهتان را ثبت کنید و نسبت
عمل به کنش را در آن تشخیص دهید.

آرمان
شناسنده
اشون

هدف

عقالنيت

اشموغ

برنامه

عواطف

انتخابگر کنشگر

نقشه



کنش
عمل
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ابزاری برای پختن خوراک و امنیت شبانه پدید آوردند ،که در ضمن حد و مرزی

ارتباط انسانی و شبکهاهی مجازی

آفریدند که میان لولهی گوارششان با خوراک ،و بدنشان و دنیای تهدید کنندهی
تاریک شبانه حایل میشد.

روزنامهی همشهری ،دوشنبه ۱۳۹۶/۸/۸

زبان نیز چنین است .ابزاری است برای ارجاع دادن و نشان دادن چیزها
و رخدادها ،و رسانهایست برای شریک شدن در تجربهها و حس و حالها .با این

انسان جانوری ابزارساز است ،و هر ابزار انسانی واسطهایست میان

همه زبان -که چه بسا ابزار بنیادینِ انسانی باشد -خود همچون واسطهای تنگنظر

اندامهای کنشگر انسانی و جهان پیراموناش .اعضای گونهی انسان راست قامت

عمل میکند که ارتباط میان آدمی و هستی پیراموناش را از سویی برقرار و از

(- )Homo erectusآن نیاکان دوردست انسان امروزین -که دو میلیون سال

سویی قطع میکند .زبان هستی را در خود منعکس میکند و رمزگذاریای برای

پیش تحولی چشمگیر در فن ابزارسازی ایجاد کردند ،تنها نیزهای تیزتر و چاقوی

چیزها و رخدادها به دست میدهد ،اما به همین ترتیب چیزها و رخدادها را به

سنگی برندهتری نساختند ،بلکه همزمان باعث شدند تا یک الیهی واسط تازه میان

امری زبانی تبدیل میکند و تجربهی چیزی فراتر از آنچه که در واژه بگنجد و

دستانشان و چیزهای دور و برشان شکل بگیرد .همین نیاکان دور انسانی بودند

فهم ارتباطی فراسوی آنچه در گزاره صورتبندی شود را ناممکن میسازد .زبان،

که برای نخستین بار بر فن تولید آتش چیرگی یافتند ،و به این ترتیب نه تنها

مانند همهی ابزارهای دیگر انسانی ،ادامهای از فرآیند کنشگری انسانی است.
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تداومی از اندامهای تن و شاخکهایی روییده بر الگوهای تکرار شوندهی تکرار،
که در زیستجهان پیرامونمان شاخه میدواند و چنگ خود را واگشوده میسازد
و کاری را راه میاندازد و نیازی را برطرف میکند ،با این قیمت که رد چنگالش
بر هستی باقی بماند و شاخ و برگش سایهای ماندگار بر آنچه که لمس کرده بر
جای گذارد.
ابزارسازی از این رو توانمندی شگفتانگیزی است که از سویی نیرومند

در روزگار ما نمودی برجسته و چشمگیر از این الگو را در پیدایش و

و کارساز و ماهر میسازد و از سوی دیگر از راه وابسته ساختن منها و تنها به

رواج نظامهای ارتباطی نو میبینیم .ابزاری به کلی بیسابقه به نام شبکهی اینترنت،

روندهای ابزاری و ساز و کارهای دربافته در آن ،نوعی ناتوانی و چلفتگی و عجز

در پیوند با ابزاری به همین اندازه انقالبی که گوشی همراه باشد ،طی بیست سال

و فلج را نتیجه میدهد .این کارکرد دوگانهی ابزارها به ویژه در آن هنگام به

گذشته به تکامل طیفی وسیع از ابزارهای ارتباطی دامن زد ،که شبکههای مجازی

خوبی نمایان میشود که فناوریای تازه فراگیر شود و عادتی از این دست به

مشهورترینهایش هستند .آن دوستانی که نوشتارهای مرا دنبال میکنند خبر دارند

تازگی تحول یابد.

که من با فنهراسی و تازهگریزی میانهای ندارم و به همین خاطر اغلب بر امکانهای
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نوظهور و آزادیهای نوخاستهی برآمده از شبکههای اجتماعی تاکید کردهام .با این

با وی را به پیغامهایی در شبکهای محدود از عالیم فرو بکاهند .شبکههایی مانند

همه نباید این تاکید ما را از سویهی دیگری از داستان غافل سازد.

فیسبوک و تلگرام بسیار ارزشمند و سودمند هستند ،چون پیوند میان انسانها را

آن سویهی دیگر آن است که شبکههای مجازی در نهایت ابزاری در میان

برقرار میکنند و ارتباط میانشان را با کمترین هزینه و زحمت در گسترهای

ابزارهای دیگر هستند .ابزاری که به همان ترتیب که گفتیم چیزهایی را در خود

چشمگیر از زمان و مکان برقرار میسازند .اما دقیقا به همین خاطر ابزاری

میگنجانند و چیزهای دیگری را فرا مینهند ،به شکلی که اگر بدانها عادت کنیم،

خطرناک هم هستند .چرا که ممکن است حضور دیگری و ارتباط رویاروی

آنچه که وا نهاده شده را به کل نادیده خواهیم انگاشت و با عدم برابرشان خواهیم

حقیقیتر انسانی را به همین روندهای دمدستی و ساده و کمزحمت –اما محدود

شمرد .این شبکهها مثل هر ابزار دیگری راهی برای آسان ساختن کنشهای انسانی

و تنگ و باریک -منحصر سازند.

هستند .اما در این مورد آن رفتاری که قرار است تسهیل کنند ،ارتباط من و

به همان شکلی که فریفتهی زبان شدن و غافل ماندن از خودِ چیزها آفت

دیگری است .یعنی اندرکنش انسانی است که قرار است با واسطهی این ابزار

انسان زباندان است ،غفلت از دیگری و بسنده کردن به حضوری نمادین و

آسان و دمدستی شود ،که چنین هم میشود .شبکههای اجتماعی ابزاری کارآمد

ماشینی شده در شبکههای اجتماعی نیز تباهی برخاسته از این ابزارهاست.

و الیق برای متصل کردن من و دیگری به هم هستند ،اما به همین ترتیب این خطر

استفادهی درست از هر ابزاری ،در گروی شناسایی کارکردها و کژکارکردهای

بنیادین را در خود نهفتهاند که دیگری را به نمادهایی در صفحهنمایشی و ارتباط

آن است ،و این کارکرد شبکههای اجتماعی ،و اینک کژکارکردشان...
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فاقد مهارت و استعداد تشکیل شده است ،و در سمت دیگر نمودارمان سرآمدانی

نخب گان و خبرگان

را داریم که استعدادهایی ویژه و توانمندیهایی فراتر از سطح هنجارین جمعیت
دارند .هردو کرانهی این منحنی هم در حالت عادی نسبت به بدنهی هنجارین
جمعیت در اقلیت قرار دارند.

(نتیجهی گفتگو با دوست و استاد عزیزم دکتر پروین پاساالر

معموال سیر تاریخی تحول فرهنگ چنان است که لبهی سرآمدان در این

و دوست گرامیام دکتر فرساد نوریزاده ،مهر ماه )۱۳۹۶

منحنی نوآوریهای علمی و هنری و فکری را پدید میآورند و رهبری جریانهای
اجتماعی را بر عهده میگیرند و بنابراین ارتقای سطح پیچیدگی نظام اجتماعی را

در همهی نظامهای اجتماعی پایدار با توزیعی آماری و نرمال از

به شکلی سامانمند ممکن میسازند .کرانهی مقابلشان اما همچون ترمزی برای

توانمندیها روبرو هستیم .بدنهی جمعیت از نظر مهارتها ،استعدادها ،تواناییها و

تغییر ،یا عاملی آشوبزا عمل میکنند .یعنی نظم حاکم را مختل میکنند بی آن که

بنابراین اثرگذاری اجتماعی ،دستاوردها و «درجهی حضور» تاریخیشان وضعیتی

نظمی تازه و نیرومندتر را برای جایگزین شدناش پیشنهاد دهند .پس ناهمنوایی

میانهحال و هنجارین دارند .در کنار قلهی منحنی زنگولهای توزیع جمعیت در

با وضعیت هنجارین دو وضعیت فرودست و فرادست دارد .از اولی حاشیهنشینی

این الگو ،یک حاشیهی پاییندست را داریم که از توانیابان ،ناتوانها ،و افراد

و ناهنجاری اجتماعی و جرم و ناتوانی بر میخیزد و دومی نظمهای تازه و
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پیشرفتهای فنی و نهادی را ممکن میسازد .این را هم میدانیم که بستهی آشنا و

به همان شکلی که هنجارها در نظام اجتماعی از نظمی نهادین پیروی

رایجی از استعدادها و تواناییها و مهارتها که «هنجارین» نامیده میشود هم

میکنند و در چارچوبی انضباطی صورتبندی و رمزگذاری میشود ،اشکال

تعریفی اجتماعی دارد و توسط نهادهای دینی و سیاسی مرزبندی شده و با

گوناگون ناهنجاری نیز چنین وضعیتی پیدا میکند .یعنی خروج از هنجار هم به

نهادهای آموزشی و علمی و به ویژه خانواده از نسلی به نسل بعد منتقل میشوند.

شیوههایی متفاوت با برچسب نبوغ و برجستگی ستوده میشود یا با داغ معلولیت
و عقبماندگی انگ میخورد .بر خالف تصور فعاالن اجتماعی پسامدرن ،کلیت
این منحنی آماری امری دلبخواهی و تصادفی نیست که یکسره زیر فشار
ساختارهای قدرت شکل گرفته باشد .یعنی ماشین قدرت در جامعه در نهایت
«چیزی» را نظم میدهد و متغیرهایی عینی را رمزگذاری و صورتبندی میکند.
هرچند آن چیز و آن متغیرها به شکلی سرراست بازنموده نمیشوند و در جریان
رمزگذاری و مرزبندی شدن دستخوش تغییر و تحریف میشوند .بی آن که بتوانند
از لنگرگاه پایهی عینیاش و عناصر سرشتی و نابرساختهی انسانیاش دل بکند.
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نظامهای انضباطی با سرکوب ،حبس ،جداسازی ،و کیفر دادن بخشهای

اتصال سیناپسی -پیچیدهترین پدیدهی شناخته شده در هستی هستند ،و منهای

فرودست ناهنجار را ساماندهی میکنند .یعنی ماشین قدرت اجتماعی از راه

برجسته و سرآمدی که در سر طیف مورد نظرمان قرار دارند ،پیچیدهترینها در

نهادهای امنیتی و انتظامی خروجهای فرودستانه از هنجار را – که اغلب در واقع

این نقطهی اوج پیچیدگی محسوب میشوند .به بیان دیدگاه زروان یعنی که

هم با خدشه بر حقوق پایهی انسانی تناظر دارد -در قالب جرم و جنایت و مشابه

سیستمهای تکاملی مستقر در سطح اجتماعی (نهادها) سادهتر از سیستمهای سطح

اینها شناسایی و ردهبندی میکند و در چرخهای بازخوردی آن را مهار و کنترل

روانی (منها) هستند .از این رو ماشین قدرت اجتماعی با پاداش دادن ،ستودن،

میکند ،بی آن که مصمم یا قادر به ریشهکنیاش باشد .این ساز و کارها اغلب

به کار گماردن ،تشویق کردن و برخوردار ساختن نسبت به این الیه واکنش نشان

موفق و کارآمد هستند .چرا که الیهی سامان یافته زیر فشارشان از منهایی

میدهد .شیوهی رام کردن منهای این الیه ،و تبدیل شدنشان به پیچ و مهرههایی

ناتوانتر و کمزورتر از میانگین جامعه تشکیل شده است که قدرت زیادی برای

در سیستمهای اجتماعی سادهتر از خودشان ،با توزیع لذت و منزلت ممکن

پاتک زدن به نظم اجتماعی را ندارند.

میشود .برعکس آنچه که در سوی دیگر طیف میبینیم ،یعنی ایجاد رنج و دریغ
کردن و وا داشتن به سکوت.

اما ساماندهی و مدیریت لبهی فرادست و سرآمدان جامعه دشوارتر است.
مهمتر از همه بدان خاطر این که الیه پیچیدهترین بخش از سیستم اجتماعی هستند.

اینجاست که باید برای واسازی ساز و کارهای رام کردن سرآمدان و

منها -به خاطر بهرهمندیشان از مغزی که صد میلیارد نورون با سرانه ده هزار

استعدادهای برتر ،تمایزی قایل شویم .این تمایز را با وامگیری از زبان عام مردم،
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با تقابل نخبه و خبره رمزگذاری میکنیم .خبره آن کسی است که در تخصصیابی،
جذب دانایی ،انجام کارهای دشوار و ماهرانه ،و اشغال نقشهای دشواریاب
اجتماعی توانمند است .در مقابل نخبه کسی است که منای منسجم و پیچیده و
آفرینشگر دارد .نخبگان را بر اساس مدرک دانشگاهیشان ،امتیازها و مدالها و
تشویقنامههایشان ،و مرتبهی شغلیشان میتوان شناخت .در مقابل شناسایی
نخبگان دشوارتر است ،چرا که رفتاری پیچیدهتر دارند .نخبگان بر مبنای اثری که
بر محیط خود باقی میگذارند ،ابداعها و اختراعها و آفرینشهای ادبی و هنری و
علمیای که پدید میآورند ،و تکانشی که در شبکهی اجتماعی پیرامونشان ایجاد

از نظر سیستمهای اجتماعی خبرگان گل سرسبد جمعیت هستند .آنان

میکنند شناخته میشوند .به بیان سادهتر ،در چارچوب سیستمی زروان نخبگان

منهایی با بهرهوری باال ،توانمندی چشمگیر ،و استعدادهای ویژه هستند که

در سطحی روانشناختی و به مثابه نوعی ویژه از منها تعریف میشوند .در حالی

میتوانند نقشهای کارکردی خاص و دشواری را بر عهده بگیرند و با ضریب

که مفهوم خبرگی به سطح اجتماعی تعلق دارد و شکل خالی از پیکربندی

اطمینان باال به انجامشان برسانند .خبرگان در این معنی در مدارهای قدرت جذب

نقشهای اجتماعی و موقعیتهای نهادی را نشان میدهد.

و بازتولید میشوند و بخشی از ساز و کارهای نهادهای اجتماعی به حساب
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میآیند .در مقابل نخبگان نیرویی دردسرساز محسوب میشوند .نخبهها ساز خود

( )Gradualismداروینی هستند ،در حالی که نخبگان تعادل نقطهای

را میزنند و راه خود را میروند و اغلب نسبت به پاداشهای بیرونی حساسیت

( )Punctuated equilibiumو جهشهای گسستهی تکامل کیمورایی را

چندانی ندارند .خبرگان جویای جایزههایی از جنس لقب و عنوان و منزلت و

بیشتر میپسندند.

شهرت و ثروت هستند ،اما نخبگان با آن که در دستیابی به این متغیرها توانمند و

نکتهی کلیدی دربارهی رابطهی نخبگان و خبرگان آن است که این دو

چاالک هستند ،اما اغلب این شیوه از رمزگذاری معنای زندگی را خوار

گروه ،در اصل یکی هستند! یعنی نخبگان و خبرگان از نظر سرشت و ویژگیهای

میشمارند .خبرگان هستند که ماشینهای اجتماعی را به راه میاندازند و مدیریت

پایه تفاوتی با هم ندارند .تفاوتشان به شیوهی جایگیریشان در نهادهای

میکنند ،و نخبگان هستند که نوآوریهای بزرگ و انقالبی در آنها را ممکن

اجتماعی مربوط میشود ،و درجهای که از آزادی شخصی خویش دست

میکنند .خبرگان در نهایت کارمندانی هستند که اندیشهها ،روشها ،ابزارها و

میشویند تا به بخشی از ماشین اجتماعی بدل شوند .از یک مادهی خام پایه که

سازمانها را به تدریج و به شکلی گام به گام و محتاطانه بهبود میبخشند و

استعدادهایی درخشان را در خود ذخیره کرده ،نخبگان و خبرگان برساخته

پیچیدهتر میسازند .نخبگان اما ،جهشهایی بلندپروازانه اما پرمخاطره را توصیه

میشوند ،اگر که کانون سازماندهی خویشتن را در سطح روانشناختی ،یا

میکنند و دگرگونیهای انقالبی و ناگهانی را رقم میزنند .اگر بخواهیم به زبان

جامعهشناختی مستقر سازند .همینجاست که پای نظامهای آِموزشی به میان

نظریههای تکاملی سخن بگوییم ،خبرگان پیروان تکامل تدریجی

کشیده میشود .چون ساز و کارهای آموزشی وظیفهی تشخیص و یاریرسانی به
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استعدادهای منها را بر عهده دارد ،و قاعدتا همان ماشین اجتماعی گستردهایست

رمزگذاری افراطی و نمادین کردن دستاوردهای فکری منها ،رام و مطیع و

که باید عالوه بر رمزگذاری و ساماندهی به استعدادهای ویژهی این لبهی طیف

همریخت و مسخ شود .به این ترتیب نخبههای بالقوهای که میتوانستند با

جمعیتی ،کارکردهای سودمند اجتماعی و نقشهای مناسب نهادی را هم برایش

نوآوریهایشان مدارهای مرسوم و هنجارین نظم اجتماعی را به خطر بیندازند ،به

دست و پا کند .در این روند است که ساختارهای اجتماعی میکوشند نخبگان

خبرههای بالفعلی تبدیل میشوند که در نهایت چیزی جز نوعی ویژه و خوشنما

را به خبرگان تبدیل کنند.

در درون طیف هنجارین نیستند و وظیفهی استوار ساختن همان مدارها را بر عهده
گرفتهاند.

در واقع کل نظام آموزشی را میتوان زیرسیستمی اجتماعی دانست که
کارکردش متراکم کردن منها در بخش میانی و هنجارین منحنی زنگولهای
استعدادهاست .نظام آموزشی موفق آن است که شاگردان کمتوان ،آسیبدیده،
کماستعداد و بیعالقه را به دایرهی افراد عادی و هنجارین وارد کند ،و این
سویهی مثبت و نیکوی این نهادهاست .اما سویهی منفی و تاریکی هم در این
میان هست و آن عملی مشابه را دربارهی طرف دیگر طیف هم به انجام میرساند.
طوری که توانمندتر بودن یا مستعدتر بودن نسبت به هنجار اجتماعی نیز با
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نهادهای اجتماعی مانند تمام سیستمهای تکاملی دیگر با نفرین اصل ماند

ماموریت نهادهای اجتماعی ،در مقام بخشی از هستی یکپارچهی پیوند

روبرو هستند .یعنی مانند تمام سیستمهای خودسازمانده به تکرار کردن خود،

خورده با زیستجهان انسانی ،بیشینه کردن قلبم (قدرت-لذت-بقا-معنا) است و

حفظ شرایطی پایدار در برابر محیط ،و ایجاد چرخههای کارکردی منظم و مشابه

در این راستا نیز تکامل یافته و شکل گرفتهاند .میتوان به زیرسیستمهای تخصص

و یکنواخت تمایل دارند .ناتوانیشان در تشخیص و بهرهجویی از تنوع و

یافتهی جامعه -یعنی نهادهای آموزشی -نیز در همین چارچوب اندیشید و پرسید

دگردیسیهای جزئی و موضعی و غفلتشان از برکشیدن هوشیارانهی این آزمون

که در چه شرایطی این نهادها بیشترین شادمانی و توانمندی و معنا و تندرستی را

و خطاها به مرتبهی الگوهایی تازه از نظم نیز از همین جا بر میخیزد.

