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سیمرغ/شمارهی شصت و دوم /دیماه هزار و سیصد و نود و

معنای شخم زدن و نام ماه دیگر به معنای بذر افشاندن است و اینها نشان میدهد
که کارکردهای کشاورزانه تنظیمی فصلی داشتهاند و مثال در ابتدای فصل خاصی

سرمقاله

دروی فالن محصول انجام میشده است .کارکرد دوم که تا حدودی با رمزگذاری

اندر ضرورت بازسازی تقویم

همان هماهنگیهای جمعی پیوند دارد ،بزرگداشت رخدادهای تاریخی یا

ضرورتی که امروز همهی ایرانیان با آن رویارو هستند ،بازتعریف تقویم

اساطیری است که اغلب با آغاز یا پایان فعالیتهای جمعی گره میخورده است.

ساالنهشان بر اساس تاریخ دیرپای ایران زمین است .از دیرباز ،تقویم ساالنه دو

مشهورتر از همه نوروز و مهرگان و سده و تیرگان و شب چله است که نقاط اوج

کارکرد مهم را برآورده میکرده که عبارتند از هماهنگی رفتارهای جمعی ،و

فصلی را نشان میدهد و هریک با داستانی اساطیری یا رخدادی نیمهتاریخی

معنادار کردن زندگی روزانه .هماهنگی کردارهای جمعی با تنظیم فعالیتهای

مربوط شده است .برخی از این عناصر گاهشمارانه هم ماهیتی تاریخی داشته

تولیدی مشخص میشود .هردوی این کارکردها در ایران زمین که خاستگاه

است .چنان که مانویان سالگرد درگذشت مانی را بزرگ میداشتند و مسلمانان

گاهشماری خورشیدی دقیق امروزین است ،از زمانی بسیار دیرینه با تقویمی دقیق

مبدأ تاریخشان را هجرت پیامبر قرار دادهاند و پیروان حالج در سالگرد اعدامش

پیوند برقرار کرده بود .بهترین مثال برای هماهنگی کارکردی را میتوان در تقویم

بر کرانهی دجله گرد میآمدند و رستاخیزش را انتظار میکشیدند .این

پارسی باستان دید که در عصر هخامنشی رایج بوده و در آن نام یکی از ماهها به

نشانهگذاریها روزهای سال را برای مردمان معنادار میکند و به نوعی کل تاریخ



سیمرغ/شمارهی شصت و دوم /دیماه هزار و سیصد و نود و

و اسطورههای ملی را در طی یک سال بازخوانی میکند و به این ترتیب هم

است که به خاطر سیطرهی رسانههای عمومی مدرن ،محتوای سرگرمیهای

هویت جمعی و اخالق گروهی مردمان را استوار میسازد و هم هویت تاریخی

مردمان دگرگون شده و شکلی از بیهویتی و کمسوادی تاریخی در همه جا ریشه

تنومندی به مردم عادی پیشکش میکند ،که در گذر خنثای روزها یا چرخش

دوانده است .این دو عارضه از سیاسی شدن و مدرن شدن تقویم ایرانیان ناشی

مکانیکی ماهها و فصلها به هم به دست آوردنی نیست.

شده است .از سویی ساز و کارهایی نهادی برای بازخوانی تاریخ و بازتعریف

در زمانهی ما دو اختالل بزرگ در معنادار کردن روزهای سال

اساطیر ایرانی وجود نداشته تا در برابر رقیبان نوظهور مدرن مقاومتی نشان دهند،

رخنه کرده است .یکی آن که سیاسی شدنِ تاریخ به فراموشی عمدی تاریخ

و از سوی دیگر دولتهایی ایرانستیز در قلمرو باستانی ایرانزمین به قدرت

دیرینهی تمدن ایرانی و سرکوب و سانسور مناسبتهای مهم دامن زده است .این

رسیدهاند که به خاطر بافت ایدئولوژیکشان قد و قامتی نامتناسب با این قلمرو

امر در کشورهای نوپای تراشیده شده در گرداگرد ایران زمین به شکلی مستقیم و

تمدنی بزرگ داشتهاند و توانایی گنجاند کل این تاریخ و جغرافیا را در خود

خشن و سرکوبگرانه به دست استعمارگران یا دولتهای دستنشاندهشان انجام

نداشتهاند .راه برونرفت از این وضعیت پوچ شدگی تقویمی ،کوشش جمعی

پذیرفته و با نوعی هویتزدایی و ایرانزدایی همراه بوده است .عجیب آن که در

نخبگان فرهنگی است که باید همت کنند و در بازتعریف تقویم و معنادار کردن

کشور خودمان یعنی دل ایرانشهر هم که هرگز مستعمره نشد ،روندی مشابه وجود

روزشمار ایرانیان با تکیه بر تاریخی مستند و اساطیری پژوهیده و پرداخته،

داشته و بیماریهای فرهنگی مشابهی را هم پدید آورده است .دومین اختالل آن

بکوشند.
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اخبار

* کتابهای مجموعهی «جامعهشناسی تاریخی شعر معاصر پارسی» با
همت نشر شورآفرین آمادهی تا نوروز انتشار خواهد یافت .این مجموعه چهار

روزاهی گذشته

جلد نخست از این پژوهش را در بر میگیرد )۱ :ملکالشعرای بهار)۲ ،

* عصرگاه آدینه دهم آذر دهمین نشست حلقهی فیلمپژوهی انجمن

نیمایوشیج )۳ ،سه زن شاعر (پروین ،سیمین ،فروغ) ،و  )۴ابوالقاسم الهوتی و

زروان با بحث دربارهی آثار بهرام بیضایی در سالن اندیشگاه کتابخانهی ملی

شاعران چپگرا .از نکات جالب این کتابها سانسور شدیدی بود که وزارت ارشاد

ایران برگزار شد .در این نشست دکتر رضا فاضلی ،مهندس مهرداد مرزوقی و من

دربارهی گزارههای انتقادی نسبت به نیما اعمال کرد و شیفتگی و ارادت

دربارهی سویههای گوناگون آثار بیضایی سخن گفتیم و مدیریت نشست طبق

نامنتظرهی سانسورچیان محترم به آن حضرت را برمال میکرد.

معمول بر عهدهی دکتر غالمرضا آذری بود.
* عصرگاه چهارشنبه بیست و نهم آذرماه انجمن نجوم جشن شب یلدایی
در دانشکدهی فیزیک دانشگاه تهران برگزار کرد که در آن با موضوع
اسطورهشناسی شب یلدا سخنرانیای داشتم و بخشی از کتاب اسطورهشناسی
آسمان شبانه که به موضوع مربوط میشد را برای حاضران بازگو کردم.
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روزاهی آینده
* نخستین گام از دورهی تازهی کالسهای زروان از آدینه هشتم دی ماه
آغاز خواهد شد .اطالعات بیشتر در این مورد در صفحهی بعد آمده است.
* روزهای سه شنبه پنجم تا پنجشنبه هفتم دیماه چهارمین همایش ملی
پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعهی ایران برگزار خواهد شد .عصرگاه روز
چهارشنبه (ساعت  )۱۸:۳۰-۱۶:۳۰گروه جامعهشناسی تاریخی انجمن
جامعهشناسی ایران که افتخار مدیریتش بر عهدهام گذاشته شده ،پنلی تخصصی
دربارهی جامعهشناسی تاریخی هویت برگزار خواهد کرد که در آن شش سخنران
دکتر مهدی تدینی :بولشویسم یهودی

پژوهشهای خود را ارائه خواهند کرد:

دکتر کاوه فرهادی :چون و چرایی پدیدارشناسانه در ساخت مبانی نظری

دکتر کرامت اهلل راسخ :هویت عمومی شهروندی و سنتی بازتابی

کارآفرینی یاری گرانه در ایران
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دکتر آیت اهلل میرزایی :ناسیونالیسم ایرانی
دکتر حمید احمدی :ملیت در برابر چالش های فروملی و فراملی
من هم نتیجهی پژوهشم دربارهی قدرت و شبستان (حرمسرا) را ارائه
خواهم کرد.
* شامگاه یکشنبه سوم دی نشست حلقهی ادبی سیمرغ در مکان
موسسهی روانشناسی سیاووشان برگزار خواهد شد .در این نشست من و دکتر
امیرحسین ماحوزی روششناسیمان برای بازخوانی و تحلیل شعر معاصر را تبیین
میکنیم و به نقدهای حاضران پاسخ میدهیم.
* عصرگاه آدینه پانزدهم دی ماه نشست یازدهم حلقهی فیلمپژوهی
انجمن زروان به بحث دربارهی آثار استانلی کوبریک اختصاص خواهد یافت .در
این نشست همراه با دکتر رضا فاضل ،دکتر مینو خانی ،و آقای محمود صادقلو
گیوی دربارهی آثار کوبریک سخن خواهم گفت.
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️☣ زروان نظریهای است روان-جامعهشناسانه در چارچوب نگرش
سیستمهای پیچیده ،برای بازتعریف مفهوم انسان
️☣ پرسش کلیدی زروان عبارت است از چیستی «من» ،چگونگی اتصال
«من» به «نهادهای اجتماعی» و چراییِ رفتارهای «من»
️☣ کارگاه زروان طرحی است برای به کار انداختن این نظریه در زندگی
روزانه و فضایی برای گپ و گفت دربارهی شیوههای بیشینه کردن شادمانی،
نیرومندی ،تندرستی و هدفمندی ،یعنی توانمندسازی من و نیرومند کردن سازمان
️☣ فضای زروان امکانی است برای حضور در جمعی از یاران که
جستجوی آنچه میخواهند باشند و چگونگی تغییر دادن خود در آن راستا را
تمرین کنند.
هماهنگی و نامنویسی۰۹۳۷۲۳۲۰۷۶۵:
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مرور خاطرات خورشیدیها
تابستان  :۱۳۹۲سفر-بازی در دشتهای طالقان
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ما را فرا گرفته و رهایی از این یرقان گسترده تنها زمانی ممکن میشود که به

چالش :رسم زردستیزی ؛ گفتاری رد دافع از جامعهشناسی۱-

نقدی ریشهای و مستدل بپردازیم و ابزارهای الزم برای درمان این مرض را یک
به یک برگیریم و به کار اندازیم ابزارهایی که عبارتند از برساختن یک دستگاه
نظری استوار و روشن و شفاف و رسیدگیپذیر ،در دست داشتن معیارهایی
مشخص و منسجم و قابلدفاع برای نقد و داوری ،و در نهایت داشتن موضعی و

پیشدرآمد :گفتار اندر تخممرغوارگی آرای عوامانه

جبههای که سلیقهای واال و معیاری سختگیرانه برای تمیز دادن سره از ناسره را
پشتیبانی کند.

زمانهی ما زمانهای یرقانی است .زردی از در و دیوارش میبارد .زرد
همچون استعارهای فصلی که با چروکیدگی و افسردگی برگها و فرو ریختنشان

از آنجا که کلیبافی و برنشاندن بالغت به جای مفهوم یکی از عوارض

همگام است ،و زرد همچون رمزگانی مطبوعاتی که به بیارزش بودن زمینهی

همین زردنویسیها و زردپردازیهاست ،خواهم کوشید در این زنجیره از

کاغذین مطلبی داللت میکند ،یعنی خوار بودنِ رسانهای و زمینهای و بستری

نوشتارها بالغت را (که نیک و ضروری است) در خدمت مفهوم بگیرم و بحث

است ،که خواری جوهر قلم نویسنده و سبک و عوامانه بودن محتوای نوشته شده

خود را به میدانی مشخص و ویژه محدود سازم ،که دانش جامعهشناسی است ،و

بر آن را نشان میدهد .اخبار زرد ،نشریات زرد ،کتابهای زرد و هنر زرد گرداگرد

تا حدودی رشتههای خویشاوندش ،مثل جامعهشناسی تاریخی و فلسفهی علوم
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اجتماعی و علم سیاست .قصدم نقد و واسازی گفتمانی فراگیر ،تکه تکه ،شاخه
شاخه ،و نافذ است که بیش از یک قرن در فرهنگ ما پیشینه دارد و از سویی
نامنسجم و سطحی و سبک و عوامانه است ،و از سوی دیگر با آرایههای گوناگون
و زیورهای فریبندهی بسیار تزئین شده است .گفتمانی سست و بیبنیاد که به
سادگی با شفاف کردن دعویها و ارزیابی منابع و دادهها و نقد منطق درونیاش
میتوان نادرستی و زیانباریاش را نشان داد .اما به دالیلی که برخیشان سیاسی
و برخی دیگرشان جامعهشناسانه هستند ،طی دهههای گذشته در جامعهی ما
جایگیر شده است .هم از آن رو که عوامانه و سادهفهم و هیجانی است و تودهی
مخاطبان را بهتر درگیر میکند ،و هم بدان خاطر که به معنای دقیق کلمه «زرد»
است ،یعنی تکه پارههایی گسسته و نامستدل و پراکنده از شکایتها ،ابراز
نقد و واسازی این گفتمان زرد از آن رو ضرورت دارد که ظاهر و نمودی

ناخرسندیها و گاه دشنامها را در بر میگیرد که برخورد زودگذر با آن برای

علمی و دانشگاهی به خود گرفته و در غیاب منتقدان جدی و پیگیری کم کم

تودهی مردم کنجکاو جالب و جذاب است.
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دارد به نوعی هنجار آکادمیک در کشورمان بدل میشود ،که به خودی خود

وجود سلسلهی هخامنشی را انکار میکند و دیگریشان تاریخ اقوام ایرانی را

مایهی شرمساری است .همچنین اهمیت دیگرش در آن است که هویت ایرانی را

گسسته از بستر ایرانیاش چند هزار سال ناقابل جا به جا میکند ،با این شعار که

محور بحث –و در واقع طعن -خود قرار داده است .یعنی ایرانستیزی اغلب

«میکنم قافیهها را پس و پیش /تا شوم نابغهی دورهی خویش .»...از این رو بحث

پنهان و گاه آشکاری هم دارد که چون زرد رنگ است و مبنا و چارچوب و

دربارهی این سنت زرد رنگ ،پیش درآمدی روششناسانه الزم دارد که شاید با

صحتی ندارد ،بیشتر به دشنامی جمعی میماند تا هرچیز دیگر .اما دشنامی آراسته

استعارهای بتوان بیانش کرد.
فرض بر آن است که نظریهها باید همچون قلوه سنگهایی زیبا ،سخت و

که گویی کسی با القابی دانشگاهی فرمایشاش فرموده باشد.
هر علمی شبهعلمهای خاص خود را پدید میآورد .جغرافیدانان با

استوار و تراشیده باشند .یعنی سنگینی و وزنی داشته باشند و بدنهی محکمشان

معتقدان به جزیرهی خزرایی در وسط مثلث برمودا دست به گریباناند،

از دادههای مستند و روابط منطقی شفاف و آرای سنجیده و عقالنی تشکیل شده

زمینشناسان ماندهاند پاسخ معتقدان به زمین توخالی را چه بدهند .از این طرف

باشد و سطحشان در برخورد با نقدها و آزمونها و محکهای گوناگون ساییده و

روانشناسان با جنگیران و از آن طرف اخترشناسان با رماالن و طالعبینان حکایتها

تراشیده و صیقلی شده باشد .اما حقیقت آن است که آنچه امروز به اسم نظریه

دارند .در این میان متخصصان علوم انسانی در ایران وضعیتی خطیرتر از همه

در علوم انسانی کشورمان انتشار مییابد بیشتر به تخممرغ شبیه است تا قلوه

دارند ،چرا که از همه سو با گزافهگوییهای زردنویسانی درگیرند که یکیشان

سنگ.
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تخم مرغ است،

حمایتگر بوده است ،و نه خشن و زبر و بیرحم ،همچون سنگ محک .تخم مرغ

چون اندرونهای شل و ول و

است ،چون اندرونش حتا در رنگ و طرح هم یکدست نیست ،و به معنای رایج

نامنسجم و درهم و برهم

کلمه« ،زرد» است.

دارد که دادهای استوار و

کار علمی به تراشیدن سنگ میماند .گاه نابغهای سنگی تراشیده و صیقلی

منطقی سفت و محکم در آن

را بنا به بختی یا نبوغی به دست میآورد .اما شیوهی مرسوم رسیدن به نظری

نمیتوان یافت .تخممرغ

معتبر دربارهی چیزها در علوم اجتماعی ،به تراشیدن سنگ و به صیقلی کردن

است چون پوستهای نازک و

ریگها شباهت دارد .کاری است نیازمند ممارست و پیگیری که دشواریها و

ناپایدار دارد و با اولین فشار

ریزهکاریهای خاص خود را دارد .چرا که سنگِ نظریه و وزن دادهها در برابر

میشکند و فرو میپاشد و

نتیجهگیریهای پژوهشگر مقاومت میورزد و در کشمکش با آن است که از

آن اندرونهی مخاطیاش گند میزند به لباس پلوخوری مدعیاناش .تخممرغ

سویی ابزار پژوهشگر و از سوی دیگر نظریه شکل میگیرد و صاف و تراشیده

است ،چون صیقلی بودن پوستهاش نه از برخورد با موجهای پیاپی نقد و ارزیابی،

میشود .در مقابل ،شیوهی صفراییِ تولید رونوشتهایی زرد از نظریه ،بسیار آسان

که از عبور در لولهی زایمان مرغکی مدعی اندیشه ناشی شده ،که گرم و نرم و

است .چون به برساختن پوستهای پوک منحصر است و به زایش غالفی پرگزاف
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اما میانتهی محدود میشود .حاصل کار ،به شعبدهبازی میماند ،چرا که کتابی یا

بیارزششان را رها کرد ،تا به قلوه سنگهایی استوارتر و ارزشمندتر رسید ،که

مقالهای  -گاهی با ظاهر علمی و ارجاعهای دهانپرکن -را به دست میدهد که

برخیشان مرمریناند و برخیشان گوهرین.

گویی با وردی جادویی غفلتا خلق شده است .تخممرغی ،و نه سنگی گرانبها ،که
با تردستی جایگزین چیزی اصیل شده است و با اولین تلنگر هم سستیاش نمایان
میشود ،چرا که در نهایت «بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله /زیرا که عرض
شعبده با اهل راز کرد.»...
اما تا وقتی آن تلنگر وارد نیامده و از دور با نگاهی سطحی به موضوع
مینگریم ،تخممرغها میبینیم که جایگزین قلوه سنگها شدهاند .دیوارهایی که با
این چینههای سست و توخالی ساخته میشوند به سرعت فرو میریزند ،و
نوآموزانی که برای بازی یک قل و دو قل آن قلوه سنگها را از دست فرو
میگذارند و این تخممرغها را بر میگیرند ،دیر یا زود با جامهای آلوده و دستی
خالی پاداش میبینند .تخممرغهای نظری را باید فشرد و فرو پاشید و لختههای
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اجتماعی ،درازای عمر در عین تندرستی ،اعتماد به دولت و شغل ،آزادی برای

رپسش :فقر شادمانی و تورم منابع

انتخاب مسیر زندگی شخصی ،و بخشندگی .ترکیب این متغیرها بر حسب مدل
نظری به کار گرفته شده ،سطح خوشنودی از زندگی و رضایت از وضعیت موجود

روزنامهی ایران ،چهارشنبه  ۲۲آذر ۱۳۹۶

را نشان میدهد و از این رو آیینهای برای نمایش شادمانی قلمداد میشود .این
شاخصها در کنار مستقیم رضایت از زندگی بر حسب حس و حال افراد قرار

گزارش جهانی شادمانی ( )World happiness reportسندی است

میگیرد که با پرسشنامه یا مصاحبه ارزیابی میشود .نتیجهی این دادهها بر محوری

که سازمان ملل از شش سال پیش به صورت ساالنه منتشر میکند و در آن

بین عدد صفر و ده مرتب میشود و بین  ۱۵۰کشور سنجیده شده و رتبهبندیشان

«شادمانی» را همچون شاخصی برای توسعهی پایدار در کشورهای گوناگون

بر حسب شادمانی را نشان میدهد.

ارزیابی میکند .مفهوم شادمانی برای نخستین بار در سال .۲۰۱۱( ۱۳۹۰م) در

در گزارش سال  ۱۳۹۶ایران در میان  ۱۵۰کشور رتبهی  ۱۰۸را دارد که

این سطح اهمیت پیدا کرد و همچون رقیبی برای متغیرهای سنتی مثل درآمد سرانه

سه پله نسبت به سال گذشته افت نشان میدهد .این نکته جای شگفتی دارد که

یا تولید ملی خام مورد استفاده قرار گرفت .گزارش سال .۲۰۱۷( ۱۳۹۶م) برای

ایران نسبت به مصر (رتبهی  ،)۱۰۴فلسطین (رتبهی  ،)۱۰۳لبنان (رتبهی  )۸۸و

سنجش شادمانی شش متغیر را در نظر گرفته که عبارتند از :سطح درآمد ،پشتیبانی

پاکستان (رتبهی  )۸۰که با نابسامانیهای سیاسی و امنیتی روبرو بوده وضعیت
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بدتری دارد و از کشورهایی با بحران اقتصادی مثل یونان (رتبهی  ،)۸۷ونزوئال

طی پنجاه تا صد سال گذشته از دل ایران زمین یا بخشهای اشغال شدهاش

(رتبهی  )۸۲نیز در حد یک پنجم بلندای جدول فروپایهتر است.

برساخته شدهاند .همگی جایگاهی در پایینترین بخشهای این جدول دارند.
سوریه ( ،)۱۵۲یمن ( ،)۱۴۶افغانستان ( ،)۱۴۱گرجستان ( ،)۱۲۵هند (،)۱۲۲
عراق ( ،)۱۱۷آلبانی ( )۱۰۹همگی موقعیتی پایینتر از ایران را اشغال کردهاند و
اغلب اینها سرزمینهایی هستند که طی صد سال گذشته بخش عمدهی تاریخشان
را زیر سیطرهی استعمار انگلستان سپری کردهاند .در مقابل بیشتر کشورهایی که
زیر حکم روسیه بودهاند در موقعیتهایی باالتر از ایران قرار دارند ،هرچند هنوز
اوضاعشان در مقیاسی جهانی خراب است ،و البته این نکته هم دربارهشان مهم
است که احتماال دادههایی مخدوش دربارهشان وجود دارد و رضایت بیشتر

با مرور شاخص شادمانی در این گزارش چند نکته روشن میشود.

مردمش به این خاطر است که شرایط زندگی در دوران حاکمیت کمونیستها

نخست آن که پایین بودن سطح شادمانی به کشور ایران منحصر نیست ،و گویی

سطح انتظاراتشان را پایین آورده است .این کشورها عبارتند از قرقیزستان (،)۹۸

عارضهای باشد که کل ایران زمین را گرفتار ساخته است .کشورهای نوپایی که

تاجیکستان ( ،)۹۶آذربایجان ( ،)۸۵اردن ( ،)۷۴ترکیه ( ،)۶۹قزاقستان ( )۶۰و
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ترکمنستان ( )۵۹و ازبکستان ( )۴۷که جز اردن و ترکیه بقیه در طی و پنجاه سال

رفتار –به ترتیب -در سیستمهای اجتماعی (نهادها) ،سیستمهای روانشناختی

گذشته زیر سیطرهی روسها قرار داشتهاند.

(نظامهای شخصیتی) ،در کالبدهای زنده و بدنها ،و در عناصر فرهنگی هستند .بر

ایراد شاخصهای ششگانهای که با آن شادمانی سنجیده شده آن است که

این مبنا سطح شادمانی ملی حالتی ذهنی است که تابعی مستقیم از درجهی

به سرمشق نظری استوار و شفافی استوار نیست و بیشتر ارتباط علی برآمده از

برخورداری از این چهار متغیر (سرواژه :قلبم) محسوب میشود .یعنی در مدل

آمارها و پیمایشها را در قالب یک مدل نظری با هم ترکیب کرده است .شاید به

نظری ما میتوان چنین انگاشت که اگر در سیستمی اجتماعی توانمندی و قدرت

همین خاطر این رتبهبندی به شدت با متغیرهایی ذهنی و سنجشناپذیر مثل سطح

نهادها ،لذت و کامرانی «من»ها ،تندرستی بدنها و تراکم معنا در منشهای فرهنگی

انتظارات مردم یا تصور خیالیشان از زندگی آرمانی پیوند خورده است .یعنی

باال باشد ،شادمانی در آن جامعه باال خواهد بود.

آنچه که در این میان عینیتی دارد به اقتصاد مربوط میشود و باقی بیشتر با ذهنیت

پایین بودن سطح شادمانی بر این مبنا قاعدتا باید به طور طبیعی از کم

شهروندان ارتباط برقرار میکند تا شاخصهایی عینی که بشود به متغیرهایی

بودن منابع تولید قلبم ناشی شود .یعنی اگر مثال در اثر اغتشاشی سیاسی یا شکست

سنجشپذیر ترجمهاش کرد.

در جنگ یا بروز انقالب نهادهای یک جامعه ضعیف و ناتوان شوند ،یا در اثر

در مدل نظری سیستمی نگارنده ،غایت درونی تمام سیستمهای انسانی با

همهگیر شدن مرضی بدنها بیمار شوند و عمر کوتاه گردد ،یا منابع اقتصادی الزم

چهار متغیر قدرت ،لذت ،بقا و معنا معین میشود که متغیر مرکزی و محور تعیین

برای تغذیهی فرهنگ یا سرگرمی و تفریح مردم اندک باشد ،طبیعی است که
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شادمانی اندکی را داشته باشیم .یعنی سرراستترین توضیح برای پایین بودن

منابع پشتیبان قلبم مربوط میشود ،و نه خودِ این منابع .این نکته وقتی اهمیتی

شادمانی ،فقر منابعی است که قدرت و لذت و بقا و معنا را تامین میکنند ،که

چشمگیرتر پیدا میکند که به افت سه پلهای ایران از پارسال تا امسال نیز توجه

خود پشتیبان شادمانی جمعی هستند.

کنیم .این افت بیش از آن که فقیر شدن منابع کشور را نشان دهد ،نشانگر زوال

نکتهی عجیب دربارهی ایران زمین آن است که در این قلمرو سطح

ساختهای مدیریتی تندرست و کارآمد در کشور است ،و این روندی است که

شادمانی از آنچه که از منابع انتظار داریم بسیار پایینتر است .اغتشاشهای سیاسی

طی دهههای گذشته به شکلی پیگیر وجود داشته و حاال وضعیتی بحرانی و هشدار

و نظامی در سوریه و عراق و یمن و افغانستان خدشهای بر متغیر بقاست و به این

دهنده به خود گرفته است .خالصه آن که آنچه از مرور این آمار میتوان آموخت،

علت میتواند پایین بودن شادمانی در این کشورها را توجیه کند .با این همه

اهمیت کلیدی مسیرهای مدیریتی حاکم بر منابع کالن کشور است ،و ضرورت

دربارهی کشوری مانند ایران که منابع نفتی و ثبات سیاسی و امنیتی پایداری دارد،

بازبینی و بازسازی مدارهای معیوب و قالبهای ناکارآمدی که به قیمت هزینهبندی

سطح شادمانی از آنچه که باید باشد بسیار پایینتر است .یعنی چنین مینماید که

نابخردانه یا صرف سودجویانهی منابع مشترک ملی ،رضایت از زندگی را در

ما در کشورمان با نوعی فقر شادمانی روبرو هستیم ،در شرایطی که قحطی منابع

شهروندان ایرانی کاهش دادهاند.

