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 وارگی آرای عواماهنمرغ: گفتار اندر تخمسرمقاله   

بارد. زرد ای یرقانی است. زردی از در و دیوارش میی ما زمانهزمانه*  

شان که با چروکیدگی و افسردگی برگها و فرو ریختن ای فصلیهمچون استعاره

ی ارزش بودن زمینهمطبوعاتی که به بی همگام است، و زرد همچون رمزگانی

ای و بستری ای و زمینهکند، یعنی خوار بودنِ رسانهکاغذین مطلبی داللت می

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

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

شود که به را فرا گرفته و رهایی از این یرقان گسترده تنها زمانی ممکن میما 

ای و مستدل بپردازیم و ابزارهای الزم برای درمان این مرض را یک نقدی ریشه

به یک برگیریم و به کار اندازیم ابزارهایی که عبارتند از برساختن یک دستگاه 

ر دست داشتن معیارهایی پذیر، دنظری استوار و روشن و شفاف و رسیدگی

دفاع برای نقد و داوری، و در نهایت داشتن موضعی و مشخص و منسجم و قابل

ای واال و معیاری سختگیرانه برای تمیز دادن سره از ناسره را ای که سلیقهجبهه

 پشتیبانی کند. 

بافی و برنشاندن بالغت به جای مفهوم یکی از عوارض از آنجا که کلی 

از نوشتارها  ایخواهم کوشید در زنجیره هاست،ها و زردپردازیهمین زردنویسی

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

شناسی است، و تا حدودی میدانی مشخص و ویژه محدود سازم، که دانش جامعه

ی علوم اجتماعی و شناسی تاریخی و فلسفههای خویشاوندش، مثل جامعهرشته

ر، تکه تکه، شاخه شاخه، و نافذ علم سیاست. قصدم نقد و واسازی گفتمانی فراگی

است که بیش از یک قرن در فرهنگ ما پیشینه دارد و از سویی نامنسجم و سطحی 

های گوناگون و زیورهای و سبک و عوامانه است، و از سوی دیگر با آرایه
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بنیاد که به سادگی با شفاف ی بسیار تزئین شده است. گفتمانی سست و بیفریبنده

توان نادرستی اش میها و نقد منطق درونیرزیابی منابع و دادهها و اکردن دعوی

شان سیاسی و برخی دیگرشان اش را نشان داد. اما به دالیلی که برخیو زیانباری

ی ما جایگیر شده است. هم های گذشته در جامعهشناسانه هستند، طی دههجامعه

ی مخاطبان را بهتر درگیر فهم و هیجانی است و تودهاز آن رو که عوامانه و ساده

هایی است، یعنی تکه پاره« زرد»کند، و هم بدان خاطر که به معنای دقیق کلمه می

ها را در ها و گاه دشنامنامستدل و پراکنده از شکایتها، ابراز ناخرسندیگسسته و 

ی مردم کنجکاو جالب و جذاب گیرد که برخورد زودگذر با آن برای تودهبر می

 است. 

نقد و واسازی این گفتمان زرد از آن رو ضرورت دارد که ظاهر و نمودی  

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

شود، که به خودی خود ر کشورمان بدل میدارد به نوعی هنجار آکادمیک د

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

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

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

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

 اش فرموده باشد.که گویی کسی با القابی دانشگاهی فرمایش

های علمهر علمی شبه 

آورد. خاص خود را پدید می

دانان با معتقدان به جغرافی

ی خزرایی در وسط مثلث جزیره

اند، برمودا دست به گریبان

اند پاسخ شناسان ماندهزمین

معتقدان به زمین توخالی را چه 



 صد و نود وشصت و چهارم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

گیران و از آن طرف اخترشناسان با رماالن از این طرف روانشناسان با جن بدهند.

بینان حکایتها دارند. در این میان متخصصان علوم انسانی در ایران وضعیتی و طالع

های زردنویسانی درگیرند گوییخطیرتر از همه دارند، چرا که از همه سو با گزافه

شان تاریخ اقوام کند و دیگریکار میی هخامنشی را انشان وجود سلسلهکه یکی

کند، با این اش چند هزار سال ناقابل جا به جا میایرانی را گسسته از بستر ایرانی

از این «. ی خویش...ی دورهها را پس و پیش/ تا شوم نابغهکنم قافیهمی»شعار که 

که شناسانه الزم دارد ی این سنت زرد رنگ، پیش درآمدی روشرو بحث درباره

 ای بتوان بیانش کرد.  شاید با استعاره

ها باید همچون قلوه سنگهایی زیبا، سخت و فرض بر آن است که نظریه

شان ی محکماستوار و تراشیده باشند. یعنی سنگینی و وزنی داشته باشند و بدنه

عقالنی تشکیل شده  های مستند و روابط منطقی شفاف و آرای سنجیده واز داده

های گوناگون ساییده و شان در برخورد با نقدها و آزمونها و محکباشد و سطح

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

مرغ شبیه است تا قلوه یابد بیشتر به تخمدر علوم انسانی کشورمان انتشار می

 سنگ. 

ای شل و ول و نامنسجم و درهم و برهم تخم مرغ است، چون اندرونه

مرغ توان یافت. تخمای استوار و منطقی سفت و محکم در آن نمیدارد که داده

پاشد شکند و فرو میای نازک و ناپایدار دارد و با اولین فشار میچون پوستهاست 

مرغ اش. تخمزند به لباس پلوخوری مدعیاناش گند میی مخاطیو آن اندرونه

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

دیشه ناشی شده، که گرم و نرم و ی زایمان مرغکی مدعی انکه از عبور در لوله

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

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

 است. « زرد»کلمه، 
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ای سنگی تراشیده و صیقلی ماند. گاه نابغهکار علمی به تراشیدن سنگ می

ی مرسوم رسیدن به نظری آورد. اما شیوهرا بنا به بختی یا نبوغی به دست می

ه صیقلی کردن ی چیزها در علوم اجتماعی، به تراشیدن سنگ و بمعتبر درباره

ها و ریگها شباهت دارد. کاری است نیازمند ممارست و پیگیری که دشواری

ها در برابر های خاص خود را دارد. چرا که سنگِ نظریه و وزن دادهکاریریزه

ورزد و در کشمکش با آن است که از های پژوهشگر مقاومت میگیرینتیجه

گیرد و صاف و تراشیده کل میسویی ابزار پژوهشگر و از سوی دیگر نظریه ش

هایی زرد از نظریه، بسیار آسان ی صفراییِ تولید رونوشتشود. در مقابل، شیوهمی

ای پوک منحصر است و به زایش غالفی پرگزاف است. چون به برساختن پوسته

ماند، چرا که کتابی یا بازی میشود. حاصل کار، به شعبدهتهی محدود میاما میان

دهد که را به دست می -پرکنهای دهانگاهی با ظاهر علمی و ارجاع -ای مقاله

مرغی، و نه سنگی گرانبها، که گویی با وردی جادویی غفلتا خلق شده است. تخم

اش نمایان با تردستی جایگزین چیزی اصیل شده است و با اولین تلنگر هم سستی

زیرا که عرض  /بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله»شود، چرا که در نهایت می

 «.شعبده با اهل راز کرد...

اما تا وقتی آن تلنگر وارد نیامده و از دور با نگاهی سطحی به موضوع 

اند. دیوارهایی که با بینیم که جایگزین قلوه سنگها شدهمرغها میمنگریم، تخمی

ریزند، و شوند به سرعت فرو میهای سست و توخالی ساخته میاین چینه

سنگها را از دست فرو  نوآموزانی که برای بازی یک قل و دو قل آن قلوه

ی آلوده و دستی اگیرند، دیر یا زود با جامهمرغها را بر میگذارند و این تخممی

های مرغهای نظری را باید فشرد و فرو پاشید و لختهبینند. تخمخالی پاداش می

سنگهایی استوارتر و ارزشمندتر رسید، که  شان را رها کرد، تا به قلوهارزشبی

 شان گوهرین. اند و برخیشان مرمرینبرخی
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 اخبار روزهای گذشته: 

 

های زروان در بهمن ماه برگزار شد و محور آن دومین گام از کارگاه* 

ماه دو کارگاه بهمنبر مدیریت انگاره و خودانگاره تمرکز داشت. قرار بود در 

روزه بر این محور برگزار شود که یکی از آنها به خاطر تعطیلی کانون معماران نیم

 ی نخست اسفندماه وانهاده شد.معاصر به تعویق افتاد و به هفته
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ی ادبی سیمرغ که به طور مشترک توسط انجمن ی حلقهنشست ماهانه* 

شود در ماه بهمن میزگردی را برگزار ی سیاووشان برگزار میزروان و موسسه

دکتر امیرحسین ماحوزی، دکتر کرد که در آن همراه با دوستان و یاران دیرینم 

ی نقد ادبی پرداختیم و حسین مجتهدی و دکتر مسعود انصاری به بحث درباره

ی متغیرهای حاکم بر ارزش ادبی متن در های نظری خویش را دربارهگیریموضع

معرض نقد دیگران گذاشتیم. این میزگرد هم به خاطر بارش برف سنگین به 

 هفته تعویق در پانزدهم بهمن ماه برگزار شد.تعطیلی شهر برخورد و با یک 

 

 

 

 

 

پژوهی انجمن زروان در عصرگاه آدینه ی فیلمدوازدهمین نشست حلقه* 

ی ملی ایران برگزار شد. در این سیزدهم بهمن ماه در تاالر اندیشگاه کتابخانه

زاده طهماسبی، دکتر غالمرضا آذری، آقای فردین علی رجببرنامه به همراه دکتر 

کیا آثار ابراهیم حاتمیی خلعتبری و آقای محسن سلیمانی فاخر به بحث درباره

ی فجر با سخنان پرداختیم. این بحث به خاطر غوغایی که کمی بعد در جشنواره

 ایشان برخاست، توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
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ی که دومین جلد از مجموعه کتابهایم درباره« تاریخ خرد ایونی»کتاب * 

به  -انتشارات علمی و فرهنگی–ی فلسفی است توسط ناشرم تکامل اندیشه

ی سال در رشتهوزارت ارشاد عرضه شده بود و به عنوان یکی از پنج نامزد کتاب 

هایی بودند از ی غرب برگزیده شد. چهار کتاب رقیب دیگر همگی ترجمهفلسفه

آثار فیلسوفانی بزرگ مانند دریدا و هرش و نوزیک. در نهایت هم آثار دریدا و 

 ی کتاب سال شدند.ی جایزهنوزیک برنده

شامگاه چهاردهم بهمن ماه در گروه تلگرامی پویشگران و کنشگران * 

آن «. بینیدوازده پیش»ام با عنوان ای داشتیم بر سر مقالهبحثی و مناظره« عهتوس

تر شدن بحث در این شماره از سیمرغ انتشار یافته و مقاله را هم برای روشن

 ام.  ی نظری گفتارها بازنشر کردهزمینه

بهمن در گروه تلگرامی آسمان هفتم مباحثه و  ۲۵* شامگاه چهارشنبه 

محتوایش ی اخالق طبیعی شده که گفتگویی داشتیم با دکتر سروش دباغ درباره

 ی بعدی سیمرغ انتشار خواهد یافت.در شماره

ی که جلد پنجم از مجموعه« ی زلیخایوسف و افسانه»ی اسطوره* کتاب 

ی شناسی ایرانی است به همت نشر شورآفرین انتشار یافته است و نسخهاسطوره

ام در دسترس اش هم در تارنمای سوشیانس و کانال تلگرامیالکترونیکی

 عالقمندان است.
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  اخبار روزهای آینده

 

برگزار ششم اسفند ی ادبی سیمرغ عصرگاه یکشنبه نشست بعدی حلقه* 

 نقد ادبیبررسی آثار سیاوش کسرایی است، اما بحث خواهد شد و موضوع آن 

 هم با محور گرفتن آثار همین نویسنده تداوم خواهد داشت. 

عصرگاه آدینه « مهر و پیمان»های زروان با موضوع کارگاهوم سگام * 

این دوره  در کانون معماران معاصر برگزار خواهد شد.چهارم و هجدهم اسفند 

ی است و در ادامه -مهر و پیوند–بخش دوم و تکمیلی نشست آغازین این دوره 

داد، بحث پیشین که مهر را در فضایی دو نفره و خصوصی مورد بحث قرار می

مهر در نهادها و تبدیل مهر به قرارداد اجتماعی را « نفره شدنسه»الگوهای 

 واشکافی خواهد کرد. 

ی مجازی درازمدت با محتوای ریزی برای برگزاری یک دورهبرنامه* 

در سال آینده آغاز شده است. در این دوره که احتماال بر  «تاریخ منِ ایرانی»

های شاخهفضای تلگرام برگزار خواهد شد تاریخ و هویت ایران زمین را در 

ی ی نظریههای فرهنگی و اجتماعی متفاوتش از زاویهگوناگون و زیرسیستم

 ها مورد تحلیل قرار خواهم داد.سیستم

برای نمایشگاه « تاریخ نهاد در عصر ساسانی»قرار بر این شد که کتاب * 

مثال –کتاب سال آینده انتشار یابد. اما گذشته از این کتاب و یکی دو کتاب 

ی نشر که قید و بندی حقوقی درباره -افالطون و تاریخ خرد ایونی

ی آثارم را در نوروز امسال به شان وجود دارد، به عنوان عیدی همهالکترونیکی

 صورت الکترونیکی و رایگان منتشر خواهم کرد.
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 هامرور خاطرات خورشیدی

 : کوهنوردی هموندان کانون خورشید در اوین درکه۱۳۸۱زمستان 
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کایت پخمگی و نخبگیچالش:   اندر ح

 (ی گوردز مهدویان و شقایق سمپاد!داستان عاشقاهن )

 شود()عکسها همه به دوران تدریسم در دبیرستان عالمه حلی مربوط می

 

ی فرستادند و دربارهطی روزهای گذشته دوستان از زیر و زبر پیغام می

طلبیدند. یکی آن که کارگردان جوانی گیری میربط موضعدو موضوع به ظاهر بی

به اسم مهدویان در تلویزیون آمده و فردوسی را فاشیست و شاهنامه را نژادپرستانه 

ی تربیت و تأدیب ی جلیلههو پر از خشونت دانسته، و دیگری آن که وزارتخان

عمومی )برچسبش بعد از تغییر اسم همینجوری شد، نه؟( مدارس سمپاد را منحل 

کرده است. خوب، در نگاه اول معلوم است که این دو تا هیچ ربطی به هم ندارند. 