در منها و نهادها و منشها و بدنها پدید میآورند .شکلی آرمانی و رویاپردازانه
از نهادهای آموزشی را میتوان تخیل کرد که فارغ از ضرورتهای آن اصل ماند
و جدای از اینرسی مدارهای قدرت ،به ساز و کارهایی پویا و پرتکاپو برای
گسترده ساختن معنای «هنجارین» و ساماندهی متفاوت توانمندیها و استعدادها
و مهارتها روی آورد .به شیوهای که به جای یک قلهی بزرگ و متراکم هنجارین،
رشتهکوهی از برجستگیهای موضعی داشته باشیم که هریک بر پیکربندی ویژهای
از شخصیت منها مربوط باشد و به طیفی گستردهتر از تنوع منها مجال بدهد و
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در ضمن همه را زیر چتر یک هنجار عمومی و فراگیر و همافزا گرد آورد .به
همان ترتیبی که یاختههای گوناگون و بافتهای متنوع بدنی سرزنده و چاالک را
بر میسازند و تنوعی از قومیتها و ادیان و خردهفرهنگها یک ملیت نیرومند و
مستحکم را ایجاد میکنند ،الیهی فرهنگ نیز باید توسط موزائیکی از منهای
متنوع و ویژه مفروش شود ،که در توانمندیهایی پایه و به ویژه مهارت ارتباط با
یکدیگر و همنشینی همافزا با دیگریها معیارهای هنجاری پایه را برآورده سازند.
در چنین بافتی است که میتوان امیدوار بود مسیر مورد نظرمان برعکس شود ،و
به جای آن که نخبگان بر تخت پروکراستی جامعه خوابانده شوند و در قالب
خبرگان تراشیده شوند ،هریک به میدانهایی نو از خالقیت بدل گردند و همچون
موتور پیشران پیچیدگی جامعه ،یعنی کارکرد اصلیشان ،اعتبار و پذیرش پیدا
کنند.
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بسیار اسیر شده بود را بخشید و او را به بخشهای مرکزی ایران تبعید کرد و او

رام :هفتم آبان

در آنجا در آسایش زیست و سالها بعد به مرگ طبیعی درگذشت.
در دوران معاصر این روز با چندین رخداد و تالطم سیاسی قرین بوده
است .در چنین روزی به سال  ۱۲۷۷ویلهلم امپراتور آلمان بعد از دیدار از مقبره

هفتم آبانماه روز زایش کشور متحد ایران است .چون در این روز به

صالحالدین ایوبی در دمشق (تصویر زیر) و ابراز احترام به او بیانیهای صادر کرد

سال  ۵۳۹پ.م بود که کوروش بزرگ در راس سپاهیان پارسی به شکلی

و جهاد او بر ضد «کافران» را ستود و در ضمن این خطابه گفت که «به سیصد

صلحجویانه وارد شهر بابل شد و به این ترتیب آخرین بخش باز مانده از قلمرو

میلیون مسلمان اطمینان میدهم که قیصر آلمان همیشه دوست پیروان محمد باقی

جغرافیایی ایران زمین را فتح کرد و سراسر این حوزهی تمدنی را در قالب یک

خواهد ماند».

کشور یگانه متحد ساخت .سپاهیان پارسی همراه کوروش در این روز در
خیابانهای بابل رژه رفتند و این نخستین رژهی ثبت شده در تاریخ ارتشهای جهان
است .کوروش در همین روز جان نبونید شاه پیشین بابل که پس از نبردهای
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در همین روز به سال  ۱۳۰۲در ترکیه خالفت عثمانی منقرض شد و

در همین روز به سال  ۱۳۰۷راه خرم آبد به دزفول و محمره افتتاح و

دولت به جمهوری تبدیل شد ،یک سال بعد در  ۱۳۰۳بحث تغییر سلطنت از

مورد بهرهبرداری قرار گرفت .عده زیادی از رجال از جمله فرمانفرما ،وثوق

دودمان قاجار به پهلوی در مجلس مطرح شد و در همین روز شیخ محمد یحیی

الدوله ،سید محمد تدین ،ظفرالسلطنه بختیاری و قوام الملک شیرازی به اتفاق

واعظ قزوینی که از پیشگامان جنبشهای کمونیستی در ایران بود وقتی برای تماشا

اعضای هئیت دولت و روزنامهنگاران همراه با رضا شاه به جنوب ایران سفر

به مجلس ملی رفته بود ترور شد و به قتل رسید .برخی از مشروطهخواهان نوشتند

کردند تا در این مراسم شرکت کنند.

که او به خاطر شباهتش به ملکالشعرای بهار کشته شده و آماج اصلی بهار بوده

این روز با کشمکشهای اسرائیل و اعراب نیز پیوندی دارد .در ۱۳۲۷

است .خود بهار هم همین شایعه را پذیرفت و شعر «یک شب شوم» را دربارهاش

سربازان اسرائیلی به روستای عربنشین صَفصَف در جلیله حمله بردند و حدود

سرود .اما این برداشت نادرست است و واعظ قزوینی که عموی پدر مرتضی

شصت مرد روستا را به قتل رساندند و به زنان تجاوز کردند و برخی از ایشان را

کیوان هم بود ،به خودی خود فعال سیاسی برجسته و اثرگذاری محسوب میشد

هم کشتند .در  ۱۳۳۵قوای اسرائیلی به منطقهی سینا حمله بردند و قوای مصری

و به خاطر پیوندهایش با بلشویکهای روسیه مورد تنفر جناحی تندرو از ارتشیها

را تا کانال سوئز پس زدند ،در  ۱۳۳۶یک یهودی بیست و شش ساله به نام موشه

بود که احتماال همانها او را ترور کردند.

دویک در زمانی که مراسمی دولتی در کنشتی در جریان بود ،نارنجکی به داخلش
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انداخت و دیوید بن گوریون و پنج نفر از وزیرانش را به شدت زخمی کرد .در
 ۱۳۴۰هم سوریه از جمهوری متحد عربی خارج شد.
هفتم آبان در تاریخ سیاسی و نظامی جهان به نسبت پرحادثه بوده است.
در  ۳۱۲میالدی کنستانتین با تقلیدی ناشیانه از کوروش پیشاپیش سپاهیانش وارد
قسطنتنیه شد و طی مراسمی به مقام امپراتوری روم رسید .در همین روز جسد
امپراتور قبلی ماکسنتیوس را که به رود تیبر پرتاب شده بود ،از آب گرفتند و به
آن بی حرمتی کردند و سرش را از تن جدا کردند و در خیابانها نمایش دادند.
در  ۳۴۸هجری خورشیدی سپاهیان بیزانسی انطاکیه را گرفتند و در  ۶۴۷کُنرادین

در  ۱۰۳۷ناوگان هلند در نبرد دریایی ساوند (تصویر باال) بر قوای سوئد

شاه صلیبی سیسیل و اورشلیم پس از شکست از قوای متحد فرانسوی و مسلمان

غلبه کرد ،در  ۱۰۴۴پرتغالیها پس از شکست دادن ارتش کنگو ،شاه این کشور

در ناپل به دست فرانسویها گردن زده شد.

که ناویتا آ کنانگا نام داشت را گردن زدند .در  ۱۳۰۱ویکتور امانوئل سوم شاه
ایتالیا بنیتو موسولینی را به مقام صدارت برکشید ،در  ۱۳۲۳در جریان جنگ
جهانی دوم سربازان ارتش سرخ شوروی بلغارستان را گرفتند ،و در ۱۳۴۳
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جمهوری متحد تانگانیکا و زنگبار نام خود را به جمهوری تانزانیا تغییر داد .در

این روز در اروپا با دسیسهها و قتلهایی سیاسی نیز مقارن بوده است.

 ۱۳۵۹هم هواپیمایی که برای شرکت در عملیات نجات گروگانهای آمریکایی در

در  ۷۶۹در جریان اولین محاکمهی جادوگران در پاریس سه نفر به این جرم به

ایران تجهیز شده بود در پایگاه هوایی اگلین در فلوریدا سقوط کرد و باعث شد

اعدام محکوم شدند ،در  ۹۹۷سر والتر رالِی نویسندهی ماجراجوی انگلیسی به

برنامهی این عملیات لغو شود.

امر جیمز اول شاه انگلستان گردن زده شد ،و در  ۱۳۲۱انگلستان با تشکیل
گردهمایی بزرگی از کشیشان و رهبران دینی نبردی تبلیغاتی را بر ضد نازیها
آغاز کرد و آلمانیها را متهم کرد که درست یک سال پیش در گتوی کاوناس ده
هزار یهودی را به ضرب گلوله کشتار کردهاند .سندی دربارهی چنین کشتاری
یافت نشده و کشتار یهودیان یک سال پس از این ماجرا آغاز شد .در دوران
معاصر هم به سال  ۱۳۷۳فرانسیسکو مارتین دوران به کاخ سفید حمله کرد و
کوشید بیل کلینتون را به قتل برساند ،و ده سال بعد در  ۱۳۸۳شبکهی الجزیره
فیلمی ضبط شده از اسامه بن الدن را پخش کرد که در آن مسئولیت حمله به

گردن زدن کنرادین شاه اورشلیم

برجهای دوقلوی تجارت جهانی را بر عهده میگرفت.
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سیستم آپرانت انجام شد و این مقدمهی شکلگیری اینترنت بود ،در  ۱۳۹۴هم در

این روز با چندین رخداد فرهنگی و علمی و اجتماعی پراکنده نیز
مصادف بوده است .در  ۱۰۵۴الیبنیتس برای اولین بار از عالمت  sکشیده برای

چین قانون «هر خانواده یک فرزند» پس از سی و پنج سال شد.

نمایش دادن انتلگرال در ریاضیات استفاده کرد ،در  ۱۱۶۶موتسارت اپرای دون
جیووانی را در پراگ اجرا کرد ،در  ۱۲۴۲هجده کشور در ژنو سازمان بینالمللی
صلیب سرخ را تاسیس کردند ،در  ۱۳۳۹محمدعلی کلی اولین مسابقهی
حرفهایاش را در کنتاکی برنده شد ،و در  ۱۳۴۳گروهی از دزدان به رهبری
«مورف اسکیتباز» مجموعهای از جواهرات گرانبها از جمله ستارهی هند را از
نجمالدین اربکان

موزهی آمریکایی تاریخ طبیعی به سرقت برد .مورف قهرمان اسکیتبازی،

فرانتس دووال

عبداهلل گل

آهنگساز ،نویسنده و هنرمند بود و عالوه بر دزدی زنی را هم به قتل رسانده بود.
زادگان نامدار این روز عبارتند از یوزف گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی

او زندانی شد و بعدتر کشیش شد!
در همین روز به سال  ۱۳۴۶نمایشگاه  Expo 67در مونترآل پنجاه میلیون

( ،)۱۲۷۶آ .ج .آیر فیلسوف انگلیسی ( ،)۱۲۸۹نجمالدین اربکان ( ،)۱۳۰۵فرانس

گردشگر را به خود جلب کرد ،در  ۱۳۴۸اولین اتصال بین رایانهها در قالب

دووال جانورشناس و رفتارشناس هلندی ( ،)۱۳۲۷عبداهلل گل سیاستمدار و رئیس
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ژان لورون داالمبر ریاضیدان فرانسوی ( )۱۱۶۲و جرج گوردیف پیشوای

جمهور ترکیه ( ،)۱۳۲۹و علی اردکانی مشهور به بابا علی هنرپیشه و طراح بازی
ایرانیتبار آمریکایی (.)۱۳۵۴

یوزف گوبلز

روحانی ارمنی -فرانسوی ( )۱۳۲۸هم در این روز درگذشتهاند.

آ .ج .آیر

جرج گوردیف



ژان لورون داالمبر

سر والتر رالی
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اوضاع اقتصادی خانوار ،ترافیک شهری ،امنیت ،سرانه فضای سبز ،آلودگی هوا،

شهر رپتنش

کیفیت حملونقل عمومی و سالمت جسمی و روانی است که به کمک آن مفهوم
«کیفیت زندگی» ارزیابی میشود .انتشار این خبر که «تهران» ششمین شهر پرتنش

روزنامهی ایران ،شنبه  ۱۳آبانماه ۱۳۹۶

دنیا است! از سویی پرسشبرانگیز است و از سوی دیگر جای تأمل دارد .براستی
این شهر چه ویژگیهایی دارد که چنین جایگاهی را برایش به ارمغان آورده

به تازگی گزارشی از سوی مؤسسه زیپجت Zipjetبریتانیا در سال

است؟

 ۲۰۱۷منتشر شده است که در آن میزان تنش در زندگی روزمره در  ۱۵۰شهر
بزرگ جهان را اندازهگیری کرده است .بر مبنای این ارزیابی ،در میان ۱۰شهر
پراسترس دنیا  ۵شهر از آنها (تهران ،کابل ،بغداد ،دهلی نو و کراچی) به حوزه
«تمدن ایرانی» تعلق دارد و پایتخت کشور ایران کنونی ششمین شهر پراسترس
دنیا محسوب میشود .شاخصهایی که در این پژوهش برای چیدن شهرها بر
محور پراسترس-کماسترس مورد استفاده قرار گرفته است ،متغیرهایی مانند
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مهمترین ویژگی تهران جمعیت عظیمی است که در آن گرد آمدهاند .در

جدای از پیامدهای زیستشناختی این تراکم (کمبود منابع خوراکی و آشامیدنی،

شرایطی که پاریس حدود دو و نیم میلیون نفر و هنگکنگ هفت میلیون نفر و

آلودگی ناشی از فضوالت و آسان بودن انتشار بیماریهای واگیردار) خودِ زیستن

نیویورک و لندن هر یک هشت و نیم میلیون نفر جمعیت دارند ،تهران با نزدیک

در میانه شمار زیادی از دیگریهای غریبه ،به تنهایی تنشی روانشناختی محسوب

به  ۹میلیون نفر در هسته مرکزی شهر و شش میلیون نفر در شهرکهای اقماریاش

میشود .تهران این جمعیت انبوه خود را طی ۴۰سال گذشته به دست آورده و تا

یکی از بزرگترین شهرهای کره زمین است! در واقع تهران با  ۱۵میلیون نفر

پیش از آن ،این شهر جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر و کمابیش هماندازه پاریس

جمعیت و نزدیک به  ۱۲میلیون نفر باشنده در ساعتهای روز ،در کنار شهرهای

امروز داشته است .بخش مهمی از متغیرهای تنشزای شهر تهران از همین افزایش

عظیمی مانند ریودوژانیرو (۱۶/۵میلیون) و استانبول (۱۴/۸میلیون) و کمی

جمعیت ناشی شده است .سودآور بودن صنعت خودروسازی کشور که توانسته

فروپایهتر از پکن و دهلینو ( ۲۱/۵میلیون) قرار میگیرد .تهران در رتبهبندی

با راهبردهایی سیاسی از رقابت با محصوالت خارجی فارغ و از انحصار تولید

جمعیت شهرهای جهان در جایگاه  ۲۹ایستاده و از این نظر یکی از بزرگترین

داخلی بهرهمند شود ،باعث شده داشتن خودرو که یکی از نیازهای شهرنشینی

تراکم جمعیتها بر کره زمین است.

مدرن است ،به تراکم خودروهای بیکیفیت دگردیسی یابد .دو مشکل بزرگ شهر

چنانکه «دزموند موریس» ،انسانشناس مشهور بریتانیایی ،سالها پیش

تهران یعنی «ترافیک» و «آلودگی هوا» هم از همین جا برخاستهاند .عواملی که

برای نخستینبار مطرح کرد خودِ «تراکم جمعیت» عاملی تنشزا است .یعنی

احتماالً بیشترین اثر را در ارتقای شهر تهران به مقام «ششمین شهر پراسترس»
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داشتهاند.کسانی که به شهرهای بزرگ دیگر دنیا سفر کرده و در آنها زیسته باشند،

بیمار بوده که بیبرنامه بودن توسعه شهر تهران ،تخریب آثار فرهنگی و تاریخی

احتماالً تأیید خواهند کرد که تهران نسبت به کالنشهرهای همتراز با خود به نسبت

شهر و ویرانی باغهایی مثل باغ ملک را به دنبال داشته است .از این رو ،بخش

زیبا و پاکیزه است .یعنی گذشته از آلودگی هوا ،سطح شهر و سختافزار شهری

عمده تنشهایی که در شهر تهران وجود دارد ،پیامدهای زیستشناختی و

در آن خوب طراحی و مدیریت شده است .با این همه ،دو عامل این نکات مثبت

بومشناختی تراکم جمعیت باالی این شهر و حجم عظیم ساکنانی است که در

را خدشهدار کرده که هر دو نیز از همین رشد پرشتاب جمعیت طی سالهای

قلب یا پیرامون آن زندگی میکنند .تنشهایی که آلودگی هوا ،راهبندان ،کم شدن

گذشته ناشی شده و پیامد فسادهای مالیای است که از آن برمیخیزد .نخست

سرانه فضای سبز ،فشردگی بیش از حد جمعیت در سازههای عمودی و فلج شدن

آنکه تمایل به زیستن در مناطقی خاص و مطلوب از تهران به بلندمرتبهسازیهای

خدماترسانیهای شهری را به دنبال داشته است.

بیمورد و انباشت عمودی جمعیت به شکلی نابخردانه منتهی شده است و دیگر
آنکه فضای سبز قدیمی شهر که بویژه باغهایی در مناطق شمال شرق و غرب
شهر را شامل میشد تخریب شده است .اینها همه از اشتیاق سرمایهداران برای
خرید خانه در جغرافیایی خاص برخاسته است که سودجویی سیستم ساختوساز
و فساد مالی دستگاه اداری ناظر بر این امر را به دنبال داشته است .همین شبکه
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اما گذشته از این عناصر ساختاری ،مجموعهای از تنشهای دیگر را داریم

را تشکیل میدهند .به همین خاطر بخشی از تنشهای کارکردی در شهر تهران

که به سبک زندگی و شیوه جریان یافتن کارها در تهران مربوط میشود .در اینجا

دقیقاً در نقاط تراکم کارکردهای دولتی انباشته شدهاند .سردرگمیها و

با تقابلها و شکافهایی جامعهشناختی روبهرو هستیم که رفتار مردمان و

اختالفهای مالی ،کشمکشهای حقوقی و کندی روندهای دیوانساالرانه که

سوگیری میلها و پیکربندی موقعیتها را رقم میزند .در عمل در جامعه ایرانی

«نارضایتی» و «کاهش شادمانی» افراد را در پی دارند ،اغلب در سازوکارهای

و بویژه در کالنشهر تهران تمام شکافهای اجتماعی کالسیک فعال هستند.

نهادهای دولتی نهادینه شدهاند و شاید به این خاطر است که کارکردهای جمعی

گسست سنی (دوقطبی جوان-پیر) ،شکاف جنسیتی (زن -مرد) ،شکاف اقتصادی

آمیخته با شادمانی و خوشباشی که برای جبران این فقر شادمانی و غلبه بر این

(توانگر-تهیدست) ،تنش فرهنگی (سنتی -مدرن) و ...در تهران و در سایر نقاط

تنشها شکل گرفته است ،با نوعی گریز از مرکز مکانی گره خورده است و از

ایران فعال هستند و به فرسایش و گاه فروپاشی نهادهای اجتماعی منتهی شده

درون شهر به پیرامون (کوهستانها ،باغهای اطراف شهر و ویالهای حومه تهران)

است .بیشک بخشی از این شکافها پیامد مستقیم ناکارآمدی دستگاه اجرایی

نقل مکان کردهاند.

در طول سالیان طوالنی است یعنی نهاد قدرت در بخش مهمی از این نابسامانیها

بنابراین اگر بخواهیم با نگاهی سیستمی به شهر تهران و دلیل پر استرس

نقش داشته است .نابسامانیهای ناشی از مدیریت ناکارآمد ،یا گاه تصمیمهای

بودن زندگی در آن بنگریم ،دو الیه درهمتنیده از تنشها و نابسامانیها را

کالن نابخردانه و کژکارکردهای ناشی از آنها بخش مهمی از تنشهای شهر تهران

تشخیص خواهیم داد؛ یک تنش بنیادین و ریشهای که مبنای باقی اختاللها است
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که از تراکم جمعیت باال و حجم چشمگیر ساکنان کالنشهر تهران برخاسته است
و شلوغی ،گرانی مسکن ،قفل شدن بزرگراهها ،آلودگی هوا ،کم شدن سرانه فضای
سبز و مشابه اینها را به دنبال داشته است .یک الیه دیگر که ماهیتی حقوقی و
مدیریتی دارد و به کارکردهای این شهر بازمیگردد که بدنهاش با سیاست و شیوه
حکمرانی گره خورده و تصمیمگیریهای غیرتخصصی و گاه زیانبار ،کندی
روندهای اداری و دیوانساالرانه و نادلچسب بودن فضای ارتباطهای رسمی و
دولتی را در پی داشته است.
«تنش» در نگاه سیستمی ما ،شکافی است که میان «وضعیت موجود» و
«وضعیت مطلوب» وجود داشته باشد و تهران با این تعریف بیشک «شهری
پرتنش» است ،اما تنشهای آن با تنشهای معمول در سایر کالنشهرهای عظیم
تفاوتهای چشمگیری دارد.
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و خروش است ،اما به همین ترتیب میتوان میدان شناسایی و تحلیل و رفع

بخشی از این تنش که به سختافزار و تراکم جمعیت مربوط میشود،

تنشهای گریبانگیر سرزمینمان و تمدنمان هم باشد.

کمابیش در همه این کالنشهرها مشترک است و پیامد طبیعی زیستنِ شمار زیادی
از انسانها در مساحتی اندک است ،اما بخش دیگری به «اختاللهای کارکردی»

ایرانیان هم در گذشته تاریخیشان و هم در دههها و قرنهای گذشته

مربوط میشوند که میتوان با درایت و بازاندیشی در ساز و کارهای اداری و

نشان دادهاند که بسرعت و سادگی از فناوریهای ارتباطی بهره میجویند و در

قانونگذاریها و شیوه نظارت ،برایشان راهحل پیدا کرد یعنی فاصله میان «وضعیت

بدنه جامعه به شکلی خردمندانه و با عقل سلیم درباره مشکالت خویش هماندیشی

موجود» و «وضعیت مطلوب» در برخی از موارد پر ناشدنی است و در جاهایی

میکنند .بخش مهمی از تنشهای تهران بروزی موضعی و محلی دارند و تنها با

دیگر با تغییر در سیاستگذاری و جایگزین کردن «خردِ سازمانی» به جای

میدان دادن به این شیوه از حل موضعی و محلی ،به دست خودِ شهروندان تهرانی،

تصمیمهای فیالبداهه و غیرتخصصی میتوان بر آن غلبه کرد.