تامین شادمانی (یعنی سرچشمههای تولید قلبم) چندان اندک نیست .این بدان
معناست که احتماال در کشورمان پایین بودن سطح شادمانی به اختالل در مدیریت
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چند شعر از ادیب پیشاوری ()۱۲۲۳-۱۳۰۹

کسی کو ز دانش برد توشهای

جهانیست بنشسته در گوشهای

خرد چیره بر آرزو داشتم

جهان را به کم مایه بگذاشتم

بیاموز خوی بلند آفتاب

به هر جا که ویرانه دیدی بتاب



یکی گل در این نغز گلزار نیست

که چینندهء را زان دو صد خار نیست

منه دل بر آوای نرم جهان

جهانرا چو گفتار کردار نیست

مشو غره بر عهد و زنهار وی

که نزدیک وی عهد و زنهار نیست

ز پیکان این بسته زه بر کمان

ندیدم یکی دل که افکار نیست

کدامین زدوده دل از غم درو

سرانجام بردلش زنگار نیست

فروبند جنبنده لب از گله

که این بد کنش را از کس عار نیست

کسی کو گله آرد از بد گهر

هم از بد گهر کم بمقدار نیست

گهی قیر گون گه چو روشن چراغ

جز این دو جهانرا دگر کار نیست

ستوهی فزاید مکرر همی

چرا دلت رنجه ز تکرار نیست

دراز است طومار گردون و لیک

نگارش بجز درد و تیمار نیست

...در این شهره بازار پر مشتری

متاع مرا کس خریدار نیست
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تو و سایه ،تو و بستر ،تو و خواب جاویدان
همه ترس و همه ماتم همه ،آشوب بسیار

از شعرهایم :زلزلهی بم

همه مردان ،شده خائن ،شده تنها خان زند

۱۳۸۲/۱۰/۶

نگه افکنده غریبانه ،زده نفرین پس در کار
تو و چرخه ،تو و چرخه ،تو و یک جا بنشستن

بم کودن ،بم ابله ،بم پیر آدمخوار

تو و عادت ،تو و رخوت ،همه تکرار و تکرار

بم همگون ،بم همسان ،بم خاک و خون و خار
بمِ زخمى ،بمِ ناالن ،بمِ از هم پاشیده
بمِ آهک ،بمِ آهن ،بمِ ویرانه ،آوار
تب خانه ،تب پستو ،شب بغض دیرینه
شب خشت و لب رخنه ،تب عادت یا هنجار
همه روزت شدهاى بم ،سر آخر حل در شب
غل سنت ،غم پایت ،شده لنگت پا ناچار
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نگارهی ماه
رهبران کشورهای عربی که آخرینشاه در ماه پیش به قتل رسید
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گذاشتن ردپایی بر هستی به شکلی که حضورِ من در هستی را اثبات کند .این
دو غایت از ترکیب سه تنش بنیادینِ مرگ ،بیاعتمادی و آشوب زاده میشوند.


فراموشی هستی :از یاد بردن تنشهای بنیادین ،به پراکندگی و واگرایی

غایتها منتهی شده و خواستها را از سوگیری به سمت کمال و جاودانگی باز


کمال ـ جاودانگی



اصل غایت :دستگاه کنشگر در نهایت تمام کنشها را در راستای اهداف

میدارد.


و غایتهایی سازماندهی میکند که معموالً به شکلی هنجارین ،ناخودآگاه،

تلهی زَیریچ :از آنجا که همهی هستی آغشته با آشوب است و در

اعتمادپذیریِ دیگری همواره تردید وجود دارد ،کمال هم توهمی بیش نیست و

ناسنجیده و بنابراین مرکز زدوده و نامنسجم در کنار یکدیگر قرار میگیرند .با

بنابراین باید به خواستهای کوچک و پیش پا افتاده بسنده کرد و به دنبال مفهومی

این وجود ،هستهی مرکزی تمام هدفها ــ حتی آنها که هنجار شدهاند ــ کمال

عام و بزرگ مانند کمال نرفت .این تله به کم شدن شمار و قحطیزدگی اهداف

و جاودانگی است .کمال عبارت است از بهتر شدن و پیشرفت نسبت به معیارها

و گرسنگی خواست منتهی میشود.

و متغیرهایی تعریف شده ،که در مدل ما تمام این شاخصها در نهایت به قلبم



قابل ترجمه هستند .جاودانگی یعنی میل و خواستِ تغییر دادن هستی و بر جای

راهبرد خرداد :کمال در معنای بیشینه ساختنِ قلبم در تک تک کردارها و

انتخابها ،غایتی عام برای تمام خواستها و هدفهاست ،از این رو میتواند
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همچون گرانیگاهی برای به هم دوختنِ کردارهای پراکنده و زایش مرکز عمل

میتوان از جاودانگی به عنوان عاملی فراگیر برای ترکیب و یکپارچه ساختنِ

کند.

خواستها بهره برد و به کمکش مرکزدار شد.



O

تلهی تَریز :از آنجا که من در نهایت خواهد مرد و هستی نیز آغشته با

کمال و جاودانگی چرا معموالً تا این پایه دستخوش بدفهمی هستند؟

آشوب است ،جاودانگی توهمی بیش نیست ،پس باید به خواستهای روزمره و

معانی مرسوم و روزمرهی این دو کلیدواژه چه هستند؟ معنای کمال به معنای

نمادین بسنده کرد و به دنبال بلندپروازیِ ناممکنی مانند جاودانگی نرفت .در این

کاملترین بودن ،و جاودانگی به معنای ازلی و ابدی بودن ،با وجود غیربدیهی و

حالت اهداف من دچار وضعیتی سطحی و شکننده میشود و تشنگی و کاستیِ

ناسازه بودنشان ،چرا رواجی چنین عام یافتهاند؟

خواست نمایان میگردد.

O



راهبرد امرداد :جاودانگی به معنای تداوم یافتنِ بینهایتِ حضور من در

از راهبرد خرداد و امرداد برای یکپارچه ساختن کردارها و انتخابها و

اهدافتان بهره گیرید.

محور زمان نیست ،که دگرگون ساختن شکل هستی است ،به شکلی که ردپای
حضور من بر هستی باقی بماند .حضور برقآسا و گذرای من ،اگر به تغییر شکل
هستی و دگرگون ساختن روندهای جاری در آن بینجامد ،نشانهی حضور من را
در دل کلیت هستی حک خواهد کرد و این همان جاودانگی است .از این رو
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ج :انــرژی در کنــار مــاده و اطالعــات یکــی از ارکــان برســازندهی

جامعهشناسی ارنژی

سیســتمهای پیچیــده اســت و یکــی از راههــای تحلیــل سیســتمها ،ردیــابی
مدارهای جریـان یـافتن انـرژی در آنهـا و حلقـههای پـردازش انرژیاییشـان
است .اگر از این زاویه به گونـهی انسـان و جوامـع انسـانی بنگـریم ،رونـدی

ماهنامهی انرژی امروز ،سال دهم ،شمارهی  ،۶۷آذرماه  ،۱۳۹۶ص.۱۰۷-۱۰۴ :

نمایان و رو به رشد را میبینیم که با ارتقـای گـام بـه گـام مصـرف سـرانهی
انرژی همراه بـوده و گامهـای پیـاپی تکـاملی انسـان و جهشـهای اصـلی در
روند پیچیدهتر شدن جوامع انسـانی را نشـانهگذاری میکنـد .تنهـا بـه عنـوان

س :نخســت شــرحی دربــارهی نقــش ،جایگــاه تــاریخی و کــارکرد

یک نمونهی زیستشـناختی ایـن را بگـویم کـه اصـوال تکامـل گونـهی مـا

انــرژی (بــه تفکیــک شــقوق تجدیدناپــذیر ازجملــه نفــت و گــاز و

یعنــی  Homo sapiensبــا چرخشــی در رونــد پــردازش انــرژی همــراه

تجدیدپذیرپــذیر همچــون بــاد و خورشــید) در رونــد تشــکیل تمــدنهــای

بوده است .به این شکل که خط تکـاملی منتهـی بـه انسـان در دو گـام مهـم

بشری ،پـارادایمهـای علمـی ،انقـالبهـای صـنعتی و توسـعن فنرـاوریهـای

کــه در ابتــدا و انتهــای دوران تحــول انســان راســت قامــت ( Homo

نوین بفرمایید.

 ،erectusاز گونههای نیـای انسـان کنـونی) برداشـته شـد ،هـم گوشـتخوار
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شد و هم بر فن تولید آتش تسـلط یافـت .بـه ایـن ترتیـب دو بافـت مهـم و

شرح این ماجرا به فضـایی دیگـر نیـاز دارد ،امـا خالصـهاش آن کـه

پر هزینهی بدن یعنی لولـهی گـوارش و بافـت چربـی کـه جـذب انـرژی از

دستیابی به راهبردهای نو بـرای بهرهبـرداری از انـرژی همیشـه بـا جهشـهایی

خوراک و حفظ گرمای بدن را بـر عهـده داشـتند ،تحلیـل رفتنـد و در مقابـل

در ارتقای پیچیدگی همـراه اسـت .مـن در کتـاب «فرگشـت انسـان» فصـلی

بافـت مغـز انسـان توسـعه یافــت و پیـدایش زبـان و نظامهـای اجتمــاعی را

را بــه ایــن موضــوع اختصــاص دادهام و نیــک اســت اگــر جــدولی را از آن

ممکن ساخت.

کتاب نقل کنم:
سطح پیچیدگی

زمان (سال)

نرخ (وات)

هضم

ضریب )a(mW

نسبت ()100

)(kcal/d
انسان اولیه

 2000000پ.م.

2000

97

22/5

100

آتش

 750000پ.م.

5000

242

56/2

250

جانور اهلی

 6000پ.م.

12000

581

134/8

599

انقالب صنعتی

 1800م.

77000

3727

866

3849

آمریکا

 1990م.

230000

11132

2587

11500

کل جهان

 1993م.

44000

2133

495

2200
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چکیــدهی آنچــه در ایــن جــدول مــیبینیم آن اســت کــه ســرانهی
مصرف انـرژی در گونـههای اجـدادی انسـان کـه آتـش نداشـتهاند ،از حـد
گرمای متابولیـک تولیـد شـده توسـط سـوخت و سـاز پسـتانداری هـموزن
انسان (یعنی روزانه دو هزار کـالری) فراتـر نمیرفتـه اسـت .امـا ایـن میـزان
با کشف آتش دو و نیم برابـر شـده و بعـد از رام شـدن جـانوران بـارکش و
استفاده از نیـروی عضالنیشـان بـه رقـم چشـمگیر دوازده هـزار کـالری بـر
روز افــزایش یافتـــه اســـت .انقـــالب صــنعتی بـــا اســـتفاده از انـــرژی
هیــدرودینامیک و ســوخت ذغــال ســنگی شــکل گرفــت و مصــرف انــرژی
سرانه را به رقم بیسابقهی روزانه هفتاد و هفت هزار کالری رساند.
س :بــا مــروری رونــد تولیــد و مصــرف انــرژی و آب ،از منظــر

ج :ایــن را بایــد دانســت کــه ایــران زمــین از دیربــاز در کــانون

جامعهشناسی چه نتایجی در دو سطح بـینالمللـی و کشـور ایـران بـه دسـت

مرکــزی تحــوالت انــرژی قــرار داشــته اســت .تقریبــا در همــهی گامهــای

میآید؟

توسعهی مصرف انرژی که شـرحش گذشـت ،ایـران گرانیگـاهی اثـربخش و
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مهم بوده است .در واقع تنهـا انقـالب صـنعتی انگلسـتان اسـت کـه فـارغ از

اواخــر دوران ساســانی ایــن ســاختارها را در ایــران شــرقی مــیبینیم کــه در

تــاثیر ایــران زمــین و بــه شــکلی درونــزاد جهشــی چشــمگیر را در تولیــد و

نهایت تا میانهی عصر عباسی تـا سراسـر قلمـرو ایـران زمـین و فراسـوی آن

مصــرف انــرژی ایجــاد میکنــد ،کــه تبلــورش را در اســتفاده از انــرژی

بســط مییابنــد .در زمینــهی اســتفاده از انــرژی خورشــیدی کــه در معمــاری

مکــانیکی آب رودخانــهها ،و بعــدتر نیــروی بخــار در کنــار ذغــال ســنگ

ایرانی پیشینهی چشمگیری دارد هم بـه قـدر کـافی همـه میداننـد .انحصـار

مــیبینیم کــه در انگلســتان تــراکم معدنهایشــان چشــمگیر اســت .خــارج از

ایران در این زمینـه در دو سـه قـرن گذشـته بـرای نخسـتین بـار در جریـان

این نمونهی ویژه ،ردپای ایران زمـین بـه عمـد یـا بـه تصـادف در قـدمهای

انقــالب صــنعتی شکســت و همــین باعــث شــد گرانیگــاه تحــوالت فنــی و

ارتقای سطح انرژی نمایـان اسـت .رام کـردن جـانوران و اسـتفاده از نیـروی

سیاسی از ایران زمـین بـه اروپـا انتقـال یابـد .حتـا پـس از آن هـم بنـا بـه

عضالنیشان برای نخستین بار در ایران زمـین انجـام پـذیرفت و جـز المـای

تصادفی تـاریخی بـاز ایـران زمـین جایگـاه مرکـزیاش را بـه خـاطر منـابع

آند و گاومیش تبتی یـاک همـهی جـانوران بـاربر اصـلی (گـاو ،خـر ،شـتر،

نفــت و گــاز عظــیمش حفــظ کــرد .نخســتین چاههــای نفــت جهــان کــه در

اسب) بـرای نخسـتین بـار در قلمـرو ایـران زمـین اهلـی شـدهاند .بنـابراین

دوران مدرن در سـطحی بینالمللـی بـازده صـنعتی داشـتند در بـاکو و بعـد

کانون جغرافیایی آن جهش مهمی که گفتـیم ایـران زمـین بـوده اسـت .ایـران

مسجد سـلیمان زده شـدند و همچنـان ایـران زمـین (یعنـی کشـور ایـران و

زمین در ضمن کهنترین مرکـز اختـراع آسـیاب بـادی و آبـی هـم بـوده و از

کشــورهای نوســاختهی پیرامــونش کــه طــی قــرن گذشــته شــکل گرفتهانــد)
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روی هــم رفتــه بخــش عمــدهی ســوختهای فســیلی را بــرای کشــورهای
صنعتی تولید میکنند.
در مقــام مقایســه بــا ایــران ،تمــدنهای دیگــر دنیــای پیشــامدرن بــه
شکل غریبـی از نظـر فنـاوری انـرژی عقبمانـده بودهانـد .تمـدنهای بـومی
آمریکا به جز اسـتفادهی بسـیار محـدود از المـا در عمـل کـل نیـروی کـار
تمدنیشان را بر اسـاس نیـروی عضـالنی انسـان حاصـل میآوردهانـد و در
تمدن اروپـایی و چینـی تنهـا اسـتفاده از جـانوران بـارکش محـدودی رواج
داشته و بهرهگیری از نیـروی بـاد و آب تـا عصـر نـوزایی در هـر دو قلمـرو
رواج چندانی نداشته است.
س :بررسی ویژگیهـا ،چـالشهـا و فرصـتهـای فـراروی تولیـد و

ج :نخست بایـد ایـن را بگـویم کـه هرچنـد ایـران در حـال حاضـر

مصرف انـرژی بیشـتر بـرای ارتقـای سـطوح رفـاه و فنرـاوریهـای نـوین و

وابستگی چشمگیری به صـدور نفـت دارد و جایگـاهی جهـانی هـم در ایـن

تقابل آن با پایداری توسعه و تخریب محیطزیست.

زمینه اشغال کرده ،اما استخراج و صـدور نفـت سیاسـتی بـه کلـی نادرسـت
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است .نفت مادهی خـامی بسـیار گرانبهاسـت کـه سـوزاندناش بـرای تولیـد

بزرگی است که بیهوده به حـال خـود رهـا شـده اسـت و بـا سـرمایهگذاری

انــرژی اســرافکارانهترین و نابخردانــهترین شــیوهی بهرهبــرداری از آن اســت.

درست میتوانـد تولیـد انـرژی چشـمگیری داشـته باشـد .انـرژیای کـه در

یعنی پاالیش نفت و تبدیل آن بـه مـواد آلـی صـنعتی ارزش افـزودهی آن را

آغاز کار هزینـهی تولیـدش قـدری بـیش از اسـتخراج نفـت اسـت و بـازار

چنــدین برابــر میکنــد و بیشــتر کشــورهای توســعه یافتــهی دنیــا بــه همــین

محــدودتری دارد ،امــا در دراز مــدت هــم پــاکیزه اســت و هــم توســعهی

خــاطر وارد کننــدهی ســوخت فســیلی هســتند و منــابع نفــت خــود را

پایدار را ممکن میسازد.

نمیسوزانند .از سوی دیگر ایـران زمـین اگـر برنامـهریزی مـنظم و اندیشـهی

س :تبیینتــان از ویژگــیهــای نقطــن بهینــه و برقــراری تعــادل و

درازمدتی در کار باشد ،حتا بـا حـذف نفـت هـم میتوانـد جایگـاه کنـونی

ســازگاری شــاخصهــای اقتصــادی ،اجتمــاعی و زیســتمحیطــی در رونــد

خود را در تولید انـرژی حفـظ کنـد ،و ایـن بـه خـاطر بهرهمنـدی از منـابع

توسعه بـا تککیـد بـر گسـترش مصـارف انـواع حامـلهـای انـرژی و تـوان

انــرژی طبیعــی دیگــر اســت .بــر خــالف انــرژی هیــدروالکتریک کــه طــی

اکولوژیکی و صیانت از محیطزیست ،از منظر جامعهشناسی چیست؟

دهههای گذشته بسیار مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـه زیربنـای بومشـناختی

س :چنــان کــه گفــتم بــه نظــرم شــیوهی کنــونی مــا در اســتخراج و

کشور آسیبی چشمگیر وارد آورده ،ما هم باد فـراوان داریـم و هـم بـه ویـژه

صدور حاملهای انرژی فسـیلی کـاری بـه کلـی نادرسـت اسـت و ادامـهی

انــرژی خورشــیدی چشــمگیر .در واقــع کــویر مرکــزی ایــران منبــع طــالی

سیاســت جهــانی استعماریایســت کــه یــک قــرن از عمــرش میگــذرد و
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خاســتگاهش درگیریهــای اروپاییــان در جریــان جنــگ جهــانی نخســت و
چرخش نیروی دریـایی انگلـیس از سـوخت ذغالسـنگی بـه سـوخت نفتـی
بود .هیچ دلیلی نـدارد کـه مـا در خطراهـهای تکـاملی کـه ضـرورتی بـرای
اروپاییان داشته گرفتار بمـانیم .یعنـی اصـوال مسـیر کنـونی تولیـد و صـدور
انرژی ما که در سطح منطقـهای بـر نیـروی هیـدرودینامیک رودخانـهها و در
سطح جهانی بـر صـدور نفـت متکـی اسـت ،نقطـهی بهینـهای نـدارد و بـه
ضرر منافع ملی سـاکنان ایـران زمـین اسـت .رونـد کنـونی منـابع ارزشـمند
بیوشــیمیایی را بــا بهــایی بســیار انــدک و بــه صــورت خــام بــه فــروش
میرساند ،مصرف بیرویـهی انـرژی سـوختی در کشـور را دامـن میزنـد ،و

س :درصــورت فقــدان و حــذف شــقوق مختلــف انــرژی ازجملــه

آلــودگی بومشــناختی و آالینــدگی شــدید هــوای شــهرها را بــه دنبــال دارد.

برق ،چه بحـرانهـا و تغییرهـایی در وضـعیت کنـونی زنـدگی انسـانهـا و

توســعهی پایــدار مــا در حــوزهی انــرژی در گــروی چــرخش کامــل از

روند توسعن جوامع شاهد خواهیم بود؟

سوخت فسیلی به منابع جایگزین (به ویژه نیروی خورشیدی) است.
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ج :با آن که از عمر صـنعت بـرق تنهـا یـک قـرن میگـذرد ،امـا در

الکتریکی پیوند خورده اسـت .هـم در موجهـای نخسـتین کـه بـه ارتباطـات

عمل همهی صـنایع بـه شـکلی برگشـتناپذیر بـه آن گـره خـورده اسـت و

دوسویهی بینافردی (مثل تلفـن و تلگـراف) مربـوط میشـد و هـم موجهـای

مهمترین چرخش در سبک زنـدگی مـدرن زیـر تـاثیر فراگیـر شـدن مصـرف

بعدی که ارتبـاط یکسـویه (رادیـو و تلویزیـون و مـاهواره) و ارتبـاط چنـد

انــرژی الکتریکــی ممکــن شــده اســت .ورود انــرژی الکتریکــی بــه میــدان

سویه (اینترنت و شبکههای مجازی) را بـه دنبـال داشـت .یعنـی بـه تعبیـری

فناوری مـدرن بـدان معنـا بـود کـه ارتقـای مصـرف انـرژی کـه در شـکلی

مغز تمدن مدرن با برق کار میکنـد و بـدون آن ،از ایـن تنهـا الشـهای مـرده

صــنعتی در جریــان انقــالب صــنعتی رخ نمــوده بــود ،در دســترس تــودهی

به جای میماند.

مردم قرار بگیـرد .یعنـی میشـود گفـت کـه تاسـیس کارخانـههای بـرق در

س :شاخصها و ویژگـیهـای رژیـم تولیـد و مصـرف انـرژی و آب

واقع چرخههای مصرف انـرژی صـنعتی را تجزیـه کـرد و تـا داخـل فضـای

در کشــورهای مختلــف جهــان (ازجملــه امریکــا ،کشــورهای اروپــایی،

خــانگی تعمیمشــان داد .غیــاب بــرق بــه معنــای غیــاب چنــین جریــانی از

آسیایی و ایران) از دریچن دیدگاه جامعهشناسی چه وضعیتی دارد؟

انرژی سراسری اسـت کـه انجـام بسـیاری از کارهـا را بـا بـازده و سـرعتی

ج :اگر بـه همـان جـدولی کـه در ابتـدای کـار نقـل کـردم نگـاهی

بســیار زیــادتر از نیــروی عضــالنی ممکــن میســازد .عــالوه بــر ایــن رونــد

بیندازیــد میبینیــد کــه گسســتی چشــمگیر در مصــرف ســرانهی انــرژی در

پردازش اطالعـات در جامعـهی مـدرن هـم بـه شـکلی تنگاتنـگ بـا انـرژی

میــان جوامــع فقیــر و غنــی دیــده میشــود .در ســالهای پایــانی قــرن بیســتم
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شکاف میان جهان توسعه یافتـه و کشـورهای در حـال توسـعه را میشـد بـا

دهــهی .۱۹۷۰م کشــورهای اروپــای غربــی و آمریکــا همــان الگوهــای

مقــدار ســرانهی مصــرف انــرژی ســنجید .چنــان کــه میــانگین جهــانی در

مدیریتی را در ابعادی نـامتمرکزتر و تـا حـدودی ناکارآمـدتر ادامـه دادنـد و

سالهای دههی .۱۹۹۰م حدود  ۴۴هـزار کـالری بـر روز بـوده ،در حـالی کـه

جنبشی جهـانی بـرای کنتـرل آالینـدگی حاملهـای انـرژی را ایجـاد کردنـد.

یک بومی آفریقایی یـا یـک هنـدی روستانشـین در همـین سـالها  ۱۲تـا ۱۵

این جنبش البته در بلـوک غـرب وجـود داشـت و کشـورهای بلـوک شـرق

هــزار کــالری مصــرف میکــرده و در مقابــل هــر مصــرف ســرانهی هــر

کــه زیــر ســیطرهی نظامهــای کمونیســتی قــرار داشــتند بــه ایــن موضــوع

آمریکایی  ۲۳۰هزار کالری بوده است.

بیتوجه ماندند که به ویـژه لطمـهاش را در سـرزمینهای ایرانـیِ اشـغال شـده

این مصرف بیمهابای انرژی کـه بدنـهاش بـر سـوخت فسـیلی تکیـه

توسط روسـها مـیبینیم و ایـن همـان اسـت کـه باعـث شـده قرقیزسـتان و

دارد ،طبعا به آالیش بومهـای طبیعـی و آسـیبهای اکولوژیـک فـراوان دامـن

قزاقســتان و ازبکســتان امــروز از آلــودهترین نقــاط کــرهی زمــین محســوب

زده است .برخی از جوامـع غربـی در قـرن بیسـتم بـه چارهاندیشـیهایی در

شوند.

ایــن زمینــه پرداختنــد کــه پیشتازشــان آلمــان بــود کــه در دوران حاکمیــت

س :نقــش و جایگــاه ســرماین اجتمــاعی (بــا تککیــد بــر ســطوح

هیتلــر اولــین قــوانین مــدرن بــرای حفاظــت از محــیط زیســت و کنتــرل

مختلــف اعتمــاد ،هنجارپــذیری و مشــارکت عمــومی) در اصــالح الگوهــای

آالیندگی صنایع را اجرایی کـرد .پـس از جنـگ جهـانی دوم و بـه ویـژه در

مصرف حاملهای انرژی ،آب و صیانت از محیطزیست چیست؟
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ایرانیان بـوده کـه هنـوز هـم تـا حـدودی در برخـی از الیـههای اجتمـاعی
تداوم یافته است .این سنت فرهنگـی غنـی و اسـتوار بسـیار بـرای مقابلـه بـا
آشفتگیهای زمانـهی مـا و مصـرف دیوانـهوار و آلودهسـاز انـرژی کـارآیی
دارد ،اگــر کــه درســت ســاماندهی شــود و توســط مراجعــی کــه پــذیرش
اجتماعی دارند به کار انداخته شـود .تجربـهی کشـورهای غربـی نشـان داده
که تنها نیروی کارساز بـرای مـدیریت محـیط زیسـت خـود مردمـی هسـتند
که نسبت به آلـوده شـدن خانـه و کاشانهشـان حساسـیت دارنـد ،و توانمنـد
ساختن این مـردم و میـدان دادن بـه سـازمان یـافتگی خودجوششـان و بـه
بــازی گرفتنشــان در امــر سیاســتگذاریهای زیســتمحیطی تنهــا روش
س :ایرانیان کهنترین تمـدنی هسـتند کـه بـرای حفاظـت از جـانوران

خردمندانه برای غلبه بـر بحرانـی زیسـتمحیطی اسـت کـه در ایـران زمـین

و گیاهــان ســودمند قــوانینی را تــدوین و اجــرا کــرده بودنــد ،و پرهیــز از

از صــدور اســتعماری فنــاوری یــا وامگیــری داوطلبانــهی آن برخاســته ،و

آلودن آب و هـوا و خـاک و آتـش شـالودهی اخـالق زیسـتمحیطی قـدیم

زیست-جهان ایرانیان را سخت شکننده ساخته است.
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داد دو سطح عیان و علنی داشت که با الیههایی فراوان از روندهای پنهان و

هس نکته ردبارهی زمینلرزهی باختر

جریانهای غیرصریح و گاه کتمان شده به هم چفت و بست میشدند .در یک الیه،
خودِ زمین لرزه را با عینیت مهیب و ویرانگرش داشتیم :یکی از شدیدترین
زلزلههای سالهای اخیر که خوشبختانه در عمقی زیاد رخ داد ،وگرنه میتوانست

هفتهنامهی کرگدن ،شمارهی  ،۷۱شنبه  ۱۱آذر ۱۳۹۶

خرابیها و تلفاتی بیشتر به بار بیاورد ،و پیامدهای آن ،که ویرانی خانههای شهری
و آسیب به بافتهای روستایی و کشته و زخمی شدن مردمان بود .در کنار این

زلزلهی اخیر غرب ایران زمین بیشک یکی از نقاط عطف در جنبشهای

سطحِ فیزیکی-زیستشناختی از زلزله ،یک سطح عینی و روشن روانشناختی-

اجتماعی مردمی دوران ما بوده است .الگوهایی از رفتار جمعی که طی دهههای

اجتماعی هم داشتیم :مردمان به شکلی خودجوش و در مقیاسی بیسابقه برای

گذشته تجربه و آزموده شده بود ،در اینجا با صراحت و آشکارگی کامل نمایان

یاری به آسیبدیدگان بسیج شدند .برخی پاکدالنه و برخی خودنمایانه ،برخی با

شد و از سویی نکاتی آموزنده و گاه غافلگیر کننده را گوشزدمان کرد ،و از سوی

کمکهای کالن و برخی با یاریهای جزئی ،گروهی اندک با کردار و جمعی بیشتر

دیگر پرسشهایی نو را بر انگیخت ،و این دو رکن اصلی هر نگاه پژوهشگرانهی

با گفتار همدالنه و همدردی ،در موجی گسترده و همگرا از رفتار اجتماعی

است که در برخورد با هر پدیدار اجتماعی مهمی حاصل میآید .آنچه که رخ

دربارهی این رخداد واکنش نشان دادند .اینها اموری است که نمایان و عینی است
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نخست :آموختنیها

و بحثی ندارد .اما در این میان الیههایی دیگر از رخدادها و چیزها هم در کار
بود که آن تنش ملموس بیرونی را به این رفتارهای جمعی معنادار متصل میکرد،

چند ماه پیش از زلزله بود که رمانی که سالها پیش نوشته بودم -

و در این نوشتار خواهم کوشید برخی از آنها را –به صورت گزارههایی

«فرشگرد» -انتشار یافت .رمانی علمی -تخیلی دربارهی انقراض انسان ،که با این

رسیدگیپذیر ،یا پرسشهایی قابلپیگیری -شفاف سازم.