ام را بکنم دیدم مربوطند. در نتیجه بگذارید اول گیریاما وقتی من آمدم موضع

را با این دو موضوع شرح دهم و بعد موضعی که دارم را بگویم ام ارتباط شخصی

 .شود و سه موضعو اینها پنج باب می

 

 باب اول: من و فیلمهای مهدویان

سینمای امروز ایران برای من هم جذاب است و هم امید بخش. به  

ای که سینماگرانی مثل اصغر فرهادی و خصوص در این بین به گفتمانهای تازه

کنند تعلق خاطری دارم. در این بین از رضا درمیشیان و سعید روستایی ایجاد می

ام. در ا دیدهی خدا یعنی محمدحسین مهدویان هم دو تایی رفیلمهای این بنده

گیرد و فیلمهای فرمایشی سیاسی کل به نظرم آدمی با استعداد است که پول می

دهد. هایی نشان میای دارد و نوآوریکند، اما در انجام این کار سلیقهدرست می
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شناسم که اگر همان مقدار پول و پشتیبانی های جوان زیادی را میکارگردان

د. اما به هر صورت به نظرم با توجه به سن و ساختنگرفتند، بهترش را میمی

سالش )و ظاهرا سواد ادبی!( اندکش کارگردان خوبی است و به خصوص 

 هایش پسندیدم. ش را فارغ از زیرآبی رفتن«ایستاده در غبار»

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب دوم: من و سمپاد

است. یک دلیلش آن که  های سمپاد قدری پیچیدهماجرای من و مدرسه 

اند و هر دفعه هم  از تنها کسی هستم که دو بار از آن مدرسه بیرونم کردهاحتماال

ام! دلیل دیگر گران بودهبعدش با عزت و احترام موضوع تقدیر و تشکر اخراج

ی ی سمپاد بودم و در همهها نماد مدرسهاین که دست کم زمانی از دید برخی

ام. ام و اعالمش هم کردهداشته زمانها بیشترین بیگانگی و فاصله را با این مفهوم

سوم این که احتماال از معدود آدمهایی باشم که در این مدرسه هفت برابر زمان 

 ام!تحصیلم تدریسم کرده

اش!( میان من و ی ماجرای رمانتیک )به معنای قرن هجدهمیخالصه 

ی کنکور تیزهوشان که بعد در دومین دوره ۱۳۶۴سمپاد چنین بود که در سال 

ای با شد قبول شدم و وارد این مدرسه شدم. دو سال و خردهانقالب برگزار می

تعالیی دیگر و ام در درس عربی و احتماال یک درس اسی پایین بودن نمرهبهانه
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و اجباری از  در واقع به جرم زندقه و فرار از مناسکی عمومی، رستگار کننده

ها و معلمها اختاللی ام با همشاگردیآنجا اخراج شدم، بی آن که ارتباط دوستانه

پیدا کند. بر همین مبنا سال اول دانشگاه بودم که قرار شد معلم آنجا بشوم. بعد 

ام که پانزده سال به درازا کشید را در مدارس کاری یترین دورههم طوالنی

سمپاد درس دادم. ده سال اول را در دبیرستان عالمه حلی، و پنج سال بعد را در 

دبیرستانهای فرزانگان. در این مدت سرافرازم که با یاری دوستان و همکارانم 

ند هزار ای نو برای آموزش و به ویژه آموزش علوم طبیعی ابداع کردیم، چشیوه

ی خوبی از آن روزگار داشته باشند، آموز را درس دادیم که فکر کنم خاطرهدانش

و بی اغراق حدود هزار دوست خوب و مهربان پیدا کردم که هنوز هم از همراهی 

و مهرشان برخوردارم. ناگفته نماند که این وسطها باز در پایان آن ده سال کذایی 

زدند!( درگیر شدم ت حاجی مهدی صدایش میی مدرسه )در هیأبا مدیر نوآمده

ها با خدا را تنظیم کند و بعد از رفع مزاحمت من چون اصرار داشت ارتباط بچه

هم روندی را شروع کرد که بر مبنایش بیشتر فضاهای پژوهشی و تفریحی 

کردند! در کوبیدند و به جایش حسینیه و هیأت عزاداری درست دبیرستان را 

های مسلمین با تدریس علوم این دفعه به جرم کافر کردن بچه –نتیجه بار دوم 

از آنجا بیرون آمدیده شدیم. با این  -ای مثل ژنتیک و تشریح و آناتومیغریبه

ی فرزانگان در آنجا مشغول به کار پیامد شگفت که سرضرب به دعوت مدرسه

با شاگردان  شدم که خوب، فضایی آرامتر و هموارتر داشت. و این بار هم ارتباطم

و معلمان مدرسه دوستانه و گرم باقی ماند، با اختاللی جزئی که به مدیرها مربوط 

 شد. می
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 باب سوم: تمایز پخمگان و نخبگان 

گروهی از مردم معتقدند که تک تک مردم در همه چیزشان با هم برابرند،  

یا چون حضرت  یا باید برابر باشند. حاال یا چون خدایی واحد همه را آفریده،

یابد، و مارکس فرموده. البته در جوامع واقعی هیچ وقت چنین امری تحقق نمی

آید. یعنی حقیقت تجربی چنین ای از آب در میاگر هم بیابد چیز لوس و ابلهانه

ای توزیعی آماری دارد. در شرایط هنجارین و است که هر صفتی در هر جامعه

انه و اندکی در کف و سقف آن صفت جای به اصطالح نرمال گروهی زیاد در می

ی کفش و وزن باشد، خواه هوشبهر و گیرند. حاال خواه آن صفت قد و نمرهمی

استعداد موسیقی. این نکته هم بدیهی و روشن است که به باال کشیدن آنهایی که 

در کف هستند، همیشه دشوارتر است از فرو کشیدن آنهایی که بر سقف 

های اقتصادی دولتی که برابری اقتصادی بینیم که برنامهمین میاند. برای هایستاده

انجامد و محورش است )مثل شوروی یا چینِ مائو( به فقیر شدن منظم همگی می

های فرهنگی و معنوی دولتی که برابری دینی و معنوی شعارش است )مثل برنامه

انجامد. یعنی میی مردم ی تودهاخالقی سازمان یافتهسوادی و بیایران( به بی

ریزی برای ارتقای کلی منحنی آماری یاد شده به سمت باال دشوار چون برنامه

تراشد تا شود که قله را میلوحانه و زمختی جایگزینش میهای سادهاست، برنامه

کند. ها را هم بیشتر میها را پر کند، و خواسته یا ناخواسته عمق کلی درهدره

هایی هستند کنند، پخمههایی را تدوین و اجرا میامهاغلب کسانی که چنین برن

اند و تمایز میان این دو را منکرند که بنا به دست تقدیر در جایگاه نخبگان نشسته

 اش دارند.و سعی در زدودن

 باب چهارم: دالیل ارتباط آقای گودرز مهدویان با خانم شقایق سمپاد 

ستعدادترین کودکان )که ای وجود داشته باشد که با ااین که مدرسه 

چین کند، و شود با شعارهای ایدئولوژیک انکار کرد( را دستوجودشان را نمی

از این کودکان  ی خانوادگی و مالی مناسبی ندارند )و بسیاریآنهایی که پشتوانه
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های دولتی پرورش دهند، و با سرعتی بیش از شتاب آموزش ندارند( را با هزینه

معیت )که حلزونی است!( چیزی یادشان بدهد، کاری عمومی در میانگین ج

ضروری، نیک و سودمند است. منکران این نکته احتماال یکی از ارکانی که در 

 کنند.اند یا بنا به منافعی انکارش میاش توضیحی دادم را در نیافتهدوکمان درباره

رف این که کارگردانی که فیلمهایی دیدنی ساخته بیاید و در تلویزیون ح 

نظر از این که رانتی بزند هم هیچ ایرادی ندارد و خیلی هم خوب است. صرف

کند ای حکمران را تبلیغ میگرفته یا نگرفته، و مستقل از این که ایدئولوژی طبقه

ی امور کند. این که این کارگردان جوانکی باشد که سواد چندانی دربارهیا نمی

شوند که با پول چند تا جوانک پیدا میدنیا ندارد هم هیچ ایرادی ندارد. مگر 

ای خاص فیلم بسازند و باسواد و عمیق هم دولتی برای تبلیغ سیاسی دار و دسته

باشند؟ به نظر من حتا این که این جوان با این مشخصات از سر نادانی چیزهایی 

به هم ببافد و به فردوسی و شاهنامه توهین کند هم دور از انتظار نیست. مگر 

ستیزی و فحاشی سوادی به چیزی جز ایرانایدئولوژی سیاسی زورگو و بی ترکیب

 شود؟منجر می

ایرادی ولی در این بین هست، و آن هم این که این جوان در آن جایگاه همچون 

ای نادیده انگاشته شود، اش در زمینهای قلمداد شود، که نیست، و پخمگینخبه

 که هست!

یاز دارد. من خوشبختانه در خانه تلویزیون ی اخیر به توضیحی ناین جمله 

ی کنم. بحثم تنها دربارهشود که هیچ نوع تلویزیونی نگاه نمیها میندارم و دهه

های مجازی ی خدا که در شبکهایست از سخنان این بندهگفتگویی دو سه دقیقه

دارند که شاهنامه گردد. در آن گفتگو ایشان افاضه میدست به دست می

است. اشتیاقی هم دارد ظاهرا که « پر از خشونت»و « نژادپرستانه»و « تیفاشیس»

را در تایید این جمالت گهربار بخواند. اینها اگر در حد « بعضی بیتهای شاهنامه»

باورهای شخصی یک شهروند کشورمان باشد، هیچ ایرادی ندارد. یعنی من 
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داند فاشیست نام یک سواد باشد که نبینم در این که کسی آنقدر بیمشکلی نمی

ی اول قرن بیستم در اروپای مرکزی جنبش اجتماعی و سیاسی است که در نیمه

وجود داشت و بعد از آن هم منقرض شد و بنابراین کسان دیگر در جاها یا 

ای یا کتابی توان فاشیست خواند، مگر آن که طرف مقالهزمانهای دیگر را نمی

نوشته باشد. این هم به نظرم اشکالی ندارد  دانشگاهی در تغییر مفهوم این کلمه

آشنا نباشد، یعنی نداند که این واژه در فارسی « نژادپرستی»که کسی با مفهوم 

شود که در ای اطالق میاروپایی است و به نگرش سیاسی racismبرابرنهاد 

اروپا از عصر استعمار تا دوران معاصر وجود داشته و برتری اخالقی یا زیستی 

داند، و جمعیتهای انسانی را با شکل ظاهری و به ویژه رنگ پوستشان مربوط می

–ای دیگر این به کل در ایران سابقه نداشته است. یعنی تعمیم این کلمه به چیزه

ی خود، دشمنی با زبانها و فرهنگهای دیگر، و هر چیز مثل عالقه به قوم و قبیله

به کل نادرست است  -دیگری که به رنگ پوست و ریخت ظاهری مربوط نباشد

بینم که یک سوادی گوینده. باز من ایرادی در این نمیی نادانی و بیو نشانه

یک متن حماسی است، و متون  شهروند کشورمان متوجه نباشد که شاهنامه

ی نبرد شان با هنگامهبندیاند و بنابراین استخوانحماسی بر محور جنگ بنا شده

شود. یعنی این که کسی خواهانِ و رویارویی پهلوانان و جنگیدن مربوط می

باشد و بعد اشتباهی برود « سیندرال»و « زیبای خفته»داستانهای عمیق و ملکوتی 

آن جا بخورد به نظرم ممکن است و « خشونت»کند و از دیدن شاهنامه را باز 

 محتمل. 

اما باید قبول کرد هرکس یکی از این موارد را مرتکب شود، به سادگی 

جای خود را در سلسله مراتب عقل و هوش و دانایی در جامعه مشخص کرده 

رار ی فاشیست و نژادپرست را ندارد و آن را با اصاست. یعنی هرکس معنای کلمه

ربط به کار ببرد، موقعیتی برای خود در کف سطح سواد مردم جامعه در بافتی بی

ذخیره کرده است. به همین ترتیب کسی که تفاوت میان متن حماسی و باقی متون 
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اش با را در نیابد و بر این مبنا شاهنامه را پرخشونت بداند، به سادگی بیگانگی

اش با سخن سترگ فردوسی و بیگانگیاش با ی ادبیات و ناآشناییکل پیکره

ترین گفتمان هویت جمعی ایرانیان را نشان داده است. خالصه آن که ایپایه

دهد که ارتکاب همزمانِ هر سه خطا در گفتار یک نفر، به سادگی نشان می

ها. که البته ایرادی ندارد، تا وقتی که ادعایی بیش از ایست در میان پخمهپخمه

 اشد.این در میان نب

 

 

 

 

 

 

 گیری منباب پنجم: موضع

ها مشکلی ندارم، که نخست آن که این را بگویم که من نه تنها با پخمه 

نیکخواهشان هم هستم. یعنی معتقدم کسانی که به هر دلیلی از نظر عقل و دانش 

و استعداد در کف جامعه قرار دارند، باید مورد پشتیبانی و آموزش و دستگیری 

دانم که ای اخالقی )هم فردی و هم جمعی( میاین را وظیفه قرار بگیرند و

 شان کنیم و در رفع نیازهایشان بکوشیم. یاری

یعنی در «! یا رب مباد آن که گدا معتبر شود»اما نکته در اینجاست که 

و در تاریخ معاصر ما مدام پیش آمده و هِی دارد  –آید تاریخ گاهی پیش می

ای و پخمگانی جای نخبگانی بنشینند. در ی جای نخبهاکه پخمه -آید!پیشتر می

ای که جای کسی دیگر را به ناحق اشغال کرده و ناشایستی این حالت آن نخبه

ای نشسته، باید مورد نقد، بررسی، و داوری قرار که به ناسزاواری به جای شایسته

ی دربارهبگیرد و به جایی فرستاده شود که بدان تعلق دارد. بنابراین موضع من 
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سخنانی که از تلویزیون پخش شد آن است که در اینجا بیش از هرچیز با جابجایی 

شود کسی با این پایه از دانش که باعث می ای سر و کار داریم،ای و نخبهپخمه

از فاشیسم بگیریم تا نژادپرستی و –ی موضوعاتی چنین پردامنه و ادراک درباره

دهند، سخن بگوید. ای جمعی که پولش را مردم میدر رسانه -از آنجا تا شاهنامه

جویی است. چون این نکته هم جای خشم و عصبانیت ندارد. اما نیازمند چاره

های طوالنی در این کشور ریشه بخشی از روندی دیرپا و طوالنی است که دهه

دوانده و جای نخبگان و پخمگان را جا به جا کرده و جایگاهی برای ابراز نظر 

ان و موقعیتی برای خودنمایی نازیبایان فراهم آورده است. از این رو موضع نادان

ای برود و پولش ی آقای مهدوی آن است که بسی بهتر آن که به گوشهمن درباره

« هیچ»هایی که آشکارا را بگیرد و فیلمش را بسازد و ماستش را بخورد و در زمینه

ای که متعلق به کند از رسانهر میداند جلوی مردم صحبت نکند، یا اگاز آن نمی

 دهند استفاده نکند.همگان است و پولش را همگان می

ی سمپاد: نخست این را بگویم که سمپاد از همان و اما موضع من درباره

ی نسالن من در جامهابتدای کار بیمار بود و ناسالم. از همان روزهایی که هم

ها و اش، خرافهجو ایدئولوژیککودکانی محصل به آن وارد شدند، به خاطر 

ای که به جای معلمان شد، و آدمهای پخمهچرندیاتی که به کودکان تلقین می

نخبه به ساختار مدرسه تحمیل شده بود، ایرادهای فراوان بر آن وارد بود. این 

ی ایرادها تا زمانی که من در آنجا به کار مشغول بودم هم پا برجا بود، هرچند مایه

ام و در حد توان و ست که در رفع این ایرادها به سهم خودم کوشیدهفخر من ا

ای بنشیند و ام ناشایستی بر جای شایستهام اجازه ندادهی مدیریتی که داشتهدایره

ها به خاطر منافعی که در استخدام پخمه« هاحاجی»عاقبت هم کیست که نداند 

 کردند که کردند. داشتند و مقاومتی که من در این مورد داشتم چنان 

اش انگاشت. بر خالف توان نادیدهبا این همه سمپاد نیرویی است که نمی

های سمپاد در حد ای بوده که بچهمدارسی مثل نیکان و علوی، اصراری و برنامه
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، و «شان را بکننددانشمندی»امکان از کشور رخت بربندند و بروند جایی دیگر 

بینید که از این سازمانی رسمی و دولتی می به ندرت مدیری ارشد یا رهبری در

التحصیالن مدرسه بیرون آمده باشد. قضیه به قدری بیخ دارد که انجمن فارغ

هایی بر هوا رفته سمپاد هم که چند باری برای تشکیلش تالش شد، هربار با برنامه

« یسمپاد»گویم که به لحاظ هویتی خود را است. اینها را البته به عنوان کسی می

خواندم و نه بعدتر که درس داند. یعنی نه در آن هنگام که آنجا درس مینمی

دادم پیوندی هویتی با این سازمان برقرار نکردم. هرچند جوهری نیک و می

آموزانی نخبه بود، که با ارزشمند در آن یافتم و آن هم کنار هم قرار گرفتن دانش

ن، و با آن که جزر و مدهای بسیار شاوجود استیالی سیاستهای پخمگان بر مدرسه

هایی افزاییها، همای پایدار از دوستیگذشت، در میان خود شبکهبر سرشان می

ی هایی ارجمند را پدید آوردند و این همان سویهدیدنی از استعدادها و شکوفایی

 سمپاد است که مایلم آن را به یاد بیاورم و خود را عضوی از آن بدانم.