رفع شدنی هستند.

جامعه ایرانی با توجه به پیشینه دیرپا و پیوستگی تاریخی

بخشی دیگر ،البته سیاستگذاریهای کالن و بازبینیهای ریشهای در سوگیری

شگفتانگیـــــزش ،انبــــاشتی از تجربههای زیسته و تراکمی از دادههای

حکمرانی را میطلبد که چه بسا دیر یا زود به میل یا جبر ،حرکت بدانسو

ارزشمند را در حافظه جمعیاش ذخیره کرده است که در بسیاری از جاها ضامن

ضرورت مییابد.

بقا و حالل مشکالتش بودهاند .شهر تهران در حال حاضر قلمرو پرتنش و پرجوش
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در آغازگاه داستان رستم و سهراب ،وقتی تهمینه به خوابگاه رستم میرود
و زادن فرزندی از پشت او را آرزو میکند ،اشاره میکند که رستم را به خاطر

اسطورهی شیر

نیرومندی و دلیریاش برگزیده است و در ضمن توصیفی دقیق و روشن از او به
دست میدهد که یکسره با رمزگان جانوری درآمیخته است:

هفتهنامهی کرگدن ،شمارهی  ،۶۹شنبه  ۲۰آبان ۱۳۹۶

به کردار افسانه از هر کسی

شنیدم همی داستانت بسی

که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ

نترسی و هستی چنین تیزچنگ

شب تیره تنها به توران شوی

بگردی بران مرز و هم نغنوی

به تنها یکی گور بریان کنی

هوا را به شمشیر گریان کنی

هرآنکس که گرز تو بیند به چنگ

بدرد دل شیر و چنگ پلنگ

برهنه چو تیغ تو بیند عقاب

نیارد به نخچیر کردن شتاب

این بیتها را اغلب به این شکل خواندهاند که گویی تهمینه مشغول
توصیف درگیریهای رستم با جانوران وحشی است .یعنی میگوید رستم پهلوانی
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است که در بیشهها و محیطهای وحشی با جانورانی مانند پلنگ و شیر میستیزد

از این رو حدس من آن است که تهمینه در این بیتها مهارتهای رزمی

و از آنها بیمی ندارد و در مقابل مایهی هراس آنها هم میشود .در نگاه نخست

رستم را در رویارویی با جنگاوران دیگر میستاید و اشارههایش ارتباطی با جنگل

چنین تفسیری هم معقول و معنادار مینماید .اما در این سیاهه از جانوران نام دو

و جانوران واقعی پیدا نمیکند .یعنی « که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ /نترسی

موجود را میبینیم که بسیار بعید است مردان دلیر در هنگام پرسه زدن در جنگل

و هستی چنین تیزچنگ» را میتوان چنین خواند که «از جنگاورانی که نماد

و بیابان با آنها روبرو و درگیر شوند .یکی نهنگ است که در گذشته برای اشاره

رزمیشان شیر و نهنگ و پلنگ است نمیترسی و از پهلوانانی که دیوها (بهرام و

به همهی جانوران درندهی دریازی از جمله تمساح به کار گرفته میشده است.

وای) حامیشان هستند نمیهراسی».
با این شیوه از تفسیر ،بسیاری از بیتهای دشواریاب شاهنامه به آسانی

دیگری عقاب است .هم نهنگ و هم عقاب در محیطهایی زندگی میکنند که

رمزگشایی میشود .مثال وقتی میخوانیم

خارج از دسترس آدمیزاد است .یعنی بسیار نامحتمل است که یک پهلوان در
داخل یک رودخانه یا دریا با نهنگ درگیر شود یا به شکلی در هوا شناور گردد

ز شاهین وز باز و پران عقاب

ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب

که بتواند با عقاب ستیزه کند .جالب آن که در این سیاهه نام «دیو» را هم میبینیم
همه برگزیدند پیمان اوی

که در فرهنگ ایرانی کهن به وای یا بهرام اشاره میکند که هردو ایزد پشتیبان
جنگاوران هستند.
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آشکار میشود که جانوران جنگلی و دریایی با شاهنشاه پیمان نکردهاند ،بلکه

برای رد فرضیهی پیشنهادیام راهی به نسبت آسان وجود دارد ،آن هم

این اشارهها به رستههای جنگاورانی مربوط میشود که شیوهی رزمیشان با این

بررسی نام و نشان موجوداتی که گفتیم و بررسی درگیری پهلوانان شاهنامهای با

جانوران رمزگذاری میشده است.

ایشان .یعنی اگر در صحنههایی از شاهنامه ببینیم که جنگاورانی با پلنگ و نهنگ
و عقاب در میآویزند ،این دیدگاه که اینها خودِ جانوران را نشان میدهند تایید
میشود و گفتاری که گفتیم نادرست از آب در میآید .اما چنین نیست .یعنی نه
در شاهنامه و نه در متون دیگر اشارهای نمیبینیم که پهلوانان برای نمایاندن قدرت
و دلیری خویش با جانورانی مثل پلنگ و نهنگ و عقاب و گرگ درگیر شده
باشند .حتا درگیری با شیر هم که در منابع کهن آشوری و هخامنشی نمودِ فراوان
دارد و نشانهی مردانگی جنگاوران شمرده شده ،در شاهنامه به هفت خوان رستم
و اسفندیار و آزمون تاجگیری بهرام گور منحصر میشود که همگیشان داللتی
نمادین و مهرپرستانه دارند و به گذر از محک مهرِ خشمگینِ شیرسان داللت
میکنند .در یک صحنهی شاهنامه رویارویی رستم نوجوان با پیل سپید و در
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خوانی رویارویی اسفندیار با گرگ را هم داریم ،که حدس من آن است که آنها

شیوههای گوناگونِ جنگیدن باشند و به مهارتهای رزمی پهلوانان اشاره کنند ،باید

نیز ماهیتی رمزی و نمادین داشته باشند .گذشته از این چند مورد که بیشک

نامشان را جدای از محیطهای طبیعی و در بافتی جنگی و در ارتباط با شیوههایی

نیمیشان (در هفتخوانها) خصلتی نمادین دارند ،جایی نداریم که پهلوانی با

خاص از رزمآوری ببینیم .این سنجه نیز دربارهی حدسی که زدیم برآورده

جانوری واقعی جنگیده باشد .حتا نبرد با جانورانی افسانهآمیز مانند اژدها و

میشود .یعنی نام جانورانی مانند شیر و پلنگ و نهنگ و عقاب و پیل اغلب در

سیمرغ هم به همین بافت مربوط میشود و تنها اژدهاست که موضوع نبرد پهلوانان

بافتی ارتشی و جدای از زمینهی بومشناختیشان به کار گرفته میشوند .نمونهاش

فراوان است و انگار با زمینهای طبیعی پیوند خورده است ،و آن نیز داللت

آن که وقتی رستم در خوان چهارم تنبور به دست میگیرد و همچون گوسانی

اسطورهشناسانهی روشنی دارد و بیش از آن که به «مار بزرگ» واقعی اشاره کند

داستان زندگی خویش را روایت میکند ،مینالد که « همیشه به جنگ نهنگ اندر

به نیروهای سرکش و ویرانگر طبیعی و به ویژه عناصر شبانه مربوط میشود .به

است /وگر با پلنگان به جنگ اندر است» ،و روشن است که از این نامهای

این ترتیب فرضیهای که پیشنهاد کردیم در برابر محکهای ابطالکننده استوار باقی

جانوری ردههایی خاص از جنگاوران را در نظر دارد ،وگرنه رستم در شاهنامه

میماند.

نه با نهنگ و نه با پلنگی واقعی درگیر نمیشود.
از سوی دیگر اگر حدس من درست باشد ،باید کارکرد نامهای جانوری

را در پیوند با موقعیتهای جنگی ببینیم .یعنی اگر به راستی اینها نام سبکها و
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در جریان نبردهای کینخواهی سیاوش ،زمانی که گیو پسر گودرز به صف
تورانیان میزند ،این توصیف را از او میشنویم:
همه یکسر از جای برخاستند

بسان پلنگان بیاراستند

بدانگونه شد گیو در کارزار

چو شیری که گم کرده باشد شکار

از این جا روشن میشود که سپاهیانی که به پلنگ مانند بودند و قاعدتا بدنهی
برای آزمودن حدسی که دربارهی رمزگذاری سبکهای گوناگون رزمی

پیادهها را بر میساختهاند ،در میان خود پهلوانانی شاخص را همراه داشتهاند که

ایرانی با نمادهای جانوری دارم ،از اشاره به سبک هنر جانوری سکاها و

صفت شیر ستوده میشدهاند .در جاهای دیگری از همین بخش از شاهنامه نیز

رمزپردازی به کار گرفته شده در آراستن سپر و زره و دستهی شمشیر و تبرزین

تقابلی میان شیر و پلنگ میبینیم که در ضمن همراهی و همدوشیای را هم نشان

چشمپوشی میکنم و در این نوشتار کوتاه تنها بر یک جانور یعنی شیر و یک

میدهد:

بافت متنی یعنی شاهنامه تمرکز می کنم.
کسی را نبد پای با او بجنگ



اگر شیر پیش آمدی گر پلنگ
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وصف شیر در شاهنامه بارها و بارها برای اشاره به پهلوانان به ویژه رستم

با توجه به این که شیر جانور مقدس مهرپرستان قلمداد میشده و خودِ مهر هم

به کار گرفته شده است .کلیدواژگان و مفاهیم همنشین با شیر در شاهنامه عبارتند

نماد خورشید بوده و هم ایزد پشتیبان سپاهیان ،این بیت شاهنامه معنای دقیقتری

از نرینگی ،تیزچنگالی و خشمآوری .یعنی مرد جنگیای که به شیر مانند است با

به خود میگیرد .به ویژه که خودِ جمشید هم صورتی زمینی و انسانی از مهر

بیپروایی و جنگاوری رویارو ،تیزی چنگال و خونریزی و نرینگی و مردانگی از

است .از این رو جنگاوران که لقب شیرمرد به خود گرفتهاند ،همچون مهر که

سایر رزمجویان متمایز میشود.

خورشید هم هست ،لشکر و کشور را روشن میکنند و به این ترتیب رمزِ
خورشیدی و جانوری مهر را با هم یکی میسازند.

برای فهم رمز شیر در نظام جنگی کهن ایرانی باید نخست اشارههای

نکتهی جالب آن که فردوسی لقب شیر برای پهلوانان و جنگاوران را در

اسلحهشناسانهی مربوط به او را تحلیل کرد .در شاهنامه شیر آشکارا به جنگاوری
اشاره میکند که سواره ،سنگین اسلحه و شمشیرزن است.

بخش نخست شاهنامه که به روایتهای اساطیری سیستانی مربوط میشود بسیار

در زمان فر و شکوه جمشید و هنگامی که طبقههای اجتماعی تعریف میشوند،

بیش از نیمهی دوم به کار گرفته است .نمونهاش توصیف زال است هنگامی که

میبینیم که طبقهی جنگاوران با لقب شیرمرد شناخته میشوند:

برای بار نخست به دربار شاه ایران میرود:

کجا شیرمردان جنگ آورند

بیامد کمر بسته زال دلیر

فروزندهی لشکر و کشورند
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رزمی مربوط به آن در دوران اشکانی رواجی تمام داشته و بعدتر در عصر ساسانی
افولی را تجربه کرده باشد.
پیوند استعارهی شیر و هنرهای رزمی وابسته بدان با سکاها و آیین مهر
را میتوان در بیتهایی فراوان از شاهنامه ردیابی کرد .همچنین تنش میان بخش
سیستانی و بخش ساسانی نیز در بافت ارجاعهای دینی نمایان است .دست کم
این را میدانیم که منابع بخش سیستانی شاهنامه متونی هستند که در

در چارچوب زرتشتی مهر و شیری که نماد اوست گرامی داشته نمیشده است.

دوران اشکانی تدوین شدهاند و این زمانی است که سکاها و آیین مهرپرستانهشان

طوری که زرتشتیان شیر را رئیس خاندان جانوران اهریمنی و خرفستران

در ایران زمین و به ویژه در میان پهلوانان رواج فراوان داشته ،و رستم نیز پهلوان

میدانستهاند و باقی ماندن نقش شیر و برجستگی و احترامی که در مقام نماد

نامدار همین گروه محسوب میشود .در مقابل در نیمهی دوم شاهنامه که بخش

کشور ایران دارد آشکارا وزنهی سنگین باورهای مهری و باقی ماندنشان در دل

تاریخی است و بدنهاش را تاریخ شاهان ساسانی تشکیل میدهد ،بافت کلی

آیین زرتشتی را نشان میدهد .در شاهنامه هم اشارههایی داریم که سویهی تاریک

سخن متفاوت است و جالب آن که فردوسی در این بخش با بسامدی بسیار کمتر

و غیراخالقی شیر را نشان میدهد .مثال در داستان ضحاک میبینیم که او به نرهشیر

از استعارهی شیر برای نامیدن پهلوانان استفاده میکند .گویی نماد شیر و سبک

تشبیه میشود:
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که فرزند بد گر شود نرهشیر

خشونت و ستیهندگی پیوسته با سبک شیر در ضمن با زور بازوی فراوان

به خون پدر هم نباشد دلیر

و بعدتر که اهریمن برای فریفتن ضحاک پا به میدان میگذارد ،او را با خوراکی

و ضربه وارد آوردن با دست ارتباط داشته است .نمونهاش را در کردار رستم

ساخته شده از خون میپرورد که مادهای نجس است ،و باز وی را به شیر همسان

هنگام نبرد با ارژنگ دیو در خوان ششم میبینیم:

میسازد:
به خونش بپرورد بر سان شیر

سر و گوش بگرفت و بالش دلیر
بدان تا کند پادشا را دلیر

سر از تن بکندش چو کردار شیر

یعنی حرکتی که تنها با زور بازوی شگفتانگیز و در ضمن خشونت مهیب ممکن
مینماید.

از اشارههای دیگری هم بر میآید که ویژگی پهلوان شیرنشان در آوردگاه آن
بوده که بیاحتیاط و اندیشه و مستقیم به دشمن یورش میبرده و در اعمال

از مرور گاهان نمایان میشود که در زمان زرتشت جنگاورانی که قاعدتا

خشونت و خشمآوری حد نمیشناخته است .افراسیاب پس از برخورد با رستم

اغلبشان مهر را ایزد بزرگ خویش میدانستند ،خشم را نیرویی نیک و ارزشمند

میگوید

میدانستند و آن را در جریان نبرد یاور و کمکرسان خویش قلمداد میکردند.

یکی پیلتن دیدم و تیزچنگ

اما زرتشت با خشم نیز مانند دروغ و ترس دشمنی میورزید و هر سه را نوعی

نه هوش و نه دانش نه رای و درنگ

دیو میدانست که خوی و اخالق جنگاوران را مسخ میکند و ایشان را به خشونت
و ویرانگری وا میدارد ،که خواست اهریمن است .به همین خاطر پسوندهایی
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نگردد مگر زآزمایش دلیر

مانند ژیان و غران که مرد جنگی شیرسان به خود میگیرد اغلب در بافتی کهنتر

چنین داد پاسخ به مادر که شیر

از آیین زرتشتی معنادار و پذیرفتنی هستند.

در شاهنامه شیر مهمترین جانوری است که همچون استعارهای نظامی به

همچنین بیتهایی وجود دارد که میتوان آن را در بافت سلسله مراتب

کار گرفته شده است .در حدی که در بخش روایتهای سیستانی میتوان کمابیش

آیین مهر و این ایدهی کلی ارتشتاران پریستار مهر فهم کرد که توانایی و ارجمندی

این واژه را با مرد جنگی مترادف دانست .با این همه با مرور بیتهایی که در آن

امری درجهبندی شده است که پیشرفت در آن پله به پله و با پشت سر گذاشتن

پهلوانان به شیر تشبیه شدهاند ،میتوان تصویری از سبک رزمی ویژهی شیر به

آزمونهایی ممکن میشود .نمونهی مشهور آزمونهایی که این گذارهای پیاپی را

دست آورد ،و نشان داد که این کلمه با وجود رواج و گستردگی دایرهی

نشان میدهد همان ماجرای هفت خوان است که بعدتر در قالب هفت شهر عشق

معناییاش از دقت و روشنی چشمگیری برخوردار بوده است.

در متون عرفانی ایران تثبیت شده است .به احتمال زیاد در ابتدای کار این اشارهها

نخستین نکته آن که سبک رزمی شیر به سوارکاران مربوط میشده و نه

به سلسله مراتب یادگیری هنرهای رزمی و مسلط شدن بر مهارتهای سوارکاری

پیادهها .بیتهای فراوانی داریم که نشان میدهد پهلوانی که به شیر تشبیه میشود،

و نیزهگیری و شمشیرزنی مربوط میشده است .چنان که در شاهنامه هم

بر اسب سوار است و اغلب سواره میجنگد .در نبرد سهراب و گردآفرید

اشارههایی هست که تثبیت قدرت جنگی شیر را با عبور از آزمونهایی پیوند

میخوانیم که:
فرود آمد از دژ به کردار شیر

میدهد .مانند آن بیت مشهوری که فریدون فرخ به مادرش میگوید:
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در نبرد بیژن و فرود هم شیرمردانی که با هم رویارو میشوند سوارهاند و اشارهی

بیتهایی دیگر میدانیم که نهنگ به وصف پهلوانان سواره اختصاص دارد ،هرچند

روشنی به شیوهی رزمی شیر هم در میان است:

پلنگ در مقابلش به پیادهها مربوط میشده است.

یکی نعره زد کای سوار دلیر

بمان تا ببینی کنون رزم شیر

گیو هم در نبرد با پیران ویسه
بپوشید درع و بیامد چو شیر

همان بارهی دستکش را به زیر

از این رو روشن است که شیر سبک رزمی پهلوانانی زرهپوش و سواره بوده
است .با این همه در یک جای مشهور میبینیم که رستم وقتی با اشکبوس رویارو
میشود پیاده بودناش را ناسازگار با شیر بودناش نمیبیند و میگوید
به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ

سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟

اما بیشتر به نظر میرسد در اینجا به شوخی و ریشخند کردن اشکبوس پرداخته

دادهی دیگری که از تحلیل بیتها بر میآید آن است که سبک رزمی شیر

و نام این استعارههای رزمی را با جانوران واقعی همتا انگاشته است .وگرنه از

به زور بازوی فراوان و چاالکی دستان نیاز داشته است .در واقع دست پهلوانانی
که با شیر همتا پنداشته میشوند ،مسلح به چنگال دانسته شده و سالحی که در
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و در نبرد شنگل و رستم میبینیم که سالح شیر ،شمشیر است:

دست دارند همسان با چنگ شیر وصف شده است .از بیتهایی دیگر بر میآید که
سالح مرسوم شیوهی رزمی شیر ،شمشیر بوده است .در حدی که فردوسی

بر او بر گذر کرد و او را نخست

نمادهای مهری را در ترکیبی با هم برای ستودن سلطان محمود به کار میگیرد و

همچنین گرسیوز وقتی به فتنهگری بر ضد سیاوش نزد برادرش افراسیاب مشغول

از همین برابری شیرمرد با شمشیرزن بهره میجوید در آنجا که میگوید:

است ،اشاره میکند که ویژگی شیر آن است که از نبرد با شمشیر هراسی به دل

جهاندار محمود خورشیدفش

به رزم اندرون شیر شمشیرکش

راه نمیدهد:

و شبیه همین ترکیب مهرآیین را در بخش منوچهر هم میخوانیم:
بر و بازوی شیر و خورشیدروی

ز دد تیردندانتر از شیر نیست

دل پهلوان دست شمشیرجوی

میرود تا از جادوی او رهایی یابد:
زن جادو از خویشتن شیر کرد

کشیدند شمشیر بر سان شیر

و رستم وقتی که به کیکاووس پیغام میفرستد همتا انگاشتن شمشیر و چنگال

جهانجوی آهنگ شمشیر کرد

از این بیتها بر میآید که نماد شیر و شمشیر که عالمت ملی پرچم ایران

شیر را تصریح میکند:
هم از جنگ جستن نگشتیم سیر

که اندر دلش بیم شمشیر نیست

و رستم در خوان چهارم هنگام رویارویی با زن جادو گویی به جلد شیری فرو

پیوند میان شیر و شمشیر در رزمنامهی الکوس هم نمایان است ،آن جایی که
بدین همنشان هفت گرد دلیر

به شمشیر برد آنگهی شیر دست

است خاستگاهی دیرینه داشته و از همین پیوند میان شیوهی جنگی شیر و هنرهای
به جای است شمشیر و چنگال شیر
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رزمی مربوط به شمشیرزنی برخاسته است .در آثار شاعران دیگر نیز اشارههایی

عمود گران برکشیدند باز

از این دست به چشم میخورد .چنان که موالنا در مثنوی معنوی میگوید

همچنین در وصف جنگیدن بهرام که به شیر هم تشبیه شده میخوانیم که

بر سر اغیار چون شمشیر باش

برآویخت چون شیر بهرام گرد

هین مکن روباهبازی ،شیر باش

و نظامی در خسرو و شیرین میگوید
به سرپنجه شدی با پنجهی شیر

ناآشنایی نبوده باشد:

ستونی را قلم کردی به شمشیر

ابا گرز و با نیزه بر سان شیر
برکشد بر مخالفان شمشیر

بر گیو رفتند هر دو دلیر

اشارههایی فراوان در شاهنامه و سایر متون ادبی و تاریخی هست که

و در شرفنامه در وصف لشکرکشیهای اسکندر میگوید
ز شمشیر پوالد چون شیر مست

به نیزه بر ایشان یکی حمله برد

در نبرد گیو و پیران چنین مینماید که گرز هم برای پهلوانان شیرسان سالح

و هم او در هفت پیکر میسراید که
وانگه آورد عزم آنکه چو شیر

دو شیر سرافراز و دو رزمساز

نشان میدهد درفشهای شیرنشان یکی از نمادهای رسمی و رایج جنگی در ایران
زمین بودهاند و به همین خاطر هم بوده که شیر نماد کشور ایران قرار گرفته است.