جمله آغاز میشد« :همه چیز از زلزلهی بم شروع شد»...
تا حدودی ماجرا چنین است .یعنی خیلی چیزها با زلزلهی بم آغاز شد و پایان
یافت .این پرتلفاتترین زلزلهی تاریخ معاصر ماست که چند رخداد مهم در آن
واقع شد ،رخدادهایی که شکل تحولیافتهشان را در زلزلهی کرمانشاه هم میبینیم.
نخست آن که همدردی و همدلی مردم دربارهی زلزلهی بم اندک بود .مردم در
این سانحه برای نخستین بار نشان دادند که به نهادهای دولتی اعتماد ندارند و از
این رو کمکهای مردمیشان قدری دیر و با اختالل به دست سانحه دیدگان رسید.
مردمی از اهالی محل که در همسایگی روستاهای خویشاوندانشان بودند ،با
راهزنی در یاریرسانی اختالل ایجاد میکردند و چندین مورد از جرم و کژرفتاری
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در منطقه نمایان بود .مردم در نهایت به شکلی خودسازمانده و خودجوش

میبایست رخ دهد ،رخ داد .مردم خود در میان خود ریشسپیدان و گیسسپیدانی

یاریرسانی کردند و این در کنار کمکهای چشمگیر خارجی و دولتی قرار گرفت،

یافتند و یاریهایشان را سامان دادند و طرحهایی گاه مفصل و پیچیده برای

اما نمایان بود که شکافی میان دولت و ملت دهان باز کرده است و مردمان راهی

یاریرسانی را به انجام رساندند ...و دیگر کسی برای هموطن دردمندش جوک

نو میجویند .در ضمن این را هم بگویم که در زلزلهی بم بیتفاوتیای در میان

نساخت.

مردم نمایان بود که نه پیش از آن – و نه خوشبختانه پس از آن -نظیری نداشت.

پس نخستین آموختنی از زلزلهی کرمانشاه آن بود که شکاف میان دولت

نمونهاش آن که در همان روزِ زلزله میدیدیم که جوکهایی در این مورد ساخته

و ملت همچنان برپاست ،اما دیگر اختالل چندانی ایجاد نمیکند ،چرا که مردم با

شده است ،و این هیچ عالمت خوبی نبود.

عزل نظر از ساخت حاکمیت هرآنچه الزم بدانند خود انجام میدهند و کارآیی و

در زلزلههای بعدی اما آن رفتارهای ناشایست از میان رفت و آن الگوهای

پاکدستی و سرعت انجام کارشان هم از نهادهای رسمی بسی بیشتر است ،اگر

سزاوار باقی ماند .در زلزلهی آذربایجان که افتخار ایفای نقش در سازماندهی

که نگوییم قابل قیاس نیست! این نکته هم شایان توجه است که نهادهای رسمی

یاریرسانیهای مردمی را داشتم ،نیروهای مردمی تنها به هل کوچکی نیاز داشتند

درگیر در ماجرای ویرانی باختر خردمندانهتر انتخاب شده بودند .بر خالف

تا به انسجامی دست پیدا کنند و خویشکاریای بر عهده بگیرند و به هم متصل

نهادهای مداخلهگر در آذربایجان که دلسوزانه ،اما کمی پریشان و تا حدودی

شوند .در زلزلهی کرمانشاه حتا این هل هم الزم نبود و خود به خود هرآنچه

تحکمآمیز رفتار میکردند ،نهاد غیردولتی رسمی (هالل احمر) و نهاد دولتی
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رسمی (ارتش) که در یاریرسانی ورود کردند کار خود را بهتر بلد بودند و

اما دومین آموختهی مهم آن که در هنگامهی مصیبت مردمان زلزلهزده و

خوشنامتر و کارسازتر از آب در آمدند و پلی که میان دولت و ملت نبود را ایجاد

خروش یاریرسانی هممیهنانشان ،چیزهایی دود شد و به هوا رفت .مهمتریناش

کردند ،بی آن که مانند بار پیشین اصرار داشته باشند کسی از روی آن بگذرد و

به نظرم شعارهای قومگرایان و نفرتپراکنانی بود که –برخیشان بنا به ماموریتی

این درس بزرگی بود که گویا آموخته شده باشد .چرا که یاری دادن ،همواره

و اغلبشان از سر نادانی و بالهتی -به تفرقه و دشمنی میان اقوام ایرانی دامن

پیشنهادی است ،و نه هرگز اجباری.

میزنند و به پیامدهای خونین و نمایاناش در گرداگرد سرزمینمان نمینگرند .به
همان شکلی که زلزلهی آذربایجان و سیل یاریهای مردمی در عمل بنیان
پانترکها را بر باد داد ،زمین لرزهی باختر هم دربارهی پانکردها چنین کرد .آنان
که مرزهایی استعماری و دروغین میان پیکرهی درهمتنیدهی «ایرانیها» ترسیم
میکردند و در کینزایی و نفرتپروری و تفرقه و تجزیه میکوشیدند ،ناگهان به
لکههایی تیره و ناچیز تبدیل شدند که در سیل پاک کنندهی مهر مردمان به مردمان
شسته شد و ناپیدا گشت .یعنی دومین نکتهی مهم دربارهی این زلزله ،ظهور و
بروز دوبارهی همبستگی ملی ایرانیان بود که البته پس از مهار برنامهی هفتم آبان
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امسال ،و در تداوم راهپیمایی اربعین ،و در پسِ شکست خوردن برنامهی بارزانی

نشدند و با گذار از ایشان به متخصصان و دانشگاهیان تکیه کردند .این نکتهی

در اقلیم کردستان ،موقعیت تاریخی ویژهای هم پیدا کرده بود و معنایی پیچیدهتر

بسیار معناداری بود که در زلزلهی آذربایجان بسیاری از نیروهای سازمان دهنده

و برجستهتر به دست آورده بود.

و رهبران اصلی جریان یاریگری مردمی نخبگان دانشگاهی و متخصصان
(پزشکان ،مهندسان ،جامعهشناسان ،روانشناسان و )...بودند که به شکلی

سومین آموخته که پیچیدگیهای بسیار داشت و پرسشهای فراوان از دل

خودجوش توسط مردم برگزیده میشدند.

آن بیرون آمد ،به تغییر جهت گروه مرجع جامعه مربوط میشود .سردرگمی مردم
در این مورد که به چه کسی اعتماد کنند و چه رهبری را برای سازماندهی

در جریان یاریرسانی به باختر کشور نمایان شد که این الگو تکرار

فعالیتهای یاریرسانی برگزینند ،بیشتر از هرجا در زلزلهی بم نمایان بود .در همهی

شونده و تثبیت شده است و مردم به واقع گروه مرجعی تازه را برای خود

جامعههای سنتی نخستین و جا افتادهترین گروه مرجع برای سازماندهیهای

برگزیدهاند .در کنار هنرمندان و ورزشکاران که الیهی مرسوم و مدرن در این

مردمی رهبران دینی و روحانیون جامعه هستند .در حادثهی آذربایجان نمایان شد

زمینه هستند ،و روحانیون که الیهی سنتی -و تنها در ایران -حذف شده محسوب

که مردمان این مرکز سنتی را به کلی کنار گذاشته و گروه مرجع تازهای

میشوند ،یک گروه مرجع نوپدید و بیسابقه در میانه تثبیت شد که از دانشگاهیان

برگزیدهاند .بر خالف انتظاری که در ابتدای کار داشتیم ،بر ورزشکاران و

تشکیل شده است .آنچه در این مورد شاهدش هستیم از سویی نشانگر بلوغ و

هنرمندان -که در همه جای دنیا نامزدهای اصلی این نوع فعالیتها هستند -مستقر

پختگی بدنهی جامعهی ایرانی است .اما از سوی دیگر با توجه به ویرانی
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دانشگاهها طی دهههای گذشته و افول معیارهای «تخصص دانشگاهی» زیر

اخالقی شدیدتر -دیده میشود .خواه سازمانهایی که خبررسانی دربارهی

فشارهای ایدئولوژیهای سیاسی یا فسادهای اداری ،اندیشهبرانگیز هم هست.

یاریرسانیهایشان را با بوق و کرنا و پرچم و درفش برافراشتن انجام میدهند و

این نکته را هم باید در نظر داشت که آشفتگیهای برخاسته از زلزله،

در میانهی این هیاهو بیشتر با هدف تبلیغ خود فعالیت میکنند ،تا «سلبریتی»هایی

فضایی از ابهام و سردرگمی ایجاد میکند که در آن میتوان بروزهایی نامنتظره

که دربارهی نقش شخصی خود در یاریرسانیها –اغلب با اغراق و

و حساب ناشده از رفتارهای درونی مردمان را تماشا کرد .در شرایط بحرانی و

درشتنمایی -تبلیغ میکنند.

آشوبگونه است که نقابها از چهرهها فرو میافتد و ترسها و ضعفها و فرودستیها

اما این رفتارها – که بیشک ناشایست و نازیبا هم هست -از ضعفی

نمایان میشود ،درست به همان ترتیبی که جوانمردیها و بزرگمنشیها و

شخصیتی و ایرادی شخصی بر میخیزند و نباید آن را با نفسِ یاریرسانی که

توانمندیها هم در همین عرصه مجال بروز پیدا میکند .از این رو این الگوی

کرداری نیک و درست است درآمیخت .باید دیر یا زود این را بیاموزیم که

رفتاری ناشایست که در قالب «سلفی گرفتن با زلزلهزدهها» میبینیم ،و قاعدتا

کردارها و نمودها را جدا جدا و منصفانه مورد ارزیابی و داوری قرار دهیم،

نوعی عقدهی حقارت و میل به مطرح کردن خود است ،از عوارض عادی و

چندان که بتوانیم کنش یاریگرانه فردی یا سازمانی را از غوغا کردن دربارهاش

طبیعی چنین موقعیتهایی محسوب میشود .حتا در زمینهی یاریرسانی به مردمان

و تبلیغ خویشتناش جدا کنیم و اولی را بستاییم و تشویق کنیم و دومی را با

آسیب دیده هم مشابه چنین رفتارهایی –با قدری پیچیدگی و به نظرم ضعف

نکوهش و بیاعتنایی طرد کنیم.
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در پایان این را به عنوان یک مشاهدهی شخصی بگویم که الگوهای
مشابهی از خودنمایی و اپیدمی «سلفیگری!» همیشه در همه جای دنیا هست و
در ایران تا جایی که من دیدم شدیدتر از جاهای دیگر نیست .تنها تفاوتش آن
است که چون گروه مرجع مردم به سمت دانشگاهیان چرخشی کرده ،چون در
میان ایشان هم نمود مییابد ،بیشتر توی ذوق میزند و ناشایستتر مینماید .اما
در نهایت کردارهای نیک و درست است که به جا میماند و تبلیغهایی از این
دست در بایگانی انبوه رخدادهای نادلچسب و سطحی باقی میماند و فراموش
میشود و آنچه باقی میماند پیامد کردارهای سنجیده و اخالقی آنانی است که
در سکوت و بیمنت و غوغا برای بهبود حال هموطنانشان میکوشند ،و آنچه
میکنند را پاداشی سزاوار برای آنچه میکنند میدانند.
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چیرهدست ،ریاضیدان و فیلسوفی بزرگ و

رام :بیست و ششم آرذ

انسانشناسی تیزبین بود و پرخوانندهترین کتاب
آموزش اخترشناسی (التفهیم الوائل صناعه
التنجیم ،به دو زبان پارسی و تازی) و اولین کتاب
مردمشناسی هند (ماللهند) را نوشته است.
دیگری موالنا جاللالدین محمد بلخی است که در سال  ۶۵۲در قونیه وفات کرد.
البته این دو تنها ایرانیان نامداری نیستند که در این روز درگذشتهاند .یک
و نیم قرن پیش از بیرونی در سال  ۲۸۷عباس بن حسن جرجری وزیر دولت

مهمترین رخداد این روز آن است که دو اندیشمند بزرگ ایرانی در این

عباسی که در به قدرت رسیدن خلیفه مقتدر نقش مهمی ایفا کرده بود ،در جریان

روز رخت از جهان کشیدهاند .نخست آن که در یکشنبه بیست و ششم آذرماه

انقالبی که هواداران برادرش عبداهلل بن معتز از طایفهی حمدانی و جراحی به راه

سال  ۴۲۷هجری خورشیدی ( ۲رجب ۴۴۰ق) محمد بن احمد بن ریحان هروی

انداخته بودند کشته شد ،هرچند این انقالب به نتیجه نرسید .عبداهلل بن معتز هم

خوارزمی بیرونی معروف به ابوریحان بیرونی درگذشت .او اخترشناسی

که شاعری نامدار بود و کتاب البدیع را در فن شعر نوشته بود ،در همین روز
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در این میان باید از عبدالرحیم خان خانان اخترشناس ،شاعر و وزیر

پس از شکست خوردن این شورش به قتل رسید .چهار قرن پس از موالنا هم
ملکه مهرالنساء نورجهان همسر جهانگیر شاه گورکانی در  ۱۰۲۴درگذشت.

اکبرشاه گورکانی هم یاد کرد که به سال  ۹۳۵زاده شد و شهر خان خانان در

(تصاویر زیر؛ راست :اکبرشاه گورکانی و عبدالرحیم خان خانان ،میان :نورجهان و جهانگیر،

نوانشهر پنجاب به یاد او نامگذاری شده است.

چپ :نخستین دیدار شمس و موالنا)
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شماره از روزنامهی تربیت را منتشر کرد که اولین نشریهی غیردولتی ایران بود و
طی یک سالی که منتشر میشد نفوذی چشمگیر در میان نخبگان فرهنگی و سیاسی
به دست آورد و گرانیگاه همفکری مشروطهخواهان شد .بیشتر مطالبش را هم پسر
ذکاءالملک یعنی محمدعلی فروغی مینوشت که بعدها صدراعظم روشناندیش
ایران شد.

کلمبیای بزرگ

از جملهی رخدادهای مهم دیگر این روز میتوان به سال  ۷۷۷اشاره کرد
که تیمور لنگ در آن روز سپاهیان سلطان نصیرالدین محمود شاه هند را در دهلی
شکست داد .پانصد سال بعد ،روز پنجشنبه بیست و نهم آذر سال ۱۱( ۱۲۷۵
سلطاننشین دهلی در اوایل قرن هشتم خورشیدی

رجب  )۱۳۱۴محمدحسین خان ذکاءالملک بعد از مرگ ناصرالدین شاه نخستین
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رئیس پلیس الهور را کشتند .خودشان هم سه سال بعد دستگیر شدند و توسط

این روز در تاریخ سیاسی جهان به نسبت پر حادثه بوده است .در ۵۴۶

استعمارگران به قتل رسیدند.

میالدی اوستروگتها که زیر فرمان توتیال میجنگیدند رم را گشودند و به باد
غارت دادند ،در  ۱۱۵۶دولت فرانسه کشور آمریکا که تازه تاسیس شده بود را

در  ۱۳۲۰قوای ژاپنی

به رسمیت شناخت ،در  ۱۱۹۸سیمون بولیوار تاسیس کشور کلمبیای بزرگ (گران

شمال بورنئو را گرفتند ،در ۱۳۳۶

کلمبیا) را اعالم کرد ،و در  ۱۲۴۱ژنرال اولیس گرانت در میانهی جنگهای داخلی

آمریکا

موشک

آمریکا یهودیان را از میسیسیپی ،کنتاکی و تنسی اخراج کرد.

قارهپیمای اطلس را با موفقیت

نخستین

در بیست و ششم آذر سال  ۱۲۸۶اوگیِن وانگچوک اولین شاه

آزمایش کرد ،و در ۱۳۳۹

کشور تازه تاسیس بوتان شد (تصویر روبرو) ،در  ۱۳۰۶انگلیسیها از ترس

ارتشیان وفادار به هایله سالسی
با

همزمان

شورش عمومی راجندرا الهوری انقالبی بانفوذ هندی را دو روز پیش از زمان

امپراتور

حبشه

مقرر توسط دادگاه دولت استعماری به دار آویختند ،و در  ۱۳۰۷باگات سینگ،

بازگشت

او

سوکدِو تاپار و شیوارام راجگورو به انتقام قتل راجندرا الهوری جیمز سندرز

کودتاچیانی که پسرش را به

به

کشورش

سلطنت برگزیده بودند را در هم
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شکستند .هایله سالسی پس از بازگشت پسرش را عفو کرد .در  ۱۳۴۹هم سربازان
دولت کمونیستی لهستان به کارگران معترض در شهر گدینیا حمله کردند و چند
ده نفر از آنها را با شلیک گلوله کشتند.
این روز در ضمن با شورشهای مردمی خشن نیز پیوندی داشته است .در
 ۱۳۵۲به دنبال حملهی فلسطینیها به فرودگاه لئوناردو داوینچی رم سی تن به
قتل رسیدند ،در  ۱۳۶۸مردم رومانی که در برابر استیالی حزب کمونیست سر به
طغیان برداشته بودند به محلهی استقرار اعضای حزب کمونیست در تیمیشورا

در این روز چندین رخداد فرهنگی و اجتماعی هم رخ داده است .در

حمله کردند و دفاتر آن را به آتش کشیدند ،و در  ۱۳۸۹محمد بوعزیز اقدام به

سال  ۹۱۷پاپ پل سوم فرمان تکفیر هنری هشتم شاه انگلستان را صادر کرد ،در

خودسوزی کرد و این کار جنبشی ایجاد کرد که به سرنگونی دولت تونس و بهار

 ۱۱۶۹ستون سنگی حاوی گاهشماری آزتکها کشف شد ،در  ۱۲۴۴سمفونی

عربی منتهی شد (تصویر زیر) .به عنوان حسن ختامی بر این روند ،در  ۱۳۹۳هم

ناتمام فرانتس شوبرت برای نخستین بار اجرا شد ،و در  ۱۲۷۱نخستین شماره از

روابط دیپلماتیک کوبا و آمریکا پس از پنجاه و چهار سال دوباره برقرار شد!

مجلهی  Vogueدربارهی مُد و سبک زندگی منتشر شد .در  ۱۳۱۷اوتو هان
شیوهی شکافت اتم توسط همجوشی هستهای را یافت و این مبنای ساخت بمب
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 F IIدر ساحل لبنان غرق شد و در نتیجه  ۴۴سرنشیناش به همراه  ۲۸هزار

اتمی قرار گرفت ،و در  ۱۳۴۰آتشسوزی

جانور که محمولهی کشتی بودند نابود شدند.

در چادر سیرک بزرگی در نیتِروی واقع در
ریودوژانیرو به مرگ پانصد تن منتهی شد.

سیمپسونها

در  ۱۳۴۸نیروی هوایی ایاالت متحده با انتشار کتاب آبی تحقیق دربارهی
بشقابهای پرنده را پایان یافته اعالم کرد .بر مبنای کتاب آبی هیچ پدیدهی ناشناخته

موشک قارهپیمای اطلس

کشتی MV Danny F II

و توضیحناپذیری دربارهی شپنها (شیء پرنده ناشناخته )UFO :وجود نداشت
و این گزارشها به حیات فرازمینی مربوط نمیشدند .در  ۱۳۶۸برای نخستین بار
کارتون سیمپسونها از تلویزیون پخش شد ،و در  ۱۳۸۸کشتی MV Danny
تقویم آزتکها



مجلهیVogue

راجندرا الهوری
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رهبر کرهی شمالی قالب تهی کرد و به اعتقاد بخش بزرگی از مردم کرهی شمالی
به یکی از خدایان کمونیستی تبدیل شد!

ژنرال گرانت

اوتو هان

فرانتس شوبرت

محمد بوعزیز

بیست و ششم آذر سال  ۱۲۳۲روز تولد پیر پل امیل رو بنیانگذار انستیتو
پاستور است .در همین روز به سال  ۱۲۰۹سیمون بولیوار انقالبی آمریکای التین
و رئیس جمهور ونزوئال درگذشت و سه سال بعد در  ۱۲۱۲کاسپار هاوزر که در
کودکی در انزوا رشد کرده بود و احتماال شاهزادهی بادن بود ،در اثر زخم مرموز
خنجری که شاید خود به سینهاش زده بود ،فوت کرد .در  ۱۳۹۰کیم جونگ ایل

گاسپار هاوزر



کیم جونگ ایل

امیل رو
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س :چرا در سالهای اخیر خشونت اجتماعی به ویژه در فضای مجازی

خشونت مرداهن و زانهن

افزایش یافته است؟
ج :افزایش خشونت اجتماعی در ایران پدیدهای آماری و آشکار است.

روزنامهی همشهری ،استان مازندران( ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ ،مصاحبهگر :آتنا فالحتی)

یعنی طی چهل سال گذشته روندی رو به رشد از افزایش خشونت شهروندان
نسبت به هم را میبینیم که در شمار تشکیل پروندههای شکایت در دادگاهها یا

س :تعریف خشونت چیست و به چه دالیلی رخ میدهد؟

شمار زندانیان یا شمار جرایم خشن نمود مییابد .تردیدی نیست که در این مورد

ج :خشونت را به اشکال متفاوتی تعریف کردهاند .تعبیر کالسیکاش

رشدی چشمگیر را داشتهایم و خشونت جاری در جامعهی ما در تناسب با رشد

اعمال زور برای آسیب رساندن به دیگری است .اما پس از جنگ جهانی دوم

جمعیت به هیچ عنوان با آنچه سه چهار دهه پیش میبینیم قیاسپذیر نیست .سه

باب شده که هر نوع کنش آسیبزننده را خشونت مینامند و به همین خاطر از

دلیل اصلی برای این افزایش خشونت میتوان برشمرد :فقر و بحرانهای اجتماعی

خشونت کالمی سخن میگویند یا این تعبیر هایدگر شهرت یافته که میگوید در

تنشزا در کنار شکاف اقتصادی چشمگیر که جرایم خشن را برای دسترسی به

تفسیرش از کانت بر متن او خشونت روا داشته است.

منابع وسوسهانگیز میسازد ،افول اخالق و اعتماد اجتماعی در جامعه که از
ایدئولوژیک شدن دین و قوانین مدنی و فروپاشی نهادهای پشتیبانشان ناشی
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شده ،و ناکارآمد و گاه فاسد بودنِ سیستم قضایی ایران که پیگیری قانونمند
اختالفها را دشوار و طوالنی و پرهزینه ساخته است.

باشند ،یا مثل قتلهای انتقامجویانه ماهیتی ارتباطی و معنایی داشته باشند .کسی



که خشونت میورزد میکوشد منبعی را به دست بیاورد یا مانع از دست رفتن
منبعی بشود.
س :آیا میتوان خشونت را بیماری دانست؟
ج :این نکته را باید در نظر داشت که گونهی انسان ()Homo sapiens
در کل جانور خشنی است .یعنی در میان گونههای جانوری گونهی دیگری را
نداریم که خارج از شرایط زیستی مثل شکار یا رقابت بر سر جفت ،این همه
خشونت به همنوع خود روا دارد .نمیتوان خشونت انسانی را بیماری دانست،
اما میشود آن را یکی از ویژگیهای غیرعادی گونهاش در نظر گرفت.

س :فردی که خشونت خود را بروز میدهد ،در پی به دست آوردن چه
چیزی است؟ 

س :تعریف قربانی در خشونت چیست؟ (آیا میتوان تنها شخصی که
مورد خشونت قرار گرفته را قربانی دانست؟)

ج :خشونت یک الگوی رفتاری قمارگونه و پرمخاطره برای دسترسی
سریع به منابع است .خواه این منابع مثل مورد یک زورگیر یا دزد مسلح ،مادی
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ج :معموال چنین است .یعنی کسی که موضوع خشونت قرار میگیرد و

خشونت بیشتری میورزند و هم بیشتر قربانی خشونت میشوند ،و در سنین

آسیب میبیند را قربانی مینامند .البته در بیشتر موارد موقعیت پیچیدهتر است و

جوانی هم چنین حالتی را بیشتر از خود ظاهر میکنند .به عبارت دیگر نوعی

اغلب با زنجیرههایی از رفت و برگشت خشونت میان دو تن روبرو هستیم.

آمادگی عصبی-هورمونی برای خشونتورزی در کار است که از نظر تکاملی به

نمونهاش آن که کتککاری دو نفر در خیابان به ندرت با اعمال خشونت مستقیم

رقابت و کشمکش نرها بر سر جفتگیری با مادهها در دوران باروری مربوط

آغاز میشود .معموال کسی به دیگری پرخاش میکند و آن یکی ناسزایی میگوید

میشود .آمادگی زیاد نوجوانان و مردان جوان برای اعمال و دریافت خشونت به

و همین روند ادامه مییابد تا کار به درگیری فیزیکی بینجامد .یعنی در بیشتر

همین خاستگاه تکاملی مربوط میشود .
س :آیا الزامی بر کنترل خشم یا بروز ندادن آن وجود دارد؟ راه مهار

موارد یک خشن و یک قربانی نداریم و زنجیرهای از نقش عوض کردنها را در
این میان میبینیم .