برای ثبت در تاریخ، تقریبا از همان مقطع –لهای گذشته سمپاد طی سا

رو به انقراض گذاشت. از مدتی پیش جذب  -زمانی که من از آن بیرون آمدم!

کند. بر « جذب سرمایه»کوشید های طبقات پولدار را هدف گرفته بود و میبچه

پایین  هازیاد شد و کیفیت ۱۳۸۰ی سمپاد ناگهان در دهه همین مبنا تعداد مدارس

دولتی تبدیل شد برای مدارس غیرانتفاعی، آمد. به این ترتیب سمپاد به رقیبی نیمه

اش شلیک کردند، در حالی که ها هم در نهایت تیر خالص را به شقیقهو همان

جز پیکری فلج و پوسیده از آن باقی نمانده بود. با این همه انقراض این سمپادِ 

اصوال « ن پرورش استعدادهای درخشانسازما»خاص به معنای آن نیست که 

شک به سازمانی برای آموزش نخبگانِ ی ایرانی بیمنقرض شدنی است. جامعه

تردید باید این جربزه و انگیزه را پیدا نیازمند به پشتیبانی نیاز دارد، و نخبگان بی

هوش تاسیس کنند وار و کمکنند که سازمانهای خود را در تقابل با نهادهای توده
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معیارهای ارزیابی خود را در برابر شاخصهای تراشیده شده توسط پخمگان  و

 برافرازند.

شود. دردی ی ما درمان میتنها در این حالت است که درد عمومی جامعه

که عبارت است از جابجایی کالن نقشها و طبقات، و فرو افتادن نخبگان و فراز 

مطیع به جای شایستگان نقاد. که کشیده شدن پخمگان. یعنی نشستن ناسزاوارانِ 

خبر از پخمگی خویش خود را در ای کوچک از آن، جوانکی است که بیجلوه

پندارد که در برابر چند میلیون نفر شناسی ادبیات چندان نخبه میی جامعهزمینه

 گوید...سخن می« فاشیستی بودن شاهنامه»ی از مضحکه
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 ی ماهنگاره

 ( اعتراض یک روحانی به پرچم ایران! بر اساس منطقی استقراییاعتراض دومین دختر خیابان انقالب به اجباری بودن حجاب و )
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 الدولهی حسن وثوقی المیهقصیده

 

 

 

 

   بگذشت در حیرت مرا بس ماهها و سالها

 ؟بگذرد دایم بدین منوالها اَرچون است حال 

   بین خیره شدایام بر من چیره شد چشم جهان

 واین آب پاکی تیره شد پس ماند در گودالها

 دل پر اسف از ماضیم وز حال بس ناراضیم 

 م تقدیر استقبالهااتا خود چه راند قاضی   

 نقش جبین درهم شده فر جوانی کم شده 

 شمشاد قامت خم شده گشته الفها دالها   

 گویی که صبح واپسین رخ کرد و منشق شد زمین 

 واین برقهای قهر و کین برجست از آن زلزالها   

 یت برگشت هر خلق و صفتمغلوب شد هر خاص 

 مانند تغییر لغت از فرط استعمالها   

 هم منقصم شد وصلها هم منهدم شد اصلها 

 هم منقلب شد فصلها هم مضطرب شد حالها   

 شب کرد ظلمت گستری و آن چشم شبکور از خری

 ی جوالهانشناخت نور مشتری از شعله   
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 چون ریشه بندد خوی بد بهتر نگردد خود به خود

 سخت است رفع این نمد بی نشتر کحالها   

 روزی بر آید دست حق چون قرص خورشید از شفق

 ترس و بیم از لرز و دق آسان کند اشکالهابی   

  ی شبگیرها برنده چون شمشیرهااین ناله

 هم بگسلد زنجیرها هم بشکند اغاللها   

 از خون این غدارها وز خاک این بدکارها 

 کند اتاللها برپاجاری کند انهارها    

 ؟ردرد عاقل به بازار خِدعوی اینان کی خَ 

 خود چیست مقدار زبد سنجی چو در مکیالها؟   

 باور مکن از سیرها از شر مطلق خیرها 

 زاین قائم بالغیرها دعوی استقاللها   

 ی سوداگریدارند کذب و افتری سرمایه 

 هم بایع و هم مشتری مغبون این داللها   

 نزد برتران ال اعلم پیغمبرانعلم است  

 جهلست علم این خران چون دعوی رمالها   

 برجای ماند از فیض رب خورشید را نور لعب 

 باقی نماند ذوذنب نه جرم و نه دنبالها   

 الحان موسیقی مخوان بیهوده در گوش گران 

 شیوایی نطق و بیان هرگز مجوی از اللها   
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 این ابلهان و گولها مشتی ددان و غولها 

 در فعل چون مفعولها در قول چون قوالها   

 کنانبر دیگران تسخرزنان خود عیب خود پنهان 

 با خاک و خاشاک آکنان چون گربکان پنجالها   

 نزد طبیب آن بوالعجب پوشیده دارد رنج تب 

 بیندش تبخالهاغافل که وی در کنج لب می   

 گاهی ز غم پژمردگان داروی غفلت خوردگان 

 ی غسالهاجنبشی چون مردگان در پنجهبی   

 گودرای هرزهگو فتنهگه تندخو و یاوه 

 خو در آدمی تمثالهااهریمنان زشت   

 باری که جنس طایرم ؟گفتا نعامه چون پرم 

 ؟چون گسترانم بالها ،بار دگر گفت اشترم  

 دمی در خویشاننه عاطفت در کویشان نه مر 

 رفت آبرو از رویشان چون آب از غربالها  

 یک فرقه از الیشعری تهمت زنان بر دیگری 

 چون اعتزالی اشعری سرگرم استداللها  

 نامردمی آیینشان کفر و دنائت دینشان 

 انیاب زهرآگینشان چون خنجر قتالها   

  کو عزلتی راحت رسان دور از محیط این خسان 

 گوش و زبان زاین قیلها و قالهاتا وارهد    
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 منتی کآرد به جانم رحمتیکو مهدی بی 

 منتی از شر این دجالهابرهاندم بی   

 کو ارشمیدس کز میان برخیزد و بندد میان 

 برگیرد این بار گران از پشت این حمالها   

 بر عقل گردد متکی اهرم کند حسن ذکی 

 ثقالهاچهره شود از زیرکی بر جرَّ این ا   

 تا چند در این کشمکش چون مرغ بسمل در تپش 

 گاه صعود است و پرش زی کشور آمالها   

 رخت از محیط مردگان بندم به شهر زندگان 

 چون اختران تابندگان چون گوهران سیالها   

 هر صبحدم در کویشان بندم نظر بر رویشان 

 کز مطلع ابرویشان مسعود گردد فالها   

 فلج کالبصره مفتاح الفرجصبر است داروی 

 زآنروی من لج و لج گفتند در امثالها   
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 یبرای پدرم: دکتر انوشیروان وکیل از شعرهایم:

 (به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد درگذشتش)

 

 

 

 

 

 سرخ چو بهرامِ خشم آمد و خورشید رفت

 مرکب و مهمیز ساخت، تاخت، خروشید، رفت  

 تختگهِ عاج نور بر فلک افراشت فاش

 خاطره بر دوشِ دیو بست و چو جمشید رفت   

 اندجنگجُوان شاهوار دل به افق بسته

 مرز زمان و زمین رمز بنوشید، رفت  

 ی سیماب ساختی لبریزِ ماه بادهکاسه

 پر ز هیاهوی رزم، راز درخشید، رفت  

 ای زرد ساختاخگر جوشان ز شوق آینه

 این آفتاب تا دل خورشید رفت یسایه  

 رفت به بادِ دریغ داغ دروغین خلق

  فرّه جان آبروست، چونکه بپاشید، رفت  

  ی صحرا گداختهای جهل سینهعطشداغ

 برکه بر او نیست شد، آب که جوشید رفت 

 مهرِ هزاران نگاه، نیک چراگاه ساخت

 آنچه خروشید ماند، آنچه خراشید رفت
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 دستگاه انتخابگر

 

  ترس ـ دلیری 

  :دم تمامیتِ ناشى از تنش، در قالب ترس در درون سیستم ع اصل ترس

شود. چهار شکل از ترس وجود دارد: دلهره، بازنمایى مىعاطفی ـ هیجانی 

 نگرانى، اضطراب و دغدغه.

این چهار شکل از ترس، همگى به امر مبهمى به نام خطر اشاره دارند و 

از هم تفکیک  بروز ارجاع و احتمالِشکلِ  ، خاستگاه،بر مبناى اهمیت، معنا

دهد. معنا، به اثر تنش را نشان مىمیزان قلبم کاهش یافته در شوند. اهمیت، مى

اشاره دارد، شناسنده سیستم و آشکارگی  اختاللِ ناشى از تنش در نظام بازنمایى

کند. احتمال، نشانگر تنش را به من، دیگرى یا جهان منسوب مى خاستگاهو 

 است.ــ در آینده  قلبمیعنى احتمالِ کاهش ــ اندازِ آمارىِ وقوع خطر چشم

شکلى از غیاب است. خود شده در قالبِ ترس، ازنمایىعدم تمامیتِ ب

اعتمادی و آشوب که به ترتیب مرگ، بی هاى اصلىِ پیشاروى من عبارتند ازغیاب

ناتمامیتِ برخاسته از عدم  به ناتمامیتِ ناشی از ناپایداری و شکنندگیِ من ،

قانونی و بیهای برنده ـ برنده در دیگری، و ناتمامیتِ نهفته در قطعیت در بازی

 شود. نامفهوم بودن روندهای حاکم بر جهان ناشی می

تمامیت از ناکنى باعث ریشهبه خاطرِ تمرکزش بر زمان آینده، ترس، 

باعث در نتیجه برد. شود و بنابراین بختِ چیرگى بر آن را از بین مىمى اکنون

  گذشتهاتِ را به خاطرــ عدم تمامیت ــ شود، و موضوع خود انفعال کنشگر مى

زند. واکنش معمول در برابر ترس، پناه بردن به پیوند مى ی آیندهیا آرزوها
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 (محورواکنش آینده)بافى یا خیال (محورواکنش گذشته)خاطرات خوشایند 

اکنون باید در تحقق نیافتنِ کنشی که است. در هر دو حال عدم تمامیت به دلیل 

 یابد.گیرد، تداوم مىانجام 

 تنش/»ى معنایىِ هاى فرهنگى، تنوع و گسترهتر شدن نظامپیچیدههمگام با 

  شود:زیر ناشی میى ها از چرخهبسط فضاى حالت تنش یابد.ها افزایش مى«ترس

 

  هاى غیابانباشت اطالعات درباره»

 هاتر شدن فنون پیشگیرى و چیرگى بر تنشپیچیده    

  «نوهاى رمزگذارى تنش 

 

اطف و احساساتی است که بر دستگاه انتخابگر اثر ترس یکی از عو

های متضاد دیگری مانند شادمانی ـ غم، خشم ـ گذارد. سیستم عواطف جفتمی

مهر ـ کین را داراست که به همین ترتیب بر  شگفتی ـ خوگیری، شکیبایی،

 گذارند. های من تأثیر میگیریتصمیم

   :اىآور، غیرقابل کنترل و حاشیهشرمترس امرى توهمِ غیاب امر ترسناک 

وگریخته و پرهیبت است که بر مبناى امرى دوردست، جسته آور ترسست. تنشِا

توان با در نتیجه، می شود.شده حادث مىقواعدى عادالنه، جبرى و از پیش تعیین

 ی مرکزی ترس، آن را از میان برد. انکارِ غیابِ نهفته در هسته

 ها تنش ها، امکانِ شناسایىِ دقیق ماهیتکار کردنِ غیابان ی چَشماگ:تله

به دلیل از میان رفتنِ گرانیگاهِ معنایىِ  برد.و بنابراین سازگارى با آن را از میان مى

تر صدور تنشها، مبارزه با آنها نیز معنازدایى شده است. در نتیجه همگام با پیچیده

تن مستقیم با غیابِ ترسناک ــ دلیری ــ به معنای درآویخشدن نظام فرهنگى، 

 شود. تر میدشوارتر و نامحتمل
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  :رویارویی مستقیم با تنش و موضوع غیاب، حتی اگر در  راهبرد اسفندیار

که محور  انگیز انجام پذیرد، امکانی است برای بازآفرینیِ دلیری،شرایطی مخاطره

 شود. ی زایش معنا در من ــ محسوب میجنگ ــ یعنی لبه

Z  ناختیِ پشتیبان ترس چه هستند؟ چرا و چگونه شسازوکارهای عصب

شود؟ آیا یابد و شاخه شاخه میموضوع ترس در سطح اجتماعی تعمیم می

توان ترسهای روزمره را پوششی رمزگذاری شده و دروغین دانست که می

کنند؟ بختِ های خود پنهان میهایی راستین و بنیادین را در زیر برچسبترس

های بنیادین ــ های ناشی از تنشی ترسانسان عادی برای لمسِ روزانه یک

اعتمادی، آشوب ــ مرگ، بی

 چقدر است؟

 

O یدشناسترین چیزهایى را که مى؟ سه تا از ترسناکیدترساز چه مى 

. چگونه براى چیرگى بر آنها از پناه بردن به گذشته یا آینده سود یدفهرست کن

هاى و جایگیرى موضوع یدرا ترسیم کن انتهایفضاى حالت ترس؟ کل ایدبردهمى

. محتواى چهار عنصرِ نماییدترسِ گوناگونِ خود را بر این فضا از هم تفکیک 

و  یدى گذشته مشخص کنرا در هفته تاندلهره، اضطراب، نگرانى و دغدغه

ت ترس . بیشتر مقیم کدام بخش از فضاى حالنماییدفهرستى از موضوع آنها تهیه 

 ؟یدهست

 

 

 

  

 ترس

 دلیری

 شادمانی

 غم

 مهر

 کین

 خشم

 شکیبایی

 شگفتی

 عواطف خوگیری

 عقالنیت
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 چهارم بهمنرام 

 

 

 

 

 

 کالیگوالقتل     شریمان چیماجی بالل

میالدی کالیگوال امپراتور خونخوار روم پس  ۴۱روز چهارم بهمن سال 

ی عروسی با دختر شاه اشکانی با سپاهیانش وارد میانرودان شد از آن که به بهانه

و در مجلس عروسی بزرگان خاندان اشکانی را کشتار کرد، پس از غارت 

ردن بود به دست روستاهای سر راهش وقتی که کنار جاده مشغول ادرار ک

 نگهبانان خودش که از انتقام ایرانیان هراسان بودند به قتل رسید. 