به کشورگشایی کلیدی به دست

با این همه اشارههایی هم داریم که این پهلوانان شیرمرد گاه با نیزه به

فردوسی در شرح این نماد هنگامی که تاختن کیخسرو بر دژ بهمن را روایت

جنگ میرفتهاند .چنان که فردوسی هنگام وصف جنگیدن توس در کاسهرود

میکند ،به روشنی میگوید که پرچم شیرنشان به رستهی جنگاورانی مربوط

میگوید:

میشود که با شمشیر و گرز میجنگیدهاند:
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درفش از پس پشت او شیر بود

که جنگش به گرز و به شمشیر بود

در شاهنامه بخشی بسیار مهم از نظر شناسایی نمادهای ارتشی کهن ایرانی
هست ،که به گفتگوی سهراب و هجیر مربوط میشود .سهراب برای شناختن پدر
خود پنهانی به اردوی ایرانیان میرود و یکایک درفشها را نام میبرد و از هجیر
میخواهد که پهلوان مربوط بدان را معرفی کند .در این میان درفش سپهساالر
ایران نقش شیر دارد:
یکی شیرپیکر درفشی به زر

آن درفش شیرنشانی که نماد ارتش ایران است را در جریان داستان
سهراب نیز باز میبینیم ،وقتی که هجیر نام و نشان پهلوانان ایران را برای سهراب

درفشان یکی در میانش گهر

بر میشمرد و وقتی به درفش گودرز رسید گفت:

و درفش رستم که جهان پهلوان است و تبارش به ضحاک ماردوش میرسد،
نقش اژدها دارد اما بر سرِ نیزهی درفشاش سردیسی زرین از یک شیر را نهادهاند:
درفشی بدید اژدهاپیکر است

برآن نیزه بر شیر زرین سر است

یکی شیر پیکر درفشی به زر

درفشان یکی در میانش گهر

چنین گفت کان فر آزادگان

جهانگیر گودرز کشوادگان

در ماجرای نبرد ایرانیان با فرود نیز همین پرچم وصف شده و این بار فرود است
که درفشهای ایرانیان را مینگرد:



سیمرغ/شمارهی شصت و یکم /آذر ماه هزار و سیصد و نود و

درفشی کجا شیر پیکر به زر

که گودرز کشواد دارد به سر

...همه شیرمردند و گرد و سوار

یکایک بگویم درازست کار

باز در اینجا میبینیم که اشاره به شیرمرد بودن با سوارکار بودن همراه شده است.
گفتنی دربارهی نماد شیر بسیار است .این اشارهها تنها برای تاکید بر این نکته
آمد که رمزپردازی جانوران به ویژه در بافت متون حماسی را میشود به شکلی
یکسره متفاوت از تشبیه سرراست و سادهای که اغلب پیشفرض گرفته میشود
هم خواند و تفسیر کرد.
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تبلیغاتی یا جریانهایی سودجویانه برکشیده میشوند و تقدیس میگردند و بیهوده
ستوده میشوند.

طرح رپسش ردبارهی احمد شاملو

میشاید ،و میباید که شخصیتهای بلندآوازه را بیمهابا و بیپروا به
پرسش گرفت .پرسش دربارهی زندگینامهشان ،نظام شخصیتیشان ،شبکهی
روابطشان با شخصیتهای نامدار دیگر ،آدمهای مهم در زندگیشان ،کتابهایی که

مجلهی قلمیاران ،سال اول ،شمارهی ششم ،مهر و آبان ۱۳۹۶

خواندهاند و چیزهایی که میدانسته یا نمیدانستهاند ،نقشها و جایگاههایشان در
در مورد هرکس که ردپایی از خود در سطح اجتماعی به جا گذاشته

نهادهای اجتماعی ،و کارکردی که در آن نهادها بر عهده داشته و ایفا کردهاند،

باشد ،پرسشهایی میتوان طرح کرد .هرچه این پرسشها همهجانبهتر و دقیقتر

جبههی سیاسی و باورهای دینی و موضع فرهنگی و سلیقهی زیباییشناسیای که

باشد ،تصویر ذهنی ما از آن شخص و تاثیری که داشته است ،روشنتر و علمیتر

داشتهاند ،نظام اخالقیای که بر مبنایش رفتار میکرده یا نمیکردهاند ،و هیجانها

خواهد بود .شخصتیهای نامداری که چنین طرح پرسشی دربارهشان انجام نشود،

و عواطفی که با آن دست به گریبان بودهاند ،بیماریها و سالمتهایشان ،و

یا نامنصفانه نادیده انگاشته میشوند و از میدان تاریخ اندیشه و توجه اندیشمندان

کارهایی که کردهاند و نکردهاند.

رانده میشوند ،و یا این که با پشتوانهی ایدئولوژیهایی سیاسی ،ترفندهایی
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پژوهشگرانه باشد و در یک دستگاه نظری مشخص و معلوم به شکلی پیگیرانه از
زندگیاش و آثارش بپرسد و پاسخ بجوید.
اگر قصدِ پژوهش ،داوری دربارهی کلیتِ منشهای به جا مانده از یک
فرد است ،باید دربارهی خودِ آن فرد نیز پرسید .باید دربارهی سطح زیستی وی
پرسید و دانست ،دربارهی سطح روانی و خلق و خوی و استعدادها و کاستیهای
شخصیتیاش ،دربارهی سطح اجتماعی و ارتباطها و الگوهای چفت و بست
احمد شاملو بیشک یکی از این شخصیتهای نامدار است که انگارهی

شدناش با نهادها ،و دربارهی سطح فرهنگی و پیوندهایش با خوشههای منشهای

اجتماعی امروزیناش با غلو و ابهام فراوانی درآمیخته ،که از غیاب پرسش و

رقیبی که در جامعهاش وجود داشته است .فهم یک شبکه از منشها که از یک

پرهیز از کند و کاو برخاسته است .انگارهی او در مقام شخصیتی که نام و نشان

«من» تراوش میکند ،زمانی به راستی ممکن میشود که در چارچوبی فراگیر و

خود را بر جریانی ادبی و طیفی از روشنفکران حک کرده ،از این رو سخت

سیستمی ،به شکلی الیه الیه و در تمام سطوح فراز به آن من و رسانههای

نیازمند طرح پرسش است .طرح پرسشی که نظاممند ،عقالنی ،بیطرفانه ،و

صورتبندی و پخش شدن منشها بنگریم و محتوا و ساختار منش را بررسی کنیم
و منشهای رقیب یا سازگار با آن را در حال و هوای زمانهاش بشناسیم .تنها در
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این حالت است که میتوان دربارهی یک شخصیت تاریخی به دیدی درست و

نظریهای منسجم و دیدگاهی علمی دربارهی ادبیات و تاریخ اندیشه باشد ،شعاری

تحلیلی دست یافت و از مرتبهی ابراز احساسات کردنِ ناخودآگاه و مبهمِ درونزاد

ایدئولوژیک است که طی دهههای گذشته در شاخههایی خاص از محفلهای

دربارهشان فراتر رفت.

روشنفکرانه رواج یافته است .شعاری که بر تمرکز افراطی و نامستدل بر

این برداشتِ نادرست و سستبنیان که در سالهای اخیر زیر سایهی پرچم

گسستگیها در «من» ،بر برجسته ساختن اغراقآمیز اجبارهای اجتماع بر فرد ،بر

«مرگ مؤلف» رواجی فراوان یافته و به جداسازی اثر از آفرینندهاش فتوا میدهد،

انکار سرشت پیشتنیدهی زیستشناختی من و استعدادها و میلهای ذاتی من ،و

پیشداشتهایی نقد ناشده و نادرست دارد که مبنایش نظریههای پسامدرنی است

بر نادیده انگشتن ارادهی آزاد و کردارهای خودمختار در آفریده شدن تاریخ تکیه

که حضور و اهمیت منِ انسانی را انکار میکنند و در ادامهی نگرشی

میکند.

نومارکسیستی در پی فروکاستن منهای خودآگاه و خودمختار به مهرههایی

بر این مبناست که تفسیرهایی از متون ادبی رواج یافته که بیش از آن که

اجتماعی در ماشینی اجبارآمیز هستند .پیشداشتی که باید مورد وارسی و تحلیل

ارتباطی با عینیت بیرونی متن و بستر جامعهشناختی و تاریخی ظهورش داشته

نقد قرار گیرد ،و اگر چنین شود ،بافت ایدئولوژیکاش و تبارنامهی سیاستزدهی

باشد ،بر تفسیرهای درونکاوانهی خودبنیاد مفسران تکیه دارد .در این چشمانداز

پیدایی و رواجش ،و ناسازگاری نمایان و روشناش با دادههای تجربی و گواهان

است که تعبیرهای خودخواستهی تحمیل شده به متن ،با کمترین زحمتی به عینیت

تاریخی برمال میشود .ایدهی غیاب من و پیشفرضِ مرگ مؤلف بیش از آن که

بیرونیای تحمیل میشوند ،که با زبانبازیهای روشنفکرانه انکار شده و با
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ترفندهای بالغی سست و مشکوک جلوه کرده است .با این مکر است که

که هستهای استوار از شاهد و دلیل نداشته باشد خودداری میکنیم و از برافراشتن

نویسندگان برای بر بافتن هرآنچه دلشان میخواهند ،مجوزی روششناسانه به

هر نظریهای که داربستی محکم از گواهان نداشته باشد چشم میپوشیم .چرا که

دست آوردهاند .چرا که منظور آفرینندهی اثر به همراه آفرینندهی اثر محو و طرد

هر راهی جز این به معنایی بافندگی و ریسندگی کالمهایی خودخواسته و بیپایه

شده و معنای تاریخمند نهفته در متن همراه با معنای تاریخِ پیرامون متن نادیده

است ،که به کار کتمان و فرو پوشاندن معنای راستین پدیدارها میآید ،و اغلب

انگاشته شده است.

گنجاندناش در ظرفی ایدئولوژیک یا سیاسی.

روششناسی پیشنهادی من برای طرح چنین پرسشهایی ،چارچوبی در
سرمشق نظریهی سیستمهای پیچیده است ،که به خاطر اهمیت کلیدی مفهوم زمان
در آن ،دیدگاه زُروان نام گرفته است .در این دستگاه نظری در عین حال که
میپذیریم واقعیت عینی و محکمی در جهان خارج در دسترسمان نیست ،و در
ضمن آن که تاکید میکنیم که پاسخ قطعیای برای پرسشهایمان وجود ندارد،
اما عینیترین و محکمترین واقعیتهای بیرونی را جستجو خواهیم کرد و
قاطعترین پاسخها را با مستدلترین گواهان طلب میکنیم .از تراشیدن هر معنایی
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به بیان دیگر ،رویکرد سیستمی برای ارزیابی آثار و افکار و زندگی

در این دیدگاه چهار الیهی توصیفی برای سیستمهای اجتماعی داریم که

نامداران از جمله احمد شاملو از این رو ارزشمند و سفارش کردنی است ،که از

سطوح زیستی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی (فراز) را شامل میشوند و هریک

کتمان زندگینامهی او جلوگیری میکند و راه را بر تحریف معناهای نهفته در متن

سیستمهایی را در بر میگیرند که پویاییشان بر محور متغیری مرکزی (بقا ،لذت،

و جایگزین کردناش با خیالهای خودخواسته را میبندد .در این نگرش از سویی

قدرت و معنا :قلبم) سازمان یافته است .از این رو دربارهی هر شخصیتی ،چند

«من»های مؤلف – که اتفاقا دربارهی شاملو متورم و نمایان است -اهمیت دارد

رده از پرسشها جای طرح دارند که مهمترینهایشان عبارتند از:

و طرح پرسش دربارهی زندگینامهی منِ مؤلف کلید فهم متنهای آفریده شده

نخست :در سطح زیستی

توسط وی دانسته میشود .از این رو دادههای تاریخی و مستندات عینی و روشن

الف) فرد مورد نظر از چه ساختار زیستیای برخوردار بوده است؟ سالم

در این زمینه اهمیت مییابند و داوریهای روشن و مستدل جایگزین ستایشهای

بوده است یا بیمار؟ نیرومند بوده است یا ناتوان؟ آیا ویژگی زیستشناختی و

اغراقآمیز یا نکوهشهای فرضورزانه میشوند .از سوی دیگر خودِ متن همچون

کالبدی خاصی داشته که ساختار روانی مشخصی ،موقعیت اجتماعی خاصی یا

سیستمی فرهنگی -یا به تعبیر مدل نظری زروان ،به مثابه یک منش -نگریسته

گرایش فرهنگی ویژهای را ایجاب کند؟
ب) فرد مورد نظر بر مبنای چارچوبهای جاری در جامعه و زمانهاش در

میشود و شاخصهایی عینی و روشن از ارجاعها ،نمادها ،رمزگان و الیههای

کدام طبقهی زیست شناختیِ عینی و ملموس میگنجیده است؟ ارتباطش با

متفاوت معنا در آن مورد تحلیل قرار میگیرد.
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جنسیتاش چگونه بوده است؟ چه ربطی با ساختار ژنتیکی و نژادش برقرار

دوم :در سطح روانی

میکرده است؟ چه صفتهای زیستی مهمی از دید جامعهاش را به ارث برده و چه

الف) فرد مورد نظر در سه حوزهی شناخت ،خواست و کنش چه
وضعیتی داشته است؟ در حوزهی شناخت چقدر توانمندی داشته و دستگاه

ویژگیهایی را به شکلی اکتسابی در خود مستقر ساخته است؟
پ) چه میخورده و چه مینوشیده است؟ آیا به عادت و رفتار تکرار

عقالنیاش چقدر نیرومند و پیچیده بوده است؟ ادراکش دربارهی جهان چقدر

شوندهای خو داشته که ساختار زیستی خاصی را ایجاب کند؟ ارتباطش با ورزش

عمیق بوده و به چه حوزههایی از دانایی دسترسی داشته؟ خلق و خویاش چگونه

چگونه بوده؟ چه مهارتهای بدنیای را به دست آورده بوده و از بدناش چگونه

بوده؟ چه عواطف و احساساتی داشته و دستگاه هیجانیاش چطور کار میکرده

استفاده میکرده است؟

است؟
ب) در حوزهی خواست ،چه میلها و خواستهایی در او غالب بوده و
آرمانها و اهداف بزرگش چه بوده و چگونه آنها را صورتبندی میکرده است؟
چه لذتهایی را میطلبیده و کدامها را تجربه میکرده است؟ موازنهی میان لذتهای
راستین و زیستی و دروغین در او چگونه بوده است؟ آیا به مواد روانگردان
اعتیادی داشته؟ و آیا خواستهایش زیر تاثیر این مواد قرار داشتهاند؟
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پ) در حوزهی کنش ،ساخت انضباط شخصیاش تا چه پایه بوده و در

ب) خودِ او چه هنجارهای اجتماعیای را رعایت میکرده و کدامها را

چه حوزههایی بیشتر نمود داشته است؟ زیر تاثیر کدام نهادهای اجتماعی رفتار

زیر پا میگذاشته است؟ کردارهای او به ظهور و سقوط کدام هنجارها منتهی شده

میکرده است؟ بیشتر رفتارهایش عملهایی هنجارین و برخاسته از نهادها بوده یا

است؟ راهبردهای فردی او برای دستیابی به مدارهای تولید و جریان قلبم در

کنشهایی درونزاد و خودمختار؟ جهتگیری و ساختاربندی کردارهایش کدام

جامعه چه بوده و این مسیرها زیر تاثیر او چگونه دگرگونی یافتهاند؟
پ) نقشهای اجتماعی وی ،نقابهایش ،و نمایشهایی که ایفا میکرده

نهادها را آماج میکرده و با کدام هنجارهای اجتماعی چفت و بست میشده

چه بوده است؟ زندگینامهاش چگونه صورتبندی میشده و هویت خویش را بر

است؟
سوم :در سطح اجتماعی:

مبنای چه رمزگانی تعیین میکرده است؟ دیگریهایی که دوستان و دشمنان او

الف) فرد مورد نظر عضو کدام نهادها بوده است؟ الگوهای چفت و بست

بودهاند چه کسانی بودهاند و دوستی و دشمنیشان بر چه مبنایی استوار میشده

شدناش با نهادهای هنجارساز اصلی چگونه بوده است؟ یعنی چگونه با خانواده،

است؟ همراهان و همکارانش چه کسانی بودهاند و چه موقعیت اجتماعی داشتهاند

مدرسه ،کلیسا ،بازار ،پادگان ،بیمارستان و زندان ارتباط برقرار میکرده است؟

و مخالفان و معارضاناش چطور بودهاند؟

چه تاثیری بر این نهادها به جا گذاشته و چه تاثیری از آنها پذیرفته است؟ آیا
خود نهادی را تاسیس کرده؟ یا به نابودی نهادی دامن زده است؟
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ب) دستگاه اخالقی فرد چه بوده و تا چه پایه خودساخته و درونزاد بوده
و خودِ وی تا چه اندازه آن را خودآگاهانه صورتبندی میکرده و تا چه اندازه
رعایتش مینموده است؟ آیا کردارهای او انسجام اخالقی داشتهاند و آیا میتوان
وی را یک «من»ِ مرکزدار دانست؟
پ) سلیقهی زیباییشناسانهی فرد چه بوده؟ در کدام قالب میگنجیده؟
و از کجا آمده است؟ چه عناصری از آن خودجوش و درونی بوده و کدامها را
چهارم :سطح فرهنگی

از منشهای مستقر در جامعهاش وامگیری کرده است؟ به طور ساده ،چه

الف) جایگاه فرد در قلمروی دانایی کجاست؟ فرد مورد نظر در چه

موسیقیای میشنیده؟ کدام نمودهای هنرهای تجسمی را میپسندیده؟ چه فیلم

زمینههایی متخصص بوده است و در چه قلمروهایی از دانایی سرکی کشیده بوده

یا تئاتری را نگاه میکرده؟ چه شعر یا داستانی را میستوده؟ و ارتباطش با سایر

و کجاها به کلی نادان بوده است؟ به شکل عینیتر ،فرد چه کتابهایی میخوانده؟

عناصر زیباییشناسانه –از معماری گرفته تا رقص -چه بوده است؟

شاگرد چه کسانی بوده و از چه کسانی تاثیر پذیرفته؟ و چه تجربههای زیستهای
در حوزهی کارِ تخصصی و فنی داشته است؟
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ت) زبان مادری او چه بوده؟ چند زبان را تا چه پایه میدانسته است؟ بر

در دست است که میتوان به آنها مراجعه کرد ،و یا شواهد پراکنده را گردآوری

چه نظامهای نمادینی تسلط داشته است؟ چه رسانههایی در دسترس او بوده و از

و مستند ساخت .تنها به این شکل است که انگارهای رسیدگیپذیر ،نقدشدنی،

کدامها تغذیه میکرده و کدامها از منشهای او تغذیه میکردهاند؟

عینی و علمی از شخصیتی اجتماعی و ادبی به دست میآید که یکی از چهرههای

ث) فرد مورد نظر چه منشهایی تولید کرده است؟ این منشها چقدر با

نامدار دوران ماست و شناسایی دقیق و روشناش بیش از بسیاری از نامداران

هم مربوط هستند و آیا یک دستگاه منسجم معنایی میسازند یا نه؟ ارتباط این

دیگر به شناسایی خلق و خوی جمعی ایرانیان و جریانهای اجتماعی و فرهنگی

منشها با بومِ معناهای مستقر در جامعهاش چه بوده است؟ کدام منشها در نهایت

و سیاسی زمانهی ما یاری میرساند.