خشم منفی چیست؟

س :چه نوع دگرگونی در فرد هنگام اعمال خشونت به وجود میآید؟ 

ج :چنان که گفتم انسان در کل جانوری خشن است .اما تجربه نشان داده

ج :در پیشبینی این که کسی دست به خشونت میزند یا نه ،و همچنین

که خشم و خشونت اغلب موارد برای اعمال کننده و دریافت کننده آسیبزاست

در پیشبینی این که کسی موضوع خشونت قرار میگیرد یا نه ،دو متغیر کلیدی

و از این رو ریشهکنیاش درست و خردمندانه مینماید .این البته با سرکوب خشم

و عمومی وجود دارند که عبارتند از تستوسترون و سن! یعنی مردان در کل هم

متفاوت است و بیشتر درمان خشم مورد نظرم است .جالب آن که ایرانیان باستان
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خشم را دیوی میدانستند و راههای جالب توجهی برای مدیریت این دیو تدبیر
کرده بودند.
س :درباره جنبه اثرگذاری مثبت خشونت ( نمونه :به دست آوردن حق
فردی یا دفاع شخصی) چه نظری دارید؟ 
ج :به هر صورت خشونت در دورانهای پیشین کارکردی تکاملی داشته
که تا این اندازه در گونهی انسان نهادینه شده است .در جوامع باستانی هم این
را میدانیم که مهمترین نیروی بازدارندهی خشونت ،تهدید خشونت متقابل بوده
است .از این رو خشونت تا وقتی که همچون نیرویی بازدارنده برای خشونت
ج :طی دهههای گذشته موجی از تبلیغات فمینیستی دربارهی این موضوع

بیشتر عمل کند ،پذیرفتنی و کارگشاست .ایراد کار در آنجایی آغاز میشود که
خشونت فعال باشد و اثر بازدارندگیاش چشمگیر نباشد .

برخاسته که زنان در سراسر تاریخ قربانی خشونت مردانه بودهاند .اما حقیقت آن
است که این جریان بیش از آن که دستگاهی نظری و رویکردی علمی به

س :آیا خشونت به دو دسته زنانه و مردانه تقسیم میشود؟ اگر خیر چرا؟

موضوعی عینی باشد ،یک ماجرای اجتماعی مربوط به گروهی فعال سیاسی است.
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دادهها نشان میدهد که هم اعمال کنندگان خشونت و هم قربانیان خشونت اغلب

که دربارهی کل اعضای جامعه باید پیکربندی شود و متغیرهایی مانند برخورداری

مرد هستند .زنان در حاشیهی دنیای خشونت قرار دارند و با هر شاخصی که در

اقتصادی یا تعلق به گروههای حاشیهنشین یا سن در فهم و پیشبینی خشونت

نظر بگیرید مردان بیش از زنان در معرض خشونت قرار دارند .شمار مردانی که

اهمیتی بیش از جنسیت دارند.

به قتل میرسند ،مورد ضرب و شتم قرار میگیرند ،زندانی و شکنجه میشوند ،یا

س :تصمیمگیریهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...تا چه اندازه در

در جنگ کشته میشوند همواره از زنان بیشتر بوده است .بدیهی است که اگر

بروز خشونت اثرگذار هستند؟ (میتوان گفت ما ایرانیها ،در حال تبدیل شدن

شاخص خشونت را امری خاص و وابسته جنسیت تعریف کنیم ،به نتیجهای

به ملتی خشن هستیم؟ یا فرهنگ ما فرهنگی آمیخته به خشونت شده است؟)

جنسیتزده میرسیم ،ولی این کاری علمی نیست .یعنی «کتک خوردن زن از

ج :چند نکته را دربارهی درجهی خشن بودن ایرانیها باید در نظر داشت.

شوهرش» یا «تجاوز جنسی مرد به زن» نمایندهی کل مفهوم خشونت نیست .اینها

نخست آن که ما طی دو قرن گذشته مدام مورد حمله و آسیب بودهایم .از حملهی

جلوههایی خاص از خشونت هستند که زیرشاخههایی به نسبت فرعی از درگیری

روسها به شمال و پیشروی انگلیسیها در دو گوشهی جنوب ایران زمین (شمال

فیزیکی و آزار بدنی محسوب میشوند .این البته به معنای خوار شمردن خشونت

هند و عراق) بگیرید تا چهار دههی گذشته که انقالب و جنگ را داشتهایم .سطح

وارد آمده به زنان نیست ،اما سخن بر سر آن است که اصوال زنان به شکلی مجزا

خشونت جامعهی ما با توجه به این شرایط آنقدرها هم که فکر میکنید باال نیست.

و مستقل از مردان مورد خشونت واقع نمیشوند .خشونت مفهومی عمومی است

یعنی روند رو به رشدی را در این زمینه داشتهایم ،اما اگر آن را با کشورهای
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دیگر مقایسه کنید میبینید هنوز ایرانیها مردم مالیم و مهربانی هستند .به
خصوص که اینجا با شهروندانی سر و کار دارید که از حاکمیت قانون و حقوق
دادرسی معقولی هم برخوردار نیستند و ناچارند اغلب موارد اختالفهایشان را
خودشان حل کنند .در واقع سطح خشونت رایج امروز در جامعهی ما تا حدود
زیادی به این شرایط اجتماعی باز میگردد که بخشیاش محصول تاریخ آشفتهی
قرن نوزدهم و بیستم بوده و بخشی دیگر از آن پیامد ندانمکاری و نابخردی
سیاستمداران و دولتمردان بوده است .تقصیر جنگهای پیاپی که همواره ما در آن
وضعیت دفاعی داشتهایم را نمیشود پای دولتمردان نوشت ،اما شیوهی برخورد
ج :نکتهای که اغلب در بحثهای فمینیستی نادیده انگاشته میشود ،تعریف

با آن و مدتی که به درازا میکشد و افول اخالق مدنی سیاستزده را میتوان!
س :براساس آمار پزشکی قانونی مازندران ،سال گذشته شاهد افزایش

دقیق خشونت خانوادگی است .یعنی این که در ارتباط میان زن و شوهر چه

آمار خشونت خانگی زنان علیه مردان و همسرآزاری بودیم ،به نظر شما ریشه

ردهای از رفتارها خشونتآمیز قلمداد میشوند ،جای بحث دارد .مثال اغلب این

این مشکل را در کدام بخش جامعه باید جستجو کرد؟

که مردی مانع کار کردن یا روابط اجتماعی گستردهی همسرش شود را خشونت
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در نظر میگیرند ،اما این که زنی روابط شوهرش با دوستانش را محدود سازد

وابسته به زن-مرد دارند ساختاری پیچیدهتر دارند و رگ و ریشهشان در روابط

نادیده انگاشته میشود .در کل چنین مینماید که خشونت زبانی در میان زنان و

اجتماعی پایدار باعث میشود تحلیلاش دشوارتر از خشونت عریان فیزیکی بین

خشونت بدنی در میان مردان بیشتر رواج داشته باشد .هرچند نمونههای معکوس

دو ناآشنا باشد .

در هر دو مورد زیاد دیده میشوند .آمارهای که مورد نظرتان است به سال ۱۳۹۴

س :در چند سال گذشته ،شاهد بودیم که به دالیل گوناگون تجاوز و

مربوط میشود و نشان میدهد که در حدود سه درصد پروندههای مربوط به

قتل(به ویژه زنان) در مازندران رشد کرده است ،دالیل افزایش خشونت مردان

خشونت خانگی به آسیب فیزیکی مردان از سوی زنانشان مربوط میشود .این

نسبت به زنان چیست؟

آمار البته تنها به خشونت بدنی ارتباط مییابد و باز هم ناقض این حقیقت نیست
که اعمال خشونت بدنی از سوی مردان بیشتر از زنان است .اما به هر صورت
نشان میدهد که حالت واژگونهی تصور مرسوم هم توزیع آماری مشخصی دارد.
روی هم رفته به نظرم باید این قاعده را پذیرفت که اعمال کنندگان و دریافت
کنندگان خشونت اغلب مرد هستند .یعنی خشونت به لحاظ آماری به آسیب دیدی
مردی از مردی مربوط میشود .خشونتهای خانوادگی که دو الگوی کالمی-بدنی
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ج :راستش تردید دارم در اینجا به طور خاص با خشونت مردان علیه
زنان سر و کار داشته باشیم .اگر آمار تجاوز و قتل را در کنار آمارهای جرایم
خشن دیگر بگذارید میبینید که این بخشی از یک الگوی عمومی افزایش
خشونت در جامعه است .یعنی دزدی و قتل یا درگیری لفظی و قتل که ربطی به
جنسیت ندارند هم پا به پای تجاوز و قتل و حتا بیش از آن رشد کردهاند .در
اینجا ما با یک اپیدمی عمومی خشونت سر و کار داریم و هر زیررده از آن را
باید با شاخصهایی عینی سنجید و به شکلی مجزا مورد چارهاندیشی قرار داد.
تمرکز نگاه بر یک شعبه از خشونت و نادیده گرفتن نمودهای دیگرش ممکن
است باعث شود به نادرست خشونت را همچون امری جنسی ،طبقاتی ،مذهبی یا
هر چیز دیگر تفسیر کنیم و به همین خاطر در درک آن و چارهجویی برایش ناکام
بمانیم .
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و پیشینهای برای نگرش خود میبینم ،اعتراضی هم به آن ندارم .هرچند خودم
اغلب دیدگاهم را «رویکرد سیستمی» مینامم و در فضای دانشگاهی دستگاه

مباحثه ردبارهی اندیشهی اریانشهری

نظریام بیشتر با نام «نظریهی زُروان» شهرت یافته که به خاطر مرکزی بودن مفهوم
زمان در دستگاه نظری سیستمیام برآمده است .پس در این بستر« ،اندیشهی
ایرانشهری» را به طور خاص برای ارجاع به دستگاه نظری خاصی که برساختهام

بحث در گروه تلگرامی «ایران بهتر» ،دوشنبه  ،۱۳۹۶/۹/۱۳ساعت ۲۳:۴۵-۲۱:۳۰

به کار میگیرم .چارچوبی در سرمشق نظریهی سیستمهای پیچیده که به بازخوانی
تاریخ تمدن ایرانی ،بازبینی و نقد محتواهای معنایی تکامل یافته در آن ،و بازسازی
پیش درآمد :اندیشهی ایرانشهری برچسبی است که به تازگی برای اشاره

و بازآفرینی هویت ایرانی کارساز و نیرومندی را آماج کرده است.

به خوشهای از نظریهها و آرا با محوریت فرهنگ و تمدن ایرانی و با هدف

برای این که بحث امشب چارچوب مشخصی داشته باشد ،استخوانبندی

بازخوانی و بازسازی هویت ایرانی مورد استفاده قرار میگیرد .این برچسب خواه

این دستگاه نظری را در قالب هفت گزاره را به فشردگی و اختصار صورتبندی

ناخواه طی سالهای گذشته به دستگاه نظری من نیز متصل شده است ،و چون

میکنم:

کاربست تاریخی آن از عصر ساسانی گرفته تا آرای سهروردی را همچون تاریخ
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 )۲سیستمهای انسانی چهار سطح سلسله مراتبی دارند :زیستی ،روانی،
اجتماعی و فرهنگی؛ که هریک سیستم پایهای در خود دارند و در واقع از پویایی
یک سیستم پیچیدهی تکاملی برساخته شدهاند .این سیستمها به ترتیبی عبارتند از:
بدن ،نظام شخصیتی ،نهاد اجتماعی و منش فرهنگی .در دیدگاه زروان این چهار
الیه را برای اختصار با سرواژهی «فراز» مورد اشاره قرار میدهیم.
 )۳هریک از سیستمهای یاد شده در مقام سامانهای خودسازمانده که
بخشی از رفتار خود را به شکلی درونزاد تعیین میکنند ،متغیری مرکزی دارند
که کردارهایشان برای بیشینه کردن آن متغیر همگرا شده است .این متغیرها عبارتند
 )۱تمام پدیدارهای مربوط به انسان ،در قالب سیستمهای پیچیدهی

از بقا در سطح زیستی که در قالب تندرستی تن نمود مییابد ،لذت در سطح

تکاملی قابل تبیین هستند .یعنی انسان و هرآنچه بر میسازد در نهایت سیستم

روانی که در قالب شادمانی و رضایت تجربه میشود ،قدرت در سطح نهادها که

پیچیدهی خودسازندهی تکاملیایست ،یا همچون مشتقی از چنین سیستمی جلوه

به شکل پایداری و گسترش سازمانها تبلور مییابد ،و معنا در منش فرهنگی که

میکند.

در سامانههای زبانی رمزگذاری و رمزگشایی میشود .تحوالت چهار الیهی فراز
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را میتوان با تحلیل و مدلسازی چهار متغیر یاد شده فهم کرد .این چهار متغیر را

نوآوریهای فرهنگی را در خود پدید آورده ،حوزهی تمدن ایرانی است و قلمرو

با سرواژهی «قلبم» میشناسیم و همچنان که سطوح فراز چهار سطح مشاهداتی

جغرافیایی آن ایران زمین خوانده میشود .این حوزهی تمدنی در ابتدای هزارهی

و چهار برش در مقیاس «دیدن» سیستمها بودند ،قلبم هم چهار متغیر مرکزی درهم

سوم پیش از میالد شکل گرفت ،در میانهی هزارهی اول پیش از میالد به ظهور

تنیده است که از یکدیگر مشتق میشود و به خاطر لنگر انداختن در چهار سیستم

نخستین دولت فراگیر و بزرگ زمین (دولت هخامنشی) منتهی شد ،و طی بیست

متمایز تکاملی است که از هم متمایز میگردد.

و شش قرن پس از آن برای بیست قرن دارای یک دولت بزرگ و متمرکز به نام
پارس یا ایران بوده است.

 )۴بزرگترین واحد سازمان یافتگی سیستمهای انسانی «حوزهی تمدنی»
است در سطح فرهنگی ،که زیرسیستمهایی مثل کشورها و دولتها و سازمانهای

 )۶تاریخ حوزهی تمدن ایرانی مانند همهی حوزههای تمدنی دیگر

دینی و نهادهای سیاسی (سطح اجتماعی) ،افراد و «من»ها (سطح روانی) و

نوسانی را نمایش میدهد که با گذار از تمرکز سیاسی و اقتدار دولتهای بزرگ

کالبدهای زندهی آدمیان و جانوران و گیاهان اهلی (سطح زیستی) را در خود

به فروپاشیهای سیاسی و تجزیهی دولتها گره خورده است .ایران زمین از یک

جای میدهد.

و نیم قرن پیش با یکی از این دورههای فروپاشی سیاسی رویاروست.

 )۵کهنترین حوزهی تمدنی کرهی زمین ،که در ضمن تنها تمدن پایدار

 )۷حوزهی تمدن ایرانی تنها در کلیت خود همچون سیستمی یکپارچه

طی پنج هزارهی گذشته نیز هست و متراکمترین انباشت از تجربههای تاریخی و

قابل درک و تحلیل است .عزل نظر از بستر جغرافیایی ایران زمین ،یا پیوستگی
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تاریخی این قلمرو به بدفهمی و کژفهمیهایی دامن میزند که به گفتمانهای

ابوالفضل رحیمیشاد :سوال اولم رو از چارچوب نظری شما که بنظرم

نادقیق ،متوهم و گاه فریبکارانهی درپیوسته با استعمار میدان میدهد .با تحلیل

در  ۴بند اول آن از پارسونز و چلبی تاثیر پذیرفتید بپرسم .اندیشه ایران شهری

عینی دادههای فراوان موجود دربارهی ایران زمین و حوزهی تمدن ایرانی ،میتوان

در قالب این چارچوب و به عنوان یک ابزار نظری قادر به تبیین چه موضوعی

به تصویری روشن و رسیدگی پذیر از پیشینه و حال «ایرانشهر» پی برد و

است؟یا بنای تبیین چه موضوعی را دارد؟

چشماندازی دقیق و نقدپذیر دربارهی آیندهاش را ترسیم کرد ،و این تنها راهبردی

شروین وکیلی :حقیقتش آن است که من بیشترین تاثیر را از لومان گرفتهام

است که افزودن بر قلبم کل این قلمرو ،و توانمندسازی منهای ایرانی و سازمان

و به نوعی دستگاه نظریام در نقد آرای او شکل گرفته است .البته همهی ما -از

یافتگی نهادهای ایرانی را ممکن میسازد.

جمله لومان و دکتر چلبی گرامی -از پارسونز چیزهای بسیار آموختهایم .اما
دیدگاه او به موج اول اندیشهی سیستمی ( ) GSTمربوط میشود که به ویژه در
دهههای  ۱۹۶۰-۱۹۷۰رواج داشت و پس از آن در دو دههی اخیر جای خود را
به رویکرد سیستمهای پیچیده ( )CSTداد.
دربارهی بخش دوم پرسشتان ،رویکرد سیستمی در کل و دستگاه نظری مورد
نظر من به طور خاص ایجاد مدلهایی نظری را آماج کرده که الف) با وحدت
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رویه ،یعنی با روشی مشترک و همسازگار با علوم تجربی ،ب) در یک چارچوب

ابوالفضل رحیمی شاد:هر نظریه و اندیشه هم وجه ایجابی دارد و هم

مفهومی منسجم،فراگیر ،رسیدگیپذیر و روشن ،پ) با رویکردی میانرشتهای و

سلبی در سوال قبل من از وجه ایجابی اندیشه ایرانشهری پرسیدم و در این سوال

با بهرهمندی از همهی دادههای در دسترس به تبیین و توضیح و در صورت امکان

وجه سلبی بفرمایید اندیشه ایدانشهری کدام دیدگاه ها  ،رویکردها و باورها را

پیشبینی و دستکاری پدیدارهای انسانی بپردازد.

در تاریخ ،فرهنگ و سیاست ایران بر نمی تابد و نادرست میشمارد.
شروین وکیلی :وجه ایجابی دیدگاهم آن است که :الف) سیستمی عینی

ابوالفضل رحیمیشاد :یعنی بین دستگاه نظریتان از اندیشه ایرانشهری
جداست؟ به عبارت دیگر ایرانشهری را با دستگاه نظریتان تبیین کرده اید؟

و رسیدگیپذیر در تقاطع تاریخ و جغرافیا وجود دارد که تمدن ایرانی نامیده

شروین وکیلی :دستگاه نظریام که بیشتر با عنوان دیدگاه زُروان شناخته میشود

میشود که ب) طی پنج هزار سال گذشته سیر تحولی پیوستهای را طی کرده و

یک مدل عام و فراگیر برای تحلیل همهی سیستمهای اجتماعی است .یکی از

پ) امروز برای فهمیدناش باید همهی چینههای تاریخی و الیههای فرهنگی و

موضوعهایی که میتوان به کمکاش مورد وارسی قرار داد ،حوزهی تمدن ایرانی

تنوعهای درونش را شناسایی کرد و به همین خاطر رویکرد سیستمی برای

و تاریخ تحول دولت و فرهنگ ایران است ،که اندیشهی ایرانشهری مورد نظرم

تحلیلش ضرورت دارد.
شروین وکیلی :وجه سلبی آن است که با همهی نظریههایی که الف)

دستاورد این شاخهی پژوهشی اخیر است.

فروکاستگرا هستند،یعنی چیزهایی پیچیده را بدون توجیه کافی به متغیرهایی
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ساده فرو میکاهند ،یا ب) تنوع و پیچیدگی حوزهی تمدن ایرانی را نمیبینند و

ابوالفضل رحیمی شاد :تمام بحثهای ما در این گروه مرتبط با بحث توسعه

تنها کپیکاری از آثار اندیشمندان فرهنگی هستند ،و یا پ) گزارههایی مبهم و

است آیا ابزارنظری شما و اندیشه ایرانشهری قادر به تبیین چگونگی فرایند تغییر

رسیدگیناپذیر صادر میکنند و ایدئولوژیای سیاسی را بر پژوهش علمی مقدم

و

پهنه

میدارند؛ ناسازگار است و ناهمخوان.

جغرافیایی_فرهنگی_سیاسی در یک کلیت تاریخی (  ۲۶قرن؟) و معرفی اجزای

نمونهی نظریهها در این سه رده هم :نمونهی الف :مارکسیسم که همه چیز را به

آن است؟

تحوالت

اجتماعی

است

و

یا

صرفا

توصیف

یک

جبر اقتصادی یا کشمکش طبقاتی فرو میکاهد ،ب :نگرشهایی مانند مدل وبر

شروین وکیلی :بله ،گمان میکنم چنین امکانی را داشته باشد .یعنی همان

یا پارسونز یا لومان که به طور خام و بی بازبینی دربارهی ایران به کار بسته

چهار متغیری که خدمتتان در مقدمه برشمردم شالودهی یک شبکه از شاخصهاست

میشوند و پ :همهی ایدئولوژیهای سیاسی امروزین که مبناهایی نادرست یا

که به نظرم مفهوم توسعهیافتگی را با دقتی بیش از چارچوبهای مرسوم صورتبندی

مبهم دارند ،مثل قومگرایی و مشابه آنها

میکند ،و البته به راهبردهایی هم میانجامد.
ابوالفضل رحیمی شاد :یعنی ایرانشهری بخشی از جارچوب نظری شما

ابوالفضل رحیمی شاد :یعنی نفی همه آنچه هست؟

نیست .موضوعیست که با ابزار نظریتان به ان رسیده اید.

شروین وکیلی :یعنی نقد همهی آنچه هست!
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به کمک چنین شیوهای از اندیشیدن فهمپذیر میگردد .در واقع در نظریههای
امروزین دربارهی تاریخ جهان به شکلی که یا از انباشت تماشاییی خطاهایی
ناشی شده و یا از پرهیزی سیاستبازانه ،ارجاع به نام ایران و سیر تحول تمدن
ایرانی به کل نادیده انگاشته شده است .یکی از دالیل بحران در منطقه و نابخردانه
بودن رفتارهای دولتها دربارهی ایران زمین (که دولتهای مستقر در این قلمرو را
هم در بر میگیرد) به نظرم از اینجا ناشی شده است.

شروین وکیلی :بله ،اندیشهی ایرانشهری مورد نظرم کاربست این مدل

ابوالفضل رحیمی شاد :و سوال اخرم چه تفاوتی بین این اندیشه و اندیشه

نظری است در حوزهی تمدن ایرانی .یعنی بر اساس دادهها از دستگاه نظری

اقای طباطبایی وجود دارد؟

استخراج میشود و پیشفرض گرفته نمیشود.

شروین وکیلی :اندیشهی دکتر طباطبایی در طرح مسئله و موضوع

ابوالفضل رحیمی شاد :گر ممکنه بفرمایید خود اندیشه ایران شهری صرفا

پژوهش و برخی از نتایج با آرای من همسان است .اما چارچوب نظریشان (که

یک توصیف است و نوعی رویکرد و نگاه یا کارکرد تبیینگر هم دارد؟

نوعی هگلیسم تاریخمدار است) و روششناسیشان (که متمرکز بر علم حقوق

شروین وکیلی :به نظرم بخش مهمی از تاریخ جهان قدیم و کلیت تاریخ

است) با من تفاوت دارد.

قلمرو جغرافیاییای که در آن زندگی میکنیم و ایران زمین خوانده میشود ،تنها
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سازوکار پوزیتویستی شده اید و با ارائه سیستم امکان بازخوانی و دریافت

اسماعیل احسانی :سالم آقای دکتر وکیلی .جسارتا بنده با نوع نگاه شما

خواننده را مسدود کرده اید؟

و نگاه جامعه شناسی به مفاهیم علوم انسانی مشکل دارم به جهت اینکه از زمانی
که پوزیتویستها به سرکردگی آگوست کنت علوم انسانی را بجهت اینکه قابلیت

شروین وکیلی :درود دوست من ،فکر نمیکنم چنین باشد .پوزیتیویسم

تعمیم پذیری و تجربه پذیری نداشتند از حیطه علم خارج کردند و بسیاری از

اندیشهایست متاثر از فیزیک که در ثلث اول قرن بیستم رواج داشت و گمان

رشته های علوم انسانی و بویژه جامعه شناسی به جهت اینکه مورد طعن نسبیت

ندارم امروز کسی خود را پوزیتیوست بنامد .دیدگاه من و در کل رویکرد سیستمی

قرار نگیرد و از حیطه علم خارج نگردد با پذیرش رهیافتهای پوزیتویستی به

از سه جنبه با اثباتگرایی ناسازگار است :الف) تاکید بر کلیت و شبکهای بودن

سمت آمار و ارقام و سیستم و تعمیم و  ...برآمدند و متاسفانه این نگاه در جامعه

رخدادها که با تجزیهگرایی مخالف است ،ب) تاکید بر مفهوم همافزایی که

شناسی برجسته شده است در حالی که کسانی چون دیلتای بر خالف جامعه

تحویلگرایی ( )Reductionismرا مردود میداند ،پ) تاکید بر دادههای

شناسی و جامعه شناسان در برابر ادعای پوزتیویستی نه تنها تسلیم نشدند بلکه

کیفی ،یک توضیح کوچک این که اصوال روشهای کیفی در علوم انسانی اغلب

نسبیت را مزیت علوم انسانی قلمداد کردند و با شعار اینکه علوم انسانی چون

از همین نگرش سیستمی برخاستهاند .در نتیجه دیدگاهم تا حدودی در تقابل با

علم نیستند علمند مقدمات هرمنوتیک و معناکاوی و نظریه های رایج علمی حال

پوزیتیویسم کالسیک است ،که البته امروز هواداری هم ندارد.

حاضر را پی ریختند .آقای دکتر به اعتقاد بنده حضرت عالی نیز گرفتار همین
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اما نکتهای که در سخن شما بود و درست است آن که من به وحدت روش

اسماعیل احسانی :یعنی دیدگاه سیستمی شما پوزیتیوستی نیست؟

معتقدم .یعنی ایدهی دیلتای دربارهی این که چیزی متافیزیکوار و روحمانند

شروین وکیلی :نه خیر ،هیچ دیدگاه سیستمیای پوزیتیویستی نیست .البته

(ذهن /تاریخ )... /هست که با روشهای علوم طبیعی ناخوانا و ناشناختنی است،

باید منظور دقیقتان را از کلمهی پوزیتیویسم روشن کنید .من این کلمه را به آن

نادرست میدانم .این ایراد دیلتای که در هگل و بسیاری از دیگران هم بازتولید

شکلی که در فلسفه رواج دارد میفهمم و به کار میگیرم.
اسماعیل احسانی :آقای دکتر وکیلی تمام مباحثی که شما درباره

شده میراثی از سرمشقهای مسیحی اروپایی است که بحثش جداگانه باید بررسیده

ایراشهری مطرح میکنید در سنتزی است که هگل از مفاهیم متاخران و متقدمان

شود.

در تدوین روش دیالکتیکبهره برد و در حال حاضر دکتر طباطبایی به صورت
اندیشه ای به ایضاح و شرح و بسط آن پرداخته اند .دقیقا نسبت شما با سید جواد
طباطبایی چیست؟ آیا شما از ایشان بهره برده اید یا ایشان از شما یا منابع مطالعه
مشترک بوده؟
شروین وکیلی :دکتر طباطبایی گرامی دوست و برای مقطعی همکار من
بودهاند و در زمینهی شناخت هگل بسیار از ایشان آموختهام .اما سرمشقهای
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نظریمان به کلی متفاوت است .منابع همهی کسانی که در این زمینه پژوهش

شروین وکیلی :دیدگاه من در کل به اولویتی برای «من»ها نسبت به نهادها

میکنند البته مشترک است و به خصوص بر اسناد مربوط به ورود تجدد به ایران

قایل است .یعنی سطح روانشناختی را از آن رو که پیچیدهترین الیهی سطوح

تمرکز دارد .یعنی به تاریخ معاصر دو قرن اخیرمان مربوط میشود .هرچند خوانش

فراز است ،تعیین کنندهترین سیستم هم میداند .به همین خاطر دیدگاهم در برابر

ایشان از موضوع بیشتر حقوقی است و خوانش من سیستمی...