هجری خورشیدی محمدعلی  ۱۱۸۸در روز چهارشنبه چهارم بهمن سال 

گیری این قلمرو به بازپسشاه که برای فتح میانرودان و دولتشاه پسر مهتر فتحعلی

این سو لشکر کشیده بود، بر سپاهیان عثمانی غلبه کرد و تا بغداد پیش رفت. اما 

درست در همین هنگام اپیدمی بیماری وبا در عراق آغاز شد و خودش و بخشی 

انبار مهمی از اسلحه و مهمات هم  ۱۳۳۲از سپاهیانش را از پای در آورد. در سال 

 د.شکشف  ی تهرانداودیهی محلهحزب توده در 

 

 

 درگیری اروپاییان 

 فرانسهالجزیره با دولت 
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 دوران جنگ )چپ( و پس از یافته شدن )میان(شوئیچی یوکوئی در 

 

ی شریمان چیماجی بالل پیشوا سردار برجسته ۱۱۱۸در چهارم بهمن سال 

ها را از ساحل غربی هند بیرون راند، بر قوای استعماری دولت ماراتا که پرتغالی

ششصد تن از بردگان  ۱۲۱۴غلبه کرد و دژ تاراپور را از ایشان گرفت، در 

باهیای برزیل که مسلمان بودند سر به شورش برداشتند و جریانی  سیاهپوست در

را آغاز کردند که پس از نیم قرن به الغای بردگی در این سرزمین انجامید. در 

متفقین بانکوک را بمباران کردند  ۱۳۲۱بخارست پایتخت رومانی شد و در  ۱۲۴۱

ها به واداری از ژاپنیطرف بود به هو در نتیجه سیام )تایلند( که تا این لحظه بی

 انگلستان و آمریکا اعالن جنگ داد.

ی کنفرانس کازابالنکا که دیدار روزولت مراسم اختتامیه ۱۳۲۲در سال 

ی ی مشترکی را دربارهو چرچیل گرانیگاه آن بود، انجام پذیرفت و این دو بیانیه

مقیم گروهی از اروپاییان  ۱۳۳۹پایان جنگ خواندند. در همین روز به سال 

الجزیره ساختمانهای دولتی را اشغال کردند و با پلیس درگیر شدند. در چهارم 

هم اتفاق غریبی رخ داد و معلوم شد سرجوخه شوئیچی یوکوئی از  ۱۳۵۱بهمن 

گذشت در سپاهیان ژاپنی همچنان پس از سی سال که از جنگ دوم جهانی می

ژاپن  ه پس از تسلیمدهد. او افسری بود کجنگلهای گوآم به جنگ ادامه می

 کرد!شکست را نپذیرفت و همچنان مانند دوران جنگ در جنگل زندگی می
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 ی شیلیزلزله

 

 

در جریان گذار دولت  ۱۳۵۶رخداد دیگر این که در چنین روزی به سال 

ی کارگری ساالرانه یک دسته از فاشیستها به دفتر اتحادیهاسپانیا به نظام مردم

مادرید که مرکز سازماندهی کمونیستها بود حمله کردند و پنج ی آتوچا در محله

 تن را به قتل رساندند و چهار نفر دیگر را زخمی کردند.

 

 

 فاشیستهای اسپانیایی

 ۱۲۸۷دانشگاه کلکته گشایش یافت، در  ۱۲۳۶در چنین روزی به سال 

( اولین گروه پیشاهنگی پسران را در انگلستان روبروپاول )تصویر -روبرت بادن

هزار نفر  ۲۸ی تاریخ شیلی به مرگ مرگبارترین زلزله ۱۳۱۸تاسیس کرد، و در 

آژانس انرژی  ۱۳۲۵منتهی شد. در 

اتمی در سازمان ملل تاسیس شد، در 

ی شرکت اپل اولین رایانه ۱۳۶۳

شخصی مکینتاش را در آمریکا به 

ژاپن  ۱۳۶۹بازار عرضه کرد، و در 

سرنشین هیتِن را که ی بیسفینه

نورد بود به سمت ماه بزرگترین مه

 پرتاب کرد. 
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 هادریان    فرشچیان  دابژانسکی

در میان مردم ایران زمین مهمترین زاد و مرگ این روز به روز جمعه  

امام محمد شود که در آن هجری خورشیدی مربوط می ۱۹۸چهارم بهمن سال 

ی تاریخ هبنیانگذار مذهب شافعی درگذشت و برای بخش عمد شافعیبن ادریس 

دوران اسالمی ایران بخش بزرگی از مردم پیرو او بودند. در همین روز به سال 

 هم محمود فرشچیان زاده شد. ۱۳۰۹

 

پیر میالدی(،  ۷۶هادریان امپراتور روم ) زادگان دیگر این روز عبارتند از: 

هجری خورشیدی(، تئودوسیوس  ۱۱۱۱نویس فرانسوی )بومارشه نمایشنامه

(، میچیو کاکو فیزیکدان ۱۲۷۹دان اوکراینی )شناس و ژنتیکدابژانسکی زیست

(. وینستون ۱۳۳۴(، آلن سوکال فیزیکدان و فیلسوف آمریکایی )۱۳۲۶آمریکایی )

ایی و از پیشگامان ی آمریک( و ماروین مینسکی دانشمند رایانه۱۳۴۴چرچیل )

 اند. ( هم در این روز درگذشته۱۳۹۵هوش مصنوعی )

 

 ، بومارشهمینسکیسوکال، کاکو، : به چپ راستتصویرهای زیر از 
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 قدرت و خلعت

 .۱۳۹۴ی دوم، زمستان ی فکر و فن، شمارهفصلنامه

 

س: می دانیم که پوشش در ایران همواره موضوعی مورد توجه بوده، به 

عنوان مثال در سالهای اخیر پلیس افرادی را به عنوان بد حجاب دستگیر می کرد 

یا در بروکراسی های دولتی و بحث گزینش توجه به پوشش امری عادی و دست 

ای عجیب و مایه استخدام های دولتی بوده و از طرفی شاهد انتخاب پوشش ه

ایم و ده ها مورد دیگر که همگی نشان از مورد توجه غریب از سوی جوانان بوده

بودن امر پوشش در نزد مردم و دولت در ایران است، چه توضیحی می توان در 

 این خصوص ارائه کرد؟

ی پوشاک و آداب ی نظامهای اجتماعی هنجارهایی دربارهج: در همه 

ی کند. در یک جامعهی جامعه آن را رعایت میمربوط به آن وجود دارد که بدنه

پایدار و منسجم این هنجارها روی هم رفته یک سیستم سازگار و درهم تنیده را 

، زیور و...( آرایهآورند. سیستمی که از چیزها )جامه، کفش، سرپوش، پدید می

ی جوامع انسانی و قواعد و آدابِ به کار گرفتنِ آنها تشکیل شده است. در همه

شکند که هایی میکه از حدی بزرگتر باشند، این نظام عمومی به زیرسیستم

کنند های فرهنگی، آداب مذهبی، و سنن محلی خاص افراد را منعکس میسلیقه

هنجار عمومی سازگاری دارند. در جوامعی مانند  و در حالت عادی اینها نیز با آن

ی ما که دستخوش آشوب و بحران است، آن هنجار کالن دستخوش جامعه

یابند و مسیرهای واگرای خاص ها استقالل میفروپاشی شده و این زیرسیستم
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کنند. در همین شرایط است که تاکید نهادهای قدرت برای کنترل خود را دنبال می

کند. چون در شرایط ناپایداری اجتماعی و ب جامه افزایش پیدا میپوشاک و آدا

شود و نظامهای کنترلی آشوب نهادی است که قدرت مستقر مورد تهدید واقع می

دهند. بنابراین هرآنچه های انضباط اجتماعی کارآیی خود را از دست میو ماشین

ابی است از الگوهای بینیم، بازتدر جامه و پوشاک اهالی ایران زمینِ امروز می

 یا نابسامانی در این هنجارها. سامان

 

 

 

 

 

 

ی پدیده س: در جامعه امروز ایران سرچشمه مد کجاست؟ و علت جاذبه

 مد چیست؟

سابقه نیست. در ی جوامع وجود دارد و امری نو و بیج: مد در همه 

دهند و از ی جوامع مردم به آراسته بودن و جذابیت ظاهری خود اهمیت میهمه

کنند که این نیازشان را برآورده سازند. به هایی استقبال میاین رو از نوآوری

ت مورد تقلید های اغلب جزئی در شکل و پوشش به سرعهمین خاطر نوآوری

شوندَ، که اسم مُد هم به همین گیرند و به امری نمایان و آماری تبدیل میقرار می

کند. آنچه که جدید است و به زندگی مدرن مربوط ی آماری ماجرا اشاره میسویه

شود، برکشیده شدن مد تا حد یک صنعت مستقل است. یعنی در جریان می

دل تمدن مدرن تحقق یافته، این الگوی تخصصی شدن نهادهای اجتماعی که در 

های نوظهور و اقتصادِ تبلیغات گره خوردند و کهن و عامِ تنظیم جامه با رسانه

این همان است که مد به معنای امروزین را خلق کرده است. یعنی مد در معنای 



 صد و نود وشصت و چهارم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

مدرن کلمه شکلی تشدید شده، متراکم، پرشتاب و شاخه شاخه از هنر تنظیم 

ست که در پیوند با نهادهای مدرن نمادهایی نوظهور از ثروت پوشاک شخصی ا

 آورد. و قدرت و منزلت را به گردش در می

 

 

 

 

 

 

 

 

س: وقتی در خیابان های شهرهای بزرگ و پر جمعیت ایران گشت و 

انواع پوشش روبرو می شویم، که بخش عمده ای از گذار می کنیم با تنوعی از 

آن بوسیله مد و توسط رسانه های مختلف داخلی و خارجی ترویج پیدا کرده 

اند، و با توجه به اینکه پوشش بخشی از هویت افراد است، آیا می توانیم بگوییم 

 جوانان ایران دچار بحران هویتی هستند؟

پوشاکی یک  ج: به این نکته باید توجه کرد که اصوال هر الگوی آماری 

ای از اعضای جامعه ی ردهنوع مد است. یعنی هر سیستم هنجارسازی که جامه

را تعیین کند و مبنایش تقلید از الگوی آماری پوشش باشد، نوعی مد محسوب 

ها در فالن هنرپیشهی شود. در این معنا جوانانی که با سرمشق گرفتن از جامهمی

کنند بر اساس یک مد ای لباسهای رنگارنگ خود را انتخاب میسریال ماهواره

کنند. به همین ترتیب کارمندان فالن اداره که کت و شلوار رسمی عمل می

دانند هم با نوعی مد درگیر پوشند یا الگویی خاص از پوشاک زنانه را مجاز میمی
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ی سرگرم کننده است که و جذابیت یک رسانه هستند. در یکی نیروی تبلیغات

ی کردار ی تنظیم کنندهنشاند و در دیگری قدرت دیوانساالرانهمد را به کرسی می

کند. بنابراین باید از اشتباه رایجی کارمندان است که این کارکرد را برآورده می

ن است شود، بپرهیزیم. آن خطا هم آگیری هم دیده میکه در سطوح باالی تصمیم

شود مد است و های خارج از کشور تبلیغ میکه فکر کنیم هرچه از راه رسانه

های ایرانی یا دولتی غیر مد محسوب پیروان آن آالمد هستند و در مقابل نسخه

ای از اعضای شوند. هریک از اینها یک سیستم هنجارساز هستند که برای طبقهمی

کنند و با راهبردهای خاص خود جامعه الگویی خاص از پوشاک را تعریف می

ها، و چفت و ری میان این سیستمنشانند. در این معنا ناسازگاآن را به کرسی می

دهد. چنان که بست نشدنِ این هنجارها با هم است که بحران هویت را نشان می

المللی که تابع معادالت های بینی ما مدهای برخاسته از رسانهگفتید در جامعه

آشکارا بر آداب و سنن محلی و تعبیرهای جدیدی که با  ف هستند،اقتصادی صر

اند. اما تا اینجای کار تنها چیرگی یک شبکه قدرت سیاسی گره خورده، غلبه کرده

از هنجارها بر هنجارهای رقیب را دارید که امری طبیعی و عادی است. مخاطره 

ارض دارند و تقریبا در آنجاست که این سیستمهای رقیب واگرا هستند و با هم تع

کدامشان هم برای شهروندان معنادار نیستند. یعنی نظام اجتماعی و فرهنگی هیچ

ما از تولید هنجارهای استوار بومی برای پوشاک مردم باز مانده و به همین خاطر 

زده و نامحبوب یا اقتصادزده و محبوب هستند ای که سیاستزیرسیستمهای حاشیه

 اند.جایگزین آن شده
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س: وقتی آمارها را نگاه می کنیم متوجه می شویم ایرانیان در مصرف 

سرآمد هستند، ریشه این میزان توجه  لوازم آرایشی و همین طور عمل های زیبایی

 به ظاهر چیست؟

اند. ج: حقیقت آن است که ایرانیان در سراسر تاریخ خود چنین بوده 

های تخت جمشید بنگرید و پوشاک پارسیان و اقوام ایرانیِ کافی است به نگاره

شان مقایسه کنید، یا آن دوران را با پوشاک بسیار ابتدایی اقدام دیگرِ همزمان

ظاهری و زیبایی توصیف مورخان باستانی یونانی و رومی و چینی از شکل 

های ایرانیان را بخوانید تا دریابید که توجه به آراستگی ظاهر و زیبایی چهره جامه

و کالبد از همان ابتدای کار در بطن فرهنگ ما قرار داشته است. این میراث 

فرهنگی به نظرم نه تنها ایرادی ندارد، که بسیار پسندیده و ارجمند هم هست. 

ان است، چه چیزی بهتر از آراستگی و زیبایی؟ ایراد وقتی سخن از پوشاک در می

کار در آن است که آنچه که امروز شاهدش هستیم فروپاشی آن ساز و کارهای 

های گذشته کرده است. طی دههبومی کهنی است که این آراستگی را برآورده می

هایی جامه و به ویژه پوشش زنان به امری سیاسی تبدیل شده و این به آشفتگی

توان گفت که تبدیل شدن پوشاک به ابزاری برای کنترل امن زده است. مید
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جویی از کنترل پوشاک به مثابه دستاویزی برای مداخله سیاسی شهروندان و بهره

ای بوده که به کار بسته شده و به در فضای خصوصی شهروندان، ترفند نابخردانه

مان با . یعنی ما در جامعهکارکرد طبیعی و عادی پوشاک را به حاشیه رانده است

گذاری افراطی قدرت بر پوشاک روبرو هستیم. به شکلی که زیبایی نوعی سرمایه

و آراستگی به امری سیاسی تبدیل شده است. در این معنا افراط در آرایش چهره 

کند، هایی ناسازگار با آنچه هنجار سیاسی طلب میو پافشاری بر انتخاب جامه

ومت مدنی بدل گشته است. روندی که به بازخوردهایی در عمل به نوعی مقا

مثبت دامن زده و خود را مدام تشدید کرده و به آشوب امروزین و فروپاشی 

 اعتبار و مشروعیت هنجارهای بومی انجامیده است.

س: وقتی جوانانی را می بینیم  که برخالف عرف و هنجارهایی که سالها 

ا انتخاب می کنند و یا در مورد خانم ها از سوی دولت تبلیغ می شده پوششان ر

پوشش هایی را می بینیم که هیچ سنخیتی با پوشش مورد تائید در اسالم ندارد، 

 دلیل این موضوع چیست؟ مگر جامعه ما یک جامعه اسالمی نبوده و نیست؟ 

 

 

 

 

 

 

 

ج: نخست باید به این نکته توجه داشت که آنچه امروز به عنوان پوشش  

شود، تنها یکی از هنجارهای رایج پوشاک در قلمرو اسالمی استانده تبلیغ می

سرزمینهای اسالمی است. در زمان صدر اسالم پوشش مردان و زنان کامال با آنچه 
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ابع کهن تاریخ که در ذهن مردم است تفاوت داشته است و کافی است به من

ی فیلمهای هالیوودی ی آنچه بر صحنهاسالم رجوع کنید تا ببینید که بخش عمده

اهلل گرفته تا گالدیاتور که بینید، )از محمد رسولمربوط به آن دوران می

ی تراوش تخیل کارگردانان است. یعنی اگر هایی در عربستان دارد( نتیجهصحنه

اسالم و قرن نخست هجری باشد، بسیار  معیار پوشش مردان و زنان در صدر

ی ما از رجوع به آن خرسند گذاران این عرصه در جامعهتردید دارم که سیاست

 شوند. 