به کرسی نشست و کدامها منقرض شد؟
اگر بخواهیم دربارهی احمد شاملو به تصویری عینی و دقیق و علمی
دست یابیم ،و از دایرهی حرفباقی و مدح و ثنا و ذم و کنایهی عامیانه فراتر
برویم ،گریزی نداریم مگر آن که تمام این پرسشها و شاخههایی از پرسشهای
منشعب از اینها را به شکلی نظاممند و روشمند مطرح کنیم .خوشبختانه احمد
شاملو شخصیتی معاصرمان است و دادههای فراوانی دربارهی زندگیاش و آثارش
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خاست گاه اریانی کتابخاهن

ج :آنچه که حضور یا غیاب کتابخانههای بزرگ در جهان باستان را تعیین
میکند ،دو متغیر نویسایی و شهرنشینی است .هرچه جامعهای بیشتر نویسا باشد
و شهرنشینی در آن توسعه یافتهتر باشد ،انتظار داریم حجم بیشتری از ارتباطهای

خواندن (مجلهی اینترنتی مطالعات کتابخانهی عمومی) -۱۳۹۶/۶/۱۸ ،پرسشگر :علی دارایی

معنادار در قالب نوشتار تثبیت شود و در نهادهای شهری به صورت سازمان یافته
بایگانی گردد و این همان است که کتابخانه خوانده میشود .در جهان باستان این
را میدانیم که ایران زمین خاستگاه اولیهی کتابخانه بوده است .یعنی بر خالف

س :در دوران قبل از ورود اعراب مسلمان به ایران چه کتابخانه های

مصر که متنها در آن ماهیتی دینی داشته و با خطی اندیشهنگار اغلب به صورت

بزرگ تاثیرگذاری در ایران وجود داشته که با آمدن آنان و تسخیر تدریجی ایران

متونی تزئینی بر دیوارها یا اشیایی مانند تابوت ثبت میشده ،در ایران زمین از

از بین رفته باشند؟ شیوه از بین رفتن یا ماندگاری آنها را ضمن بیان نوع موافقت

دیرباز خطی آوانگار و متونی قابل حمل و متنوع داشتهایم که نخست در قالب

یا مخالفت حاکمان و نظامیان اعراب مسلمان با آنها را نیز توضیح دهید( .چنانچه

گلنوشته و بعدتر در قالب متن کاغذی تنظیم میشده است .بر این مبنا کتابخانهی

این کتابخانه ها در دوران باستان نیز توسط مهاجمان خارجی از بین رفته مختصرا

باستانی آشوربانیپال در قرن نهم پیش از میالد یکی از کهنترین نمونههای کتابخانه

توضیح دهید).

در کل تاریخ بشر است .گزارش هرودوت از بایگانیهای گستردهی دیوانساالری
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هخامنشی و یافته شدن چند هزار گلنوشتهی ایالمی و پارسی باستان در تخت

بود در آتش میسوزاند .با توجه به گزارش هرودوت و تورات دربارهی حضور

جمشید نشان میدهد که این نهاد در دوران هخامنشیان در ایران زمین شکوفا

کتابخانه در دوران هخامنشی و گنجینهی گلنوشتههای بارو و تخت جمشید این

شده و در دورههای بعدی هم شواهدی فراوان در این مورد داریم .یعنی در کنار

گزارش پذیرفتنی است و به احتمال زیاد آنچه در پاسارگاد رخ داده نخستین

باال بودن نرخ نویسایی و گستردگی شهرنشینی در ایران زمین ،شواهد مستقیم و

کتابسوزان عمدی تاریخی بوده است .در دورانهای بعدی هم گزارش مشابهی

اشارههای تاریخی صریحی هم داریم که نشان میدهد کهنترین کتابخانهها در

دربارهی رومیان داریم .یعنی مثال میخوانیم که کالیگوال پس از حمله به ایران و

ایران زمین تکامل یافته ،از تداومی چشمگیر برخوردار بوده و طیفی وسیع از

غارت شهرهای میانرودان معبدها و آرامگاههای اشکانیان را ویران میکرده و

دادههای اداری و دینی و اساطیری و ادبی را در خود حفظ میکرده است.

یادمانها و مخازن نوشتاری آنها را میسوزانده است .از رومیان چنین رفتاری بعید

کهنترین اشارهی تاریخی به نابودی عمدی یک کتابخانه نیز به ایران زمین

نیست .چون کمی پیشتر یولیوس سزار هم کتابخانهی اسکندریه را آتش زده بود.

باز میگردد .مورخان یونانی و بعدتر رومیانی که تاریخ فتوحات اسکندر را

بعدتر در دوران ظهور اسالم و حملهی اعراب به ایران هم گزارشهای صریحی

مینوشتهاند ،به این نکته تاکید کردهاند که در آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد

در دست داریم که نشان میدهد تازیان پس از فتوحات کتابخانهها را ویران کرده

کتابخانهی بزرگی وجود داشته که اسکندر پس از فتح ایران زمین فرمان به کشتار

و کتابها را میسوزاندهاند .هرچند چنین رفتارهایی به قرن نخست هجری و دوران

مغان نگهبانش میدهد و نوشتارهای آن را که بر تختههای پوست گاو ثبت شده

اموی محدود است و خلفای عباسی از سنت ساسانیان پیروی میکردند و
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ترجمهی کتابها و تاسیس کتابخانهها را پشتیبانی میکردهاند .بعدتر مغولها هم

ج :اصوال در جهان باستان چیزی به نام کتابخانهی عمومی نداشتهایم .در

موقع حمله به ایران چنین کردند و پیش از آن برخی از سلطانهای ترک که تعصبی

ابتدای کار یعنی دست کم تا میانهی دوران اشکانی چنین مینماید که کتابخانه

دینی داشتند هم کتابسوزان به راه میانداختهاند .چنان که میگویند سلطان محمود

نهادی سیاسی یا دینی بوده باشد .یعنی کتابخانه عبارت بوده از گنجینههایی که

غزنوی بعد از فتح ری دانشمند اهل این شهر را بر دار کرد و هزاران کتابی که

به معبدی یا مرکزی دولتی تعلق داشته و به ویژه متون دینی یا اداری را در آن

نوشته بودند را همراهشان به آتش کشید.

بایگانی میکردهاند .چنین مینماید که برای نخستین بار در دوران ساسانی است

س :کتابخانه های گفته شده از

که کتابخانههای شخصی ظاهر میشود ،و این با رونق تولید کاغذ در ایران شرقی

نوع عمومی بودند یا تخصصی هم بین

و به ویژه سیستان مربوط بوده است .در واقع در اواخر دوران اشکانی و ابتدای

آنها یافت می شد یا اساسا این نوع

عصر ساسانی انقالبی در تولید کتاب داشتهایم که قهرمان اصلیاش مانی پیامبر

تقسیم بندی در آن دوران محلی از

ایرانی است که بنیانگذار هنر کتابآرایی و نگارگری در کتاب هم بوده است و

اعراب نداشت و کتابخانه ها مخصوص

پیروانش تولید کنندگان و پخش کنندگان کتابهای مصور و زیبا در جهان باستان

افراد و گروه های خاصی بود؟

بودهاند .از همین موقع یعنی از اواخر عصر اشکانی سنتی شکل میگیرد که بر
مبنایش بزرگان و دولتمردان و در کنارشان دانشمندان گنجینههایی خصوصی از
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کتابها را نگهداری میکردهاند .برای نخستین بار نهادهای آموزشی مستقل از دین

س :این کتابخانه های بزرگ چه تأثیرات قابل توجهی بر دانش و فرهنگ

را هم در همین هنگام میبینیم که دانشگاه جندی شاپور نمونهی برجستهای از آن

محققان ایرانی و نیز بر محققان و دنیای دانش و فرهنگ کشور های دیگر گذاشته

است .این کتابخانهها چه در موقعیت نهادیاش که به آتشکدهای یا مانستانی یا

بود؟ به گونه ای که زمامداران و محققان کشورهای دیگر نیز از آن بهره برده

دانشگاهی وابسته بوده و چه در شکل خصوصیاش دایرهای گسترده یا محدود

باشند.

از مخاطبان را داشته که احتماال در نهادهای دولتی مانند هیربدستانهای زرتشتی

ج :وقتی از کتاب و کتابخوانی سخن در میان است باید توجه داشت که

و مانستانهای مانوی که کتابهای وابسته به اندیشهی دینی خاصی را در خود

مفهوم کتاب در ایران زمین تکامل یافته و از این سرزمین در سایر نقاط دنیا انتشار

نگهداری میکردهاند ،عمومیترین خدمات را ارائه میکردهاند .همین سنت است

یافته است .در اروپا تا پایان قرون وسطا کاغذ کاالیی بسیار گرانبها و کمیاب

که در دوران اسالمی هم ادامه مییابد و میبینیم که از همان قرون آغازین اسالمی

بوده و به همین ترتیب کتاب کاالیی بسیار تجملی و نایاب محسوب میشده

هم وزیران و دانشمندانی با کتابخانههای شخصی بزرگ را میبینیم و هم مراکزی

است .در چین هم که بایگانیهای دولتی گسترده و نویسایی متمرکز دیوانساالرانه

دولتی مانند بیت الحکمه خلفای عباسی که درهایشان بر دانشمندان گشوده بود

داشته ،فن نوشتن و روند نگهداری متون یکسره در اختیار مراکز دولتی بوده و بر

و کتابخانههایی غنی با مترجمانی در استخدام دولت یا دولتمردان داشتهاند.

نگهداری حساب و کتاب مالیاتها تمرکز داشته است .یعنی ایران زمین در تاریخ
کتاب ،جغرافیایی مرکزی محسوب میشود و لبهی تیز دگرگونیها در این زمینه
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بوده است .به همین خاطر است که در سراسر تاریخ قدیم تا همین سه چهار قرن

ج :این تصور که کتابسوزانها یا ویرانیهای ناشی از هجومهای خارجی

پیش بیشترین اشارههای تاریخی به کتاب و کتابخوانی و کتابخانه به ایران زمین

مایهی تباهی و انحطاط ایران زمین شده و تعطیلی اندیشه را به دنبال داشته به

مربوط میشده و شمار کتابهای نوشته شده و نام و نشان نویسندگان ثبت شده

نظرم نادرست است .همهی این رکودها دورهای از شکوفایی را به دنبال داشته و

در تاریخ نسبت به جمعیت به شکلی نامتناسب در ایران نسبت به تمدنهای دیگر

جامعهی ایرانی هریک از این نشییها را با فرازی نو جبران کرده است .انحطاط
تمدن ایرانشهری در دو سه قرن گذشته پیامد اشغال نظامی مستقیم شمال و جنوب

افزونتر بوده است.
س :پس از از زوال

این حوزهی فرهنگی به دست استعمارگران روسی و انگلیسی بوده که به منع

کتابخانه ها پیامد های منفی نبود

استفاده از زبان پارسی و هویتزدایی و حذف خشن نخبگان فرهنگی منجر شده

آنها بر ایرانیان و کشورهای

است .این ویرانی دوران اخیر را که پردامنه و آسیبزا بوده و ما هنوز با آن درگیر

دیگر چگونه بود؟ به شکلی که

هستیم را نباید به گذشته تعمیم داد .حقیقت آن است که همچنان تا اواخر عصر

تا مدتهای مدید دانش و فرهنگ

صفوی شمار کتابخانهها و نویسندگان و اصوال نویسایی در ایران زمین نسبت به

ایران و کشورهای مرتبط از عدم

سایر تمدنها با فاصلهای چشمگیر بیشتر بوده است.

آنها رنج می برد؟
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س :در دوره بین ورود اعراب تا برآمدن دولتهای ایرانی مثل سامانیان و

عربی را آغاز میکنند .مقاومت ایرانیان در برابر حملهی اعراب هم تا آنجا ادامه

صفاریان و امثالهم تاسیس کتابخانهها رایج شد یا اینکه در این دوران نیز چراغ

یافت که به فروپاشی دولت اموی انجامید .یعنی تسلط اعراب بر ایرانشهر هرگز

کتابخانه ها خاموش بود؟ در کل وضعیت کتابخانه ها پس از صلح و سازش

تثبیت نشد و خراسانیانی که امویان را نابود کرده بودند خاندان عباسی را به

ایرانیان با اعراب چگونه بود؟

قدرت رساندند که هم از نظر سیاست و هم سوگیری فرهنگی خود را دنبالهی

ج :چنان که گفتم برخی از تازیان هنگام به ورود به ایران به نابودی

ساسانیان میدانستند و همان نهادها را بار دیگر برپا میکردند .در همین دوران

کتابخانهها دست گشودند ،و این همانند آنچه دربارهی مقدونیان میبینیم تالشی

دودمانهای ایرانی مانند سامانیان و طاهریان و صفاریان و آل بویه نیز در گوشه و

بود برای درهم شکستن کانونهای مقاومت در برابر فاتحان .با این همه نباید فرض

کنار ایران زمین پدیدار شدند که همگیشان پشتیبان نیرومند کتابخانهها و

کرد که همهی فاتحان مسلمان چنین سیاستی داشتهاند .در واقع اعراب مهاجم

نویسایی بودند .نهادهای آموزشی باستانی دوران ساسانی مانند هیربدستانها که

نانویسا بودهاند و فرهنگ خاصی نداشتهاند که بخواهند جایگزین نهادهای

سوادآموزی را در سطحی عمومی در روستاها ممکن میساخت در دوران طاهری

فرهنگی منهدم شده بکنند .به همین خاطر همین خلفای اموی که چنین

یعنی از همان ابتدای عصر عباسی در ایران زمین احیا شد و وزیران دولت بویه

ویرانیهایی را به بار میآوردند در نهایت وزیران و کارگزاران و مشاورانی ایرانی

که شیعه و مخالف خلیفه بودند کتابخانههایی شخصی داشتند که به روایتی

داشتهاند ،که همانها موج ترجمه و تدوین متون حوزهی تمدن ایرانی به زبان

هشتصد بار شتر وزن داشته است .اینها بدان معناست که آسیب به مراکز فرهنگی
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و کتابسوزانهای دوران فتوحات عرب امری زودگذر بوده است .این رخدادها
هرچند غمانگیز و فاجعهبار بوده ،اما به افولی فرهنگی منتهی نشده و تنها دو سه
قرن بعد است که درخشش دانشمندان ایرانی در قرن سوم تا پنجم هجری را
میبینیم ،آن هم در همان مراکز شهری که پیشتر کتابسوزان در آن رخ داده بود.
پس از ویرانیهای فرهنگی مغوالن و برخی از سلطانهای ترک هم میبینیم که
مراکز تولید و انتشار کتاب به همین سرعت ترمیم میشود .از این رو اینها
تالشهایی خشونتآمیز و تا حدودی ابلهانه برای سرکوب فرهنگی نیرومند بوده
که به سرعت بر فاتحان غلبه میکرده و روند تولید و تکثیر نوشتار را پی میگرفته
است.
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از نقاشیهایم

جن و جنگجو۲-
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نظریههای بخش پیشین را آماج میساختهاند ،و به این دلیل گاه از ترتیب تاریخی
اندیشمندان خروج خواهم کرد.

ربگهایی از کتاب «خرد ایونی» (جلد دوم از مجموهعی اتریخ خرد)

همهی شاخههای اندیشهی فلسفی از گرانیگاههایی زمانی و مکانی
برخورداند که بدون توجه به آنها بازسازی تاریخ تحولشان ممکن نمیشود.
موسسان و پیروان ،نظریهپردازان و منتقدانشان ،و موافقان و مخالفان با یک

پیش درآمد :زمینهی تاریخی

اندیشهی فلسفی همواره و در همه جا انسانهایی کالبدمند و عینیت یافته هستند
که در زمان و مکانی مشخص زندگی میکنند وآرای خویش را در محیط

اندیشهی ایونی ،با وجود بارآور بودن و رواجی که در شهرهای یونانی

جغرافیایی خاصی ،در موقعیت تاریخی ویژهای بر زبان میآورند و مینویسند .به

پیدا کرد ،آنقدر با بافت سنتی دین و سیاست یونانی در تضاد بود که به سرعت

عبارت دیگر ،اندیشهی فلسفی مانند تمام منشهای دیگر در چارچوبی زمانی-

به ظهور واکنشی فکری منتهی شد .از آنجا که میخواهم دیالکتیک آرا و چگونگی

مکانی محصور است و تنها در این زمینه است که پدیدار میگردد و از رخدادهای

برخاستنِ موجهای رویاروی اندیشه را در این کتاب نشان دهم ،از اینجا به بعد

دیگر تاثیر میپذیرد.

هر بخش را به آرا و اندیشههایی اختصاص میدهم که نقد و پاسخگویی به



سیمرغ/شمارهی شصت و یکم /آذر ماه هزار و سیصد و نود و

خصوص در منطقهی الکدمونیا سخت از سیاست پارسیان متاثر بودند ،اما به ویژه

با این مقدمه میتوان ظهور دومین شاخه از اندیشهی فلسفی در میان

در ایتالیا تابع دولت هخامنشی محسوب نمیشدند.

مردم یونانیزبان را بهتر فهمید .این شاخه بیشتر در میان مردمی که در جنوب
یونان و حاشیهی ایتالیا ساکن شده بودند رایج بود .مردم این منطقه از نظر قومی

به این ترتیب در قرن ششم پ.م که دولت هخامنشی تاسیس شد ،جمعیت

دوری خوانده میشدند و با ایونیهایی که از نظر فرهنگی و سیاسی ایرانی شده

یونانیزبان جهان در دو قلمرو متمایز گسترش یافته بود .ایونیها در آناتولی،

بودند ،تفاوت داشتند .مهمترین تفاوت در آن بود که این ناحیه از شهرهایی

حاشیهی فنیقیه ،شمال بالکان و بخشهایی از شمال و شرق شبه جزیرهی یونان

کوچک و جمعیتی پراکنده از یونانیانِ کوچنده تشکیل میشد که شهرهای خود

شهرهای قدیمیترِ خود را تاسیس کرده بودند و از نظر فرهنگی و سیاسی ایرانی

را به تازگی تاسیس کرده و عناصر زندگی متمدنانه را به تازگی به قلمروهایی

شده بودند .دوریها که سبک زندگی بدویتر و شهرهایی نوساختهتر داشتند ،در

مانند ماگنا گرایکیا (یونان بزرگ) در ایتالیا منتقل ساخته بودند .این شهرها به

الکدمونیا و برخی از جزایر پراکنده بودند و ساحل پهناور شرق و جنوب ایتالیا
را نیز در اختیار داشتند .منطقهی بینابینِ این دو قلمرو به مردمی با تبار آیولی،1

Aeolian

1
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دوری ،2آخائی 3و ایونی 4تعلق داشت که نیمهی شمالی شبه جزیرهی یونان و

احتماال نخستین واکنش فکری سنتگرایان یونانی در برابر اندیشههای

بخشهای جنوبی مقدونیه و یوگسالوی امروزین را در بر میگرفت .در این منطقه

برخاسته از شهرهای ایونی و خردِ ایرانیِ رواج یافته در آنها ،در میان همین

شهرهای مهمی مانند آتن و کورینت و تبس و پال و آرگوس قرار گرفته بود که

شهرهای دوری پرورده شده باشد .مهمترین و نامدارترین شخصیت در این میان،

جز چند دورهی ناآرامی ،از نظر سیاسی تابع پارسها محسوب میشد و به تدریج

پوتاگوراس است و از این رو بحث دربارهی پادنهادِ خرد ایونی را با بررسی

در موجهایی پیاپی فرهنگ و باورهای وامگیری شده از شرق شناور میگشت .در

آرای او آغاز میکنم.

منطقهی آتیکا که آتن مرکز آن محسوب میشد ،به تدریج گویش ایونی و سبک

سیمای پوتاگوراس با وجود اهمیتی که به عنوان بنیانگذار فلسفهی مخالفخوانِ

زندگی ایرانی رواج یافت و این همان عاملی بود که کشمکش میان شهرهای

دوری دارد ،در متون گوناگون با بدفهمی و تحریف سهمگینی دست به گریبان

شمالی و جنوبی و رقابت و دشمنی قبایل ایونی و دوری را رقم زد و در نهایت

است .زندگینامهنویسان وی از همان ابتدا او را همچون موجودی آسمانی و

به نبردهای پردامنهی آتن و اسپارت (جنگهای پلوپونسوس) انجامید.