نگرشهایی قرار میگیرد که به تعین عاملیت توسط ساختار باور دارند .نگرش

اسماعیل احسانی :من جسارتا قانع نشدم .شما در توضیح اندیشه

پارسونز تا حدودی چنین بود و نگرش لومان به کل چنین است و مارکسیستها

ایرانشهری در فایل صوتی که گوش کردم هیچ تفاوتی را جز در سیستم سازی

هم (با وجود عقبنشینیهای فرانکفورتیها) اغلب چنین میاندیشند .و رویکرد

با دکتر طباطبایی ندارید و من در بهترین حالت میتوانم بگویم شارح خوبی از

دکتر طباطبایی هم در کلیتاش چنین است .یعنی برای من فرد تعیین کنندهتر از

آثار سید جواد بودید

سازمان و نهاد اجتماعی است.
اسماعیل احسانی :مثال اینکه ایران نامش قدیمی است و از قدیم بوده اما

شروین وکیلی :اگر کتابهایم را و کتابهای دکتر طباطبایی را خوانده باشید

بسیاری از کشورهای جدید زاییده استعمارند و با اسم های جعلی ۰

بعید است چنین تصوری پیدا کنید .اگر وجوه شباهت برجستهای که دیدهاید را
بفرمایید میتوانم تمایزها را نشانتان بدهم
اسماعیل احسانی :مفهوم فرد در دیدگاه شما چه جایگاهی دارد؟
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شروین وکیلی :بله ،این ربطی به اقتباس ندارد .هرکس تاریخ منطقه را

که رگه و ریشهای ارسطویی هم در آن میتوان یافت .در نگرش من این موضوع

بخواند به همین نتیجه میرسد و فقط ما نیستیم که چنین میگوییم .تقریبا هر

با تحلیل زیرسیستمهای تمدن ایرانی (قومی /مذهبی /بومشناختی ).../نتیجه

کتاب دانشگاهی معتبری دربارهی قلمرو ایران زمین همین را نتیجه گرفته است.

میشود.
اسماعیل احسانی :هر چند خیلی سوال دارم و قانع نشدم اما به احترام

اسماعیل احسانی :دکتر طباطبایی بعید میدونم به نفع یکی از این دو
موضع گرفته باشد بلکه برعکس شما معتقدم جواد طباطبایی به نظریه

سایر دوستان فعال کنار میرم

ارگانیکارسطو بر خالف هابز و جان الک بشدت پایبند است و اگر امروز این

ممنون از وقتی که بهم دادید

همه مورد هجوم قرار میگیرند و پان ایرانیست متهم میشوند بیشتر ناشی از همین

شروین وکیلی :خواهش میکنم .البته اینجا فکر نکنم قرار باشد همدیگر

موضع است در واقع سید جواد طباطبایی دولت ایران را با همه اقوام به مثابه

را قانع کنیم .هدف تبادل افکار است و هماندیشی تا پرسشهایمان شفافتر و

پیکره ای می بیند که اگر هر کدام وظیفه خود را بخوبی انجام ندهند یا هرج و

دقیقتر شود.
میالد رادفر :درود بر شما ،نقدی بر آرای شما خواندم ،چنانچه میتوانید،

مرج فراهم خواهد شد یا استبداد
شروین وکیلی :بله ،چنین باوری دارند و این باورشان به نظرم درست

خرسند میشوم پاسخی دهید و روشنگری کنید :خطر دیگری که امروز ما را

هم هست .البته ایشان در چارچوبی هگلی این را نتیجه گرفتهاند و با شما موافقم

تهدید می کند برنامه ی دقیق و حساب شده ای ست که برای زدن امر آریا تدوین
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کرده اند؛ یک سر اش در خود جمهوری اسالمی است و حلقه های گوناگونی

شروین وکیلی :بله ،هویت ایرانی امروز از همه طرف زیر تازیانهی

که برای محو مفهوم آریا به وجود آورده اند :نمونه اش حلقه ی شروین وکیلی

حملهی کسانی است که یا منافعی در تجزیهی ایران زمین میبینند ،و یا از سر

که کال رفته اند پای موهوم نامیدن حتا واژه ی آریا! می گویند واژه ی آریا ساخته

نادانی به این روند تن میدهند.

و پرداخته ی نژاد پرستان است و اصال ایران به معنی آریا نیست! آریا یعنی ارابه

میالد رادفر :پرسش خود بنده نیز زند و تعریف شما از ایرانشهر است و

سوار! یک سری شطحیات زبان شناسی مطرح کرده اند که جز خنده چیزی برنمی

چرایی فروکاستن آن به دو سده اخیر؛ و بخشی از تجدد؛ انگاشتنش ،با سپاس از

آورد .لیک موضوع این است که نظام به این ها میدان می دهد تا با نام ایران و

مهرتان
شروین وکیلی :تعریف من بر مبنای شاخصهایی عینی شکل گرفته است.

ایران دوستی ،آریاگرائی را بزنند.

امروز تعریف رایج ملت در دنیا دو رکن دارد :الف) ساخت سیاسی ،یعنی حضور
دولتی که دولت-ملت را تعریف میکند و پیشینهاش به انقالب فرانسه باز
میگردد ،و یا ب) فرهنگ مشترک و به طور خاص زبان ملی که ریشهاش در
آرای هردر و پانژرمنهاست .یعنی بر حسب حضور دولت یا زبان ملی ملت را
تعریف میکنند .من هم بر اساس همین سرمشق مناطقی که برای بیش از هزار
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سال زیر سیطرهی دولت ایران بودهاند یا زبان پارسی برای بیش از پانصد سال

تاریخی ما بیگانه است .مدل زروان یکی از راهبردهایی است که در این مورد

زبان رسمی (دیوانی /ادبی /علمی)شان بوده را بخشی از جغرافیای ایران زمین

میتواند یاریرسان باشد .کوبیدن میخ بر ایرانشهر و مرکز گرفتن قلمرو خودمان

میدانم.

هم امری بدیهی است که نمیفهمم چرا برای برخی از مردم عجیب جلوه میکند!
ابوالفضل رحیمی شاد :زروان چطور این کار رو انجام میده؟ لطفا ساده

ناگفته نماند که ارقام مرسوم برای دو متغیر یاد شده در کهنترین کشورهای

و روان و مصداقی

اروپایی پنج-شش قرن برای حاکمیت ملی و دو سه قرن برای حضور زبانی است.
ابوالفضل رحیمی شاد :اگر نظریه ایرانشهری را ندونم بعنوان یک فعال

شروین وکیلی :با طرح پرسش در سه زمینه :الف) بازخوانی تاریخ تمدن

عرصه نظری و ترویجی در عرصه توسعه چه مشکلی را نمیتوانم از لحاظ نظری

ایرانی و مفهوم سازی بر مبنای دادههایی که داریم و مستند است ،ب) بازخوانی

تبیین و پاسخ دهم؟

اندیشههایی که در حوزههای گوناگون (فلسفه ،اندیشهی اجتماعی ،سیاست،

شروین وکیلی :به نظرم ما صد سال است در حوزهی توسعهی کشور

حقوق )...در این حوزهی تمدنی تکامل یافته و بخشهایی از هستی امروزین ما را

داریم با بختکی به نام سرمشق مدرن سر و کله میزنیم .یعنی بر مبنای دستگاهی

تعیین میکند ،پ) بازبینی ویژگیها و ساز و کارهای تعیین «منِ ایرانی» که میشود

نظری و با مفاهیمی خودمان را تعریف کردهایم و شاخصها و آماجهایی را هدف

وضعیت موجودمان در سطح روانی و تعریف وضعیتی بهینه (یعنی با بیشینهی

گرفتهایم که گاهی دلخواه بودنشان جای بحث دارد و گاهی به کلی با سیر تحول

قدرت-لذت-بقا-معنا) که میشود وضع مطلوبمان و آن را از قدیم پارسا یا
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ابوالفضل رحیمی شاد :مثال اصول نه گانه ما را چگونه تبیین میکنید؟

پارسی میخواندهاند .شاید یک مثال کمک کند :مجسم کنید امروز از همهی

مدارا یا آزادی یا عدالت یا انسانگرایی و ....

رسانهها با بوق و کرنا دربارهی «خلقیات ما ایرانیان» مطلب میشنوید که مثال
ایرانیها دروغگو و ریاکار و  ...هستند .پرسش اینجاست که آیا با روشی علمی

شروین وکیلی :بر اساس همین دادههایی که گفتم تصویری از «منِ

و روشن این گزارهها محک خورده؟ یعنی آیا دستگاهی نظری داریم که بتواند

پارسی» یعنی وضعیت آرمانی انسانی متعلق به قلمرو ایران زمین استخراج کردهام

ارزیابی کند که وضع موجود ما به راستی چیست؟ و بعد وضعیت مطلوب را

که سی ویژگی را در بر میگیرد .بسیاری از متغیرهای مورد نظرتان برابرهایی

تعیین کند؟

دقیقتر و شفافتر در آن مدل پیدا میکنند .برخی هم در این روش فقط تعریف
میشوند.

ابوالفضل رحیمی شاد :بیشتر حاصل جهان زیسته هستند .و غیرروشمند.

ابوالفضل رحیمی شاد :روش اسنادی است؟ مفاهیم را بازسازی ذهنی

ادعاهای ژورنالیستی

میکنید یا عینی موجودند؟

شروین وکیلی :دقیقا .تجربههای زیستهی مبهم قابل اتکا نیستند .اگر قرار
است بحثی علمی دربارهی ایرانیان در کار باشد و تصویری روشن از توسعه

شروین وکیلی :روش سیستمی میانرشتهایست .یعنی بسته به موضوع

(یعنی برنامههای دستیابی به وضعیت مطلوب) داشته باشیم،باید نخست آن

راهبردهای آزمودن تجربیشان را تعیین میکند و از همهی حوزههای رسمی علم

وضعیت مطلوب را درست و دقیق و نقدپذیر تعریف کنیم.
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هم تغذیه میکند .اما من سختگیری ای دربارهی عینیت موضوع و محکپذیر
بودن مشاهدهها دارم .یعنی مفاهیم مبهم را با نقد حذف میکنم
ابوالفضل رحیمی شاد :اگر بخواهید وجود مفهوم آزادی را در ایران شهر
باستان در این مدل تبیین کنید .چه میکنید؟
شروین وکیلی :آزادی در این مدل در هر الیهی فراز به شکلی تعریف
میشود .منظورتان احتماال آزادی در سطح روانشناختی است ،یعنی آزادی «من»ها
ابوالفضل رحیمی شاد :شبیه هم فکر میکنیم .منتهی من با انسان و طبیعت

که با تعبیر سیستمی میشود دامنهی امکانهای پیشاروی سیستم روانی ،برای کنش
خودمختارِ احتماال موفق.

شروع میکنم بله ازادی از سطح فرد تا فرهنگ و سیاست .ایا قابل تبیین است .ایا

در این چارچوب آزادی از یک سو برآمده از پویایی شبکهی عصبی بسیار

اصال در تاریخ ما این مفاهیم واجد معنا بوده است؟
شروین وکیلی :بله ،بسیار جای توجه دارد که مفهوم آزادی اراده اولین

پیچیدهی منها و نرمافزار آن (میل ،غرایز و )...است و از سوی دیگر آماجهای

بار در ایران زمین صورتبندی شده (در گاهان زرتشت اولین مدل از کنشگر دارای

ترکیبی اجتماعی و فرهنگی (آرمانها ،خواستها و )...را در بر میگیرد.

ارادهی آزاد را میبینیم) و در سراسر تاریخ ما محور شکلگیری نظامهای دینی و
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حقوقی و سیاسی بوده است .این تصور که ایرانیان بردهصفت بودهاند و مفهوم

نیازمند توافق دو طرف نبوده ،و پس از آن میشود .یا پیشتر در هنر انسان و بدن

آزادی با تجدد وارد ایران شده به کلی نادرست است و تصوری شرقشناسانه

انسان اهمیتی نداشته ،اما بعدتر محور و مبنا قلمداد میشود.
ابوالفضل رحیمی شاد :نه عقب تر .انسان بیشتر از بیو و شیمی چیز دیگری

است که به راحتی میشود با استناد به مدارک تاریخی مردودش کرد.

هم هست؟

ابوالفضل رحیمی شاد :نگاه به انسان چطور؟
شروین وکیلی :من کتابی دارم به اسم داریوش دادگر که در آن به همین

شروین وکیلی :بله ،در سطح روانی نرمافزاری که در شبکهی عصبی

بحث آزادی مفصل پرداختهام .بحث دربارهی نخستین پیکربندی آگاهانه و منسجم

جریان دارد و خودآگاهی را تولید میکند و در سطح اجتماعی و فرهنگی ترکیبی

از مفهوم منِ ایرانی است ،که در آن روزگار پارسی نامیده میشده و ربطی به

از نقشهای اجتماعی و منشهای فرهنگی را داریم که به طور همافزا از همین سطح

قومیت نداشته است .در آنجا نشان دادهام که دستگاههای حقوقی و قواعد دینی

زیستی بر میآیند و به آن فروکاسته نمیشوند.
ابوالفضل رحیمی شاد :مقصودم خدای ادیان و ماورالطبیعه است ،جایی

و پویایی قدرت سیاسی چطور در ترکیب با هم محور آزادی فردی و اصوال فرد
دارد؟

انسانی را در خود حفظ کرده است .بازتاب این ماجرا در چرخشی نسبت به

شروین وکیلی :نه ،مدل سیستمی در کل مدلی علمی است .مسائل

مفهوم انسان دیده میشود .مثال تا پیش از آن قراردادهای اقتصادی و اجتماعی

متافیزیکی به گرایشها و سلیقههای فردی اشخاص باز میگردد و ربطی به علم
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پیدا نمیکند .در علم تنها چیزی که سنجیدنی و رسیدگیپذیر باشد اعتبار دارد.

شروین وکیلی :اگر راستش را بخواهی اروپا به نظرم به هیچ عنوان

بقیهاش باورهای شخصی آدمهاست که تا جایی که مزاحمتی برای باورهای

جامعهای آرمانی نیست .دوستانی که آن را آرمانی قلمداد میکنند تنها پنجاه سال

دیگران ایجاد نکرده ،محترم است!

اخیر را آن هم فقط در سطحش میبینند و کلیت تمدن اروپایی با تاریخ دو هزار
سالهاش را نادیده میانگارند .اروپا همان امپراتوری ویرانگر بردهدار روم است،

ابوالفضل رحیمی شاد :تصویری که از توسعه یافتگی دارید( نمیدانم چه

که به ظلمت قرون وسطایی و بعد به عصر استعمار و بردهداری نو و بعد هم دو

مینامید؟ بهگشت یا  )...را میتوانید به اختصار ترسیم کنید.

جنگ جهانی منتهی شده است .این که هنر و دانش و ادبیات عالی تولید کرده را

شروین وکیلی :اصوال معتقدم قلبم (قدرت-لذت-بقا-معنا) غایت طبیعی

نباید به سایر الیههای تمدنیاش تعمیم داد.

همهی سیستمهای تکاملیایست که تا به حال شناختهایم .از این رو جامعهای که

ابوالفضل رحیمی شاد :من نظریه فقر فضایی را در ذهن دارم گمانم

ساز و کارهایش در راستای بیشینه کردن این چهار متغیر ساماندهی شده باشد را

نزدیکی های زیادی داریم .اما مگر ایرانشهر همش ارمانی است؟

آرمانی میدانم .باید دقت داشت که این چهارتا کامال عینی و سنجیدنی هستند.

شروین وکیلی :به هیچ عنوان ،ایران زمین هم تمدنی است مثل باقی

یعنی دربارهی روندهایی نمایان و عینی داریم حرف میزنیم که کم و کاستشان

تمدنها .البته دیرپاتر و بسیار قدیمیتر و بسیار پیوستهتر .ولی آن هم فراز و

را میتوان نقد کرد.

فرودهای خودش را دارد که باید نقد و واسازی و بازسازیاش کرد.

ابوالفضل رحیمی شاد :همین اروپاست؟سوئد و آلمان امروز؟
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ابوالفضل رحیمی شاد ۲۶ :قرن؟

زمین هرگز نپاییده است )۳ .اسالم از همان ابتدای کار زیرسیستمی «در درون»

شروین وکیلی :تمدن ایرانی پنج هزاره قدمت دارد .بیست و شش قرن

شبکهی ادیان ایرانی بوده است .در کل این تصور که اسالم چیزی بیرونی بوده

است که دولت فراگیر ایران داریم .دولتهای ملی اغلب در میانهی عمر تمدنها

و از خارج به تمدن ما نازل شده را نادرست میدانم

تکامل پیدا میکنند .تمدن اروپایی هم و چین هم چنین وضعیتی داشتهاند.

این تصور جدید هم هست و از ترکیب آرای نژادی آلمانها و برنامههای استعماری
انگلیسیها در اواخر قرن نوزدهم صورتبندی شده است و پیش از آن سابقه نداشته

ابوالفضل رحیمی شاد :سوال دیگر .اسالم در ایران شهر کجا قرار گرفت

است.

و یا با ایران سهر چه کرد؟

ابوالفضل رحیمی شاد :کدام تصور؟

شروین وکیلی :دربارهی اسالم چند نکته را به سرعت بگویم که البته
جای بحث فراوان دارد )۱ :اسالم در ایران زمین درونزاد بوده است .یعنی عربستان

شروین وکیلی :این تصور که ما یک چیز جدا و انتزاعیای به اسم اسالم

و قومیت عرب از ابتدای کار تا انتهای کار زیرسیستمی در تمدن ایرانی بودهاند.

داشتهایم که به یک چیز جدا و انتزاعی دیگری به اسم ایران حمله کرده است.

حملهی اعراب به ایران شبیه حملهی افغانها بوده و نه همسان با حملهی روسها

قضیه اصوال چنین نبوده است .در زمان ظهور اسالم در مکه شاعران عرب داستان

یا مغولها )۲ .اسالم به شدت در امتداد ادیان ایرانی قرار دارد .ادیان متفاوت

رستم و اسفندیار میخواندهاند و وقتی خسرو پرویز بر رومیان غلبه میکند در

بیرونی که بدوی هم بوده -مثل آنچه که مقدونیان یا مغوالن داشتند -در ایران
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شروین وکیلی :من با یقین شما دربارهی شفافیت مفهوم آزادی در دنیای

مکه و یثرب جشن میگیرند .با انبوهی از اسناد تاریخی میتوان نشان داد که

مدرن همداستان نیستم .بحث از پشتوانههای فلسفی تعریف آزادی در دنیای مدرن

اسالم در ایران زمین درونزاد بوده است.

البته فضایی دیگر را میطلبد .این را هم بگویم که دربارهی خوشنامی افالطون و

میالد رادفر :جناب دکتر عزیز ،کلی سوال در اثنای فرمایشات شما ثبت
نموده بودم تا به عرض برسانم

ارسطو و ارتباطشان با آزادی هم بسیار اختالف نظر داریم .خوشبختانه دربارهی

اما با طرح مفهوم آزادی در ایران باستان و کوشش شما برای انتقال آن به دنیای

افالطون نظرم را نوشتهام و نشر ثالث به تازگی چاپش هم کرده است .به گمانم

فعلی انسان ایرانی ،بنده از ادامه بحث نا امید شدم .نمی دانم با این تعریف دقیق

بدیهی پنداشتن مفاهیم مهم و این تلقی که دیگران معانی بسندهای برایمان

از ازادی در دنیا چه لزومی است که ما متحمل این همه درد و رنج شده و از قعر

تراشیدهاند و دیگر نیازی نداریم خودمان فکر کنیم و بابتش رنج و زحمت بکشیم،

تاریخ برای خودمان یک معنای جدید از آزادی استخراج نماییم؟ آیا در غرب

تصوری در بهترین حالت نادرست و بیشک زیانبار است .در ضمن هر دستگاه

برای تداوم و تعمیق توسعه نظریات امروزی را رها کرده و تعاریفی از کذشتگان

نظری منسجم و کاملی دربارهی انسان حتما دو مفهوم آرمانشهر و انسان کامل را

بزرگ و خوشنام خود مثل ارسطو و افالطون را بکار می گیرند .آیا هنوز بفکر

تولید میکند و در مدل نظری من هم چنین است .مشکل اوتوپیاگری مدرن در

ساخت اتوپیا هستند؟

مدرنیته نهفته است ،نه در خواستِ آرمان.
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شروین وکیلی :ما همواره در حال استفاده از افکار پیشینیان هستیم.
پرسش بر سر این است که آن افکار را جدی و عمیق و انتقادی بخوانیم ،یا آن
که روایتی که به دستمان دادهاند را بدیهی فرض کنیم .مثال این احتمال را میدهم
که از دید شما افالطون با مفاهیمی مانند خرد ،عقالنیت ،آزادی سیاسی و شبیه
اینها پیوندی داشته باشد .که نظر من واژگونهی آن است...
به به :بنظر بنده این کار طاقت فرسای شما نوعی سنت گرایی ملی است
که قدرت معانی کالم را از قدمت و ملیت اندازه می گیرد
شروین وکیلی :پیشنهاد میکنم کارهایم را برای تصحیح این نظرتان
مطالعه کنید .چون چنین نیست .دیدگاه من بازخوانی و بازسازی کل سنتهای
جاری در ایران زمین (چه زنده و چه مرده) است ،که با نقد ریشهای و تا حدودی

به به! :اصال خوش نامی و بدنامی ارسطو برای ما مطرح نبود .بحث سر

افراطی مفاهیم کلیدی هریک همراه است.

لزوم استفاده افکار پیشینیان در دنیای مدرن بود
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ابوالفضل رحیمی شاد :جناب وکیلی وقتی که ما درخواست کرده بودیم

برسه تا کارامد نامیده بشه.....صرف نظر از ادعاهای متعددی که حضرتعالی در

تمام شد امکانش هست  ۳۰دقیقه بیشتر یا هر مقدار خودتان بفرمایید؟! سپاسگزار

باب تاربخ ایران پیش و پس از اسالم کردید که در جای خودش جای نقد و

خواهم شد.

ایراد بسیار زیاد داره  ،شما خیلی خیلی به راحتی مفهومی رو که شرح و بسطش

شروین وکیلی :اگر بتوانیم در ده دقیقه بحثها را ببندیم بسیار عالی

متعلق به یک نظریه پرداز دیگه است رو مصادره به مطلوب کردید اونم با این

میشود .هرچند دل کندن از دوستان دشوار است ،اما فریضهی شام است و تاخیر

اطالق که حوزه اون حقوق هست و شما سازمان فکری تون چنین خروجی

در آن هیچ جایز نیست!

داشته.....البته وام گیری اندیشه ها از یکدیگر نه تنها هیچ ایراد و منعی نداره ،

سعید محمدخانی :با سالم خدمت جناب دکتر وکیلی ....سوال بنده ممکنه

بلکه اساس پیشرفت و تکامل عقلی بشره ولی ذکر این گزاره که اندیشه

در ظاهر امر تند به نظر برسه ولی پیشاپیش عرض کنم که حقیقتا برای اکثر زحمت

ایرانشهری  ،خروجی دستگاه فکری شماست اصال مفهوم نیست.....با این نظام

کشان حوزه اندیشه احترام عمیق قائل هستم و طرح سوال قطعا با هدف ابهام

فکری  ،شما میتونید دست روی هر عنوان اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی و غیره

زدایی هستش.....جناب وکیلی  ،هدف از ساخت و بسط یک اندیشه و مفهوم

بزارید و مدعی بشید که خروجی سازوکار فکری شماست و در واقع یک نتیجه

ذهنی  ،به کارگیری اون در فضای خارجی و حوزه عمومی و به تعبیری برداشتن

و محصول فکری از قبل به دست اومده رو دارید با یک عبارات متفاوتی عرضه

باری از بارهای جامعه است  ،و در واقع اندیشه ناچارا باید از انتزاع به عمل

میکنید.....نهایتا سوال حقیر اینه که به نظر شما  ،بسط چنین اندیشه ای اون هم با
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چنین عبارات ثقیل و غلیظی که قطعا دایره بسیار مخدودی از افراد رو درگیر

کاری از دست کسی بر نمیآید .یعنی دربارهی این که خروجی فکری من چه

خودش میکنه  ،در مقابل اندیشه خود صاحب نظریه که در حدی از قابل فهم

هست و چه نیست ،فقط وقتی میتوانی حرفی بزنی که حداقلی دربارهاش خوانده

بودن قرار داره که حتی شخصبت های سیاسی رو وادار به موضع گیری کرده ،

و دانسته باشی .اما دربارهی ماندگاری اندیشهی ایرانشهری .به خاطر تنگنای زمان

و حتی مراسم یادبود مرحوم شریعتی رو تبدیل به فضایی برای حمله کردن به

در این حد بگویم که ایرانستیزی امری جدید نیست و از دیرباز بوده است .هر

اون تبدیل میکنه  ،چقدر ارزشمند و مانا هستش؟

تمدنی ضدهای خود را هم دارد و ایران هم همواره چنین بوده است .به همان
ترتیبی که فردوسی و سهروردی و حافظ و موالنا و بیدل ماندند .احتماال باقی

شروین وکیلی :سپاس سعید جان از صراحتت .فکر میکنم پیشداوریای

کوشندگان این راه هم میمانند .تکامل قوانین خود را دارد...

در سخن تو وجود دارد که تنها با مطالعه رفع میشود .همانطور که بارها طی

سعید محمدخانی :کتابهای ایشون رو مطالعه کردم ولی از حصرتعالی

همین بحثمان گفتم .دیدگاه من و دکتر طباطبایی در موضوع و پرسشهای بنیادین

صرفا اون فایل صوتی رو گوش داده ام.

و نتایج همسان است و در باقی موارد از جمله روششناسی و دستگاه نظری و

شروین وکیلی :بنابراین دربارهی کتابهای ایشان احتماال بتوانید نظری

ساخت مفهومی متفاوت است .این تفاوت را تنها وقتی میتوانی دریابی که

بدهید .من مشتاقم کتابهای مرا هم بخوانید و نظرتان را بعدش بشنوم.

کتابهای مرا (که الکترونیکیاش روی کانالم هست) و کتابهای ایشان را مطالعه
کنی .تا وقتی چنین نکردهای نظرت در همین حدی که نوشتهای باقی میماند و
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شروین وکیلی :نمیذارید که! اسماعیل جان ،عرفان و ادیان و هنر و ادبیات

سعید محمدخان :هر چند آخر وقت شد و گویا شام هم میل نکردید ولی

هم بر همان مبنا ایجاد شدهاند .تعمیمهای شتابزدهی این شکلی نباید داد...