 

 

 

 

گوییم، به روندی وقتی از پوشاک مردم در سرزمینهای اسالمی سخن می

های متفاوت و قلمروهای جغرافیایی و تاریخی اشاره داریم که دورانها و دوره

ی تمدن اسالمی ی اینها بخشی از آن حوزهسنن محلی گوناگون دارد و همه

سلمان شوند. درست به همان شکلی که امروز پنج کشور بزرگ ممحسوب می

-دنیا از نظر جمعیت عبارتند از اندونزی و هند و پاکستان و بنگالدش و چین

نیجریه، که پوشاک سنتی جمعیت عظیم مسلمانشان با هم و با آنچه در ایران 

ی یک ی خاص نمایندهبینیم تفاوت دارد. یعنی این تصور که یک نوع جامهمی

های آماری است به دادهباور مذهبی خاص است به کلی نادرست است و کافی 

بنگریم تا خطا بودنش را دریابیم. گذشته از این، در کشور خودمان هم پژوهش 

ی پایبندی واقعی به دین اسالم را در میان جدی و معتبری انجام نشده که درجه

نماید که افرادی که هنجارهای پوششی گوناگون دارند نشان دهد. چنین می

های ایدئولوژیک سیاسی را نشان دهد و نه سوگیریپوشش در ایران امروز بیشتر 
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باورهای مذهبی را. یعنی از سویی بعید است جمعیت به نسبت بزرگی که از 

دین باشند، و از سوی دیگر کنند به کلی بیهنجارهای آنسوی آبها پیروی می

شان بر اساس معیارهای سیاسی تنظیم ی کسانی که پوشاکنامحتمل است همه

 ندارانی صادق و راسخ باشند.شود، دیمی

س: روند نوع پوشش مردم در ده بیست سال اخیر را چگونه می بینید و 

 از این رهگذر آینده پوشش را چطور ارزیابی می کنید؟

قالب دولتی و نشینی گام به گام آن ج: آنچه که نمایان است عقب 

های پیش شکل گرفته بود. فراگیر شدن رسانه ایدئولوژیکی است که چند دهه

شک در این مورد تاثیر داشته و های مجازی بیجمعی و به ویژه رواج شبکه

هنجاری که آن قالب دولتی را در هم شکسته متاسفانه فرهنگ بومی و معناداری 

نگستان بوده است. با این همه زور و نبوده و تقلیدی موزائیکی از هنجارهای فر

معنا به خاطر جذابیتش آشکارا بیشتر بوده و احتماال روند قوت همین الگوی بی

های استیالی آن همچنان ادامه خواهد یافت. هدف از تبلیغ مد که در رسانه

شود، در نهایت آفریدن بازاری برای کاالهای صنعت عمومی و فیلمها دیده می

شبختانه هنوز اقتصاد ایران توسط این بازارها مسخ نشده و به پوشاک است. خو

همین خاطر هنوز این امید هست که هنجارهای بومی و ملی به شکلی خودجوش 

معنا تبدیل شوند. تحول پیدا کنند و به رقیبی معنادار برای آن هژمونی بی

در این شود، هرچند هنوز جنبشهایی هم در این راستا در میان جوانان دیده می

 نماید. جنگل انبوه به گیاهانی نورس و نازک می
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 چراییَ خرد ایونی

 ۱۳۹۶بهمن  ۷شنبه  مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران،

یکی از پنج نامزد کتاب سال در  به عنوان« تاریخ خرد ایونی»به مناسبت برگزیده شدن کتاب 

 ی غربی فلسفهزمینه

 

 تواندیم یتیخاستگاه فلسفه کجاست چه اهم نکهیاساسا دانستن اس: 

 داشته باشد؟

ای از اندیشیدن است که سایر اشکال تفکر را ج: فلسفیدن در واقع شیوه

سازد که صورتهای دیگر کند. یعنی سرمشق و چارچوبی معنایی بر میتعیین می

ابند. از این رو این که خاستگاه فلسفه به لحاظ یاندیشه در درون آن جریان می

دهد تاریخی و جغرافیایی کجا باشد، تعیین کننده است. چرا که نشان می

ی تحول کدام فرهنگ و تمدن باستانی هستند. چارچوبهای فکری امروزی ادامه

به همین خاطر هم از قرن هجدهم میالدی همرمان با سیطره یافتن تدریجی 

نمود مطرح شد جهان، ادعایی که در آن هنگام نامستند و گزاف میاروپاییان بر 

که سه عنصر اصلی داشت. یکی آن که یونان باستان نیا و پدر فکری اروپای 

ی فلسفی جدید است، دوم آن که همین یونان خاستگاه فلسفه بوده و اندیشه

که  همین یک جلوه و یک مسیر تاریخی را تا اروپای نو طی کرده، و سوم آن

تر از تمدن اروپایی هستند. سومین گزاره ی فرهنگها و تمدنهای دیگر فروپایههمه

شود، همان است که کشتار سرخپوستان، نابود کردن که از دوتای اولی نتیجه می

آثار تمدنی سرزمینهای استعمار شده مانند هند و غارت منابع فرهنگی و هنری 

رگران را به لحاظ اخالقی توجیه ستیزی آشکار استعماایران-چین و پارسی

ی تمدنها جز تمدن غربی فاقد اندیشه به معنای کرد. چرا که در این حالت همهمی
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دقیق آن هستند و فرهنگشان مشتی اسطوره و باورهای تخیلی است که با عواطف 

و هیجانهای غیرعقالنی درآمیخته است. هدف من از نوشتن این کتاب و همچنین 

ام ش آن محک زدن این سه ادعا بوده است. یعنی کوشیدهجلدهای پس و پی

به دست دهم و بعد بر اساس « متن فلسفی»تعریفی روشن و شفاف از مفهوم 

ی و نه در تفسیرهای اروپامدارانه–منابع و مستندات محکم و روشنی که در تاریخ 

ی فلسفی را بازسازی داریم، سیر تحول تاریخی اندیشه -قرن نوزدهمی و بیستمی

 کنم.

 

 

 

 

به  یو متک ادیودبنخ هانهیشود، فلسفه غرب در همه زم یم گفتهس: 

 حیباره توض نی. لطفا در ادیادعا را رد کرد نیکتاب ا نیاست. شما در ا شیخو

   د؟یده

ایست که اروپا را این یکی از ضرورتهای همان ایدئولوژیج: بله، 

ب زند گاهان که نخستین جلد از این داند. من در کتاخاستگاه جهانی تمدن می

ام که کهنترین متنی که چهار شاخص بنیادین یک متن مجموعه است نشان داده

های زرتشت یعنی گاهان است. کنند، سرودهفلسفی را به طور قطع برآورده می

ام که این چهار شاخص یعنی دقت کلیدواژگان، انتزاعی در آن کتاب نشان داده

ها و روشن بودن گامهای گیریبینی، عقالنی بودن نتیجههانبودن و فراگیری ج

مداری متن همگی در متن گاهان وجود دارند و در اینجا برای استدالل، و پرسش

نخستین بار پنجاه جفت متضاد معنایی )مثل گیتی/ مینو، خدا/ شیطان، امر معقول/ 

بینیم که دقیق میامر محسوس، خیر/ شر، راست/ دروغ،...( را با معنایی روشن و 
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های بعدی را برساخته است. در جلد دوم این مجموعه ی تمام فلسفیدنشالوده

ام که اندیشمندان یونانی پیشاسقراطی از که تاریخ خرد ایونی است، نشان داده

اند کرده جمله سقراط با صراحت و روشنی مفاهیم خود را از ایران زمین وامگیری

 هایی از زبانهای ایرانی باستانی بوده است. ن هم وامگیریهایشاو گاه حتا کلیدواژه

 ۀنیرا در زم یرانیخرد ا یونانی شمندانیشده اند انیکتاب ب درس: 

 اتفاق چگونه صورت گرفته است؟ نیکردند. ا یبوم شیخو یاجتماع

ج: طبیعی است که هیچ فرهنگی عناصر فرهنگی دیگر را عینا وامگیری 

پذیرد. در یونان کردن انجام می زی و بومیساکند و همواره شکلی از درونینمی

ی تمدن یونانی باستان چند باستان هم چنین اتفاقی افتاده است. اما باید درباره

نکته را در نظر داشت. نخست آن که گرانیگاه جغرافیایی فرهنگ و زبان یونانی 

 شده است. یعنیدر دنیای باستان آناتولی بوده که استانی هخامنشی محسوب می

نشین میلتوس و افسوس ترین، نویساترین و شکوفاترین شهرهای یونانیپرجمعیت

اند که همگی مراکز استانهای دولت هخامنشی پارسیان هستند. اولین و سارد بوده

اند و من با تحلیل متنهای به جا مانده اندیشمندان یونانی در این شهرها برخاسته

شان هوادار ایران و مقلد فرهنگ ایرانیان ام که در زمان خوداز ایشان نشان داده

اند و آثارشان هم وامگیری مستقیم آرای فلسفی ایرانی بوده است. شدهقلمداد می

البته این آرا را در بافت فرهنگی خودشان در ترکیب با اساطیر یونانی و باورهای 

 اند.کردهعمومی بومی می

ترین بحثهای شما در کتاب به پوتاگوراس و سقراط مربوط س: مفصل

 اند؟تان بودهشود. چرا این دو تن این قدر مورد توجهمی

ی ج: چون هردویشان نیای فکری افالطون هستند و افالطون هم بدنه

ی فلسفی اروپاییان را در قرون میانه و همچنین امروز برساخته است. در اندیشه

ام که هردوی اینها هرچند مانند سایر کتاب تاریخ خرد ایونی نشان داده

اند و مفاهیمی را هم از پارسیان دانستهاندیشمندان خود را وامدار ایران می
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اند و شکلی از وامگیری کرده بودند، اما از نظر سیاسی مخالف نظم پارسی بوده

اند که با بزرگداشت اشرافیت، تاکید کردهکاری آریستوکراتیک را تبلیغ میمحافظه

سرشت بوده است. در جلد داری همبر نابرابری زن و مرد و پافشاری بر نظام برده

ام است نشان داده« ی فلسفیافالطون: واسازی یک افسانه»بعدی این مجموعه که 

ان را به دستگاهی فلسفی خوگیری سیاسی مخالفکه نبوغ افالطون این موضع

بندی فکری مذاهب مسیحی تحول یافته در اروپا کند که بعدتر استخوانتبدیل می

 سازد.های مدرن را بر میو همچنین فلسفه

 رانیا شهیاند ریها سکتاب را در ادامه آثار شما که در آن نیا توانیمس: 

 جلدهای دیگر چه مضمونی دارند؟ م؟یبدان د،یکنیم یباستان را واکاو

ج: بله، این یک طرح پژوهشی پردامنه است که تا به حال چهار جلدش  

نام دارد و به بحث « خرد بودایی»انتشار یافته است. جلد بعدی این مجموعه 

پردازد که تقریبا همزمان با افالطون و ی آرای فلسفی بودای تاریخی میدرباره

ز فرهنگ ایرانی بوده است. ی شاهنشاهی هخامنشی و متاثر امانند او ساکن حاشیه

با این همه آرای بودا به خاطر نزدیکی بیشتر با بلخ یعنی استانهای مهم ایران 

شرقی که مرکز تحول دین زرتشتی هم بوده، عمیقتر است و نقدی که به آرای 

اش همراه است. تر از اصل فلسفهبینیم با فهمی دقیقتر و درستزرتشتی در آن می

ی آثار مجموعه ویژهجلد بعدی از این 

ارسطوست که هنوز نیمه کاره مانده و 

امیدوارم طی چند سال آینده به 

 سرانجام برسد.

)تاریخ اثر  نیا زیتما نقطهس: 

 ست؟چی گرید یهابا کتابخرد ایونی( 

ج: به نظرم این کتاب از سه 

جنبه بر متنهای مشابه برتری دارد. نخست آن که من اصل متون یونانی را در کنار 
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 شان به اوستایی، پارسیمتون همزمان

باستان، عبری و آرامی بازخوانی 

ام و پیوند درونی مفاهیم در کرده

ی فرهنگهای همسایه و همبسته

استانهای هخامنشی قدیم را نشان 

ام. مورخان فلسفه اغلب با این داده

دارند و حتا از محتوای زبانها آشنایی ن

های سیاسی متونی مانند اوستا و کتیبه

خبرند و در نتیجه به نظرم متنهای یونانی را با غلطهای فاحش و هخامنشیان بی

شناسی اند. دوم آن که در این کتاب روشتعبیرهای ناهمزمان روشن خوانده

و شاخصهایی  ام و در نتیجه معیارهاسیستمی را برای تحلیل متن به کار گرفته

ام. سوم روشن و شفاف را برای مرزبندی دیدگاهها و تعریف مفاهیم به کار بسته

ی اندیشمندان بافت اجتماعی و تاریخی ظهور آرایشان را ی همهآن که درباره

شان ام و یک تاریخ اجتماعی دقیق از روزگار و زمانه و محیط زیستتحلیل کرده

ی فلسفی شناسی تاریخی اندیشهه نوعی جامعهام. یعنی کتاب برا به دست داده

های مشابه است. اگر های کتاب به خوانشهم هست. این سه به نظرم برتری

ی سخن را به ایران محدود کنیم، به نظرم این کتاب دو برتری دیگر بخواهیم دایره

کند. یکی آن که نخستین متن جامعی است که در آن تمام متون هم پیدا می

از اندیشمندان پیشاسقراطی به طور کامل از زبان اصلی ترجمه شده  بازمانده

ی یونان ی فلسفهاست، و دوم آن که در زبان پارسی روزآمدترین متن درباره

ی مهمی که در این زمینه انتشار یافته باستان است، یعنی تقریبا هر کتاب و مقاله

 .در متن مورد ارجاع و گاه نقد و تحلیل قرار گرفته است

  



 صد و نود وشصت و چهارم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

 

 ی فلسفه و اسطوره رد اریان زمینمباحثه

 «آسمان هفتم»میزگرد در گروه تلگرامی 

 ۲۴:۰۰-۲۲:۰۰، ساعت ۱۳۹۶دی  ۲۲آدینه 

 شروین وکیلی: پرسشهای مرکزی:

 دنیشیاز اند ادیدرونزاد و خودبن یاوهیش یرانیتمدن ا یحوزه ای( آ۱

 ییرهایها و مسو چه شاخه ستیاش چتبارنامه یکرده؟ اگر آر سیرا تاس یفلسف

 داده است؟ جهیرا نت یورزشهیاز اند

از  یو تکرار ناشدن گانهیو  ژهیو یبافت یرانیتمدن ا یحوزه ایآ( ۲

آن چه بوده  یساختار و کارکردها یآورده؟ اگر آر دیها و باورها را پداسطوره

 تمدنها کدام است؟ ریسا ریو تفاوتش با اساط

 نیوجود داشته و ا نیزم رانیاسطوره و فلسفه در ا انیم یوندیچه پ( ۳

 ییبا تمدن اروپا ییدو چه تفاوتها و شباهتها نیا یتکامل مواز ریاتصال و مس

 داشته است؟

زاده شده در  یفلسف یهاشهیو اند ریموضع امروز ما در قبال اساط( ۴

 باشد؟ دیبایو م دیشایو چه م ستیمان چتمدن

 

 طرح موضع

های تکامل فرهنگ و ونی تمدن ایرانی یکی از مهمترین کان( حوزه۱

معنا در کل تاریخ بشر است، چون: الف( خاستگاه بسیاری از گذارهای 

شناختی و فرهنگی عمده )تمدن کشاورزانه، شهرنشینی، فناوری فلز، رام جامعه

های رمه و گیاه زراعی، دولت و سامان اقتصادی و سیاسی( کردن رایجترین گونه

و کهنترین ساز و کارهای اقتصاد متمرکز بوده است، ب( نخستین دولت فراگیر 
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ی ادیان جهانگیر پولی در آن پدیدار گشته و پ( کانون زایش و تکامل بدنه

های فرهنگی و دولت امروزین بوده و ت( کهنترین و دیرپاترین استمرار در سیستم

 ملی در آن تجربه شده است. 