شخصیتی دینی فهم کردند و داستانهایی دربارهاش پروردند که بخش عمدهشان

Dorrian
Achaean

2

Ionian

3
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همچنان در دل دین مسیحی در قالب روایتهای مربوط به زندگی عیسی مسیح

«فیثاغورث به کرات به عنوان یک شمن بدوی و یک چهرهی توتمگرا

رواج دارند .بیتوجهی به این رخدادها و افسانهپردازی دربارهی این زمینه ،تنها

توصیف شده است .این امر زمانی که فرهنگ زیبا و تهذیب شدهی یونیه و

به روایتهای اساطیری و دینی منحصر نیست ،که به متون پژوهشی و علمی نیز راه

لسبوس -که اشعار آلکائوس 6و سافو 7از نمونههای عالی آن است -مورد توجه

یافته است .بد نیست به عنوان نمونه به متنی اشاره کنم.

قرار میگیرد ،غیرقابل قبول مینماید .در آنجا کاخها از پرتو آفتاب بر لوحهای

بهترین کتابی که دربارهی پوتاگوراس و تاریخ زندگی و اندیشهاش در

برنجی میدرخشیدند و در مهمانیها ظروف طالیی و فنجانهای نقرهای جلوهگر

زبان پارسی وجود دارد« ،سرگذشت فیثاغورث» است ،به قلم پیتر گورمن .5کتاب

بودند .از سقفهای عاجکاری شده بوی صمغ و بخورهای خوش رایحه مانند

در ثلث آخر قرن بیستم نوشته شده و در زمان انتشارش در محافل فلسفی جهان

باران بر سر عشرت کنندگان مجلسها سرازیر بود .این رویایی بود که تا هجوم

با استقبال و توجه زیادی روبرو شد .گورمن دانشمندی نامدار و پژوهشگری

ایرانیان بیشتر دوام نیافت .خوشبختانه این قوم نسبتا وحشی در زمان جوانی

پرمطالعه است و با این وجود در آغازگاه این متن چنین چیزی را میخوانیم:

فیثاغورث محدود به کوههای آنسوی بینالنهرین بودند .ولی باالخره ظلم آنها در

Peter Goreman
Alcaus

5

Sappho
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سالهای پیری شامل او گردید و چند سالی را در بابل در اسارت سپری نمود .با

ذهن نویسنده وجود داشته ،بیشک از فیلمهای هالیوودی و رمانهای عامهپسند

این احوال فیثاغورث از سالهای اسارت خود سود برد زیرا مذهب و فلسفهی

سرچشمه گرفته است ،چون شواهد باستان شناختی در این مورد در دوران مورد

مغها ،خردمندان ایران ،را زاراتاس که یک متفکر پیشتاز زرتشتی بود به او

نظر او در زادگاه پوتاگوراس وجود ندارد .به همین ترتیب او دوران زندگی

آموخت .ولی باید توجه داشت که این بعد از تعلیم گرفتن او از تالس و

پوتاگوراس و زمان شکوفایی شهر ساموس را نسبت به تاریخ ظهور دولت

آناکسیماندر (هردو اهل میلتوس) و فرکیدز (فرکودس) اهل سیرا بود ،و به

هخامنشی نادرست فهم کرده و ارتباط میان این حلقههای سیاست جهان باستان

وسیلهی این تعلیمدهندگان بود که هوشیاری عقالنی الزم برای فیثاغورث ایجاد

را در نیافته است .او در نیافته که زاراتاس شکلی تحریف شده از زرتشت است

شد تا بتواند اصول مذهب بربرها را بدون خرافاتشان فراگیرد».

8

و به اسطورهی برخورد پوتاگوراس و زرتشت و مرتبهی استادی زرتشت اشاره

در همین بند کوتاه ،به خوبی میتوان به نادانی و تعصب نویسنده پی

میکند ،و واقعیت تاریخی ندارد 9.همچنین دربارهی اسارت پوتاگوراس در بابل

برد .تصویری که از کاخهایی با لوحهای مفرغین و سقفهای عاجکاری شده در

یا شاگردی تالس و آناکسیماندر چیزهایی نامستند و نامحتمل گفته است .این

8

گورمن.23-22 :1366 ،

9

گورمن با توجه به همسانی این نام با زرتشت فرض کرده که البد مغی به نام زرتشت ،که

ربطی به زرتشت تاریخی نداشته ،در بابل استاد پوتاگوراس بوده است (گورمن .)90 :1366 ،در



سیمرغ/شمارهی شصت و یکم /آذر ماه هزار و سیصد و نود و

متن ،نمونهای از تصویر ذهنی نویسندگان امروزین را با پیشداشتها و باورهای

گاهانی را تبلیغ میکردند .با این وجود خرد پوتاگوراسی از مرکزی دینی در

نادرستشان نمایش میدهد.

حاشیهی قلمرو هخامنشی برمیخاست ،و نه شهری بزرگ در اندرونِ آن .به همین
دلیل هم شرایط پیدایش و تکوین آن با آنچه در مورد میلتوس و افسوس گفتیم،

اگر شهر میلتوس در عصر هخامنشی را قلب تپندهی خرد ایونی بدانیم،

متفاوت بوده است.

باید آغازگاه خرد پوتاگوراسی را ساموس و معبد دلفیِ همین دوران در نظر
بگیریم .این بدان معناست که کانون اولیه و اصلی انتشار آرای پوتاگوراسی معبد

برای فهم شرایطی که پوتاگوراس در آن پرورده شد ،نخست باید معبد

دلفی بوده است ،هرچند این قالب نظری به سرعت به مراکزی در جاهای دیگر

دلفی را بهتر بشناسیم .این پرستشگاه احتماال در قرن هشتم پ.م برای نخستین بار

شبه جزیرهی یونان به دست آورد و به خصوص در ایتالیا تمرکز یافت .خرد

تاسیس شد 10.اما اهمیت یافتن آن و آوازهاش در سرزمینهای یونانی زبان به ابتدای

پوتاگوراسی نیز مانند خرد ایونی خاستگاهی شرقی داشت و از آرا و عقاید

دوران هخامنشی مربوط میشود .کهنترین اشارهی ادبی به جا مانده دربارهی آن،

کسانی سرچشمه میگرفت که منشهای ایرانی و باورهای مشتق شده از خرد

به «سرودهایی همری در ستایش آپولون» مربوط میشود که امروز تاریخ تدوین

Morgan 1990: 148.

حالی که اصل قضيه درست مثل روایت شاگردی افالطون نزد زرتشت ،اسطورهای بوده که در آن
دوران برای اعتباربخشی به اندیشمندان یونانی رواج داشته است.
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آن را بین  ۵۸۰-۵۷۰پ.م میدانند 11.وست که این تاریخ را استخراج کرده،

مورد برندگان به گروهی دوازده نفره واگذار شد که رهبران قبایل ایونی بودند و

استدالل میکند که این متن باید کمی بعد از نخستین دور بازیهای پوتیا۵۸۲( 12

آمفیکتونیا ( )نامیده میشدند .این گروه نام خود را از

پ.م) سروده شده باشد .بازیهای پوتیا به جشنی دینی به افتخار آپولون مربوط

آمفیکتیون 13گرفته بودند که شاه باستانی ترموپوالی و از پادشاهان اساطیری آتن

میشود که در جزیرهی دلفی و در اطراف این معبد برگزار میشد و از نظر

بود .این مسابقه در واقع راهی بود برای خاتمهی جنگ و درگیری میان این قبایل.

اجتماعی نخستین نشانه بر اهمیت یافتن سروش این معبد بود .این جشنها به

در ابتدای کار رقابت تنها بر سر شاعری بود ،بعدتر نواختن موسیقی با سیتار

فاصلهی دو سال بعد از هر مسابقهی المپیک (و بنابراین دو سال قبل از مسابقهی

(کیتارا ) :و خواندن آواز هم بدان افزوده شد و این از نخستین بارهایی

بعدی) برگزار میشد .شکل اولیهی آن مسابقههایی در زمینهی شاعری و موسیقی

بود که یونانیان سازهای زهی شرقی را برای مراسم خود وامگیری میکردند.

را در بر میگرفت و رقابتهای ورزشی بعدها به آن افزوده شد .در تابستان سال

بعدتر رقص و نقاشی هم به این مجموعه افزوده شد .این بازیها در اوج خود سه

 ۵۸۲پ.م این مسابقهها برای نخستین بار به طور رسمی اجرا شد و داوری در

West, 2003: 9-12,
Pythian games

ماه به درازا میکشیدند.

11

14

13

Amphyction
14
Chappell, 2006: 331-48.
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در «سرود همری برای ستایش آپولون» میخوانیم که یک کشتی از
ساکنان شهر کنوسوس در کرت در دریا گم شدند و آپولون در صورت یک
دلفین ایشان را به جزیرهی دلفی راهنمایی کرد .کرتیها با رسیدن به جزیره به
سنت مردم خود برای آپولون شعری سرودند و به افتخارش رقصیدند و به این
ترتیب جزیره دلفی نام گرفت و آن جایگاه مقدس شمرده شد 15.برمبنای همین
سرود هاکسلی اعتقاد دارد نخستین کاهنان این معبد مردمی از اهالی کرت بودهاند
و این سنت دینی در اصل در آن جزیره ریشه داشته است 16.این حدس با شاهدی
تقویت میشود و آن هم این که آثار مفرغی کرتی از حدود سال  600-620پ.م
در این جزیره یافت شده است.

Fox, 2008: 341.
Huxley, 1975:119-24.

15

17

Fox 2008: 342.

16
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معبد دلفی در پای کوه پارناسوس قرار داشت و آپولون در آنجا پرستیده

جزیره و معبد آن افتاده است .در آن هنگام این معبد چیزی جز یک مکان مقدس

میشد .این معبد به ویژه به خاطر کاهن زن پیشگویش شهرت داشت .آخرین

محلی نبوده و در میان شهرهای همسایه اهمیت زیادی نداشته است .بنابراین

پیشگویی این معبد در سال . ۳۹۳م انجام شد و بعد از آن بود که امپراتور

اهمیت یافتن این معبد در فاصلهی  650تا  580پ.م رخ داده است ،یعنی دقیقا

تئودوسیوس اول 18که مسیحی شده بود ،امر به ویرانی معابد خدایان قدیم و منع

دورانی که مادها به قدرت رسیدند و در آناتولی و سوریه نفوذ یافتند .اهمیت

اجرای آیینهای مشرکانه داد و بساط این معبد را برچید .این معبد مهمترین مرکز

سیاسی این معبد از دوران کوروش بزرگ شروع میشود و برکشیده شدنش به

دینی در جهان یونانی بود و بیشترین ارجاعها و دادههای تاریخی در مورد دین

مرتبهی معبدی مرکزی برای شهرهای یونانی نیز به ابتدای عصر هخامنشی باز

یونانیان باستان دربارهی آن ثبت شده است.

میگردد.

یکی از نخستین کسانی که از این معبد بازدید کرد و گزارشی از آن به

یکی از نویسندگان قرن اول پ.م به نام دیودوروس سیکولوس 19داستانی

جا گذاشت ،هسیود بود که احتماال در حدود سال  650پ.م گذرش به این

را دربارهی ریشهی تقدس این معبد تعریف کرده که شاید درست باشد .او نوشته

18

19

Theodosius I

Diodorus Siculus
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که روزی در این جزیره بزی به درون شکافی در زمین درغلتید .چوپانش زمانی

اساطیر کهن نشان میدهد که این معبد در ابتدای کار وقفِ فویبه 21و

که میکوشید بزش را از شکافی در زمین نجات دهد ،دید که آن حیوان رفتاری

تِمیس شده که ایزدبانوانی زاده شده از دل زمین (گایا) بودند .احتماال پیروزی

غیرعادی دارد .پس وقتی خود نیز به درون شکاف رفت ،ناگهان احساس کرد در

آپولون بر مارِ پوتون –که آن نیز فرزند گایا بود -نشانهای از سر رسیدن قبایل

حضور موجودی مقدس ایستاده و میتواند رخدادهای دوردست را مشاهده کند.

نوآمدهی ایونی و غلبهی ایشان بر بومیانی بوده که دینی متفاوت داشتهاند 22.بانوی

او به مردم دهکدهاش موضوع را گفت و پس از آن عدهی زیادی از مردم برای

پیشگوی مقیم این معبد پوتیا )Πυθία( 23نامیده میشده است .برخی عقیده دارند

تجربهی این حس به درون شکافهای یاد شده رفتند ،هرچند بسیاری از ایشان

که این نامِ کهن دلفی بوده است ،اما نویسندگان یونانی باستان آن را از ریشهی

هرگز بازنگشتند .مردم محلی در آن محل پرستشگاهی بر پا کردند و به این ترتیب

پوتِئین ( )πύθεινبه معنای پوسیدن و گندیدن مشتق میدانستند و آن را به داستان

سنگ بنای معبد دلفی نهاده شد.

کشته شدنِ مارِ عظیمِ پوتون 24به دست آپولون مربوط میدانستند.

20

25

20

23

21

24

Pythia
Python
25
Homeric Hymn to Apollo , 363-369 (Burkert, 1979: 53-62).

Diodorus Siculus 16.26.1-4.
Phoebe
22
Robertson, 1941: 69-70.
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دیدگاه سنتی دربارهی شکلِ بازسازی شدهی آیین معبد دلفی این بود که

میشنیدهاند 28.پژوهشهای زمینشناختی جدید نشان داده که در محل معبد به

در جایی از این معبد گازهای آتشفشانی از زیر زمین خارج میشده و کاهن

راستی مجراهای برای خروج گازهای زیرزمینی وجود داشته است ،و چه بسا که

بزرگ معبد که بانویی پیشگو بوده ،در آن غوطه میخورده و پیشگوییهای خود

اثر توهمزا یا سرگیجهآورِ این گازها انگیزهی اولیهی مردم محلی برای مقدس

را با زبانی مبهم و نامفهوم به زبان میآورده است 26.بعد شاگردانش که در این

پنداشتن این محل بوده باشد 29.هرچند نوع گاز یاد شده و تاثیرش بر اعصاب

فن مهارت داشتهاند و مقدسان (هوسیوی )Ὅσιοι :خوانده میشدند ،سخنان او

بانوی کاهن امروز قابل شناسایی نیست.

30

27

پوتیا میبایست دوشیزهای باکره و بسیار پرهیزگار باشد تا بتواند سخن

مورخان معاصر این برداشت را مردود دانستهاند و نشان دادهاند که منابع

خدایان را بشنود 31.دیودوروس از ماجرای تجاوز به یکی از کاهنان معبد یاد

باستانی همه در این مورد توافق دارند که بانوی کاهن با زبانی مفهوم و هوشمندانه

میکند و اشاره میکند که مردم دلفی برای پاک و باکره ماندن این کاهن چه

را به شعرهایی مبهم و دوپهلو ترجمه کرده و در اختیار مراجعان قرار میدادهاند.

سخن میگفته و مراجعان صدای خودش را هنگام مشاوره با آپولون

26

Mason, 2006.
Lehoux, 2007: 41-56.
Broad, 2007: 30-31.

De Boer and Hale, 2000.
Farnell, 1907, vol. IV: 189.
28
Fontenrose, 1978: 196-227; Maurizio, 2001: 38-54.
27
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اهمیتی قایل بودهاند .مارتین لیچفیلد وست 32که روایتهای موجود دربارهی پوتیا

تمیستوکلئا 35بوده باشد ،همان کسی بود که کرزوس را به حملهی شتابزده به

را به دقت جمعبندی کرده ،به این نتیجه رسیده که او در اصل نوعی شمن بوده

کوروش برانگیخت و به این ترتیب او را به درون دامی که پارسیان برایش چیده

و با شیوهی شمنها ،یعنی در خلسه به شکلی ناهشیارانه با ایزدان ارتباط برقرار

بودند ،کشاند .بعد از آن –شاید به خاطر لطفی که این زن برای کوروش کرده

برخی از نویسندگان پوتیا را با کاهن کوبله (سیبل) اشتباه

بود -پارسها معبد دلفی را بسیار گرامی داشتند و پیشکشهای فراوانی به آن

میگیرند .کوبلهی دلفی زن-کاهنی پیشگو بوده که طبق اساطیر یونانی بعد از

بخشیدند .به این ترتیب معبد دلفی در عصر کالسیک یونان از سویی مشهورترین

جنگ تروا میزیسته و پیشگوییهای مشهوری داشته است .او به معبد آپولون و

و مهمترین مرکز دینی جمعیت یونانیزبان بود ،و از سوی دیگر کارکردی سیاسی

میکرده است.

33

سنت پوتیا ارتباطی ندارد و نمایندهی سنت دینی متفاوتی محسوب میشود.

34

یافت و به سفارتخانهی پارسها در یونان بدل شد.

در جریان نبردهای کوروش و کرزوس لودیایی برای نخستین بار نام

بقایای سکونت انسان در منطقهی دلفی از دورهی موکنای (قرن شانزدهم

معبد دلفی در منابع یونانی سر زبانها افتاد و پریستار این معبد ،که چه بسا

تا دوازدهم پ.م) وجود داشته است .اما آثار باستانشناختی باز مانده از معبد

32

34

Martin Litchfield West
West, 1983: 147.

Bowden, 2005.
Themistoclea

33
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دلفی به دوران هخامنشی و قرن ششم پ.م مربوط میشود .بخشی که امروز

چهارم میالدی دوام آورد و به مدت هزار سال گرانیگاه دین و کیش چندخدایی

برپاست و جهانگردان از آن بازدید میکنند در اواخر دوران هخامنشی و قرن

یونانیان باستان قلمداد میشد.

چهارم پ.م ساخته شده است .معبد ساخته شده در قرن ششم پ.م را
آلکمنوئیدی 36مینامیدند .چون این خاندان اشرافی آتنی که هوادار ایران هم
پوتیای دلفی

بودند 37،در ساخت آن پول زیادی خرج کردند .آوردهاند که پیش از ساخته شدن

اثر میکلآنژ

معبد در این زمان ،پرستشگاه کوچکی در این منطقه وجود داشته که با حریقی
نابود شده بود .معبد جدیدتر در سال  ۳۷۳پ.م خراب شد و توسط دو مجسمهساز
به نامهای پراکسیاس و آندروستِنِس 38آتنی باز ساخته شد .معبد دلفی تا قرن

37

Alcmenoid
برای بيشتر دانستن دربارهی تاریخ خاندان آلکمنوئيد و پيوندهای استوارشان با سياست

36

Praxias and Androsthenes

پارسها در آتن ،بنگرید به :وکيلی.371-365 :1389 ،
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آمیخته بود ،و شاه پیرو نسخهاى جدید از دولت متمرکزِ شاهنشاهىِ فروغى بود.
به همین ترتیب بود که مصدق قهرمان این جریان شد ،و شاه با وجود تمام

فصلی از کتاب «سرخ ،سپید ،سبز»

تالشش در دستیابى به موقعیتى مانند او ناکام ماند.
در عصر پهلوى دوم ،اندیشهى حاکم بر دولت ،که به شکلى صریح و شفاف هم
مورد تبلیغ قرار مىگرفت ،بازگشت به ایرانِ عصر هخامنشى را مطلوب مىدانست.
از نمادپردازیهاى به کار گرفته شده براى عالمت ادارات دولتى گرفته تا معمارى

گفتار چهارم :سه رویهى رمانتیسم ایرانى

ساختمانهاى ادارى در مرکز تهران ،همه چنین گرایشى به ایران باستان را در ذهن

ملیگراییِ سپید

متبادر مىکرد .اوج این گرایش رمانتیسمِ دولتى به گذشته ،در مراسم جشنهاى دو
هزار پانصد ساله در سال ۱۳۵۰آشکار شد .این گرایش ،برابرنهادى صلحطلب و

نیرومندترین و قدیمىترین جریان فکرى در طول سلطنت محمدرضا شاه ،جریان

اصالحطلب را هم در کنار خود داشت که جنبش ملىگراى ضد استبدادى بود.

ملىگرا بود .جریانى که مصدق و شاه هردو در چارچوبش مىاندیشیدند ،اما

ملى گرایان ،بازماندگان سرسخت و تسلیم ناشدهى جبههى ملىِ قبلى بودند و با

هریک به شکلى .مصدق ملىگرایى را با مردمساالرى و اندیشههاى عصر خرد در

وجود پافشارى بر سر مطالبات مدنى خود و مخالفتشان با ساخت مستبدانه و
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شاهپرستانهى حکومت ،موافق بودند که عصر طالیى ایران به پیش از اسالم تعلق

"  )2مسلمانیم به این معنى که به اصول عدالت و مساوات و صمیمیت و سایر

داشته و به همین دلیل هم در پى احیاى آن بودند .بخش عمدهى آرمانهاى این

وظایف اجتماعى و انسانى قبل از آن که انقالب کبیر فرانسه و منشور ملل متحد

دو شاخه از جریان ملىگرا مشترک بود و تفاوت اصلى به برداشت نسبت به

اعالم نماید معتقد بودهایم".