صرف نظر از خواندن یا نخواندن آثار شما  ،بسیاری از گزاره های تاریخی که
به عنوان فکت مطرح کردید جای ایراد خیلی خیلی جدی دارید.....ممنون از
ترتیب دهندگان بحث امشب و شب همگی خوش
شروین وکیلی :دربارهی تمام آن گزارهها خوشبختانه با مراجع و اسناد
مکفی نوشتهام .یعنی همهی جمالتی که گفتم پیشتر یا به صورت مقاله و یا بخشی
از کتابهایم انتشار یافتهاند .بسیار خوشحال میشوم اگر بتوانید خطایی در آن
بیابید و شک نکنید که بالفاصله با سپاسگزاری اصالحش خواهم کرد 😊
(پایان وقت نشست)
اسماعیل احسانی :آقای دکتر وکیلی انسان کامل و آرمانشهر خیلی
سنگینه تمام حکوپت های فاشیستی و توتالیتر با هدف نیل به این دو مفهوم پدید
اومدن
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که دستی در علوم انسانی دارند بنا به ضرورتهای حاکم بر اوضاع به اموری
دمدستی مثل شیوههای یاریرسانی و راهبردهای احیای بافتهای اجتماعی

زمان لرزه

آسیبدیده تمرکز میکنند ،و به همین خاطر معمول نیست که الگوی رفتار یاری
دهندگان ،و شیوهی رویارویی «دیگری»های زلزله ندیده ،با زلزله و زلزلهدیدگان

روزنامهی اعتماد ،سه شنبه هفتم آذرماه ۱۳۹۶

مورد کنکاش قرار گیرد.
زلزلهای که در غرب ایران زمین روی داد ،از زوایای گوناگون جای تکمل

اما حقیقت آن است که زلزلهی اخیر باختر میدانی پرتکاپو از رفتارهای

و اندیشه دارد ،و مهمتر از همه در این میان دگردیسیایست که آشکارا در بافت

جمعی را در برابر چشمانمان گشود که جای توجه و تکمل دارد .این حقیقت که

کنش جمعی ایرانیان رخ نموده و حاال در واکنش به حوادثی از این دست نمودش

اعتماد مردم به نهادهای دولتی کمرنگ شده ،از زمانی که زلزلهی بم رخ داد

را میبینیم .اغلب وقتی فاجعهای طبیعی از این دست رخ میدهد ،متخصصانی

مشهود بود ،و از این رو این که کمکهای مردمی امروز مسیری جدای از
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راهبردهای رسمی و قانونی را طی میکند ،نقطهی اوجی در یک روند دیرپاست

نامنتظره بود .اگر بخواهم سیاههای از برخی از این موارد به دست دهم ،به چنین

که چند دهه به درازا کشیده است .به همین ترتیب این که مردم گروه مرجع خود

فهرستی میرسم:

را برای رهبری رفتارهای جمعی از روحانیون (الگوی سنتی) یا ورزشکاران و

نخست :به ویژه طی سالهای اخیر تبلیغات رسانههای نواستعماری و

هنرمندان (الگوی مدرن) به سمت دانشگاهیان و متخصصان چرخاندهاند هم از

برخی از عوام دانشگاهی تصویری جداییطلب و کینهتوز از مردم شریف

زلزلهی آذربایجان نمودهایی داشت و باز در اینجا نمود تمام و کمال روندی را

کردستان در ذهنها ایجاد کرده بود .به ویژه برنامهی شکست خوردهی استقالل

میبینیم که دست کم یک دهه تداوم داشته است.

اقلیم کردستان عراق هم بر این موج سمپاشیهای قومگرایان و

با این همه گذشته از این نظمهای دیرپا که تکرار شدناش برای چشمان

نفرتپراکنیهایشان سوار شده بود و از این رو انتظار نمیرفت مردم ایران چنین

تیزبین جای تعجب نداشت و قابل انتظار بود ،در جریان یاریرسانیهای اخیر به

سطحی از همبستگی ملی و همیاری مدنی را با هموطنان استانهای کردنشین نشان

مردم غرب کشور الگوهایی از رفتار جمعی نمایان شد که غافلگیر کننده و

دهند ،که دادند .و انتظار نمیرفت مردم کردستان چنین همبسته و زیبا قدرشناسی
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و همجوهریشان با سایر اقوام را بیان کنند و نشان دهند ،که بیان کردند و نشان

یاریرسانی به زلزله زدگان خوشبختانه نهادهایی مانند ارتش و هالل احمر متولی

دادند.

کار شدند و با انضباط و گشودگی چشمگیرشان این اعتماد را تا حدود زیادی
ترمیم کردند.
سوم :حجم کمکهای مردمی به راستی از آنچه که انتظار میرفت فراتر
بود ،و سازمان یافتگی و هماهنگی رفتارهای جمعی هم بر آنچه که در سایر
کشورها میبینیم بسیار برتری داشت.
این حرکت هماهنگ و همبسته و فراگیر برای یاریرسانی به زلزلهزدگان
دوم :پس از تجربههای زلزلههای اخیر ،انتظار نمیرفت سازمانهای رسمی

که آشکارا با جان و دل و با تمام بضاعت مردم انجام میشد ،نشان داد که سه

بتوانند در میدان عملیاتی اعتماد مردم را دوباره به خود جلب کنند .در جریان

افسانهی بسیار تکرار شدهی رایج نادرست هستند :این که ایرانیان نظم و انضباطی



سیمرغ/شمارهی شصت و دوم /دیماه هزار و سیصد و نود و

در رفتارهای جمعیشان ندارند و نمیتوانند با هم «کار تیمی» کنند ،این که ایران

همچون رفتاری منفعالنه و واکنشی ،که همچون مرحلهای گذرا از رفتاری پویا و

به مجموعهای از اقوام و گروههای زبانی و دینی جدا جدا و منفرد و بدخواهِ

کنشگرانه از سر گذراندهاند .یعنی کمرنگ شدن اعتمادشان به نهادهای رسمی،

همدیگر تقسیم شده ،و این که لزوما رهبری باال به پایین و سلسله مراتبی مشخص

پیامدی داشته که همانا تمرکز اعتمادشان بر افراد خوشنام و فعاالن منفرد اجتماعی

برای رفتارهای جمعی کالن ضرورت دارد .ناگفته نماند که غلط بودنِ هر سهی

بوده است ،و مشارکت نکردنشان در روندهای یاریرسانی رسمی ،با شکلدهی

این افسانهها هم در جریان زلزلهها و رخدادهای طبیعی اخیر و هم در تکامل

و گاه تاسیس رسمی نهادهای جایگزینی همراه بوده که به شکلی خودجوش و

آیینهای هویتبخشی مثل مراسم هفتم آبان در پاسارگاد یا راهپیمایی اربعین

از پایین به باال شکل گرفتهاند و اغلب ساختاری آزاد و مردمساالرانه و بافت

نمایان بود .اما در اینجا هم با تاکید و صراحتی بیشتر آشکار گشت.

نظارتی روشن و شفافی دارند.

در واقع در جریان این سانحهی طبیعی ایرانیان نشان دادند که

در هر رخداد طبیعی فاجعهباری از این دست ،با آشوبی روبرو هستیم که

بیاعتمادیشان به نهادهای دولتی یا طرد گروههای مرجع مرسوم و قدیمی را نه

نظمهایی نو را در حاشیهی خود پدید میآورد .برای فهم این نظمها تنها کافی



سیمرغ/شمارهی شصت و دوم /دیماه هزار و سیصد و نود و

نیست که به آسیب دیدگان و شیوهی ترمیمشان بنگریم ،یا بسنده نیست که

حال خلق است ،که هر گوشهاش را کسی در کنجی میآفریند ،و هشداری به

نگاهمان را بر نهادهای متولی این یاریرسانی و ساز و کارهای رسمی و نمایان

دولتمردان و «مسئوالن» ،که اگر ناکارآمدی ،فساد سازمانی ،و شلختگی انضباطی

تبلیغاتی محدود سازیم .رخدادهای اصلی در جایی دیگر و چیزهای نوپدید در

در نهادهای رسمی به سرعت درمان نشود ،این ساختهای اجتماعی در انتخاب

فضایی دیگر در حال شکلگیری هستند و چنان که از کردار جمعی مردمان بر

طبیعی آشکار و صریحی میدان را به نهادهایی غیررسمی واگذار خواهند کرد که

میآید ،چنین شیوههایی از تمرین رفتار جمعی با یکدیگر نویدبخش و امیدوار

با آزمون و خطاهایی منتشر و نظارتی همگانی کارآمدی و شفافیت و برکناری از

کننده هستند .چون از سویی دستاوردهایی ملموس و عینی را به بار میآورند و

فساد را میجویند و در نهایت مییابند .دور نیست اگر ببینیم هرآنچه طی دهههای

از سوی دیگر نرمافزاری دیرینه و درست یعنی مهر را در بطن خود دارند .خالصه

گذشته دربارهی جایگزینی افراد مرجع برای مردم رخ داده ،به زودی دربارهی

آن که در آنچه که گذشت و میگذرد ،گوشزدی است و هشداری است به همگان.

جایگزینی نهادهای متولی نیز رخ نماید.

گوشزد کردن این نکته به شهروندان ایرانی ،که میدانی نو و پرتکاپو و سازنده در



سیمرغ/شمارهی شصت و دوم /دیماه هزار و سیصد و نود و

و بعدتر میبینیم که در روایتهای پهلوی به مفهومی آخرالزمانی دگردیسی مییابد

ردبارهی فرشگردسازی

و با خویشکاری سوشیانسها پیوند میخورد.

بخشی از سخنرانی چهارشنبه ۱۳۹۲/۶/۱۳در همایش مانتره ،انجمن زرتشتیان

 .۲نوسازی هستی ،به معنای افزودن چیزی تازه به نظم موجودِ جهان
است .یعنی کرداری است آفرینشگرانه که در سرشت ،با کنش ویژهی خداوند،
یعنی خلقت ،همسان است .مرور این مفهوم ،شعری از اقبال الهوری را در ذهن

 .۱فرشگردسازی ،از کلیدواژههای مهم فرجامشناسانهی ایرانیان باستان

تداعی میکند که:

است .مفهومی که در لغت «تازه کردن /نو ساختن» معنی میدهد و معموال در
چارچوبی غایتشناسانه به معنای «نوسازی هستی» به کار گرفته شده است .این
مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترک انسان و خداوند است ،و در میان
انسانها هم به طور خاص سوشیانسها فاعل آن هستند .نخستین ظهور این مفهوم
را در گاهان همچون شکلی غایی و خالص از کنش پاکیزه کنندهی هستی میبینیم،
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گشاید راز و خود راز است آدم

جهان او آفرید این نیکتر ساخت

مگر با ایزد انباز است آدم
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در گاهان که برای نخستین بار این مفهوم ارائه شده ،پاسخ به پرسش اقبال مثبت

 .۳پوپر در کتاب شناخت عینی دو شیوهی نگاه به هستی را از هم تمیز

است .یعنی انسان و خدای یگانه سرشتی مشترک دارند و در کنشهای اصلیشان،

میدهد .یکی را با نام ساعت و دیگری را با اسم ابر نشانهگذاری کرده است و با

یعنی نوسازی هستی و درمان کردن بیماری گیتی (پزشک هستی /اهومبیش بودن)

این کار بازیای با دو کلمهی انگلیسی همآهنگ ( )cloud/ clockکرده است.

با هم همسان هستند.

خالصهی کالمش آن است که جهان را یا میتوان همچون شبکهای از مدارهای
تغییرناپذیر و آهنینِ علیتِ خطی در نظر گرفت ،که در این حالت به ساعتی با

/

چرخ دندههای به هم چفت شده شبیه میشود ،و یا باید آن را همچون ابری متغییر

و پیچیده و غیرقابل پیشبینی فهم کرد .ساعت جهان را ماهیتی جبری ،خطی و
محاسبهپذیر میداند و مدل ابری برعکس هستی را پدیداری تصادفی ،محتمل و
غیرقطعی قلمداد میکند .مدل الپالسی و علم تجربی تحویلانگار کالسیک،

ساعتمدار است و کوانتوممکانیک و عصبشناسی جدید و دیدگاه برآمده از
بررسی سیستمهای پیچیده بیشتر تصویری ابرگونه را از جهان به دست میدهد.
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 .۴اگر جهان ساعتی از پیش کوک شده باشد و جبری آهنین بر همه جا

 .۵در گاهان که برای نخستین بار مفهوم فرشگردسازی مطرح میشود،

/

حاکم باشد ،کردارِ خودبنیاد و درونزاد ناممکن میشود و «من»ها به عروسکهایی

اشارههای روشن و صریحی به ارادهی آزاد وجود دارد و بنابراین میتوان پذیرفت

اسیرِ جریانهای علی بدل میشوند .دیدگاه ابرگرایانه دربارهی هستی این خوبی

که در آنجا با مدلی ابری از جهان سر و کار داریم .در کل مدل ساعتی از گیتی

را دارد که راه را بر ارادهی آزاد هموار میکند ،اما در مقابل با نامعتبر ساختنِ

امری دیریابتر ،از نظر علمی پیچیدهتر و مکانیستیتر ،و بنابراین از نظر زمانی

قطعیتِ برآمده از علیت ،به قاطعیت کردارها هم لطمه میزند .زیرا مردمان عادت

دیریابتر است که در ادیان کهن ایرانی به خصوص در رویکرد زروانگرایی

کردهاند قاطعانه رفتار کردن را با پیشبینیهای قطعی و اتصال محکمِ کنش و

عصر ساسانی نمود داشته است و بعدتر در عصر اسالمی در مذهب اشعری تجلی

واکنش همراه بدانند.

مییابد.
 .۶پرسش اصلی ،آن است که آیا میتوان در غیاب قطعیت ،یعنی در
جهانی ابرگونه ،قاطعانه رفتار کرد؟ یعنی آیا میتواند نظم و انسجامی از کردار

را که معموال به دنیایی جبری و قطعی منسوب میشود ،در غیاب این قطعیت
بازتولید کرد؟ این پرسش از آنجا بر میخیزد که کردار قاطعانه ضرورتی اخالقی
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دارد و ضامن پیوستگی کنشهای یک فاعل یگانه ،و زایش یک «منِ» منسجم و

 .۷فرشگردسازی کلیدواژهایست که امکان پیوند این دو امر به ظاهر

مرکزدار است .به بیان دیگر ،مسئله اینجاست که اخالق در بستر قبول ارادهی

متناقض را نشان میدهد .اگر منِ منسجم و استواری وجود داشته باشد ،قاطعیت

آزادی ممکن میشود ،که خود برای تداوم عملیاتیاش به انسجام و استحکامی

را به شکلی درونزاد و با اتکا بر محوری اخالقی خلق میکند ،بی آن که نیازی

در کردارها نیاز دارد که معموال از قطعی پنداشتن جهان ،و بنابراین جبر ،و

به تکیه کردن به قاطعیتی بیرونی و جبری گیتیانه باشد .این فرا افکندن قاطعیت

بنابراین نفی ارادهی آزاد بر میخیزد.

به درون و انکارقطعیت در بیرون ،اکسیری است که ظهور کردارِ موثر را ممکن
میسازد و بنابراین نوسازی هستی را رقم میزند .به این شکل کنش استوار و

/

دگرگون سازندهی هستی از عملهایی تکراری ،هنجارین ،جبرزده و نااندیشیده
متمایز میشود.
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 .۸/چه کرداری فرشگردساز است؟ یعنی آن کدام کردار است که به نو
شدن هستی میانجامد؟

آن کنشی که فارغ از تمام مالحظههای پیرامونی ،جدای از تمام چشمداشتها و
پیشداشتها ،انجام شود .آن کنشی که خودش برای انجام یافتناش دلیلی بسنده
باشد ،به هیچ عامل بیرونیای و خواستی فراتر از خود اشاره نکند ،و فارغ از
اظهار نظر این و آن ،و با به تعویق انداختن تمام عناصر ایدئولوژیک ،تنها و تنها
به خاطر درست بودن ،سزاوار بودن ،و پیوندش با خواستی خالص ،برگزیده شود.
چنین کرداری است که در این زمینهی یکنواخت و تیره و تار از کردارهای
تکراری و ناخالص ،میدرخشد و دگرگونی میآفریند و هستی را نو میسازد.
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/

/

از نقاشیهایم

شاپور اول ساسانی
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است که در عربی به اسف (به معنای تکسف خوردن) تبدیل شده است .چنان که
مثالً میبینیم راشل پس از زادن یوسف میگوید که خداوند با بخشیدن این فرزند

بخشی از کتاب «اسطورهی یوسف و افساهنی زلیخا»

به او سرزنش دیگران را از او دفع کرد (اسف) .متن یهوه این نام را به ریشهی
یسف مربوط میداند که در تورات بارها در معنای «افزودن و زیاد کردن» به کار
گرفته شده است .بر این مبناست که وقتی راشل یوسف را زاد ،او را یوسف نام

گفتار پنجم :تصویر مرد پاکدامن

نهاد و از خداوند خواست تا پسر دیگری نیز به آن بیفزاید.

این تفسیر دوم درستتر مینماید ،چون کاربرد این ریشه در تورات بیشتر چنین
نام یوسف در عبری به صورت یوسِف (יֹוסֵ ף) ثبت شده که ژوزف ،یوزف،

مضمونی را منعکس میکند .مثالً وقتی راشل از یعقوب باردار شد فرزندی به

جوزپه ،و جوزف خوانشهای مشهور دیگرش در زبانهای اروپایی هستند .این

فرزندانش افزوده شد و این احتماالً مبنای نام یوسف بوده است .در «سفر الویان»

نام در اصل یعنی «یهوه میافزاید» .در خودِ تورات دو ریشه و تفسیر متفاوت از

میبینیم که افزوده شدن یکپنجم (خمس) به اموالی با همین فعل بیان شده است.

نام یوسف به چشم میخورد .در متن الوهیم میبینیم که نام یوسف به ریشهی

همچنین افزوده شدن پنجاه سال به عمر کسی نیز با همین فعل بیان شده است.

إسف مربوط دانسته شده که «برطرف کردن و دور ساختن» معنی میدهد و همان

ناگفته نماند که در تورات انجام دادن دوبارهی یک کار نیز با همین کلمه توصیف
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شده است .چنان که مثالً در مورد ازدواج مجدد یا دوباره سخت شدنِ دل فرعون

یکی از قهرمانان بسیار کهن روایتهای مصری را بازجست که خصلتهایی

میبینیم.

کامالً آفریقایی دارد.

در روایت ایرانیِ داستان یوسف و زلیخا ،زن وسوسهگر با چرخشی معنایی به

بلروفون در منابع یونانی تا حدودی این خواص را حفظ کرده است .او نیز با

قهرمانی تبدیل شده که تقریباً واژگونهی تصویرش در متن تورات است .بازنماییِ

خدایان در ارتباط است ،با جانورانی مانند شیرـ بز و اسب بالدار درگیر است ،و

قهرمان پرهیزگار نیز در ورود به این زمینه دستخوش دگرگونی شده است ،اما

در نهایت با نیش خرمگسی به فالکت میافتد .با وجود این ،رخسارهاش بیشتر

این دگردیسی به این اندازه چشمگیر نیست.

پهلوانی جنگاور است تا مردی پاکدامن و تقریباً زاهد ،چنان که در داستان باتا

در روایت دو برادر مصری ،باتا مردی است که آشکارا با خدایان و نیروهای

میبینیم.

جادویی مربوط است .او مرگ خویش و چگونگی اعالم شدن این خبر به آنپو را

یوسف در تورات بیشتر به روایت مصری نزدیک است ،تا یونانی .او بر

پیشبینی میکند و با دخالت خدایان از خطر آنپو میگریزد و زنی زیبارو را به

فن خاص کاهنان مصری یعنی تعبیر خواب تسلط دارد و به این ترتیب سرنوشت

دست میآورد .در تناسخهایی پیاپی به گاو و درخت بدل میشود و آلت نرینهاش

خویش را رقم میزند .او همواره با رویاهایی جفت سروکار دارد .نخست کرنش

را به گربهماهی و قلبش را به درخت کاج میبخشد .در تصویر باتا میتوان سیمای

پشتههای خرمن برادران و سجدهی یازده اختر را در رویا میبیند ،که او را از
خانه آواره میکند و باعث میشود تا به چاه افکنده شود .بعد دو رویای زندانیان
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را داریم که یکی نیک و دیگری شوم است .این رویاها کمک میکنند تا فرعون

بنابراین نخستین عنصرِ چشمگیر در داستان یوسف ،بعد از پاکدامنی

از وجود او خبردار شد و از زندانی چاهآسا رهایی یابد .بعد ،باز با خوابهای

مثالزدنیاش ،تواناییاش برای تعبیر رویاست .در تورات او هیچ قدرت جادویی

دوگانهی فرعون روبهرو میشود که هفت گاو و هفت خوشه را نشان میدهد و

دیگری ندارد .خدا چندان با او سخن نمیگوید و دخالتی در زندگیاش نمیکند،

به بروز قحطی داللت میکند .با تعبیر این خوابهاست که یوسف به مرتبهی

و کامالً او را به حال خود وا نهاده است .او بیشتر به دلیل چیرگی بر فن تعبیر

عزیز مصر برکشیده میشود.

خواب است که از یک مرحله از زندگیاش به مرحلهی دیگر راه مییابد .آنجا
که این توانایی شکلی رسمی به خود میگیرد ،یعنی در آن لحظه که یوسف از

زندان خارج میشود و برای رفتن به دربار فرعون آماده میشود ،میبینیم که
«ریش و موی خود را میتراشد و لباسی مناسب در بر میکند» .این بدان معناست
که از سنت تنظیم بدنِ اقوام کنعانی میگسلد و به شیوهی مصری میگرود .تفاوت

عمدهی مردم کنعانی و عبرانی با مصریان آن بود که گروه نخست ریش و موی
بلند داشتند و رداهای بیابانگردان را میپوشیدند ،در حالی که مصریان ریش و
موی خود را پاک میتراشیدند و معموالً لنگ بر تن داشتند .به این ترتیب ،یوسف
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وقتی به نزد فرعون رفت از کنعانی بودنش دست برداشت و مصری شد .این

ترجمه کرده است :مردی که اسرار را میداند .یوسفوس نوشته که این کلمه در

لحظه همزمان بود با پذیرفته شدنش در دیوانساالری فرعون ،و رسمیت یافتن

مصری «بنیانگذارِ اسرار» معنی میداده است .ژروم آن را نجاتدهندهی جهان

چیرگیاش بر فن تعبیر خواب .به همین دلیل هم وقتی بعدتر برادرانش نزد او

معنی کرده و یوبلونسکی هم همین تعبیر را پذیرفته است .این تفسیر از ترجمه

رفتند ،او را نشناختند .چون نه تنها در ظاهر به مصریان شبیه شده بود ،که با

کردنِ انخ مصری (یعنی جاویدان و زنده) به عوالمِ عبری (یعنی عالم و جهان)

مترجم با ایشان سخن میگفت ،یعنی آشکار نمیساخت که زبان عبری میداند.

نتیجه شده که نادرست است.

در تورات بر مصری شدن یوسف در این هنگام تککید روشنی وجود دارد .گفته

مصرشناسان معاصر تالش زیادی صرف کردهاند تا ریشهی مصری این

شده که چون او هفت سال فراوانی و بعد هفت سال قحطی را پیشگویی کرده

نام را تشخیص دهند .توافق عمومی آن است که نیمهی دوم این اسم یعنی پَعنیخ

و راهی یافته بود تا مصریان از قحطی برهند ،به مقام وزیر فرعون برکشیده شد و

همان پ ـ آنخ ( )،p-ônḫمصری به معنای زندگی و حیات است .اشتایندورف

در این هنگام سی سال داشت .چندان که فرعون همهی کارهای خویش را به او

این کلمه را به شِ(د) ـ پ ـ نوتِ(ر) ـ عِف ـ آنخ (ṣe(d)-p-nute(r)-ef-

سپرد و ردایی کتانی بر تنش پوشاند و انگشتر خود را به وی سپرد و طوقی زرین

)onḫمصری برگردانده و آن را چنین ترجمه کرده« :خداوند میگوید و او

در گردنش افکند .آنگاه نام او را به مصری «صَفنات پَعنیخ» (צָ פְ נַת פַ עְ נֵחַ ) نامید.

زندگی میکند» .این تبارشناسی همچنان یکی از محتملترین تفسیرها در این

این نام طنینی مصری دارد ،اما ریشهاش مشخص نیست .ترگوم بابلی آن را چنین

زمینه است .شکل ثبتشده در تورات هفتاد تنی ( )Ψον[/Ψομ]θομφανήχ
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چندان متفاوت با اصل عبری است که احتماالً به خاطر خطای نسخهبرداران به

و وسوسهی بانو را به شکلی متوازن روایت کردهاند و همچنان یوسف را به عنوان

این شکل درآمده است .بنابراین در چارچوب تورات یوسف در دورهی دوم

شخصیت اصلی داستان حفظ کردهاند ،در حالی که در متنهای ادبی و

زندگیاش و زمان اقتدارش به مردی کامالً مصری تبدیل شده است.

منظومههای پارسی کم کم زلیخا به قهرمان اصلی تبدیل میشود و داستان حسد
برادران کمرنگ میشود.

یوسف در متنهای پارسی از این نظر با تصویر یادشده تفاوت دارد که
هویت مصری خود را یکسره از دست نهاده و ماهیتی ایرانی پیدا کرده است .به

برای تکیید این سخن ،کافی است روایت یوسف و زلیخاهای جامی،

عنوان نمونه میتوان به اثر مال مسکین هروی اشاره کرد .این مرد از نویسندگان

خاوری شیرازی و بیگدلی را با آنچه در تفسیرهای متقدم میبینیم ،مقایسه کنیم.

قرن یازدهم هجری قمری است و کتابی در هفتصد و هفتاد صفحه تنها در شرح

در تفسیرها بر دشمنی برادران با یوسف بسیار تککید شده و نام و نشانِ ایشان و

سورهی یوسف پرداخته است و او را کامالً به شخصیتی ایرانی تبدیل کرده است.

کردارهایشان به دقت شرح داده شده است .در حدی که میدانیم که شمعون،

مثالً در جای جای این کتاب از قول شخصیتها اشعاری فارسی خوانده میشود

که تندخوترینِ برادران بود ،آن کسی بود که یوسف را کتک زد و لباسهایش را

و شاخوبرگهای داستانی و معجزهها نیز فراوان به اصل داستان افزوده شدهاند.

درآورد و او را به چاه انداخت .او همان کسی بود که بعدها وقتی قرار شد یکی

چنان که گذشت ،در دو شاخهی متنهای ایرانی دربارهی یوسف ،نوعی واگرایی

از برادران در مصر همچون گروگانی بماند ،بر حسب قرعه برگزیده شد و نزد

در مورد عناصر داستانی دیده میشود .تفسیرهای قرآن هر دو بخشِ حسد برادران

برادرش ماند و از نیکوکاری یوسف برخوردار گشت .آن برادری که میگفت
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یوسف را بکشید ،روبین بود که از همه نیرومندتر بود ،اما یهودا او را مانع شد.

چاه افکندند ،گرگی را گرفتند و نزد یعقوب بردند و گفتند این برادرمان را خورده

وی بزرگترین پسرِ یعقوب بود و مردی خشمگین و تندخو بود .چندان که وقتی

است .پس یعقوبِ عزادار وی را مخاطب قرار داد و پرسید که چرا پسر مرا

بر کسی خشم میگرفت آرام نمیشد تا آن که خونی بریزد یا یکی از همخونانش

خوردهای؟ و گرگ به زبان درآمد و گفت که جانوران درنده از خوردن پیامبران

دستش را بر پشتش بنهد .سورآبادی میگوید او چندان خشمآور بود که در حالت

منع شدهاند! یعقوب بعد از آن در غم او بسیار عزاداری کرد و در کنعان صومعهای

غضب موهای بدنش از جامهاش بیرون میزد! یهودا همان کسی بود که برادران

ساخت که ،به خاطر زاریهای فراوانش در آن ،به بیتاالحزان شهرت یافت.
/

را از کشتن یوسف بازداشت و گفت که به چاهش بیندازند و یوسف سه روز در

بن چاه باقی ماند.
افکنده شدن یوسف به چاه نیز در تفسیرهای قرآن با ذکر معجزههای
فراوان گره خورده است .کشف االسرار داستان افتادن یوسف به چاه را با

آبوتابی بسیار روایت کرده است .از دید وی چاهی که یوسف در آن افتاد را
سام بن نوح کنده بود ،و وقتی یوسف در آن افتاد از کفش سنگی رویید تا وی
را نگه دارد و در آب غرق نشود .همچنین گفتهاند که وقتی برادران یوسف را به
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بیرون کشیده شدن یوسف از چاه و فروخته شدنش به کاروان مصر نیز

میگیریم که همان مِدانیها هستند ،و اینها همه قبایل و قومیتهای گوناگون

به همین ترتیب با افزوده شدن جزئیاتی افزونتر بازگو شده است .در تفسیرهای

ساکن کنعان بودهاند .در نهایت به بردهفروشان مصری میرسیم که یوسف را به

یهودیان اروپایی بر تورات نشانی از این داستانهای افزوده دیده نمیشود.