ترین نظامهای اساطیری در ایران ( در این بستر بوده که یکی از پیچیده۲

زمین تحول یافته و از دل آن کهنترین و اثرگذارترین نظام فلسفی پدید آمده 

است. این نظام فلسفی برای نخستین بار در قرن دوازدهم پیش از میالد در قالب 

ین متن نخستین تدوین از نظامی فلسفی های گاهان صورتبندی شد. در اسروده

مداری، ادعای فراگیری، ساختار )یعنی دستگاهی فکری با چهار شاخص: پرسش

های دقیق و مشخص با معناهای شفاف( مستدل و روابط منطقی روشن و کلیدواژه

کند که عناصری مانند بینیم و اثرگذارترین دستگاه االهیاتی را پیشنهاد میرا می

شناسی از اخالق، خداوند/ شیطان، رستاخیز، و، خیر/ شر، تمایز هستیگیتی/ مین

ی آزاد، مهر و عشق بهشت/ دوزخ، مفهوم عدل، قانون طبیعی عقالنی، اراده

اند. سیر استعالیی، و... در آن برای نخستین بار معرفی و به هم چفت و بست شده

هایی پربار و گوناگون خهتحول این اندیشیدن فلسفی تا به امروز ادامه یافته و شا

 از آرای فلسفی و باورهای دینی را به دست داده است.

( ادیان ایرانی به همین خاطر ماهیتی سخت فلسفی و عقالنی دارند، و ۳

اند و اغلب امل یافتههایی روایی و عامیانه در کنار آن تکاساطیر همچون حاشیه

اند. این الگویی است که در ادیان های فلسفی گرایش یافتهبه رمزگذاری استعاره

بینیم، مسیحی( نمی-و اساطیر سایر تمدنها )مثل چین، هند جنوبی یا اروپای رومی

ای از اند و فاصلهکه در آنها باورهای دینی و روایتهای اساطیری در هم تنیده

 تعاره میانشان شکل نگرفته است.جنس تفسیر و اس

مدار ها به چند دلیل ویژه هستند: الف( انسان( در ایران زمین اسطوره۴

ی نیروهای جادویی و ایزدان گرایش دارند، ب( گرایشی هستند و به طرد مداخله

آنها غالب است، و پ( دستگاهی الیه الیه و پیچیده از گرا در عقالنی و طبیعت
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های نمادین گوناگون پدید آورده های منظم و خودسازگار را در حوزهرمزگذاری

های ای روایی عمل کرده که طبقهاست. در نتیجه اساطیر ایرانی همچون واسطه

ی و ی زندگی روزمره را با مفاهیم عمیق فلسفمفهومی پیش پا افتاده و ساده

ای نمادین برای شناسانه و اخالقی ترکیب کرده و همچون میانجیباورهای هستی

 پیوند دادن این دو عمل کرده است.

 

 

 

 

 

 

ی فلسفی ایرانی در روزگار ما سه ( اساطیر ایرانی و همچنین اندیشه۵

ی نگرش مدرن که برخوردی اند: الف( سیطرهدلیل ناخوانده و نافهمیده باقی مانده

کننده و خوارانگارانه با میراث فرهنگی تمدنهای غیراروپایی شناسانه، تحریفشرق

رانی و دشوار بودن ردیابی دارد، ب( پیچیدگی و گستردگی میراث فرهنگی ای

اش، و پ( مسیرهای گوناگون آن و چفت و بست کردن الگوهای تحول و تکامل

غیاب دستگاه نظری درونزاد و خودبنیادی که برای صورتبندی و فهم این میراث 

ای از سرمشقهای نظری مشابه مدرن نباشد، تمدنی تخصص یافته باشد، و وامگیری

اروپایی تحول یافته و تنها در این دامنه کارساز  که با هدف فهم میراث تمدن

 هستند.

اگر بخواهم  منی، خوب باش دوارمیام، جان نیدرود شروخسرو یزدانی: 

ما واژهُ فلسفه  یچه نگرش هُیپا بر. پرسش خواهد بود شتریب سمیبنو یچند جمله ا

 مینام ببر ژهیو ییاز استوره ها لمیما شتریب من م؟یکشان یم را تا گسترهُ استوره ها
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 نیا نی.پرسشم از شرومیآور انیم به، مینام یفلسفه م نجایآنهارا با آنچه ا وندیو پ

 "من"دهد و به چه سان با  یم یرا با استوره ها آشت یاست که چگونه خردورانگ

 ییها نییآ ایرا در چه متن ها و استوره ها  یرانیمن ا نیا زند. یگره م یرانیا

 جان نیشرو سپاس ؟یکن یم یابی شهیر

 یآن که مرزبند قتشیدرود فراوان خسرو جان، حقشروین وکیلی: 

کردم به نظرم  فیهستم. فلسفه چنان که تعر لیاسطوره و فلسفه قا انیم یروشن

شفاف و  ییهادواژهیبا کل( ۱است که چهار شاخص را داشته باشد:  یگفتمان

با محور قرار دادن ( ۳ یف و منسجمشفا یاستدالل یو در گامها( ۲ قیروشن و دق

به دست دهد.  جهانستیو کالن از ز یو انتزاع ریفراگ یریتصو( ۴ یرپرسشگ

گونه کالن و داستان یتیروا( ۱متفاوت است و  یگفتمان گرید یاسطوره از سو

 یبر اساس قالب( ۳را  یاجتماع ای یعیطب یخاستگاه نظمها( ۲است که 

و  دهدیم حیرا بر آن مبنا توض یکنون تیوضع( ۴و  دهدیشرح م ختیرانسان

و بالنده از فرهنگ  یمواز یرو اسطوره و فلسفه دو شاخه نی. از اکندیم هیتوج

و سطح  یخیگفتمان از نظر تار نیتمدنها اسطوره دارند و ا یهستند. همه

که  در  دینمایم نیاز فلسفه است. فلسفه چن ترییتر و ابتداساده یدگیچیپ

 نهایسرزم ریو از آنجا در ساداشته باشد  شهیر نیزم رانیدر ا یخیتار یاندازچشم

نشان  ییرا در کتابها یدر عصر هخامنش ونانیپخش شده باشد. مثال انتشارش در 

 ام.داده

فلسفه،  ادیکه به خاطر قدمت ز نجاستینکته در ا نیزم رانیا یدرباره

 دایپ یفلسف یتیهاست که ماهاسطوره شتریدو صورت گرفته و ب نیا انیم یتداخل

معنا  یندهیارزشمند واست و زا ییبه نظرم از سو ژهیو تیوضع نیکرده است. ا

 یبازساز یدبخش برایام یراه نیامروز یوارگپوچ یدر زمانه گریو از طرف د

 است. یهست یمعنا
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اسطوره با فلسفه را  یاز تفاوتها یکبهرنگ سپهوند: سالم، شب خوش. ی

 نیچن ری. فلسفه قابل نقد و رد است، اما بنظر با اساطدیتوان در انتقاد د یم

 تیاند. پس ماه افتهیقوام ن یعقل یارهایصرفاً با مع یعنی. ستیروا ن یبرخورد

  چگونه است؟ یرانیا ریاساط افتنی یفلسف

شروین وکیلی: منظور این است که اساطیر در اثر همزیستی درازمدت با 

ی شوند ساختار تخیلی و واگرا و کمابیش شلختهدستگاههای فلسفی ناگزیر می

( رمزگذاری ۱شان را دگرگون سازند و سه دگرگونی را بپذیرند: عادی و طبیعی

 تر و قوامان منسجمش( روابط درونی میان مفاهیم۲معناهایشان الیه الیه شود، 

( ۳تر شود و به دالیل و ساز و کارهایی طبیعی و انسانی ارجاع دهند، و یافته

هایی برای مفاهیم انتزاعی و دقیقی بازتعریف رمزگان خود را همچون استعاره

ی بارز چنین روندی را در ایران اند. نمونهکنند که در اصل از دل فلسفه برخاسته

دن اروپایی هم طی سه قرن اخیر شکلی دیگر از همین روند بینیم و تمزمین می

را تجربه کرده است. در ایران زمین این ماجرا بسیار دیرینه است. مثال اساطیر 

ی اوستایی هند و ایرانی باستانی در ایران زمین به روایتهای منظم و سامان یافته

د. یا روایتی مانند سفر کننای عقالنی را پشتیبانی میبینیشوند که جهانتبدیل می
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الطیر به مفاهیمی پیچیده و انتزاعی مانند رستگاری و وحدت خالق مرغان در منطق

 خورد.و مخلوق گره می

بود گاهان را که به  شیجان فکرکنم دوسال پ نیشروخسرو یزدانی: 

 کیاز زرتشت   یدیشگفت زده شدم که چرا کوش اریبس یبرگرداند یفارس

زروان  یها نییبا آ یستاریاست در هم ینییمن آ یبرای. خردور بپرور لسوفِیف

استورهُ پختهُ  یجدابشود ول یاز استوره اندک دهیاست که کوش درست. و مهر

چه زروان و  زیبارهُ زمان ن در. دیگو یپاسخ م یا ناپختهزروان را با استورهُ  نییآ

 ایپرسم آ یاز خود و از تو م اکنون اند. ستادهیدر برابر هم ا یزرتشت نییچه ا

 اند؟ دهیخود فلسف ای میفلسف یاستوره هارا م نیکه ا مییما نیا یبراست

ام کامال شروین وکیلی: خسرو جان تفسیری که من از متن گاهان کرده

ام که از با تحلیل متن گاهان نشان داده مند و مستند به متن است. یعنیروش

اش مصداق دارد و از سوی سویی چهار شاخص یاد شده برای متن فلسفی درباره

اند و به شکلی دیگر پنجاه جفت متضاد معنایی با دقت و شفافیت تعریف شده

اند اند و دستگاهی فلسفی را برساختهمند و مستدل به هم چفت و بست شدهنظام

بوده است. یعنی  -از جمله نگرش افالطونی- ی نظامهای فلسفی بعدیکه شالوده

ی متن است و طرفانهتفسیرم به دقیقترین معنای ممکن برخاسته از تحلیل بی

ی ممکن از متن مندترین شیوهترین و نظامام آن معنایی که به سرراستکوشیده

د و مستدل در مورد منآید را بازسازی کنم، و بسیار مایلم نقدهای روشبر می

 نتایجم را بشنوم.

ی پیوند میان نگرش زرتشتی و ادیان باستانی آریایی که کیش اما درباره

ام که نگرش زروان و مهر و ناهید بخشی از آن هستند، در زند گاهان نشان داده

شکنانه دارد و از نقد اخالقی کردار خدایان انه و شالودهزرتشتی ساختی کافر

ی بازگشت شناسی ایزدان ایرانی شیوهباستانی ناشی شده است. در کتاب اسطوره

ام و این که چطور ایزدان ی زرتشتی را شرح دادهی اندیشهاین ایزدان به دامنه
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زتعریف شدند و ی زرتشتی باباستانی در قالبی منسجم و در اندرون بافت فلسفه

های آریایی کهن را به دست های زرتشتی، یشتبه این ترتیب در کنار یسنه

 اند. داده

باشندگان  یبه نظرم ما هم مثل همه ان،یم نینقش ما در ا یاما درباره

و  در  ریو بازتفس یبه بازخوان شیدر اکنونِ خو یتمدن دانیم نیحاضر در ا

. میمشغول هست مانیفرهنگ ینهیشیپ یدرباره دنیصورت امکان فلسف

را به  ریتفس نیترو خردمندانه نیتربه نظرم آن است که روشن مانیشکاریخو

و خود چنان  میکن فیممکن را بر اساس آن بازتعر یهامن نیو بهتر میدست ده

 .میباش

 

 

که فلسفه را متأخر بر اسطوره  یبا نگرش ایآ، سپاسگزارمبهرنگ سپهوند: 

 یاست م نیچن اگر د؟یداند، باور دار می متعلق مختلف ٔ  داند و به دو دوره یم

وجود فلسفه در عصر  یول رفتیاسطوره ها در عصر فلسفه پذ یتوان بازساز

 شود. یاسطوره مشکل ساز م

شروین وکیلی: بله، از نظر تاریخی فلسفه دیرآیندتر از اسطوره است و 

از نظر جغرافیایی هم بر خالف اسطوره انگار مرکزهای زایش محدودی دارد. 

تر از روایتهای اساطیری یعنی در کل پیدایش نظامهای فلسفی دشوارتر و دیریاب

اند. ترین زمانهای قابل ردیابی وجود داشتهتمدنها از قدیمی است. اساطیر در همه

اما فلسفه در قرن دوازدهم پیش از میالد با زرتشت آغاز شده و توسعه و 

اش همان دهد که انگار مهمترین کانونهایش در تمدنهای دیگر نشان میوامگیری

شکل گرفته ایران زمین بوده است. البته طی سه قرن گذشته کانونی نو در اروپا 

 که ما امروز وامدار همان هستیم.
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با استوره و  وندشیو پ یرانیا شهیبحث امشب در بارهُ اندخسرو یزدانی: 

. مستدل بحث شود دیکه با ییگو یدرست م اریبس، جان نیشرو. فلسفه است

سند  کیمحدودتر شود و برسر تنها دیبحث با چون ستین یامشب شدن یول

 .میمتمرکز شو

شروین وکیلی: بله خسرو جان. در حد بضاعت اندکم و وقت کوتاه 

 امشب اما به نظرم بشود بحثی مستدل کرد و در خدمتم.