سیاست و الگوى توزیع قدرت مربوط مىشد .انقالب سپیدِ شاه ،و برنامههاى

شاید دانستن این نکته جالب باشد که اولى از کتاب پاسخ به تاریخِ محمدرضا

پردامنه براى نوسازى ایران و بسیج کردن سپاههاى دانش براى همگانى کردن

پهلوى است (پهلوی ،)۲۲۴ :۱۳۷۰ ،و دومى از سخنرانى مهندس بازرگان در

آموزش و پرورش ،در همین قالب جاى مىگرفتند ،و معموال برنامههایى بودند

مراسم افتتاحیهى نهضت آزادى در ۲۷اردیبهشت ( ۱۳۴۰اشکوری.)۲۶ :۱۳۷۶ ،

که توسط هر دو گروهِ دولتى و ضددولتىِ ملىگرا هوادار داشتند و اجرا مىشدند.

به این ترتیب روشن است که جریان روشنفکرىِ غالب در عصر پهلوى دوم،

به عنوان مثال به این دو نقلقول توجه کنید:

جریانى بود که در دو شکل دولتى و ضددولتىاش تمایل به جذب تمدن غربى،

"  )1این تصور که هرچه به گذشته تعلق دارد ارتجاعى و مخالف ترقى یا از

و در همین حال حفظ میراث فرهنگ ملى را داشت .شاید به دلیل همین پذیرا

مد افتاده است در میان بعضى از قشرهاى بورژوازى شهرى رواج داشت و موجب

بودن نسبت به عناصر فرهنگى دیگر ،و اعتماد به نفس در گزینش این عناصر،

بىارزش جلوه دادن فرهنگ ایرانى و از یاد بردن میراث هنرى گذشتگان مىشد".

باعث شده بود که رنگ سپید به عنوان نماد آن برگزیده شود؛
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"انقالب ما انقالب سپید است ،ما از هیچ شعارى پیروى نمىکنیم ،ولى هرچه

بهرهگیرى از آثار شیخ اشراق ،شرق را به عنوان برابرنهادى نیرومند و چالشگر در

را که به نظرمان خوب بیاید با آغوش باز مىپذیریم .خواه برچسب کمونیستى

برابر غرب طرح کرد ،و فردید به کمک برداشتى خاص از فلسفهى هایدگر نقدى

داشته باشد یا سوسیالیستى یا کاپیتالیستى (پهلوی".)۱۷۵ :۱۳۷۰ ،

مشابه را بر تمدن غرب وارد دانست (بروجردی .)۱۳۷۸ ،به این ترتیب متفکران
این جریان به نوبهى خود تمدن غرب را به عنوان دیگرى در نظر گرفتند که
مهاجم و نابودگر است و سابقهاى طوالنى در نبرد با شرق و تمدنهاى باستانى از
جمله ایران را داشته است .به این ترتیب در حوزهى دانایى و نظریهپردازى روندى
واکنشى در برابر آنچه ادوارد سعید شرقشناسى خوانده است ،آغاز شد (سعید،
.)۱۳۷۱
به این ترتیب دشمن (یا دیگرىِ) عمدهى خارجى براى هردو گرایش ملىگرا،

جریان سپید ،در طول تاریخ خود شاخههاى گوناگونى را تولید کرد .گروهى از

تمدن غرب و سلطهگرى آن بود .اما در مورد دشمن داخلى ،و این دیگرِ نزدیکتر

هوادارانِ معموال دولتى آن کوشیدند تا با طرح شرق در برابر غرب ،برابرنهادى

و همسایه ،بین دو شاخهى دولتى و غیردولتى ملىگرایى اختالف نظر وجود

در برابر تعریف مشابه غربى ایجاد کنند .به این شکل بود که سید حسین نصر با

داشت .جریان سپید دولتى اقشار واپسگرا یا آشوبطلب -به ویژه مارکسیستها-
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به برشى از تاریخ که به عنوان عصر طالیى مطرح مىکردند ،تفاوت مىکرد .در

را دشمن مىداشت ،و جریان سپیدِ غیردولتى بیشتر با ملىگرایى مسلط مبارزه

39

چهرههاى اساطیرى (رستم ،سهراب ،اسفندیار) ،تاریخى

مىکرد و هواداران استبداد و ساخت حکومتى سرکوبگر را دشمن مىدانست و

بُعد در زمانى

در نهایت در سرنگونى آن با سایر جریانها همدست شد .پس یکى از وجوه تمایز

(کوروش ،داریوش) یا فرهنگى (حافظ ،فردوسى ،خیام) .به عنوان مفاخر ملى و

سپید دولتى و غیردولتى ،همدستى گاه به گاه شاخهى غیردولتى با جنبش سرخ،

قهرمانان بزرگِ بومى مورد بزرگداشت و ستایش قرار گرفتند .در بعد همزمانى،40

و دشمنى پایدار شاخهى دولتى با آن بود .جریان سبز در ابتداى کار در فضاى

دولتمردانى مانند دکتر مصدق و دکتر فاطمى ،مردان اندیشه و ادب (مانند

روشنفکرى ایران چندان نمود نداشت و بنابراین براى هیچ یک از این دو شاخه

نیمایوشیج) و ورزشکاران)مانند تختى و نامجو) به عنوان قهرمانان در الیههاى

خطر یا رقیبى محسوب نمىشد ،پس هردو شاخه با این گرایش سازگارى داشتند.

گوناگون اجتماعى طرح شدند و مورد استقبال قرار گرفتند .شاه ،هرچند تمام

قهرمانگرایى رمانتیک ،در این جریان به شکلى بارز شکل گرفت و در برخى از

تالش خود را براى به دست گرفتن رهبرى جریان سپید و بدیل شدن به قهرمان

حوزههاى فرهنگ عامیانه نهادینه شد .قهرمان غایى روشنفکران این عصر ،بسته

Anachronic

39

Synchronic
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آن به خرج مىداد ،جز در مقطعى که آذربایجان و کردستان بار دیگر به خاک

دینمداریِ سبز

کشور پیوستند ،موفقیتى در این راه به دست نیاورد.
این جریان ،به لحاظ تاریخى پیشینهاى طوالنى دارد .از نخستین واکنشهایى که از
سوى ایرانیان در برابر تمدن غرب ظهور کرد ،برخورد دینمدارانه و مقابله با
غرب به عنوان اجنبىهاى مسیحى بود .این برخورد که در ابتدا شکلى نامنظم و
سازمان نایافته داشت ،به زودى در میان قشر روحانیون که از نیمهى عصر قاجار
طبقهاى منظم و متشکل را تشکیل مىدادند ،رهبرانى یافت .روحانیون که به لحاظ
سنتى -به همراه دیوانیان -حامالن فرهنگ بومى بودند ،برخوردى هماهنگ و
یکپارچه با تمدن غربى نشان دادند .از نوشتن ردیه و اعالم فتوا و حکم گرفته ،تا
تبلیغ شفاهىِ بر سر منبرها ،که رایجتر بود.
راهبران این جریان ،در ابتداى کار در تعریف جامعهشناختى رایج از مفهوم
روشنفکر -که بار معنایى مدرنى دارد -نمىگنجیدند ،اما به تدریج پس از عصر
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ناصرى اندیشمندانى پدیدار شدند که عالوه بر عالقه -یا تعلق -به روحانیون ،با

مارکسیستها ،به تبلیغ دین به عنوان وسیلهى بازتعریف هویت بومى پرداختند.

تمدن غربى هم برخورد عمیقترى کرده بودند و طرح پرسشهایى در مورد ماهیت

برخى از این نویسندگان ،مانند جاللآل احمد از زمینهاى چپ برخاسته بودند ،و

خطر اجنبى را آغاز نموده بودند .یکى از مشهورترینِ این روشنفکرانِ جدید ،سید

برخى دیگر مانند دکتر شریعتى با وجود آشنایى با برداشتهاى مارکسیستى ،زمینهى

جمال الدین اسدآبادى بود که چگونگى نگاهش را دیدیم .روحانیون دیگرى

خانوادگى و اجتماعى مذهبى/خردگرایانهاى داشتند.

مانند نائینى و بهبهانى و طباطبایى هم بودند که پذیرش عناصرى از تمدن غربى

در میان راهبران این جریان ،باید به دو گروه به طور مشخص اشاره کرد .نخست

را -به ویژه در حوزهى سیاست تجویز مىکردند ،و برخى از آنها با کمى تسامح

روحانیونى که گاه مانند امام خمینى و آیتاهلل بهشتى و طالقانى اندیشههاى پیشرو

مىتوانند در گروه روشنفکران دوران پیدایش ردهبندى شوند .در صف مقابل این

و انقالبى داشتند ،و غیرروحانیون که بنابر پافشارى هورکهایمر بر لزوم بىطبقه

پذیرندگان عناصر مدن غرب ،مخالفان ورود این عناصر را هم داریم ،که شیخ

بودن روشنفکران ،در تحلیل ما اهمیت بیشترى پیدا مىکنند.

فضلاهلل نورى مهمترین نمایندهى آن است.

نخستین روشنفکران مذهبى ،گرایشهاى ملى نیز داشتند ،و معموال همراه با

در دوران رمانتیک ،براى نخستین بار گروهى از تحصیلکردگان غیرروحانى که

گروههاى ملى تشکیالتى برپا مىکردند .تمام این روشنفکران با تمدن غربى

به لحاظ پایگاه طبقاتى و جایگاه اجتماعى به تعریف غربى از مفهوم روشنفکر

برخورد کرده بودند و به لزوم وامگیرى بخشهایى از عناصر فرهنگى سودمند آن

نزدیکتر بودند ،پس از سرخوردگى از تالشهاى سیاسى ملىگرایان و

باور داشتند .به ویژه در مورد اصالح سیاسى جایگاهى نزدیک به ملىگرایان
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اختیار کرده بودند و به اشکال گوناگونى از مردمساالرى که با اصول دین در

دوم ایجاد تشکلهاى سیاسى یا مدنى گوناگون براى پدید آوردن فضاى مساعدى

تضاد نباشد اعتقاد داشتند .فعالیت مبلغان این جنبش سبز ،در سه زمینه متمرکز

براى رشد سازمان یافتگى اجتماعى مدرن .این تشکلها به ویژه زیر نفوذ فکرى

شده بود .نخست انتقال مبانى اندیشهى مدرن و به ویژه فنآورى و دانش عملىِ

مهندس بازرگان شکل گرفتند و مجموعهاى از انجمنهاى اسالمى و کانونهاى نشر

غربى به ایران ،که معموال توسط استادان دانشگاه و معلمانِ تأثیر پذیرفته از ایشان

فرهنگ اسالمى را پدید آوردند ،که برخى از آنها امروز هم فعال هستند و همچنان

انجام مىگرفت.

به بقاى خود ادامه مىدهند .شاید بتوان تشکیل مدارس نخبهگرا و مذهبىاى مانند
علوى و حقانى را نیز از لحاظ تأثیر اجتماعى به همین رویکرد مربوط دانست.
این مدارس که با پشتیبانى مالى و خواست تاجران و بازرگانانِ عالقمند به بافت
فرهنگِ سنتى احداث مىشد ،و براى آموزش فرزندان بازاریان اختصاص یافته
بود ،به زودى کارکردى مهمتر یافت و شیوهى تلفیقى موفقى از آموزش مفاهیم
مذهبى را پا به پاى دانشهاى جدید ایجاد کرد .دانشآموختگان این مدارس معموال
پس از خروج از مدارسشان همچنان با یکدیگر حشر و نشر داشتند و در نتیجه
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همین محافل همکالسان بعدها به نیرویى سیاسى و تعیین کننده در سرنوشت

است .نوشتارهاى او ،مىتواند به عنوان متنِ شاخص رمانتیسم ایرانى در این برهه

کشور تبدیل شد.

از تاریخ در نظر گرفته شود.

سومین رویکرد جریان سبز ،به تبلیغ دین و تالش براى پیراستن آن از خرافات و

شریعتى در سخنرانىها و کتابهایش آشکارا بومىگرایى را تبلیغ مىکرد .او

آشتى دادنش با دانش مدرن مربوط مىشد .در این میان نیز بازرگان پیشقدم و

ناسیونالیسم را یک گزینهى رایج ،ولى ناتوان مىداند ،چرا که معتقد است ایرانیان

فعال بود ،و روحانیونى مانند آیتاهلل مطهرى نیز از مجارى دیگرى چنین

پیوند فکرى خود را با ایرانِ پیش از اسالم از دست دادهاند (شریعتی:۱۳۵۷ ،

مىکردند.

 .)۳۲۰-۳۱۶او دین را تنها نیروى زنده و فعال در صحنه مىشناسد که توانایى

محتواى پیام این اندیشمندان ،بیش از آن که مایههاى رمانتیکى داشته باشد ،از

بسیج کردن نیروى انسانىِ کالنى را دارد (همان جا ،)۳۳-۳۲ :و سید جمالالدین

بافتى خردگرا و روشنگرانه تأثیر پذیرفته بود .با این وجود ،پس از مرحلهى

را مبشر این رویکرد به دین مىداند .دشمن از دید شریعتى ،تمدن غرب است که

نخست تأسیس جریان سبزِ روشنفکرانه ،که بعدها با جریان سبزِ روحانى پیوند

انگیزهاى جز استعمار و غارت کشورهاى شرقى را ندارد (همان جا .)۴۰ :او

خورد و در تکوین انقالب اسالمى مؤثر بود ،چهرههایى ظاهر شدند که به روشنى

هویت ما و سابقهى فرهنگىمان را به شکلى توصیف مىکند که گویا به دست

پیامى رمانتیک داشتند .برجستهترین شخصیت در این میان ،بىتردید دکتر شریعتى

غربیان مسخ شده و خصلتى منفعل و نمایشگاهى و بىخطر پیدا کرده است (همان
جا.)۲۶ :
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به گمان من ،مهمترین کتاب شریعتى در تحلیل رمانتیسم ایرانى ،کتاب گفتگوهاى

(همان جا )۱۷۳ :و مىنویسد" :هجرت در سرنوشت هر پیغمبرى است...در مکه

تنهایى است (شریعتی .)۱۳۷۶ ،این نوشتار نزدیکترین متنِ مشهور آن دوران به

کسى گوشش به رسالت من نیست ،باید مدینهى دیگرى جست" (همان جا:

زندگینامههاى خودنوشتهى رمانتیکهاى اروپایى است .نویسنده در آن آشکارا در

.)۱۱۲

پى بیان هویتى فردى و درک ناشده و منزوى است که محتواى سطر به سطر آن

شریعتى عالوه بر نوشتارهایش ،به دلیل بیان پرنفوذش ،و محبوبیتش در میان

با ادبیات رمانتیک اروپاى قرن نوزدهم سازگار است .پافشارى نویسنده بر هویت

دانشجویان و جوانان ،و همچنین ترکیب قدرتمند و منسجمى که از نظریات

فردىاش ،و خودآگاهىاش ،چشمگیر است و در یک بندِ داراى شانزده خط،

انقالبى چپ و بیانى نو از شیعىگرىِ نوگرا به دست داده بود ،به چهرهاى مشهور

مىبینیم که بیست و پنج بار عبارت "من" به کار رفته است .روحیهى قهرمان

و محبوب تبدیل شد ،و شاید بتوان او را نزدیکترین چهره به قهرمان رمانتیک در

گرایى رمانتیک ،به خوبى در این متن دیده مىشود (همان جا .)۶۸-۶۰ :یک جا

نظر گرفت .شریعتى ،با نظریهى شرقى در برابر غربى -که همزمان توسط

به تصمیم دو خلبان ژاپنى که پس از شنیدن خبر شکست کشورشان سوار بر

فیلسوفانى مانند سیدحسین نصر هم طرح شده بود ،همراهى نشان داد ،و نوشت:

هواپیماهاى خود به سوى خورشید پرواز مىکنند و به این ترتیب بر دریا سقوط

"کیست که به اندازهى من بداند که زندگى آرام و روشن و آفتابى و آسوده و

کرده و خود را نابود مىکنند ،با عباراتى مانند پرشکوه و "زیباترین داستانى که

روحانى شرق را ماشین ویران کرد ،آشفته ساخت ،هزاران هزار ،چه مىگویم؟

شنیدهام" اشاره مىکند ،و به روشنى براى خویش رسالتى قهرمانانه قایل مىشود



سیمرغ/شمارهی شصت و یکم /آذر ماه هزار و سیصد و نود و

آسمانها ابر اندوه و هراس و رنج و آوارگى و سختى و پریشانى بر جان آرام

اسالم مربوط مىشود که هرچند زیر نام روشنفکر ردهبندى نمىشوند ،اما احتماال

شرق ریخت؟"(همان جا)۱۴۵ :

زیر تأثیر فضاى عمومى جامعه ،آشکارا شکلى از رمانتیسم احیاگر را تبلیغ

گفتار شریعتى پیرنگى از خواستِ برابرىِ رایج در جنبش سرخ را هم در خود

مىکردند .نواب صفوى در کتاب مهمش "فداییان اسالم" مىنویسد:

دارد ،و اشارههایى همدردانه با فقیران و طبقات محروم در نوشتارهایش دیده

"سینماها ،نمایشخانهها ،رومانها و تصانیف بکلى بایستى برچیده شود و عاملین

مىشود:

آنها طبق قانون مقدس اسالم مجازات گردند ...موسیقى غیرمشروع اعصاب قوى

"براى یک روستایى کویر سوخته و فاقهزدهى ایران که وقتى مىخواهد نانش

انسان و مغز و قواى روحى را ضعیف مىکند و از این راه زیان بزرگى به روح

را با خورش بخورد یک کاسه دوغ رقیق مىگذارد و سه چهار تا نان بیات در آن

و اعصاب و قدرت جامعه وارد مىآورد( ".خوش نیت)۶۲ :۱۳۶۰ ،

ریز مىکند ،دیدن فیلمها و خواندن سرگذشتهایى که در آن از زندگى

مىبینیم که عناصر فرهنگ غربى مانند رمان و سینما به موسیقى که در فقه شیعه

هنرپیشهاى سخن مىرود که براى لطافت پوستش هر روز صبح در وان شیر

جایگاهى ناپذیرفته دارد پیوند خورده ،و با همهى این طیف برخوردى

پاستوریزه حمام مىگیرد ،مصیبتبار نیست؟"(همان جا)۹۰ :

حذفگرایانه شده است که از سنن دینى مایه مىگیرد.

عالوه بر این روشنفکران ،یک تحرک دیگر هم کمى پیش از دوران رمانتیک
پدیدار شد و پس از مدتى خبرآفرینى ،سرکوب شد .این ماجرا ،به گروه فداییان
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اقتدار به حکومت پهلوى ،توسط شاخهى دولتىِ جریان سپید به شدت سرکوب
شد و ساختار سازمانى آن از هم گسیخت .در مرحلهى بعدى ،به دلیل تحولى که
نگرش مذهبى/انقالبى دکتر شریعتى پدید آورده بود ،به هنگام انقالب اسالمى با
جنبش سبز پیوند خورد و شاخههایى از جنبش مسلحانه را شکل داد که بخشهاى
از آن (مثل سازمان افسران) توسط ساواک و دولت نابود شدند و بخشهاى دیگرى
از آن (فداییان خلق) پس از پیروزى انقالب اسالمى از بین رفتند.
شاید به دلیل همین ریشهکنى چندباره و آمیخته شدن شعارها و مفاهیم مورد نظر
این جریان با جنبشهاى سپید و سبز باشد که امروز ردیابى رمانتیسم ایرانى در

عدالتخواهیِ سرخ

آثار به جا مانده از این گروه اینقدر دشوار است.
جنبش سرخ ،در دو مرحلهى تاریخى متفاوت ،از نظر سیاسى با دو جریان دیگر

چیزى که آشکار است ،این جریان به شدت زیر تأثیر ایدئولوژىها و تفکرات

پیوند برقرار کرد ،و هربار توسط همان نیرو سرکوب شد .بار نخست در آستانهى

مارکسیستىِ شوروى ،چین و کوبا بود ،و رگههاى رمانتیک آن از انتقال رمانتیسمِ

نهضت ملى شدن صنعت نفت با جریان سپید همراه شد ،ولى پس از بازگشت

مارکسیستى به فضاى کشورى سنتى ناشى مىشد.
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عنصر همدردى با فقرا و مظلومان در این جریان به شکلى برجسته دیده مىشود،

جریان در فضاى فکرى آن دوره ،ردپاى رمانتیسم قهرمانگرا را نیز آشکارتر

و آرمان شهید شدن در راه خلق و توده -که به تلفات سنگین این جریان منتهى

مىسازد.

شد -نشان از قهرمانگرایى هواداران این جریان دارد.