پوتیفار فروختند .به این ترتیب ،یوسف در دوران بردگیاش پنج بار دست به

مفسران یهودی عهد عتیق بیشتر به دقیقتر ساختن مفاهیم و تدقیق متن تورات و

دست چرخیده است .ربی یهودا به چهار بار خریداری شدن وی قایل است ،اما

روشن ساختن مفهوم گزارهها تمرکز داشتهاند ،تا داستانپردازی در مورد

رَو هونا معتقد است فروخته شدن وی به مصریان و فروش او به پوتیفار دو

شخصیتها و موقعیتها .از این روست که مهمترین شرحی که در مورد به چاه

جریان جداگانه بوده و بنابراین به پنج بار خریداری باور دارد.

افتادن یوسف وجود دارد ،به ربی یهودا و رَوْ هونا مربوط میشود که اعتقاد

این در حالی است که شمار خرید و فروخته شدن یوسف در متنهای اسالمی

دارند که یوسف در کل پنج بار فروخته شده است.

اهمیت چندانی ندارد .در مقابل ،بیشتر مفسران قرآن به شخصیتها و موقعیتها

در متن تورات ابتدا به این که یهودا یوسف را فروخت اشاره شده ،بعد در آیهی

توجه کردهاند .مثالً بحث اصلی دربارهی این بوده که چه کسی یوسف را به

 ۲۵گفته شده که خریداران اسماعیلی (ییشماعِلیم) بودند .آنگاه در آیهی ۲۸

کاروانیان فروخت؟ یکی از برادرانش ،یا رهگذرانی که با کاروانی از آنجا

میخوانیم که «عناشیم میدیانیم سوخریم» ،که به این ترتیب سخن از خریداران

میگذشتهاند؟ میبدی ،با همان خالقیت سزاوار تحسین ،جزئیات بسیاری را به

میدیانی هم در میان است .در آیهی  ۳۶از گروه دیگری به نام معدانیم خبر

دست داده است .او میگوید که کاروانساالری به نام مالک بن ذعر بن مدیان
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بن ابراهیم خلیل با شنیدن بوی خوش یوسف که از چاه به بیرون میتراوید ،او

است ،و به خاطر خوانش نادرست به این شکل درآمده است .ناگفته نماند که

را یافت و از چاه خارج کرد .آنگاه یهودا ،که هر روز برای یوسف در چاه غذا

شکلِ اولیهی نگارش این کلمه در قرآنهای کوفی دقیقاً به همین ترتیب است.

میبرد ،سر رسید و دید که کاروانیان یوسف را از چاه بیرون کشیدهاند .پس

اما چون عیبن در عربی معنای درستی ندارد ،آن را به صورت غیبن نقطهگذاری

برادرانش را خبر کرد و به سراغ ایشان رفتند و گفتند که یوسف غالمی بدخو و

کرده و غیابن خواندهاند ،که به تدریج نوشتنش نیز به همین شکل درآمده است.

فراری است و او را به بهایی اندک به ایشان فروختند.

لوکزنبرگ معتقد است که همان شکل اولیهی عیبن درست است.
/

حال که بحث به ماجرای چاه رسیده ،خوب است اشارهای کوتاه به

اصطالح «غیابن الجبَ» داشته باشیم که در روایت قرآنی از داستان یوسف زیاد
تکرار شده و به بُنِ چاه ترجمه شده است .در مورد الجب تردیدی وجود ندارد
که مترادف با چاه و سرداب است .اما غیابن در اینجا معنای دقیقی را به ذهن

متبادر نمیکند .طبری این ترکیب را «بن چاه» ترجمه کرده و همهی مفسران
بعدی همین معنا را پذیرفتهاند ،اما چنین مینماید که او نیز بنا بر بافت آیه این
معنا را جعل کرده باشد .لوکزنبرگ معتقد است که این کلمه در اصل عُیربن بوده



سیمرغ/شمارهی شصت و دوم /دیماه هزار و سیصد و نود و

این کلمه ،در واقع ،سریانی است و در این زبان به صورت abiwE

در متن تورات ،چاهی که یوسف در ابتدای کار بدان گرفتار میشود و

(عویرابا) رواجی تام دارد .این کلمه «ظلمت و تاریکی» معنا میدهد .کاربرد آن

زندانی که بعد از رویارویی با زلیخا تجربه میکند ،دو سوی یک سکه دانسته
شدهاند .چون چاه در عبری زندان هم معنی میدهد و انگار ما در اینجا با پیامدِ

در ترکیبهایی مانند ( lwis d hbwEعوبراه دا ـ شیول) ــ یعنی «اعماق

همسان و ناخوشایندِ دو عنصر اصلی داستان روبهرو هستیم .یعنی هم مهرِ زنانه

جهنم» ــ و ( aqimE abwEعوبره عُمیقِه) ــ یعنی «چاه عمیق ،هاویه» ــ با

و هم کین مردانه بر یوسف تکثیری مشابه دارد و او را اسیرِ زندان/چاه میکند.

کاربرد قرآنی این کلمه کامالً یکسان است .از این رو ،تفسیر طبری در مورد این

در متنهای ایرانی این تناظر میان چاه و زندان درک شده ،اما با دو تفسیرِ کامالً

واژه درست است ،هر چند به غیابن مربوط نمیشود ،که مربوط به عیبن است.

ی
متمایز به اموری گیتیانه یا مینویی منسوب شده است .از سویی دیدگاه نوافالطون ِ
ناگفته نماند که در سریانی از همین ریشهی ( bEعاب) ،کلمهی ( biEعَیِّب)

عارفانه چاه و زندان یوسف را به بندِ تن و ظلمت جهان مادی تشبیه کرده و

نیز وجود دارد که همریشه و مترادف است با واژگانی مانند غیب (در معنای

هبوط در آن را زمینه و ضرورتِ عروج به عالمِ معنا ــ کاخ فرعون! ــ دانسته

پنهان) ،عَیَب (در معنای عیبجویی کردن) ،و غَیَم (در معنای پوشاندن) که

است .در این تعبیر ،یوسفی که به چاه یا زندان میافتد و هر بار با ارج و عظمت

کلمات غم (اندوه) و غامن (ابر و دود) از این آخری مشتق شدهاند.

از آن خارج میشود ،به جمشیدی شباهت دارد که برای آوردن جام جم به جهان
زیرین میرود و مدتی در آنجا اقامت میکند.
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در کنار این تفسیر رمزی ،برداشت عینی و علمیای هم از این داستان در دست

هم شرحی وجود دارد و توسعهی کشاورزی در این ناحیه را به او مربوط

داریم .یعنی جغرافیدانان و جهانگردان کوشیدهاند تا اشارههای این داستان را به

دانستهاند.

نقاطی واقعی و محسوس در جهان خارج منسوب سازند .به شکلی که در برابر

در متنهای پارسی یوسف نیز مانند زلیخا به دلیل پیوند خاصی که با

تفسیر مینویی از چاه و زندان ،شرحی گیتیانه از آن نیز وجود دارد .مثالً استخری

مفهوم میل برقرار میکند ،پرآوازه شده است .در تفسیرهای قرآن ،نخستین

نوشته که محل زندگی یعقوب در قریهی نابلس بوده و چاه یوسف در میان این

معجزهها در مورد وی زمانی رخ میدهد که آماج عشق زلیخا واقع میشود ،مثالً

قریه و دهکدهی سنجل واقع بوده و در زمان وی زیارتگاه مردم بوده است .آثار

وقتی بار نخست زلیخا یوسف را متهم کرد ،معجزاتی رخ داد مانند این که کودک

البالد و اخبار العباد محل زندگی اولیهی یعقوب و جایگاه چاه یوسف را در اردن

هشت روزه یا هشت ماههی فرعون زبان گشود و گفت« :ال اهلل اال اهلل ،یوسف

و در نزدیکی بحرالمیت دانسته است .همچنین در این کتاب زندان یوسف را در

بیگناه است!» .

دخمهای باستانی در جیزه واقع دانستهاند .از خواندن آثار البالد معلوم میشود

تفاوت در اینجاست که زلیخا به دلیل پذیرفتن میل و غرقه شدن در

که در قرن هفتم ،که زکریای قزوینی این کتاب را مینوشته ،مردم مصر آباد شدن

عشق بود که نامدار شد ،و یوسف به خاطر امتنناع از آن و پرهیز از میل جنسی

ناحیهی فیوم و کنده شدن آبراهها و مخزنهای آب در این ناحیه را از کارهای

شهرت یافت .ارتباط دو سویه و متضاد این دو با میل جنسی و با تنِ دیگری ،به

یوسف پیامبر میدانستهاند .در مورد فعالیتهای عمرانی وی در احسن التقاسیم

خوبی در تفسیرهای قرآن بازنموده شده است .در فرهنگ ایرانی و اسالمی او
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نماد کسی است که بر نفس اماره غلبه کرده است ،و این همان «خودِ دارندهی

این نفس اماره نیرویی درونی است که میل و خواستِ وابسته به تن را

میل» است که در نگرش شریعتمدار و زاهدانهی اسالمی بسیار نکوهیده شده

تنظیم میکند .چنان که تفسیر طبری نیز گفته ،اصل کلمه به تن یا خویشتنِ

است .سورهی یوسف یکی از معدود سورههای قرآن است که در آن عبارت نفس

فرماینده و امرکننده داللت دارد ،و شاید برای آن که به آن طنینی منفی بدهند،

اماره در پیوند با شخصی با نام و نشان مشخص به کار رفته است .نفس اماره

عبارت بالسوء را نیز بدان افزودهاند تا نشان دهند میل و خواستِ مزبور چیزهای

(بالسوء) در آیهی  53سورهی یوسف را طبری چنین ترجمه کرده« :تنفرماینده

بدی را آماج میکند .یوسف به عنوان موضوع میل و شهوت ،هم برانگیزانندهی

(به بدی)»  .میبدی در همین مورد نوشته« :نهمار بد فرمایست»  .و نهمار در

نفس اماره در دیگران است و هم خود در مقام یک انسان آن را همچون نیرویی

فارسیِ قدیم یعنی بسیار ،بینهایت ،و عظیم.

درونی در نفس خویش دارد .از این رو ،رابطهی یوسف با نفس اماره دو سویه
است .او برانگیزانندهی این میل در دیگری ،و سرکوبکنندهی آن در خویشتن
است.

برانگیزاندن میل و تحریک نفس اماره در دیگری همواره به آسیب و لطمه
منتهی میشود .زلیخا به خاطر عشق یوسف رسوا شده ،و به سرعت پیر و فقیر
میگردد .یعقوب به خاطر مهری که به او دارد در فراقش آنقدر میگرید تا نابینا
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میشود ،و زنان مصری با دیدن وی دستان خویش را میبرند .شاید این صحنهی

دارد با لفظ عبریِ شکینا و عبارت قرآنی سکینا که دقیقاً مترادف است با فره

رویارویی یوسف و زنان مصری بهترین مثال از پیامدِ برانگیخته شدنِ نفس اماره

ایزدی .یعنی همان طور که ایرج و سیاوش به دلیل برخورداری از فره ایزدی

باشد .زنان مصری او را برای نخستین بار میبینند ،و آشنایی یا ارتباطی هم با وی

انگشتنما و متمایز از دیگران هستند ،یوسف نیز به خاطر داستان جلوهای آسمانی

ندارند ،یعنی قرار نیست بعدتر نیز با او روبهرو شوند .با وجود این ،همگی دستان

و نوری االهی در چهرهاش موضوع میل و عشق قرار میگیرد ،هر چند این فره

خود را با چاقو میبرند .در قرآن برای اشاره به این چاقو کلمهی «سکیناً» به کار

(سکینا) به چاقویی (سکینا) تبدیل میشود که به عاشق زخم وارد میکند.

گرفته شده .این واژه تنها یکبار در آیهی  31سورهی یوسف به کار رفته است.

یوسف نه تنها با برانگیختن میل در دیگران به ایشان آسیب میزند ،که با سرکوب

آن را از שכינ (سکین) آرامی به معنای چاقو مشتق دانستهاند .این واژه در

میل در خویشتن نیز گرفتارِ لطمه و رنج میگردد .در بار نخست یوسف به خاطر

زبانهای گوناگون نفوذ کرده است .در عبری ׂשכינ (سکین) ،در مندایی ׂשכינא

همین فرهمندی به چاه میافتد و در بار دوم که به مردی بالغ و انتخابگر تبدیل

(سکینا) ،در سریانی ( aniksسکینا) ،در پهلوی (سکینَه) و در یونانی 

شده ،به دلیل سرباز زدنِ خودمختارانه از این میل به زندان میافتد .در زبان عبری

(سوکینِه) همه از این ریشه برخاستهاند .بنابراین دور نیست اگر بپذیریم که راه

چاه و زندان داللتی همسان داشتهاند .از این رو ،در این مورد نیز ،مانند قضیهی

یافتن آن به عربی نیز از مجرای آرامی ـ سریانی انجام پذیرفته است .چاقویی

رویاها ،با ساختاری جفت روبهرو هستیم.

(سکینا) که زنان مصری با آن دست خود را میبرند ،از نظر آوایی شباهتی هم
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پیش بردند و یهودیان که بدنهی جمعیتشان در تیسفون و همدان متمرکز شده
بود همین سیستم را در غرب تا اسپانیا و فرانسه توسعه داده بودند .مهمترین

چکیدهی سخنرانی یلدا

کاالی ایرانی که در راه ابریشم انتقال مییافت و اغلب از چشم پژوهشگران پنهان

مراسم شب یلدا ،انجمن نجوم ایران،

مانده است ،دین بود .دین مانوی سغدی و بودایی مهایانه در نسخههایی که در

دانشکدهی فیزیک دانشگاه تهران ،چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۹

ایران شرقی تکامل یافته بودند ،در اواخر این دوران چین را در خود غرقه کردند
و دین مسیحی ،مهرپرستی و مانوی بابلی که آیینهای ایران باختری بودند در

در فاصلهی قرن سوم پیش از میالد تا قرن چهارم میالدی سه دولت

جهت مقابل رومیان را فریفته ساختند و دوتای اولی به کیش رسمی امپراتوران

بزرگ بر پهنهی زمین وجود داشت که عبارت بود از شاهنشاهی ایران ،امپراتوری

روم بدل گشتند .در جریان این تبادل فرهنگی و سوار بر این گسترهی تجاری راه

روم و امپراتوری چین .از ابتدای این دوران ایرانیان شبکهی راه ابریشم را شکل

ابریشم بود که مفهوم هفته که ابداعی ایرانی بود ،توسط مبلغان مانوی در سراسر

داده بودند و اتصالی اقتصادی و فرهنگی در میان این سه دولت پدید آورده

جهان پراکنده شد ،و سال خورشیدی و جشنهای چهارگانهی فصلیاش (نوروز،

بودند .دو قوم کهن ایرانی کارگزاران این بازار جهانی بودند .سغدیها که سمرقند

مهرگان ،یلدا و تیرگان) نیز در اشکال گوناگون در همه جا رواج یافت.

و بخارا شهرهای بزرگِ بعدیشان بود ،شاخههای راه ابریشم را در شرق تا پکن
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در این میان امروز یلدا از شهرتی بیش از بقیه برخوردار است .چرا که
رومیان مسیحی سالروز زایش عیسی مسیح را در آن قرار دادند ،و بعد از سپری
شدن عصر خونین فتوحات غارتگران اسپانیایی و پرتغالی و به دنبال جهانگیر
شدنِ استعمار اروپاییان ،این رسم ماهیتی جهانگیر پیدا کرد و به نوعی آغاز سال
نو یا کریسمس (یعنی زایش مسیح) در مقیاسی بینالمللی دگردیسی یافته است.
تردیدی نیست که یلدا با تاریخ زندگی حضرت مسیح ارتباطی ندارد .در

واقع عیسی مسیح تاریخی شخصیتی به نسبت مبهم و به اعتبار اسناد ،گمنام است
که حتا سال زایشاش هم به دقت دانسته نیست و مبدأ تاریخی امروزین میالدی

با این همه این را میدانیم که کریسمس که در سنتهای متفاوت مسیحی

هم آغازگایش زایش وی دانسته میشود ،به احتمال خیلی زیاد بین چهار تا شش

زمانش اندکی پس و پیش هم میشود ،کمابیش با جشنی باستانی و ایرانی تقارن

سال خطا دارد و سال تولد پیامبر ترسایان را نشان نمیدهد .از این رو هیچ گواه

دارد که یلدا یا چله خوانده میشود .این روز در ایران زمین در آیین مهر اهمیت

و سند معتبری نداریم که نشان دهد حضرت مسیح در روز کریسمس زاده شده

داشته و با واسطهی مهرپرستیای که از آناتولی به روم منتقل شده ،در این قلمرو

باشد.
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رمزگان نهفته در شب یلدا را تا حدودی با تحلیل اسم ماههای ایرانی

رواج یافته و بعدتر که رومیان مسیحی شدند ،همچنان ارجمند باقی مانده و به

میتوان درک کرد .در نگاه اول اینطور به نظر میرسد که شب زایش مهر باید

زادروز پیامبر ناصری انتساب یافته است.
برای فهمیدن معنای شب چله در فرهنگ ایرانی و دانستن این که چرا

در ماه مهر یا شاید در گرمترین و «خورشیدزدهترین» هنگامِ سال واقع شده باشد.

ایرانیان بلندترین شب سال را جشن میگرفتهاند و چرا آن را یلدا نامیدهاند ،باید

یعنی قدری نامنتظره است که شب زایش مهر را در تیرهترین لحظهی سال و

نخست به بستر اسطورهشناسانهی موضوع نگاهی بیندازیم.

طوالنیترین دوران تاریکی و آغاز سردترین ماههای سال در نظر گرفتهاند .اما

در جهان باستان ،دقیقترین نظام گاهشماری را ایرانیان ابداع کرده بودند و در

اگر منطق پشت اسطورههای حاکم بر گاهشماری ایرانی را دریابیم ،این شگفتی

ضمن این تنها تقویم دینی هم بوده که با گردش اختران و ضرباهنگهای فصلی

از میان میرود.

پیوندی نزدیک و علمی برقرار میکرده است .شب چله یا شب یلدا به اصطالح

آذر که نام سومین ماه پاییز است ،عنصر آتش مینویی را نمایندگی میکند و نام

در انقالب زمستانه واقع شده است .یعنی شبی است که آخرین روز آذرماه را به

ایزدی یا فرشتهای بوده که در هر دو سنت زرتشتی و پیشازرتشتی مقدس و مهم

اولین روز دیماه متصل میکند ،و از این رو مَفصلِ میان پاییز و زمستان است.

شمرده میشده و آتش مقدس در آتشکدهها را جلوهاش میدانستهاند .در مقابل

سنت ایرانی چنین میانگاشته که ایزد مهر ،که خورشید تجلی آن است ،در این

دی که ماه پس از آن است و آغازگاه زمستان را نشان میدهد ،در هر دو سنت

شب از مادری که کوه یا دریاست زاده میشود.

پلید و اهریمنی قلمداد میشده است .دی در اصل همان «دیو» یا «دَئِوَه»ی هندی
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باستان است که در ایـرانزمین داللتی منفی و نکوهیده داشته است .این نام بر

اهورامزدا و نور دانسته میشده و سرودهای مربوط به ستایش آذرِ اهورمزدا ،در

سردترین و تیرهترین ماه زمستان نهاده شده و همان است که هخامنشیان آن را

یشتها و یسنهها چندان پرشمار هستند که تا دیرزمانی غیرزرتشتیان ایشان را به

«اَنامَک» ،یعنی بینام ،میخواندند .بنابراین این ماه از همان ابتدا به موجودی پلید

آتشپرستی متهم میکردند .بنابراین تقابلی برقرار میشود میان آذرماه و دیماه،

منسوب بوده که با لقبِ عمومیِ «دیو» شناخته میشده و آوردنِ نامش تابو بوده

که یکی نشانهی آتش و نور و تقدس است و دیگری نماد تاریخی و ظلمت و

است .در اوستا تنها یک متن را داریم که در آن یک دیو هند و ایـرانی ستوده

سرما و نیروهای اهرمنی.

شده و آن هم رامیشت است .رامیشت به ستایش «وای» اختصاص یافته که در

اسطورهی ایزد مهر که شب یلدا داستان زایش وی را روایت میکند ،به

متون ودایی یک دیو است و در ایـرانزمین هم دو سویهی اهورایی و دیوگونه

ایزدی ویژه اشاره میکند که از سویی نمایندهی عشق و محبت است و از سوی

پیدا کرده است .بنابراین با ضریب اطمینان باالیی میتوان حدس زد که دیماه

دیگر پیمان بستن و عهد نگه داشتن و راستگویی را نمایندگی میکند .مهر

نیز از زمرهی ماههای یشتی بوده و به وایِ دیو تعلق داشته است .به ویژه که این

واسطهی بستن پیمانهاست و نمادش که حلقهایست را هنوز هم زنان و مردان

ماه ،سردترین مقطع زمستان و زمانِ وزش سهمگینترین بادها نیز هست.

هنگام عقد ازدواج در قالب انگشتری میان خود رد و بدل میکنند .مهر در ضمن

اگر دیو  /دی را نماد وای و مربوط به سویهی اهریمنیِ سال بدانیم ،آذرِ

داور میان جنگاوران هم هست و کیفردهندهی دروغزنان و عهدشکنان است .در

مقدس را نیز میتوانیم نماد اهورامزدا بگیریم .آتش مقدس در ایـران باستان نماد

روایتهای ایرانی مهر داوری است که بر نبرد اهورامزدا و اهریمن نظارت میکند
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و در آخرالزمان همان نیرویی است که با نشان دادن آخرالزمان ،برنده شدن

اعماق کوهی باشد ،یا ژرفای تاریک اقیانوسی بزرگ ،و این تصویری بوده که از

خداوند و شکست شیطان را ممکن میسازد.

طلوع خورشید از افق دریا یا پشت کوه برساخته شده است.
با این مقدمه میتوان دریافت که چرا زمان زایش مهر را در تاریکترین
شب سال قرار دادهاند .از سویی این تاریکترین نقطهی زمان کرانمند است که
به تاریکی ژرفای دریا یا غار کوهستانی شباهتی دارد ،از سوی دیگر پس از گذر
از این نقطه است که طول روز به تدریج بیشتر میشود .یعنی مهر یا خورشید

پس از طی شدن شب چله به نوزادی بیرمق میماند که کم کم میبالد و رشد
مهر در ضمن در قالب پدیدارهایی گیتیانه نیز تجلی مییابد .مشهورتر از

میکند و بر گرمای خود میافزاید .تا آن که پس از گذر از زمستان در نوروز بالغ

همه که در عرفان ایرانی ماندگار شده و در شعر حافظ و موالنا فراوان مورد

میشود و احیای زندگی گیاهی را ممکن میسازد .با این پشتوانه است که شب

اشاره است ،عشق میان زن و مرد یا مهر میان خویشاوندان و دوستان است .تجلی

میان آذر و دی را ،که به نقطهی رویارویی هورمزد و اهریمن شباهت دارد ،با مهر

اختری مهر هم خورشید است ،و فرض بر آن بوده که مهر در چهرهی

مربوط دانستهاند و آن را یلدا نامیدهاند ،که واژهایست سریانی به معنای زایش ،و

خورشیدیاش از دل ظلمت زاده میشود .این ظلمت میتوانسته غاری تیره در

همریشه با کلمهی تولد و میالد و والدت.



سیمرغ/شمارهی شصت و دوم /دیماه هزار و سیصد و نود و

س :آقای دکتر از اسامی و ترتیب نام کتابها شروع کنیم ،بعد برویم سراغ
مباحث کلی کتابها و فهرستوار بر فصلها و عناوین مروری کنیم.

چکیدهی سخنرانی یلدا

ج :مجموعه اسطورهشناسی ایرانی در واقع ردهای از کتابهایم است که
در پی طرحی پژوهشی تدوین شده و من به پشتوانه نظری آن اشاره میکنم .من

گفتگو دربارهی مجموعه کتابهای اسطورهشناسی،

یک سیستم نظری در چارچوب سیستمهای پیچیده ) )CSTدارم که به مدل

روزنامهی جامعهی فردا ،چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۲

زروان مشهور است .که بر مبنای این مدل در حوزه اسطوره و تاریخ و فلسفه را

(مصاحبهگر :افسانه فرقدان ،نگارهها :الهه امیری)

برای بازسازی قلمرو تمدن ایران بهکار گرفتم .در حوزهی اسطوره نتیجهاش این
کتابهایی شده است که االن میخواهیم دربارهاش حرف بزنیم .پنج جلد که تا
االن منتشر شده-۱ :اسطورهشناسی پهلوانان ایرانی-۲ ،اسطورهشناسی ایزدان

ایرانی-۳ ،اسطورهشناسی آسمان شبانه-۴ ،اسطوره آفرینش بابلی و -۵اسطوره
یوسف و افسانه زلیخا.
س :اینها همه در بستر علم اسطورهشناسی نوشته شدهاند؟
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ج :بله ،اسطورهشناسی یک علم نظاممند محسوب میشود .مثال

معتقدم که ما یک روششناسی عمومی و یک سرمشق نظری روشن الزم داریم

اسطورهشناسی یونان-روم داریم که به آن مطالعات کالسیک میگویند،

که مثال روشن بگوید اگر متون پورانَههای هندی جزء متون و اساطیر ایرانی

اسطورهشناسی خاور دور که هسته مرکزی آن اساطیر چینی و اساطیر شینتو و

نیست ،چرا نیست؟ یا متون بودایی ،چون بخش عمده اینها در افغانستان امروز

اطراف آن مثل مالنزی و ماالیی را بررسی میکند.