خدمت دوست دانشمند و  دیسالم و خسته نباشاسماعیل اردستانی: 

ناخوداگاه و اسطوره رو  نی؛اگر براتون امکان داره ارتباط ب یلیبزرگوارم دکتر وک

 نجایا شهیگفته م نکهیا د؟ویدار یاصال به مفهوم ناخوداگاه باور ای،؟ا دیباز کن

و  اه شهیبا اند ینسبت نیا ایا"یپدر کش" ونانیبوده و در "یپسر کش"اسطوره 

 دارد؟ ممنونم یرانیا یناخوداگاه جمع زین

ام شروین وکیلی: درود فراوان اسماعیل عزیزم. در مدل نظری سیستمی

شود که ای را شامل میی پردازشهای عصبیمفهوم ناخودآگاه وجود دارد و همه

ها قادر نیستند به شکلی فاقد بازنمایی دوباره و رمزگذاری زبانی هستند و من

پذیری است که یدگیشان کنند. به نظرم این تعریف دقیق و رسهشیارانه گزارش

ی وزنی که نگرش روانکاوانه توان داد. در این معنا بخش عمدهاز ناخودآگاه می

ی شود. یعنی به این که اسطورهکند از دوش آن برداشته میبر ناخودآگاه بار می

داشته  -گفتچنان که فروید می–اودیپ در اروپا عمومیت یا معنایی کلیدی 

ی رستم و اسفندیار کنم رزمنامهباشد کامال تردید دارم و هیچ فکر نمی

ی اش را در تمدن ایرانی نشان دهد. اینها دو اسطوره مربوط به دو دورهواژگونگی

های دیگر دارند تفاوت در دو تمدن متفاوت هستند که هریک نظایری در دورهم

 اند. کردهشان تولید میو معناهایی گاه یکسره واگرا را در مخاطبان
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ارجمند و با تشکر از سخنانِ  یلیدرودها بر جناب دکتر وکبهزاد بابائی: 

 دارمیافکار خودم از شما م ریپرسش را به جهت تنو کی. بنده فقط  شانیا فیشر

ها بوده باشد  ییبه گذشته ) ولو سرشار از نکو کردیکه اساسا رو نستیو ان هم ا

 را در بر خواهد داشت ؟ سپاسگزارم یاکنونمان چه هوده ا ی( برا

اصوال بسیار تردید دارم که تعویق یا  شروین وکیلی: درود بهزاد جان،

تعلیق پرسش از گذشته ممکن باشد، و تردیدی ندارم که اگر ممکن باشد مطلوب 

اش هویت و تشخص نیست. همچنان که هر هویت انسانی با تکیه بر حافظه

ی گذشتهای هم تنها با برخورداری از ی تمدنییابد، هر عضو هر حوزهمی

در میدان معنا « حضور»ی فرهنگی تثبیت شده در آن بختِ اش و اندوختهتاریخی

کند. این برخورداری البته باید با نقد و واسازی و بازسازی مدام همراه را پیدا می

 باشد. 
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 کردیرو نیبوده که ا نیا قایپرسش بنده دق کنیممنونم و لبهزاد بابائی: 

 دارد ؟ یه هوده اچ

شروین وکیلی: سودش در آن است که با بازخوانی و بازاندیشی در 

توانیم امروز خویش را تعریف کنیم و آنچه که تجربه ی خویش میتاریخ و پیشینه

ها بر دوش م که در درازای هزارهشده را تکرار نکنیم و بر دوش غولهایی بایستی

 اند. بی آن، این ممکن نیست.غولهایی دیگر ایستاده بوده

 یبا همان چشم که قرآن م یفالسفه، سهرورد انیاز مبهرنگ سپهوند: 

نگارد،  یم یکه به عرب یندارد که در متن ییخواند و پروا یخواند شاهنامه هم م

 ییگو ار،یداستان رستم و اسفند ریدر تفس اما .دیو... نگو اریاز بهمن و اسفند

 یسهرورد ریتفس نیا ای. آشودیرستگار م یاست که از نظر سهرورد اریاسفند

 د؟یدان یکه زردشت را ساختار شکن م ستیشما ن ریچون تفس

ی فلسفی و ی نزدیک شدن سهروردی به اندیشهشروین وکیلی: شیوه

اساطیری ایرانی برای من بسیار آموزنده بوده است و ابایی ندارم از این که خود 

ی تعصب به سراسر آنچه در حوزهرا شاگرد او بدانم. بلندنظری او در نگریستنِ بی

تولید شده، و نظم  -ی چارچوبهای اعتقادیدر تمام زبانها و همه–تمدن ایرانی 

اش برای تخمیر همه و پیشنهاد یک دستگاه نظری منسجم کاری و انضباط فکری

 از او بیاموزیم. مان بایداست که به نظرم همه

دارد.  ییهایدگیچیپ اریفندرزم رستم و اس یدرباره یالبته نگاه سهرورد

و  داندیکه نماد نور است، برتر م مرغیبا س وندشیرستم را به خاطر پ ییاز سو

را به خاطر  اریاسفند گرید یاست، و از سو لیقا شیبرا یینویم یتیماه

بر  اریاست. اسفند دنبر نیاز ا یزرتشت یتیکه روا داردیبزرگ م اشیکتاپرستی

 بوده است. هیاول یزرتشت نیمقدسان دخالف رستم از 



 صد و نود وشصت و چهارم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

در حرکت  یمانع دنیبه گمانتان بار گذشته را بر دوش کشبهزاد بابائی: 

 شده بواقع . ییکه از ان اسطوره زدا ینخواهد بود ؟ انهم گذشته ا ندهیا یها

ای باری بر دوشی بنماید، اما از شروین وکیلی: گذشته شاید از زاویه

ای را ماند. من جامعهام بیشتر به بادی در بادبانی میای که من ایستادهزاویه

اش پیشرفتی کرده بدون بازخوانی و برخورداری از تاریخ گذشتهشناسم که نمی

شناسم که با کنار گذاشتن تاریخ خود و طرد آن به ای را هم نمیباشد و جامعه

اش در جایی رسیده باشد. جنبش غرب با بازخوانی تاریخ تا حدودی جعل شده

یافته و کشورهایی یونان و روم باستان آغاز شد و تا به امروز با همان روند تداوم 

نوساخته مانند ترکیه به خاطر محرومیت از تاریخ است که چنین از نظر فرهنگی 

 هایی متضاد با عرضم اگر هست ارائه بفرمایید.اند. دادهفقیر شده

توان همانگونه که اسطوره بدون  یم ایآ، نیجناب شروبهرنگ سپهوند: 

و  نیما از مؤلف ایباستان را هم بدون مؤلف دانست و  رانای ٔ  مؤلف است، فلسفه

 م؟یخبر بی روزگار آن ٔ  فالسفه

های مهم و روایتهای شروین وکیلی: در گذر تاریخ اغلب مولفان ایده

های معنایی همواره از آفرینندگان دوام و شوند و آفریدهماندگار فراموش می

شهرت بیشتری دارد. با این همه ایران زمین از این نظر که نام و نشان آفرینندگان 

به نسبت خوب باقی مانده در  -هم در اساطیر و هم در فلسفه -معناهای بزرگش 

ی فلسفی منظم میان سایر تمدنها یگانه است. به عنوان مثال ما نام بنیانگذار اندیشه

شناسیم )زرتشت( یا تدوین کنندگان اساطیرمان )مثل فردوسی( را تا حدودی می

 ت.و این در میان تمدنهای انسانی استثناس

 یاز موارد فراموشکار یاریبوده و در بس انیحال قاعده هم در جر نیدر ع

 هم کار خود را کرده است. رانیجا در ا و مرسوم همه یعاد
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باشد استاد  هیارا یبرا یمناسب ینمونه کایبه گمانم کشور امربهزاد بابائی: 

 . زیعز

ی شروین وکیلی: به نظرتان آمریکا چه وضعیتی دارد؟ آمریکا نمونه

های ی نو و بعد در خاستگاهکشوری است که تاریخ خود را نخست در قاره

 نازد.اش بازسازی و تا حدودی جعل کرده است و سخت به آن میاروپایی

 ملت کی مفهوم به یا گذشته کایامر که دیباش داشته توجهبهزاد بابائی: 

 .باشد قاعده لیدل تواندینم و استی استثنائ یمورد و ندارد

 ایپرسش را مطرح کردم که ا نیجهت ا نیمن از ا اسماعیل اردستانی:

مرزو بوم باشد  نیو عمل نو در ا شهیدر مورد امتناع اند یحیتواند توض یم نیا

 باشد؟ یغرب شهینو شدن مکرر اند یبرا یحیتواند توض یم ایو در جهت مقابل ا

ی امتناع اندیشه در ایران زمین شروین وکیلی: من بسیار مخالف ایده

ی هر دوره هستم. چه شاهدی دارید که اندیشه در این سرزمین تعطیل بوده است؟

خواهید مثال بزنید تا نشان بدهم که اندیشه به دقیقترین معنا در تاریخی را که می

است. تصور امتناع اندیشه که  سطوحی گوناگون در ایران زمین زنده و پویا بوده

دوستمان دکتر آرامش دوستدار مطرح کرده یا مشابهش افول اندیشه در ایران 

ی ترکان که دکتر سید جواد طباطبایی پشتیبانش است، به نظرم استناد پس از سلطه

 تاریخی ندارد. 
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 یلیدکتر وک یاز آقا ،یدوستان گرام ۀبا سالم خدمت همفیروزی: نوید 

-منظور شاخه ایاست؟ آ انیکدام اد یرانیا انی. منظور از اد۱چند پرسش داشتم؛ 

 میتوان-یم ای. آ۲در ادوار گوناگون است؟  ییمزدا نیمختلفِ د یها-ها و قرائت

زردشت و تا  نیاز د یتا قرائتِ هخامنش یگاهان یزردشت نِیگفت که ما از د

 وستهیپ ییها-بیزردشت، با فراز و نش نیاز د یو سپس تا قرائتِ ساسان تیمانو

 یها-شاخص یۀکه بر پا یدانش یبه عنوان نظام ریفراگ یفیاز فلسفه )در تعر

اش( -شده-یدر شکلِ قهراً عقالن یاسطوره )حت یبنا شده( به سو یعقالن-یذهن

که زردشت از دلِ آن برخاسته است،  یا-ی. سنّت فکر۳ م؟یا-حرکت کرده

 شده است؟-یها را شامل م-یائیاز آر یبوده است و چه گروه یچگونه سنت

شروین وکیلی: قرارداد عمومی آن است که ادیان یکتاپرستی که با 

ی جنوب غربی ایران زمین تکامل نهای سامی صورتبندی شده و در گوشهزبا

نامند و این اسم در کشورمان به ادیان ابراهیمی تحریف اند را ادیان سامی مییافته

ی این ادیان کیش یهود است که سایر ادیان سامی مثل شده است. خاستگاه همه

باال در تداوم آن تحول و ق مسیحیت و مندایی در تعارض یا مثل آیین سامری

اند. دین یهود آغازین هم در فلسفه و چارچوب کلی و یکتاپرستی یافته

اش وامدار دین مزدایی است. اما وامی سنگین و مهم از یکتاپرستی خردمدارانه

 کیش آتون در مصر ستانده است که باید در نظر گرفته شود. 

ای نانویسا و در جریان نقد اخالقی آیینهای کیش زرتشتی در جامعه

ام. نخستین باستانی آریایی شکل گرفت که شرحش را در کتاب زند گاهان آورده

ای به نام اوستا بوده که با سکاها نزدیکی داشته و احتماال در پذیرندگانش قبیله

ر ایران شرقی( استقرار داشته است. نخستین خوارزم یا سیستان )اما قطعا د

 دولتشهر زرتشتی هم بلخ بوده است.

 زمایمدنظرم بود.مفهوم کار یرفتارشناس شتریالبته من باسماعیل اردستانی: 

 نیخود ا ایخود زنده نگه داشتن سنتها،ا زیو ن شهیم هیتوج دهیا نیبا ا یو بزرگ
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 ی؟البته من مخالف بازخوان ستین یناخوداگاه نیچن ریبحث امشب تحت تاث

 استیدر س زیکنم .و ن یابیرا علت  یرفتار وهیش کیخواستم  ستمیمجدد سنت ن

 است . یرفتار نیکه پر از چن

شروین وکیلی: مفهوم فرهمندی ایرانی که در شکل بازسازی شده و 

کاریزما درآمده به نظرم مثال خوبی است از ضرورت  اش به صورتمدرن

اش  در سازماندهی مان. این مفهوم با قدمت سه هزار سالهبازخوانی تاریخ گذشته

ی تاریخ یکی از بزرگترین و نیرومندترین سیاسی دولتی که برای بخش عمده

ر واحدهای سیاسی بوده، کارکرد کامیاب و نیرومندی داشته است. همین مفهوم د

اش گرا( بازسازی شد و نتیجهدوران مدرن توسط احزاب سیاسی )اغلب چپ

شخصیتهایی مانند مائو و استالین و لنین از آب در آمد که پیامدهای کردارشان 

شان بر همگان معلوم است. بازخوانی انتقادی مفاهیمی از این دست در خاستگاه

 بندد.ان میششدگی مدرنگاه راه را بر تحریفهای ناشی از ساده

 

 

 

 

 

 

 

 یاریاز حافظه ام  دیو با ستندیم دستم نمن االن کتابها دخسرو یزدانی: 

پر حجم  یگفت. انچه که از بحث تو در نوشتارها یبه خطا رفتم خواه اگر. رمیبگ

 یپخته و استوار در دل روزگاران ینشیب یریگ ختیبه ر ییگو. دستم امده است

زرتشت پخته تر از  نییتوان گفت آ ینگاه تو م دری. شده اند هست یکه سپر

آمده  ۳۰،۳سنایدر  با نگرش تو آنچه مثال. از او آمده است شیاست که پ ینییآ



 صد و نود وشصت و چهارم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

نادرست است.  زیبحثمان ن عنوان. میر نگر آرزروان د نییپخته تر از آ دیرا با

 من دارد. یوندیپ زیکه با استوره و فلسفه ن میدار ستایبخود ا یا شهیاند ییگو

بخوانم و پاسخ تو به آن  ستیویتیپوز گرید یدوست ندارم تورا مانند پرسشگر

 دمینگرش را از تو د نیخورد با افالتون هم همدر بر یفرد را هم خوانده ام. ول

که  یکه به گومپرز گذاشت یارج یام[. ول]البته هنوز کامل کتاب را نخوانده

در بارهُ  شیلهایسراسر تحل وآشکار است،  اش برهمگان یستیمیتیپوز یبحثها

نزد  میخواه یمآورد که چگونه  یم شیپرسش را پ نیت اند؛ انادرس ونانی

و فلسفه را از هم  نیو افالتون استوره و د سدیو پارمن وستیو هراکل سآمپدوکل

و  هیکار را در بارهُ کوروش و کمبوج نیا میتوان یچگونه م ای. و میجدا ساز

اگر استوره و فلسفه پارالل همند و در  م؟یانجام ده و و و ارشایو خشا وشیدار

 نیچگونه ا ای میده حیکوروش را توض ورمنش میتوان یچگونه ماند  ختهیامیهم ن

 دیآ یبار نام اهورا مزدا باز م ۷۶که  ستونیب ایکار در بارهُ سنگنبشته نقش رستم 

 حیتوض نییاز استوره وآ یدور دررا  یشاهنشاه میتوان یم م؟چگونهیده حیراتوض

 دیپی]تا اور ونانیو  رانیا در م؟یافکن یکه باور داشتند نگر یاگر به فرّ میده

آسمان و  یعن. یبرقرار بوده است دگریها یها وارستو[بباورمن آرزو ستیوسوف

 هُ یو بر پا ستایبخود ا "من"شدند و  یم فیبا هم تعر انیو آدم انیو خدا نیزم

است که  نیا نیخواهشم از تو شرو تنها باشنده نبوده است. یناب انسان خرد

 .ستین انیدر م یخواست نیرو چن چیکه به یابیدر ن کیسخنم را در پرتو پلم

شروین وکیلی: اختیار داری خسرو جان، دانشوری مانند تو بحثی جدلی 

ی پرسشهایی که کردی آموزم. دربارهکنم و میهم داشته باشد از آن استقبال می

باید به شکلی کلی پاسخ بدهم. نخست آن که من پوزیتیویست نیستم و اصوال 

امی بخواند. اما از شناسم که امروز خود را با چنین نای را نمیاندیشمند جدی

اند گرایان هم در تولیدش نقشی داشتهگرایی و نگرش انتقادی که اثباتمیراث عقل

پسندم و معتقدم باید به ام و سختگیری علمی در تعریف مفاهیم را میها بردهبهره
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ترین شکل ممکن مستندترین تفسیرها را به دست داد. بر این ترین و دقیقریزبینانه

ی که از یونانیان و افالطون و همچنین از تاریخ ایران زمین دارم با مبنا خوانش

گیرد. شرح مفصل این برداشتها های مرسوم در تضاد قرار میبسیاری از پنداره

ی تاریخ خرد شود را در کتابهای مجموعهکه پرسشهای مورد نظرت را شامل می

ی تاریخ ایران مجموعه)زند گاهان، تاریخ خرد ایونی، افالطون، خرد بودایی( و 

ی یونانی، تاریخ ی معجزهبخش، داریوش دادگر، اسطورهزمین )کوروش رهایی

کنم ام و فکر میسیاسی شاهنشاهی اشکانی، تاریخ نهاد در عصر ساسانی( آورده

 هایی که برشمردی را به دقت از هم تفکیک کرد.بتوان رگه

 

 

 

 راثیم یآنچه از بازخوان یکل یجهینت یکوچک درباره ینکته کی

آن که بر خالف تصور مرسوم، مفهوم منِ خودمختارِ  امافتهیدر نیزم رانیا یفرهنگ

 ونانیشده و نه در  یصورتبند نیزم رانیبار در ا نینخست یخودآگاه برا ادِیخودبن

بوده  شتریتمدنها ب یاز باق نیزم رانیا خیروم، و تداوم و ثباتش هم در کل تار ای

 است.