بدبینى مارکسیستى نسبت به دولت و ساختهاى مدرنِ دیوانساالرانه مرده ریگ

غرب ،به عنوان کلیتى غارتگر و سلطهجو ،در شکلى مدل نظرى مارکسیستى در

دیگرى است که در جامعهى ما باقى مانده است و به ویژه در دههى چهل و پنجاه

آراى اندیشمنان این جریان دیده مىشود ،و به صورت نوعى روح پلید در آمده

کار کردن براى دولت را براى روشنفکران نوعى خوارى و سرافکندگى جلوه

است که سررشتهدار بخش عمدهى بدبختىهاى مردمان مظلوم جهان سوم است.

مىداد و آن را برابر با جیرهخوارى تفسیر مىکرد .شاید بدبینى عمومى رایج در

بقایاى این طرز تلقى در مورد غرب هنوز در جامعهى ما باقى است و در قالب

ایران نسبت به دولت ،گذشته از کشاکشهاى مربوط به توزیع قدرت در تاریخ

تئورى توطئه به رسمیت شناخته مىشود.

گذشتهى ایران ،در تبلیغات این جریان نیز ریشه داشته باشد.

قهرمان مورد نظر پیروان جنبش سرخ ،کسانى بودند که در راه آرمانشان کشته

جریان سرخ ،از میان سه جریان یاد شده ،ناپایدارتر بود و با سرکوب شدیدترى

مىشدند .این جریان براى نخستین بار از پیشوند شهید براى نامیدن کشتگانش

از سوى قدرتهاى حاکم روبرو شد و در عمل به عنوان یک جریان فعال و

استفاده کرد و این در دوران جنگ سنتى شد که عالوه بر نشان دادن تأثیر این

روشنفکرانهى اجتماعى از بین رفت.
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تحلیل دلیل ناموفق بودن این جنبش ،و چرایىِ ریشهکن شدن این جریان ،نیاز
به بحثى طوالنىتر و گستردهتر دارد .پس همینقدر اشارهاى مىکنم که گویا
ساختار نظرى وامگیرى شده و عناصر فرهنگى وارداتى از کشورهاى بلوک شرق،

ویژگی /رنگ

سپيد

سبز

سرخ

شعار

آزادی

برادری

برابری

دشمن/

رویهی

دیگری

غرب

قلمرو خود

ایران بزرگ

راهبرد مبارزه

حضور در ساختارهای تبليغ دیانت ،بسيج عمومی آموزش،

استعمارگر رویهی مادیگرای غرب

رویهی سرمایه دار
غرب

سرزمينهای مسلمان /شيعه ایران در قلمرو سياسی-
اش

دلیل اصلى پیوند نخوردن محتواى رمانتیستى این جریان به پیکرهى جامعهى ما

قدرت،

باشد .با وجود تأثیر سیاسى و فرهنگى این جریان در تاریخ ایران ،شاید بتوان آن

تبليغ،

جنبشهای حول محورهای دینی ،سازماندهی مسلحانه

اصالحی و فرهنگی ،اقدام خشونت طلبانه
مشارکت پارلمانی

را از دو جریان دیگر کمتر مردمى دانست .چرا که با وجود رواج گسترده و

عصر طالیی

ایران پيش از اسالم

صدر اسالم

عصر

مزدک

و

زمامداری حضرت علی

فراگیرش در میان روشنفکران دههى سى و چهل ،امروز بازتاب چندانى از آن را
در فضاى روشنفکرى ایران و مخاطبانشان در طبقهى متوسط نمىبینیم.

جایگاه

روشنفکر،

قهرمان

سياسی

مبارز روحانی و مجاهد

روشنفکر انقالبی

اجتماعی
قهرمان

مصدق

امام خمينی /شریعتی

دکتر ارانی

فرهمند
مرجع دانایی

دانش نوین

کتب مقدس

دانش مدرن

نمود بيماری مردم گریزی و تظاهر خشونت فيزیکی و قانون خشونت فيزیکی و
قرن



به نفی سنن دینی

گریزی

تظاهر به نفی سنن دینی
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تعمیم مفهوم خیانت به روابط عاشقانه و به ویژه ارتباط زناشویی نشانهی
این پیشداشت است که ارتباط زن و مرد در چارچوبی ستیزهمدارانه و شرایطی

ردبارهی خیانت زانشویی

جنگی فهم شده است .اگر زنی یا مردی از همسرش بگسلد و با جفتی دیگر
همبستر شود ،کارِ او را خیانت میدانند .این تنها در شرایطی معنادار میشود که
فرض کنیم فاسق از ابتدا رقیب و دشمن همسر بوده و خیانتکار با برگزیدن

چکیدهی سخنرانی در موسسهی روانشناسی سیاووشان ،بهار ۱۳۹۲

همآغوشی با وی پیوند دوستی خود را با همسر گسسته و همان را با دشمنی که
فاسق باشد بسته است.

خیانت چیست؟ گویا بازی برنده -بازندهای باشد که در آن فردی پیمان

تعبیر خیانت را هم برای روابط عاشقانهی صمیمانه به کار میبرند و هم

دوستیاش با کسی را میشکند و با رقیب یا دشمنِ وی متحد میشود .خیانت از

به ویژه در بافت زناشویی بسیار بدان اشاره میکنند .بر این مبنا فرض بر آن است

این رو مفهومی است که به شرایط جنگی مربوط میشود .در این شرایط است

که وقتی زن و مردی با هم ارتباط نزدیک پیدا کردند ،تمام افرادِ همجنس با ایشان

که دوستی و دشمنی وجود دارد ،و دوستی میتواند با گسستن پیوند دوستی و

به مرتبهی دشمن و رقیب جنسی یا عاطفی فرو کاسته میشوند .یعنی زن و مردی

پیوستن به دشمن ،خیانت کند.

که با هم وارد ارتباطی شدهاند ،در برابر همهی همجنسانِ بالغ خویش به نبردی
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نابرابر و ناامیدانه برخاستهاند تا توجه و نظر و دلِ دلدار را از خطرِ پیوند خوردن
با دیگریها پاسداری کند .در این شرایط است که خیانت معنادار میشود .در
شرایطی که دلدار به «چیزی» نگریسته میشود که به مالکیت شخص در آمده و
دیگریها به رقابتی جانانه برای تصرف وی کمر همت بستهاند .دیگریها بر این
مبنا دشمن قلمداد میشوند و اگر آن دلدار با یکی از آنها سر و سری پیدا کند،
خیانت کرده است .در عمل ارتباط زناشویی قاعدهای اجتماعی است که مالکیت
هریک از دو طرف بر دیگری را در قالبی حقوقی و قانونی تثبیت میکند ،و به
این شرایط جنگیِ یک تن در برابر همه رسمیت میبخشد .ارتباط عاشقانهی

شوخی مشهوری است به این شرح که دانشمندان مهمترین علتِ طالق

پیشازناشویی یا پیرازناشویی هم بر اساس همسانانگاری با همین قاعدهی حقوقی

را کشف کردهاند ،که همانا ازدواج است .این شوخی را میتوان به معنای خیانت

معنای خیانت را بازتولید میکند.

نیز تعمیم داد .مهمترین دلیلِ خیانت آن است که قواعدی و پیشداشتهایی وجود
دارد و بروز آن را ممکن میسازد یا حتا بدان دامن میزند .بیایید لحظهای به این
فرض بیندیشیم که زن و مردی که شاید در ارتباط زناشویی هم باشند ،انحصاری
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بر تن و روان همدیگر نداشته باشند .یعنی این انتظار دیرینه وجود نداشته باشد

این نکته البته به جای خود باقی است که زناشویی در انسان ادامهی رفتار

که انحصار ارتباط جنسی به همسر داده شود و یا دلدادگی و حس و حال عاشقانه

جفتگیری است که در شکل باستانیاش برای حصر کردنِ بدنِ جفت و اطمینان

در حریم شخصی وی محصور گردد .در این حالت آن شرایط جنگی از میان

از جریان یافتن تکثیر ژنوم فرد تخصص مییافته است .یعنی رفتار فراگیر و

میرود .یعنی دیگریها همچون افرادی خنثا و مستقل شمرده میشوند که دشمن

عمومیِ جانورانی که بر سر جفت با هم رقابت میکنند ،ستون فقرات همان قواعد

یا رقیبِ فرد نیستند .چرا که دلدار حاال آزادی کامل دارد که با بدن و عاطفه و

حقوقیای را میسازد که زناشویی را تعریف و مرزبندی میکند .با این همه در

هیجان خود هرچه که میخواهد بکند و دیگریها زمینهای درهم و برهم و منفعل

جوامع انسانی متغیر مرکزی لذت از بقا تمایز یافته و دو شاخص دلخواه و مهمِ

هستند که میتوانند از میل خودمختار وی بهرهمند بشوند یا نشوند .در این حالت

زناشویی یا رابطهی عاشقانه ،برخورداری از کامیابی جنسی و بهرهمندی از

خیانت ممکن نیست .چون همبستری فرضیِ دلدار با دیگری به سادگی انتخاب

شادکامی و کامرانیِ دوست داشتن و دوست داشته شدن است .هردوی اینها بر

شخصی اوست ،مشابه با اختیاری که خودِ فرد هم از آن برخوردار است .در این

لذت استوار شدهاند و بقای ژنوم ارتباطی به آنها ندارد ،و گاه چنین مینماید که

حالت دشمنی میان من و دیگری از میان میرود و به همراه آن امکان خیانت نیز

بقای ژنوم و زادآوری و بچهدار شدن دو شاخص مرکزی یاد شده را مختل هم

منحل میگردد.

میکند .بر این مبنا چنین مینماید که ارتباط عاشقانه یا پیوند زناشویی در انسان
با قواعدی کار میکند که به گونههای اجدادی دوردست ما تعلق داشته و بر
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تکثیر ژنوم تمرکز یافته بود و بر این مبنا همهی جفتهای بالقوهی جفتِ شخص را

برابر است با آنچه که میان آدمیان میبینیم ،و این فراوانی بسیاری را در بر میگیرد.

دشمن میشمرد .این قاعدهی باستانی در شرایطی به بقای خود ادامه میدهد که

پس ما نه تنها قواعد ستیزهجویانهی رقابت جنسی را از نیاکان دوردست خود به

فهم خودآگاه و خواستِ خودمدارِ افراد از یک رابطهی مهرآمیزِ خوب ،ربطی به

ارث بردهایم ،که به همراه آن خیانت را نیز در مردهریگ خویش میبینیم.

بیشینه کردن تکثیر ژنوم ندارد ،و بر متغیرهایی روانشناختی مانند کامرانی و
شادکامی میزان شده است.
این را میدانیم که در تمام جانوران خیانت وجود دارد .یعنی در شرایط
جنگ فرد بر ضد همه که شالودهی رقابت جنسی را میسازد و انتخاب طبیعی
ژنومها در یک جمعیت را ممکن میسازد ،به راستی وضعیتی جنگی حاکم است
و خیانت هم در این بستر فراوان رخ میدهد .در واقع قاعدهی عام آن است که
هریک از دو جفت خودخواهانه رفتار میکنند و اگر بتوانند ،برای بیشینه کردن
کامیابی تکاملی ژنوم خود با کسانی جز جفت اصلیشان همآمیزی میکنند .بسامد
خیانت جنسی در جانورانی مانند میمونهای بزرگ تا جایی که آمار نشان میدهد،
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در میان سنتهای فرهنگی متفاوتی که ارتباط زن و مرد را تنظیم میکند،

سیطرهی نگاه مدرن به هستی در کنار این تحول فنآورانه ،چارچوبهای

یک دوقطبی نمایان طی دو قرن گذشته نمایان شده است .فراگیر شدن نظم مدرن

اعتقادی و دینیای را ویران ساخت که زمانی پشتوانهی تقدیس خانواده محسوب

در جهان با توسعهی ابزارهای ارتباطی ،ورود زنان به عرصهی تولید و مشارکت

میشدند .سنتهایی که پایبندی جفتها به یکدیگر و پرهیزشان از بازیگوشی را

مدنی شهری ،فردمدار شدنِ حقوق و فروپاشی نظامهای عقیدتی سنتیِ پشتیبان

سفارش میکرده ،به این ترتیب دستخوش زوال شدند و فضای ارتباط زناشویی

خانواده همراه بوده است .تمام این عوامل دسترسی فرد به شریکهای جنسی بالقوه

را از بار منعهای اخالقی و دینی رهاندند .ناگفته نماند که این منعها و

را افزایش میدهد .یعنی مدرنیته به سبب ساخت فنآورانهاش ،گسترشی چشمگیر

محدودیتهای عقیدتی به ظاهر در هیچ جامعهای چندان کارساز نبوده و آماری که

و بیسابقه را در ارتباط میان من و دیگری رقم زده و در این فضا شمار شریکهای

دربارهی خیانت جنسی گفتیم در جوامع مذهبی هم به قدر جوامع نامقید چشمگیر

جنسی بالقوه ،که در جامعهی سنتی از چند تن تا دست باال چند ده تن (یا به

است .با این همه افزایش دسترسی عینی و بیرونی به جفتهای بالقوه و رها شدن

شکلی استثنایی برای شاهان تا چند صد تن) نوسان میکرد ،ناگهان به چند ده

ذهن و ماشین انتخاب از مهارهای عقیدتی در کنار هم به فروپاشی نهاد خانوادهی

هزار تن برای هر فرد عادی ارتقا یافته است .بخش عمدهی مردم امروز در

سنتی دامن زدند.
در نتیجه چند الگوی بازسازی خانواده در سطح جهانی شکل گرفت که

شهرهایی با جمعیت میلیونی زندگی میکنند که پرسه زدن در خیابانهایش

هر کدامشان در ضمن یک قالب خیانتزدا و خیانتستیز هم محسوب میشود.

همتاست با شناور شدن در میانهی چند صد هزار جفت بالقوه!
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یکی از این الگوها که از همه رایجتر و پر سر و صداتر هم هست ،همان است

میشود .الگوی دیگری که در کشورمان آشکارا دیده میشود ،فروپاشی چشمگیر

که به طور مستقیم از دلِ خود مدرنیته برآمده است و در فرهنگ مسیحی و

خانواده و ابهامِ ریشهدار در تعیین نقشهای جنسی است.

زهدباور اروپایی ریشه دارد .این الگو که از مجرای سینما و رمان جهانگیر هم
شده ،همچنان ازدواج را امری مقدس میداند و در بافتی عرفی شده اما همچنان
مسیحی پایبندی زن و مرد به همسر را سفارش میکند و لغزش در این مورد را
به صورت خیانت رمزگذاری کرده و در نظام اخالقی و حقوقی آن را گناه و جرم
قلمداد میکنند.
الگوی دیگر که به طور همزمان در چین و هند تکامل یافته ،شکلی
اجتماعی شده ،قبیلهمدار و سنتی از خانوادهی کنفوسیوسی یا هندویی را در
زمینهی مدرن بازسازی میکند .این الگو کمابیش با شعار بازگشت به گذشته
همراه است و تا حدودی به مقاومت در برابر فرهنگ مدرن میماند ،هرچند
دستاوردش دقیقا همان است که در فیلمها و سریالهای عامهپسند اروپایی تبلیغ
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باید به این نکته توجه داشت که خانواده در ایران زمین در سراسر

در حال حاضر آمار دقیق و معتبری دربارهی ساخت خانوادگی ایرانیان

تاریخاش نه با زهدمداری اروپایی و کنفوسیوسی آمیخته بوده و نه در بافتی

در دست نیست .اما در حد همین اندکی که میدانیم ،چنین مینماید که ایران

قبیلهای و عشیرهای مثل چارچوب هندویی خود را تعریف میکرده است .اخالق

ناپایدارترین ساخت خانواده را در سطح جهان داشته باشد .باال بودن نسبت طالق

جنسی در ایران زمین از دیرباز بسیار شهری و عقالنی بوده و به همین خاطر

به ازدواج ،باال رفتن تدریجی سن ازدواج اول و کم شدن فاصلهی میان ازدواج

مهریه (یعنی حق مالکیت زن بر بدنش) ،طالق (حق دوطرفهی فسخ پیوند

و طالق ،درصد باالی خیانت جنسی در خانواده ،آزادی جنسی افراد غیرمتاهل و

زناشویی) ،چند همسری (در مردان به طور همزمان و در زنان در قالب ازدواج

مشکوک نمودن سنتهای قدیمی دربارهی مربندی امر جنسی شاخصهایی هستند

مجدد) ،و کامجویی جنسی پیشازناشویی در آن رواج و پذیرش داشته است.

که در ایران به شکل چشمگیری باال هستند .این نکته که جامعهی ایرانی به شکلی

درست واژگونهی آنچه که در شعارهای عوامفریبان یا کوشندگان کمسواد مدنی

تمرکز زدوده و ناپایدار از خانواده میل کرده و بر خالف غرب مدرن یا شرقِ

میبینیم ،برای کسی که به اسناد تاریخی بنگرد تردیدی باقی نمیماند که در میان

پادمدرن به احیای انحصار جنسی در قالب روابط زناشویی تن در نداده ،گذشته

تمام جوامع سنتی (از جملهی جامعهی اروپایی ،و به ویژه جامعهی اروپایی!)

از آشوب اجتماعیِ گریبانگیر ایران زمین ،تا حدودی در این سنتِ ایرانیِ آزادی

زنان در ایران زمین همواره نسبت به همجنسانشان در جوامه دیگر از بیشترین

جنسی و آزادی زنان ریشه دارد.

آزادی و حقوق برخوردار بودهاند.
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پیمانهایی برآورده ناشدنی ناشی میشود .یعنی میتوان به این احتمال اندیشید که
شاید اشکال اخالقی و نابسامانی اصلی از خودِ کنش همبستری با دیگری ناشی
نشده باشد ،بلکه از قواعد محدود کنندهای برخاسته باشد که این همبستری را
گناهی اخالقی و جرمی اجتماعی تفسیر میکند.
حقیقت آن است که انحصار عاطفهی عاشقانه به یک تنِ خاص امری
نامحتمل است .یعنی بسیار بعید است کسی در سراسر عمرش در عینِ دیدارِ چند
هزار نفر تنها یک نفر را دوست داشته باشد و اگر چنین موردی هم پیدا شود
قاعدتا صاحب روانی تندرست و ذهنی سالم شمرده نخواهد شد .انحصار ارتباط
جنسی به یک تن در سراسر عمر چون با کرداری عینی و ملموس پیوند خورده،
میتواند به ضرب و زور محدودیتهای عملیاتی پشتیبانی شود ،اما تجربهی تاریخی
جوامع گوناگون (از جمله جوامع جانوری) نشان داده که این محدودسازیها و

جامعهی ایرانی به خاطر موقعیت ویژهاش احتماال یکی از باالترین

زورورزیها نتیجهی چندانی ندارند و پریرو تاب مستوری ندارد!

آمارهای خیانت در سطح جهان را داراست .این خیانت از شکسته شدن عهد و
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مهر که هستهی مرکزی یک ارتباط کامیاب و کامجو را بر میسازد ،به

پیوندی آزادانه و رها از انحصار تبدیل شود .پیوندی که باید در هر لحظه از

خودی خود امری انحصاری نیست .مهر شکلی پیچیده از ارتباط است که به

اکنون از نو انتخاب شود تا معنایی داشته باشد .چنین پیوندی شاید با پیدایش

تدریج آموخته و آموزانده میشود و کسانی که با شمار بیشتری از افراد ارتباط

ارتباطهای تازه گسسته گردد ،و این فرجام نهایی بسیاری از پیوندهاست .تفاوت

مهرآمیز عمیق برقرار کردهاند ،در انجام این کار با افراد تازه نیز مهارت مییابند.

در آنجاست که مهر در میانهی «من» با کسی که آزادانه انتخاب میکند و انتخاب

یعنی مهر در فضای آزاد به شکلی همافزا میبالد و رشد میکند و در زیر فشار

میشود به شکلهای گوناگون تداوم خواهم یافت ،هرچند شاید دستخوش تغییر

اجبار و انحصار به امری نادلخواه و زننده تبدیل میشود و الغر و رنجور میگردد.

و بیش و کم گردد .اما مهر در شرایطی جنگی که انحصاری و فشاری و زوری

بخشی از قواعد زناشویی که بر انحصار مهر و انحصار کامجویی جنسی پافشاری

در کار باشد ،از همان ابتدا دستخوش زوال و پژمردگی خواهد شد ،بی آن که

میکند ،اصوال ارتباطی با مهر ندارد و از سطح زیستی و برنامهی تکاملیِ مربوط

این تدبیرها از خطر خیانت پیشگیری یا از پيامدهای آن جلوگيری کند.

به جفتگیری و رقابت جنسی برای تکثیر ژنوم ناشی شده است.
در این زمینه خالصهی کالم آن که شاید بتوان با از بین بردن شرایطِ
بروز خیانت ،خیانت را از بین برد .این بدان معناست که قواعد و چارچوبهایی
که هم ناکارآمد و هم زیانبار هستند از قلم بیفتند و ارتباط میان زن و مرد به
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ن گارخاهن :نقاشیاهی جیسون تینگ ()Jason Ting
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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.