نوشته شده و پاسخی برای متون زرتشتی است .خوب چطور میتوان بدون اشاره

س :شامل اساطیر هندی هم میشود؟

به متون ایرانی این متون را خواند؟ گوشهغربی ایران هم همین اتفاق مشابه گوشه

ج :هند متفاوت است .مطالعات هند که هندشناسی (ایندولوژی) باشد،

شرقی افتاده و متون سومری و اکدی را جدا از متون ایرانی میخوانند .ما یک

بهکلی دست و پا شکسته و ابتر است .چون جدا از ایران تحلیل میشود و مستقل

اسطورهشناسی میانرودان داریم که در دانشگاههای دنیا یک علم است و جدا از

از متون ایرانی خوانده میشود .به همین ترتیب یک علم ایرانشناسی داریم که

منابع ایرانی مطالعه میشود .انگار آنجا یک حوزه تمدنی مستقل و بیربط به ایران

مطالعات متون کهن ایرانی است که آن هم ابتر است چون ایران را در پیوستگی

داشتهایم که در واقع اینطور نبوده است .میانرودان از همان آغاز تا به امروز

تاریخیاش نگاه نمیکند و اتصالش با سنتهای محلی -که هند هم یکی از

زیرسیستمی و بخشی از حوزهی تمدن ایرانی بوده است.
س :پس کتابهایتان کوششی برای خواندن اساطیر ایرانی در کلیتشان

آنهاست ۰را نادیده میگیرد .از زاویهای روششناختی من معتقدم که
است؟

اسطورهشناسی ایرانی بهعنوان یک دانش مدون علمی درست صورتبندی نشده.
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ج :دقیقا .سه جلد اول یعنی پهلوانان ،ایزدان و آسمان شبانه یک

دهقانی ،از زبان انگلیسی و آلمانی -به پارسی است که من آن را تفسیر و تحلیل

چارچوب و تالش برای ساخت سرمشق نظری است که به ما بگوید ایرانیان قدیم

کردهام .داستان یوسف و زلیخا در واقع دو داستان است با محور زن اغواگر و

در کلیت متونشان انسان و جهان را چطور میدیدهاند؟ نتیجهاش پیشنهاد یک

برادران پلید که برای اولین بار در مصر با هم ترکیب شده و نسخههای متنوعی

دستگاه نظری گسترده دربارهی اساطیر ایرانی است

پیدا کرده .یکیاش در تورات آمده و یکی در یونان و من یک نسخه فینیقی هم
پیدا کردم که البته عنصر برادران پلید را ندارد .یعنی دو جلد یوسف و آفرینش

س :دربارهی آخرین جلد مجموعه ،بین این همه اساطیر چرا اسطوره

بابلی بازخوانی متونی مشهور یا روایتی ویژه است در این چارچوب سیستمیام.

یوسف و زلیخا را انتخاب کردید؟

س :این داستان یوسف همان است که در ایران اسطوره سیاووش یا ایرج

ج :من در سه جلد اول توضیح دادم که ایرانیان کال شیوه اسطورهای

میشود؟

فکرکردنشان چطور بوده و یک سرمشق کلی درباره اتصال انسان و جنگ و
امرقدسی و اسطورهشناسی آسمان که اتصال میان با زمان و هستی و ستارگان و

ج :اسطوره سیاووش عنصر زن اغواگر را دارد اما برادران پلید را ندارد

سرنوشت انسان است .بنابراین این سه جلد یک سرمشق کلی میسازند و بعد

که بر اساس آن چندین برادر بزرگتر به برادر کوچکتر حسد میورزند و در

موردی میتوان جزئیات را تحلیل کرد .مثال جلد چهارم ،اسطورهشناسی آفرینش

نهایت برادر کوچکتر بر آنها غالب میشود .داستان ایرج برعکس است .چون

بابلی است .این اولین ترجمهی کامل متن اکدی انوماالیش -توسط خانم آزاده

همین مضمون اخیر را دارد و برادران ایرج را میکشند اما زن اغواگر را ندارد.
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شکل تغییریافتهی همین داستان ایرج در تورات داستان عیسو و یعقوب است که

اندیشیدن درباره مرگ که این ردهای از اساطیر است و دوره ندارد و از کهنترین

برادر بزرگ در پی کشتن برادر کوچک است .البته نتیجه واژگونهی ایرج از آب

متون هست تا االن .مسئلهی دیگر اتصال میان انسان و امر قدسی یعنی اتصال

در میآید.

انسان با خدا یا خدایان یا یک مفهوم است.
س :که در ایران این کم هست و بیشتر در اساطیر یونان الههها را میبینیم.

س :دورهی قبل از پهلوانان را چطور بررسی کردهاید؟ چون اگر بخواهیم

ج :نه .در ایران فراوان

طبق تقسیمبندی زمان اساطیری و پهلوانی یا حماسی و تاریخی نگاه کنیم ،قبل

است .ما معموال غنای تمدن

از پهلوانان هم زمان اساطیری را داریم که از کیومرث شروع میشود.

ج :البته من اینطور تقسیمبندی نکردهام ،تقسیمبندی من زمانی نیست و

ایرانی را نادیده میگیریم اما

موضوعی است .یعنی چه موضوع عامی هست که کلیت تاریخ ایران مسئلهاش

نکته این که اینها بعد از دوره

بوده و اسطورهها بر آن محور تولید شده؟ یک مسئله عام اتصال انسان و جنگ

زرتشت یک سرمشق فلسفی

است که مفهوم پهلوان را میسازد .پهلوانی که ممکن است زن هم باشد و لزوما

پیدا میکنند و امر قدسی تبدیل

مرد نیست ،مانند بانوگشسب دختر رستم ،یا گردآفرید .بنابراین موضوع مهم

به یک مفهوم عقالنی وفلسفی

اتصال انسان و جنگ است که بهنوعی مسئلهی مرگ هم هست یعنی یهطور

میشود .در دین زرتشت
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اسطورهزدایی میشود و بعد در همه ادیان سازمانیافته بعدی ادامه پیدا میکند؛

عقالنی داریم که میشود مینو که خدایان و امر قدسی و اهریمن متعلق به آن

ادیان سامی و دین مزدکی و مانوی که در همین چارچوب هستند .منتها در خیلی

است و اخالق نیک و بد در آنجا پیدا میشود .این نوآوری فلسفی مسیر ادیان را

از اینها ایدهی ایزدان باستانی بازتولید میشود .مثال در دین مانوی خیلی رایج

تعیین کرده و در ایران رخ داده و ایزدان ایرانی در این چارچوب پیکربندی مجدد

است .بنابراین ممکن است اتصال انسان و امر قدسی جلوهی انسانی داشته باشد

شدند .اینجا منابع اهمیت پیدا میکنند چون در قلمرو هندوایرانی و یکپارچه

که میشود ایزدان قدیمی مثل مهر و سروش و بهرام و هوم؛ و یا نداشته باشد و

هستند .منتها موج آرای زرتشتی یا به هند نرسیده یا دیر رسیده .بنابراین شکلهای

فلسفی شده باشد که میشود قانون حاکم بر طبیعت یعنی اَشای اوستایی.

اولیه خدایان را میتوان در آنجا دید .بهرام همان ایندره در هند است .ایندره یعنی

س :اما تفاوتش با اسطورههای یونانی از این جهت است که در یونان

طوفان که اژدهایی به بهنام ورثره ،دیو آسمانی که حبس کننده آبهاست را

یک پهلوان از پیوند یک خدا و یک انسان زاده میشود و ما این را در این نداریم

میکشد و به ورثرغنه یعنی کشنده ورتره ملقب میشود که همان بهرام ،خدای

و پهلوانان زمینی هستند.

جنگ است .ایندره که خیلی شبیه انسان است ،در چارچوب زرتشتی نمیگنجد

ج :چون که در ایران مفهومی به اسم مینو با زرتشت یعنی در هزاره اول

و بیشتر شبیه ایزدان رومی و یونانی و چینی است .در مقابل بهرام فرشتهایست که

پیش از میالد در مقابل مفهوم گیتی پیدا میشود .یعنی جهان به یکباره ساحت

همراه اهورامزدا بر ضد اهریمن میجنگد .یعنی به یکباره یک مرز اخالقی درست

جدیدی پیدا میکند و در مقابل جهان ملموس مادی یک جهان جهان ناملموس
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ج :در کتاب پهلوانان حرف من این است که ما روایتهای زیاد و

شده و بهرام وارد مینو شده و خلوص اخالقی پیدا کرده .برخالف ایندره که

الیهالیهای داریم .تقسیمبندی اساطیری ،پهلوانی ،تاریخی ،تقسیمبندی

متعلق به زمان قبل از تفکیک مینو و گیتی است.

انسانشناسان قرن نوزدهم مانند مورگان در اروپاست .من اینطور فکر نمیکنم.

س :پس این قهرمانسازی کامال سفید و سیاه متعلق به زمان تفکیک مینو

بلکه ما باید به متون نگاه کنیم .متون به ما میگویند ما یک پیوستار تاریخی پنج

از گیتی و از اندیشه ایرانی است؟

هزار ساله درباره اتصال انسان و جنگ در ایران داریم که روایتهای منتوع دارند

ج :بله ،خاستگاهش اینجاست .دو قطبی گیتی و مینو یک دو قطبی
هستیشناسانه است و شالوده اندیشه زرتشتی و نقطه شروع اندیشه فلسفی در

و محور همه آنها انسانی است که میجنگد و مفهوم پهلوان را میسازد.

دنیاست .یعنی اولین اندیشه فلسفی منظم در عالم دو قطبی که یکی علم محسوس

س :پس شما محوریت تقسیمبندی را بر جنگ گذاشتید؟

و یکی عالم معقول است و دو قطبی اخالق نیک و بد است که اولین بار در

ج :محوریت را مضمونی که از متون برمیآید گذاشتم که اتصال انسان

گاهان و متون زرتشتی بهکار رفته .یعنی خدای مینوی که کامال نیک و اهورامزدا

و جنگ است .اصل حرف من این است که موضوع یک دانش باید در کلیتش

و مینوی مقدس یا سپندمینو است و اهریمن که انگرَهمینو یعنی مینوی بد و زیانکار

تحلیل شود .اگر شما دانش تولید کنید که فقط اساطیر زرتشتی را تحلیل کند،

است.

ناقص است .ما به دانشی نیاز داریم که کلیت مفاهیم اساطیر ایران زمین درباره
انسان را مثال در اتصالش با جنگ تحلیل کند .سنتی بهنام سنت زرتشتی داریم

س :برویم سراغ مباحث جلد اول یعنی پهلوانان ایرانی.
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که با کیومرث شروع میشود و به روایتی تا یزدگرد ادامه پیدا میکند .سنت

پهلوان تولید میکند و الغیر و نه فقط در ایران ،در هر جای دنیا که پهلوان باشد

میانرودان با گیلگمش شروع میشود .و به همین ترتیب سنت-های عبرانی

از این پنج مدل خارج نیست-۱ .پهلوان شهید مثل سیاووش ،سهراب ،آرش -۲

تورات ،سنت مانوی ،سنت هندوایرانی پیش از زرتشت ،سنت مسیحی ،بودایی و

پهلوان ماجراجو مثل گرشاسب ،سندباد -۳شاهپهلوان مثل جمشید ،فریدون،

مزدکی داریم که باید همه اینها را دید .وقتی همه

کیکاووس ،داوود ،سلیمان ،کوروش و اردشیربابکان و شاه

اینها را نگاه میکنید ،میبینید مضامین یکی است،

اسماعیل صفوی در تاریخ -۴ضدپهلوان مثل آژیدهاک،

یعنی همه درباره مرگ و در رابطه انسان و مرگ

افراسیاب -۵ ،پهلوان جنگاور مثل گیو ،گودرز و بیژن .که در

میاندیشند.

کتاب ویزگیهای اینها را دقیق برمیشمرد .مثال شاهپهلوان
همیشه گناهکار و فرهمند است و با خطایی که میکند از قدرت

س :و شباهتی ساختاری هم بین همهی اینها

فرو میافتد ،مثل جمشید و کیکاووس و آرتورشاه و

هست؟

ج :بله ،اصوال کتاب پژوهشی است برای

شیهوانگتی بنیانگذار امپراطوری چین که دیوار چین را بنا

کشف همین شباهتها .نتیجه آن که پنج الگوی کلی

میکند .که همه اینها یک بنای بزرگ میسازند .رویکرد کتاب

از پهلوانان داریم .یعنی اتصال انسان و جنگ پنج نوع
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سیستمی است یعنی عناصر سیستم را تحلیل میکند تا به یک مدل عقالنی برسیم.

در حالی که داستانش در شاهنامه نیامده اما در تیریشت اوستا هست .داستان ایرج

س :اما در متون دیگر سهراب و سیامک و ایرج را شهید ندانستهاند.

هم قدیمیست اما در اوستا نیامده و روایت سهراب احتماال متعلق به دوره
اشکانی است.

شیوه و موقعیت و مکان کشته شدن سیاووش که هم ولیعهد بود و هم از آتش

س :شما گفتید که شاهپهلوانان همه گناه میکنند اما کیخسرو گناه

گذشته بود و فره ایزدی داشت ،با شهیدان شباهتی ندارد.

نمیکند.

ج :چرا ،ساختارشان یکی است .فکر میکنم دلیلش اینها نیست و اینها

ج :بله کیخسرو استثناست و گناه نمیکند و نمیمیرد که بهنظر میآید با

بعدها ساخته شده دربارهاش .بین تمام پهلوانانی که نام بردیم فقط نام سیاووش

سوشیانس یکی شده و روایتی زرتشتی شده است.

در اوستا آمده که یک جمله دربارهاش در فروردینیشت هست .آنجا که کیخسرو

س :ما مرگ زال را هم نمیبینیم .روایت او هم به همراه کیخسرو

قربانی میکند و میگوید«:بگذار من افراسیاب را بکشم که او بانامردی سیاووش

آخرالزمانی است؟

را کشت» .پس سیاووش بانامردی بهدست افراسیاب کشته شده و کیخسرو

انتقامش را گرفته .دلیل اینکه سیاووش در ذهنها مانده این است که اوستایی و

ج :زال از جاویدانهای آخرالزمانی زرتشتی نیست .وقتی سوشیانس در

پهلوان شهید خیلی قدیمی است .آرش هم به همچنین .در سه قرن اول هجری

روز قیامت فراز میآید ،چند همراه از جمله پشوتن عموی اسفندیار و گرشاسب

مرتب در اشعار به او ارجاع داده میشود و حتی ابوریحان بیرونی از او نوشته،

که بیدار میشود و همراه او میجنگند .زال اما فرق میکند .احتماال زال و رستم
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شکل انسانی شده دو خدای قدیمی یعنی زمان و مکان هستند .حدس من این

س :رستم در میان پهلوانان جنگجو قرار میگیرد؟

است که زال زروان است؛ پیر اما همیشه جوان است ،موهایش سپید است اما

ج :وضع رستم خاص است .در کتاب بحث کردهام که انسان و جنگ در

خیلی زورمند است و هیچ-وقت نمیمیرد .زروان در خیلی از روایتها زمان و

سه سطح میتوانند بههم متصل شوند؛ یکی قهرمان میسازد ،مثل فیلمهای

مکان را میزاید .یعنی زروان «وای» یا «باد» را میزاید که برخی آن را شبیه

هالیوودی و روایتهای یونانی و رومی مثل آخیلس در ایلیاد و اولیس در اودیسه

ایندره میدانند .رستم متحرک است اما زال همیشه یکجا نشسته .رستم اتفاقا پیر

و هراکلس .قهرمان هیچ رسالت و آرمان خاصی ندارد که کارهایش هیچ معنای

می-شود و میمیرد و شبیه مکان است .یعنی انگار زال و رستم شکل زمینیشده

کالن خاصی ندارد .یک الیهی دیگر پهلوان است که در چارچوب فلسفی

زروان و وای هستند.

میگنجد و آرمانی فراگیر دارد ،مثل آرش که نمایندهی ملیات ایرانی است و
مرزها را تعیین میکند .به قول دوست عزیزم -دکتر نوید بازرگانی -آرش به
تیشتر یعنی ابر بارانزا شبیه است که وقتی میبارد تکه و پاره میشود .سومی

مفهوم ابرپهلوان است که فقط در ایران تکامل یافته و شخصیتی است که ویژگی
هر پنج الگوی پهلوانان را دارد .رستم و اسفندیار ابرپهلوان هستند و تقابلهایی
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ج :وقتی ما کلمات میترا ،مهر ،هوم ،آناهیتا ،سروش ،چیستا و بهمن را

مثل پیری و جوانی ،تحرک وشهرنشینی ،و حتی در غذا خوردن دارند و در نهایت

میشنویم ،فکر میکنم اینها چه ربطی به هم دارند؟ نوروز چه ربطی به مهرگان

در مقابل هم قرار میگیرند.
س :چرا داستان آرش با وجود اهمیت بسیار در شاهنامه نیست؟

دارد؟ و آناهیتا خدای آبها به میترا یا مهر چه ربطی دارد؟ و اینها با ماه مهر و

ج :چیز عجیبی نیست .خیلی از پهلوانان را هم نداریم مثل گرشاسب یا

آبان چه نسبتی دارند .ایرانیان قدیم در آسمان چه میدیدند که اسم خورشید را

کوشپیلدندان که نوه ضحاک است و در کوشنامه آمده هم در شاهنامه غایب

گذاشتهاند مهر؟ ما نیازمند یک دستگاه نظری هستیم که به کمک آن روایتها را

است .قرار نبوده فردوسی همه روایتها را یکجا جمع کند .برخی میگویند امکان

بخوانیم و آن را تحلیل کنیم و ببینیم مهر یعنی چه؟ آناهیتا یعنی چه؟ ماه یعنی

دارد فردوسی نمیخواسته رقیبی برای رستم بیاورد .راستش من اینطور فکر

چه؟ و چطور کنار هم مینشینند؟ این کتاب به این پرسشها پاسخ میدهد.
س :چه منابعی را برای پاسخگویی به این پرسشها در نظر گرفتهاید؟ فقط

نمیکنم .چون پهلوانان دیگر را آورده .این داستان احتماال با سیر روایت شاهنامه

منابع اوستایی و پارسی؟ یا همهی متون را؟

جور نبوده است.

ج :من در این کتاب کل روایتهای تکامل یافته در ایران زمین را در نظر

س :درباره کتاب اسطورهشناسی ایزدان ایرانی هم بگویید .آن چه مضمون

گرفتهام .مثال وقتی درباره «وای» که خدای باد است و نماد فلسفی مکان حرف

مرکزیای دارد؟

میزنیم ،موجودی داریم که نمودهایش از اوستا تا دوران اسالمی تداوم دارد.
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مثال در تورات -که در حوزه تمدن ایرانی هم نوشته شده -میخوانیم که در آغاز

اینها مثل هومبان زمانی بسیار مهم و مقدس بودهاند و امروز فراموش شدهاند .مثال

باد یا روح مقدس بود که بر آب میوزید و آفرینش از اینجا شروع شد .در زبان

زمانی نام شاه ایالمی کیتن هومبان بوده ،یعنی فره هومبان .یا در دوره داریوش

عامیانه ما میگوییم «ای وای» یا «واویال» و در قرآن داریم «ویل الللمسلین» که

بزرگ دولت برای معبد هومبان در خوزستان هزینه پرداخت میکرده .فقط وقتی

ویل همان «ای وای» است .باید همهی اینها را کنار هم گذاشت تا تصویری

اینها را کنار هم ببینیم ،میتوانیم تصویری جامع از مفهوم آسمان و تقدس آن به

روشن دربارهی مفهوم باد در اساطیر ایرانی به دست بیاوریم.

دست بیاوریم و سیر تکاملش را هم بفهمیم .مثال شکل آغازین مردوک بابلی شبیه
انسان بوده و کوروش در کتیبهی حقوق بشر میگوید هنگاهی که وارد بابل شد:

س :آیا ما متنی داریم که به شکلی منظم این جلوههای امر قدسی را

«مردوک دست مرا گرفت .»...کمابیش از همین دوران مردوک به خدای یکتای

سیاههبرداری کرده باشد؟
ج :بله در اوستا  ۳۳ایزد مقدس داریم اسمهایشان آمده و در متون هندی

نادیدنی تبدیل میشود که با اهریمن نادیدنی میجنگد و نه با تیامت مادینه که

هم مشابهش را داریم و نقطه شروع سنت هندوایرانی است .اما این موجودات با

نمایندهی آبهای سرکش است .از دورهی کمبوجیه به بعد بابلیها سیاره هرمز یا

ایزدان اقوام دیگر قلمرو ایران زمین همسان انگاشته میشدهاند .مثال ما یک خدای

برجیس را هم مردوک مینامند و این یعنی در بابل اهورامزدا و مردوک با هم

نیرومند آسمان داریم که در سنت عبرانی میشود یهوه و در اوستا میشود

ادغام میشود.

اهورامزدا و در بابل میشود مردوک و در ایالم اسمش هومبان است .برخی از
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ج :بله ،مفصلترین بخش کتاب در مورد آیین

س :در کتاب اسطورهشناسی ایزدان ایرانی چند

مهر است ،که احتماال در حال حاضر در زبان پارسی

تا از این خدایان را بررسی کردهاید؟
ج :نخست چارچوبی نظری ساختهام که مفهوم

روزآمدترین و دقیقترین متن دربارهی این ایزد است .در

امر قدسی در متون ایرانی و انواع و ردهبندیهایش معلوم

این بخش به مهر باستانی پیشازرتشتی و سه شاخهی

شود .بعد تعدادی از خدایان کلیدی مثل آناهیتا ،هوم،

خاوریاش در هند و دین بودایی ،مرکزیاش در ایران

وای و زروان را درنظر گرفتم و سیر تحول و سنتهای

زمین و عرفان قرون میانه و باختریاش در مهرپرستی

مرتبط با آنها را بررسی کردم .بعد سراغ دگردیسی

رومی پرداختهام.
س :شما از نظرگاه منطقی به موضوع نگاه کردید

خدایانی مثل بهرام رفتم ،که چطور ایندره به بهرام تبدیل

یا تاریخی؟

شده و او چطور با سیارهی مریخ یکی انگاشته شده ،یا

ج :در تمام موارد تاریخ تحول مفاهیم و آیینها

نریوسنگ اوستایی چطور به نارسیسوس یونانی و بعدتر

را تحلیل کردهام ،اما در نهایت یک دستگاه منطقی باید داشته باشیم که بگوید

گل نرگس دگردیسی یافته.

چرا عناصر اساطیری به فالن شکل خاص آرایش یافتهاند .مثال ما در اساطیر

س :به مهر هم پرداختهاید؟
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ایرانی دو مثلث داریم که به گیتی و مینو مربوط میشود .در مثلث گیتی هرمز و

آمده و دقیقا چه معنایی داشته و چرا اینطور کنار هم چیده شدهاند؟ قاعدتا این

ناهید ،مهر را میزایند و در مثلث مینو یک والد که زروان باشد دو فرزند ضد

نمادها داستانی را روایت میکنند و عالیم برجها و صور فلکی بیربط بههم

هم تولید میکند که اهریمن است و اهورامزدا .این دو ساختار و شیوهی ترکیب

نیستند .اصال چرا به ماه مهر ،مهر میگویند و چرا برج اسد به شیر پیوند خورده؟

شدنشان منطقی هستند اما تنها با تحلیل تاریخی متون میشود آن منطق را

از طرف دیگر چرا هفت اختر داریم و هفت آسمان؟ و چرا اختران سعد و نحس

استخراج کرد و به صورت عینی و مستند نشان داد.

داریم و با چه منطقی نقطهی روشنی در آسمان با ایزدی در فرهنگ مردم پیوند
برقرار کرده؟

س :پس شما ساختار را از آغاز پیدایش ایزدان و مفاهیم آنها در عناصر

هستی شروع کردهاید و به منطق تکامل معناها و دگردیسیهایشان رسیدهاید.

س :نتیجهی پژوهشتان در این مورد چه بوده؟

برویم سراغ کتاب اسطورهشناسی آسمان شبانه.

ج :در این کتاب من دو کار انجام دادم؛ یکی آن که بر اساس اسناد و

ج :این کتاب پرسر و صداترین کتاب در این مجموعه بود .پرسش

مدارک سیر تحول تاریخی این نمادهای اختری را تبارشناسی کردهام و به این

مرکزیاش این است که چرا مردم آسمان و صورتهای فلکی را اینگونه

نتیجه رسیدهام که خاستگاه این رمزگذاری ایران شرقی است و قدیمیترین متنی

میدیدند؟ یعنی چرا عقرب؟ چرا ترازو؟ چرا شیر؟ و چرا این نمادها در ایران و

هم که به آن اشاره میکند ،اوستا است .منبعی که کال نادیده گرفته شده و کتاب-

هند و روم همسان دیده میشده؟ باید ببینیم به لحاظ تاریخی این نمادها از کجا

های نجوم و اخترشناسی منشاء همه را از بابل و یونان میدانند و نامی از ایران
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در میان نیست .در حالی که میتوان به روشنی با ردگیری متون اخترشناسانه در

برابری مشابه دیگر به نوروز و ماه فروردین مربوط میشود که نشانش فروهر

جهان باستان نشان داد که اینها متعلق به ایران شرقی است و در چند موج وارد

یعنی روان انسان است .یعنی دو گرانیگاه گاهشمارانه داریم که یکی مهر است و

میانرودان و از آنجا وارد مصر و یونان شده است .ایدهی هفت اختر و هفت

دیگری انسان .نامها و نمادهای صور فلکی مربوط به دوازده ماه سال هم بازسازی

آسمان هم از ایران شرقی است و با آیین باستانی مهر پیوند دارد .در گام دوم به

اسطوره دوازده هزارسال تاریخ جهان در نگاه زرتشتی است.

چرایی این عالیم و اسطوره پشت آنها پرداختم .این نمادها همگی با اسطوره مهر
مربوط میشوند .یعنی شیر و جام (دلو) و کمانگیر نمادهایی مهری هستند.

س :و در کتابتان انگار به گاهشماری هم اشاره کردهاید؟ یعنی این که
چطور اسم ماهها به وضع کنونی در آمده است؟
ج :بله نام قدیمی روزهای هفته که در اروپا باقی مانده و اسم ماهها کامال

در همین چارچوب معنادار میشود .مثال این را میدانیم که مهر ایزد میانجی بین
اهورامزدا و اهریمن است و نگهدارندهی تعادل و برابری .بنابراین طبیعی است
که ماه وسط سال که در آن شب وروز باهم برابر میشوند مهرماه نامیده شود.
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سرمشق نظری نیاز دارد و این مجموعه یک سرمشق نظری است و اصال فکر

س :چهطور شد که درباره اساطیر نوشتید و چرا احساس نیاز کردید که

نمیکنم که این مجموعه پایان کار است بلکه تازه آغاز کار درباره اساطیر است

خواننده ایرانی باید اینها را بخواند؟

و پرسش تازه مطرح شده و حتما این مجموعه باید نقد شود.

ج :اگر ما بخواهیم هویتمان را بشناسیم ،دست کم باید چند چیز را بدانیم؛
یکی تاریخ که ردهای از کتابهای من بازخوانی تاریخ است ،دیگر اینکه یک

س :این مجموعه ادامه دارد؟

دستگاه عقالنی برای اندیشیدن الزم داریم که میشود فلسفه و سوم آیین و مناسک

ج :بله ،ادامه دارد...

و قصهها است .نحبگان با فلسفه سر و کار دارند اما توده مرده تاریخ یا فلسفه

نمیخوانند اما با اسطوره ارتباط برقرار میکنندف پس خیلی مهم هستند .من فکر
میکنم ما چنین دستگاهی درباره اساطیر ایران نداشتیم .قبال پژوهشهای
هوشمندانه و زیرکانهای شده و خودم را وامدار آنها میدانم اما تکه تکه و معموال

ناسازگار هستند .مثال کتابی درباره اساطیر ایران نوشته شده که روشش و دامنه
تحلیل در آن مشخص نیست .ما درباره اساطیر پژوهش روشمند خیلی کم داشتیم.
اسطوره رکن هویت ایران است و فکر میکنم هر کسی برای اندیشیدن به یک
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/ن گارخاهن :شورااهی کلیسایی رد مسیحیت غ ر یب

شورای ترنت ،اثر پاسکال کاتی

شورای انطاکیه مشهور به نشست نیزه
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//

دیدار کنستانتین و پاپ سیلوستر

شورای چهارم کلسدون

شورای اول نیکایا
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شورای نیکایا

شورای دوم ترنت

شورای واتیکان دوم
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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
نشانیsherwinvakili@yahoo.com
@ sherwin_vakiliبفرستید.
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