است  یها در حد طرح انداز دهیا نیکنم ا یتصور ماسماعیل اردستانی: 

 یارتباط یناخوداگاه اسطوره ا نیا ایا نمیکنم ( خواستم بب ی)خودم را عرض م

 رابطه بود. کینبود کشف  یامروز ما دارد ؟البته هدف ساده ساز یاسیبا رفتار س

شک بخشی از رفتارها کنم بیشروین وکیلی: بله اسماعیل جان، گمان می

شوند. اما نکته در آنجاست که به خاطر توسط پردازشهای ناخودآگاه تعیین می

و تفسیرشان احتیاط کرد. یعنی  ی شرحناخودآگاه بودن این روندها باید درباره

 ها تعلق دارند.ها و گاه نادانستنیاینها اغلب به میدان نادانسته
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 ان بارهر که کندیم اقتضا اسطوره تیصخا زیعز دوستمظفر احمدی: 

 باشدمثبت پاسخ تواندیم قاعده  نیا بربنا میکن گزارش زمان اتیمقتض حسب بر را

 خوب با ارزش ندارد؟ وندیمگر پ اسطورهی، گرام یلیاستاد وکامیر: 

اسطوره  انیم وندیارزش پ ایآ. ارزش مدار بوده است تهیتا عصر مدرن زیفلسفه ن

 ست؟یو فلسفه ن

درود امیر جان، بله، یکی از نظامهای صورتبندی ارزش  شروین وکیلی:

های دیگری هم برای رمزگذاری ارزش داریم هاست. اما دستگاهاخالقی اسطوره

های ی پراکندگی و واگراییاش عقل سلیم است با همهترینکه مشهورترین و رایج

به خاطر اش. فلسفه هم نظامی دیگر برای این مقصود است که به نظر من عملیاتی

 نظم منطقی و انسجام نقد پذیرش بر بقیه برتری دارد.

 شتریدر صورت امکان ب لطفاً .ستین کوچکی ٔ  نکته نیابهرنگ سپهوند: 

 دیده حیتوض

هایی شرح ها و مقالهدر کتاب لیرا به تفص یدعو نیشرح اشروین وکیلی: 

ار که به همین اش آن که مفهوم فلسفی انسان خودآگاه و خودمختام. چکیدهداده

ی زرتشتی(، مفهوم حقوقی سرشت است )در گاهان و اندیشهخاطر با خداوند هم

ی نظام اجتماعی که حامل و اقتصادی انسان یعنی منِ کنشگر به مثابه واحد پایه

اجتماعی است )در حقوق عصر هخامنشی و به ویژه  پاداش و کیفر و قرارداد

صورتبندی عصر داریوش بزرگ( و بازنمایی انسان در مقام موضوعی آرمانی در 

ها و تندیسهای عصر هخامنشی به بعد( ها و نگارههنرهای تجسمی )طرح سکه

اند. کشمکش میان نگرش جبرگرا و اختیارگرا که همگی در ایران زمین آغاز شده

اش رو چین اصوال مطرح نشد و در اروپا تنها سه قرن از طرح جدیدر قلم

های گذرد هم در ایران زمین در سراسر این دوران تداوم داشته است. دادهمی

آفرینی غیرعادی و هنجارشکن تاریخی بماند که به تاکید بر اثر مولف، نقش
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الگویی رایج و  کنشگران منفرد در روندهای سیاسی و مشابه اینها انجامیده و باز

 غالب در ایران زمین و نامرسوم و غایب در سایر تمدنهاست. 

او  ایگو؟ مصر است ای رانیمتعلق به ا یپرست دیو خورش ترایم نییآامیر: 

قبله  یزندگ لیکه در مدت زمان تبد نیا گرید و اسطوره ثبت شده باشد؟ نیاول

 ریها کدام تاث ییایو آر شیپ نیساکن نیب ایآ رانیر اها د ییایآر ینیبه شهرنش یا

 داشته است؟ یگریقالب بر د یفرهنگ

 

 

 

 

 

های پرستش خورشید شروین وکیلی: آیین مهر کهن آریایی یکی از کیش

هایی ی تمدنها وجود داشته و خاستگاههمهبوده است. کیش پرستش خورشید در 

منتشر و بومی هم دارد. از نظر تاریخی هم دیرآیندتر از اساطیر باستانی ایالم و 

ی سند است و در قرن هفدهم پیش از میالد برای نخستین بار سومر و مصر و دره

ها و ها و پیشا آریاییهایی از آن را داریم. در ایران زمین فرهنگ آریایینشانه

شان ها در طی زمانی طوالنی کامال به هم جوش خورده و تفکیکهمچنین سامی

 عمال ناممکن است.

که در غرب به "من خود مختار و اگاه" نیاما اگر ااسماعیل اردستانی: 

 د،؟ینرس یدوهزار سال سابقه دارد به ازاد نکهیچرا با ا دیرس یازاد

است؟  دهینرس یبه آزاد نیزم رانیدر ا دیکنیچرا فکر مشروین وکیلی: 

است و  یاسیدر متون س هادواژهیکل نیاز کهنتر نیزم رانیدر ا یمفهوم آزاد

با آنچه در منابع مدرن  بایمتون ستوده شده است. داللتش هم تقر یهمواره در همه
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بوده  ریمگهم چش رانیمردم ا یخیهمسان است و بازتابش در رفتار تار مینیبیم

 است.

تان؛ پرسش -سپاس از پاسخ ،یگرام یلیدکتر وک یآقانوید فیروزی: 

 یتر از کسان-یزردشت فلسف ۀشیاند ایکنم؛ آ-یمطرح م گرید یدومم را به صورت

ناچار شدند  یمفسران زردشت ایاش پرداختند؟ آ-نید غِیبه تبل یبود که پس از و

 دآموزش دهن ریاساط ۀزردشت را با واسط یِفلسف ۀشیمردم، اند ۀدرک تود یبرا

 و عرضه کنند؟

کنم چنین بوده است. یعنی زرتشت یشروین وکیلی: بله نوید جان، فکر م

ی ادیان قدیمی را نفی جو بود که همهخود به معنای دقیق کلمه کافری ستیزه

کرد. مغان بعدی به آشتی میان آرای گوناگون گرایش داشتند و از این رو می

عناصر کهن ادیان آریایی را پس از گنجاندنش در چارچوب فلسفی و اخالقی 

کردند. اوج این روند در دوران اردشیر دوم غام میدین زرتشتی در آن اد

هخامنشی انجام شد که به نظر من تاریخ سقف برای تدوین اوستای امروزین بوده 

 است.

کنم  یاستبداد بوده تصور نم خیتار نیزم رانیا خیتاراسماعیل اردستانی: 

 یدموکراس تهفیکه من ش ستین نگونهیسابقه داشته باشه ؟البته ا نجایا یدموکراس

 . اورمیب هینظر نیا یباشم خواستم مثال ابطال کننده برا

شروین وکیلی: بسیار اختالف نظر داریم اسماعیل جان. استبداد یعنی 

مردم ساالری به معنای امروزین کلمه امری  چه؟ و منظور از دموکراسی چیست؟

بسیار متاخر است که در کلیت سرزمینهای اروپایی کمتر از یک قرن پیشینه دارد 

همچنان بیشتر مساحت ی قرن بیستم و پیش از آن هم وجود نداشته است. تا نیمه

ی ایدئولوژیک کمونیست یا فاشیست بود که ی دولتهای خودکامهاروپا زیر سلطه

ی شمردند. در ایران زمین مشارکت سیاسی تودهاصوال فرد را به رسمیت نمی

مردم در سیاست از ابتدای کار وجود داشته و مشروعیت شاهان همواره به 
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و حفظ امنیت وابسته بوده و انبوهی از متون مدارانه مانند دادگری عناصری مردم

 توان گواه آورد.ها را در این مورد میو سیاستنامه

روشنفکرانه از شرکت کردن  یمنظور من، جان نیشروخسرو یزدانی: 

در کتابت در باره  یدیکوش دانم که تو یم کنم. یبحث را دنبال نم نیدر ا

 .یکه بوده را نشان ده یان یو براست ینپرده افک یخیتار یتیکوروش، از شخص

بپرورم  یافق خیو تار نییاستوره وآ زشیخواهم از آم یاست. م یبحثم فلسف من

به حجاز گره خورده  ای انیرانیرا دوباره به مردم دگر کند.ا انیرانیا تودهُ که بتواند

 انیرانیاست که ا نیا یرانیا نشیب یِ شکاریانکه خود بدانند. خو یبه آتن ب ایاند و 

جاست که استوره ها  نیاند. اشدن بکش یرانیدو گستره بکند و به راه ا نیرا از ا

شوند.افالتون در  یمن مهم م یبرا نییو آ رهبا استو تهخیآم خِیها و تار نییو آ

موتوس و  ختنِیآم پس از فدون. ژهیچه کرد؟ بو ستهایسوف ییِبرابراستوره زدا

باشد را  شیسرانجام در قانونها برفراز لوگوس ، اومنوس که سرا لولوس و

 .دیسرا یآپولون است که م شیهنا ریخواند که ز امبریپ یگذاشت و خود را شاعر

 زدیرا در هم آم خیو تار نییاز استوره و آ یکاخ دیکه کوش یمانند فردوس درست

 ماند. یرانیشد وا یرانیتوان ا یشدن بپرورد که در پناه ان م یرانیای برا یقو اف

که  ییگو یشدن م یرانیتو هم از ا نمیب یاست که م نیسخن، منظورم ا کوته

. پرسشم یدان یشده م یرانیشدن را فرد ا یرانیا ییگو یکند. ول یدلشادم م اریبس

شده  یرانیافق است که ا نیبه کدام دهیشده با دوختن د یرانیا نیاست که ا نیا

 سپاس است؟

شروین وکیلی: خسرو جان نخست آن که معتقدم چیزی سره و خالص 

های نیرومند وجود ندارد. تنها هویتهای بسیار ابتدایی و بدوی و نیامخیته در هویت

ای با بیرون از نظام اجتماعی خود ندارند. یدر قبایل دورافتاده هستند که آمیختگ

از این رو به نظر من هر آنچه در تاریخ ایران زمین ردپایی از جنس معنا به جا 

گذاشته ارزشمند است و باید نقادانه نگریسته و ارزیابی شود. خواه آیینی برخاسته 
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اندیشم ای فلسفی و برخاسته از آتن. چنین نمیاز حجاز باشد و خواه صورتبندی

که فردوسی و افالطون همسان باشند. افالطون با خواستی سیاسی و روشی 

دستی( و فریبکارانه آسمان و ریسمانی به هم بافت )صد البته به زیبایی و چیره

هایی نوساخته را فلسفه وانمود و انحرافی در تاریخ اندیشه تولید کرد که اسطوره

 هایی از آن بود. داری مدرن گوشهسرکوب آزاداندیشی توسط مسیحیان و برده

 

 

 

 

 

 

ها نقادانه و فلسفی برخورد کرد و فردوسی در مقابل با اسطوره

آورد و خود را سزاوار لقب حکیم ساخت، که بود. آماج من هم ای پدید خردنامه

ی تمدن ایرانی است و کلید این کار را بازسازی من مانند تو بازسازی حوزه

مان هم چنین بوده و این هم یکی از دالیل دانم، که در تاریخ گذشتهایرانی می

ن کار هم به بالندگی مفهوم منِ خودمختار در ایران زمین است. برای انجام ای

مان در تمام های فرهنگیی آفریدهمان و همهبازخوانی و تصاحب سراسر تاریخ

ام و معتقدم همه را باید در دستگاهی عقالنی ها و روایتها دست گشودهنسخه

 وعلمی بازخوانی و پاالیش و بازسازی کرد.

 یمن در مورد غرب قبول دارم که سابقه دموکراساسماعیل اردستانی: 

کنم  ی.اما تصور نم میکن یبحث نم ونانینبوده البته فعال در مورد  شتریقرن ب کی

 ای یهخامنش ییمردمساالرانه بوده از دوران طال وهیبه ش یحکومت دار نجایا

؟بعد از اسالم هم که مشخص  یمسلک ساسان یروحان ای یاشکان یفیملوک الطوا
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 ونیاقا ی،مثل ادعا رانیدر دوران باستان ا "من خود مختار اگاه" ی.ادعا ستا

و ...در ان هست .به  یو فلسف یعلم یدر مورد قران هست که همه فرمولها

که البته من "من خود مختار اگاه" دهیست؟ایان حکم ن نهیحکم قر نینظرتون ا

بود .البته  شیپ رنار قدر چه یبه ان دارم متولد ذهن دکارت فرانسو ینقد جد

 یکه علما در مورد دموکراس یکرد کار میقد عیرو بار بر وقا دیجد میمفاه شهیم

مصر  شهیخودتون را که هم یو شورا کردند .خواستم اون دقت روش شناس

 به کار ببرم . نجایا دیهست

ساالری امری نوپدید و مدرن است که شروین وکیلی: اصوال مفهوم مردم

ی قدمتش را باید نوعی هایش دربارهالبته ارجمند و جالب توجه است. اما دعوی

از همان جنسی که گفتم دانست. دولتشهرهای یونان باستان  سازیجعل و تاریخ

اند که هویت افراد و حقوق فردی در آن دار بودهجوامعی بسیار ابتدایی و برده

ی ی معجزهتقریبا ناشناخته بوده است و در این مورد به تفصیل در کتاب اسطوره

د نظرت و نظرم ام. آنچه موریونانی بر مبنای منابع یونانی کالسیک شرح داده

هایی آزاد و خودمختار است که در است، مشارکت سیاسی مردمان در مقام من

پیشینه بوده و در سه چهار یونان و روم باستان و همچنین اروپای قرون وسطا بی

رونده تجربه قرن گذشته در اروپا برای نخستین بار با محدودیتهایی به تدریج پس

ایم و آنچه ایران زمین از ابتدای کار داشتهشده است. چنین مشارکتی را در 

ها یا خودکامگی ی استبداد دینی موبدان ساسانی یا خوی بربر اشکانیدرباره

توان به سادگی شناسانه است که میاش تحریفهایی شرقگویند بدنهشاهنشاهان می

 با مراجعه به منابع و اسناد ابطالش کرد.

چون قصدمان بحث علمی « منِ خودآگاه خودمختار»ی ی پیشینهدرباره

ام که است، ناگزیرم به چند نوشتار ارجاع دهم. در همان کتاب زند گاهان آورده

گیری باقی مفاهیم ضروری بوده، و هم به چنین مفهومی در گاهان هم برای شکل

ام که چنین ندی شده است. در داریوش دادگر نشان دادهصراحت در متن صورتب
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صراحت و رواجی در قوانین حقوقی و نظمهای اقتصادی و سیاسی عصر 

ام هخامنشی وجود داشته، و در سه مقاله که در کانالم در دسترس است نشان داده

. برده اندحافظ، بیدل دهلوی و موالنا ضمیر من را دقیقا به همین معنی به کار می

به نظرم اگر کسی با همین درجه از سختگیری علمی بتواند نشان بدهد آپولو در 

بینی شده )که صد البته نشده(، باید حرفش را پذیرفت. مشکل اینجاست قرآن پیش

که سختگیری علمی مورد نظر غایب است و از این رو استخراج آپولو به امری 

 تخیلی تبدیل شده است!

 انیرانیانکهی:اکمیداردوجودنکتهدو، زیعزیلیوکدکترمظفر احمدی: 

 حوادث راهرچهای ائیجغرافطیشرانینهمچ وی قوم متنوعبافتلیدلبهرسدیمنظربه

 بر رایقومی ساالریتیروابهایرایملوحدت و تیامن شدن واقع

 ممکنازاسالمشیپخیتاردرپادشاه:۲؟ ستیچ شما نظر دندیبرگزیفردیساالر

 ؟ستیچموردنیادرشما نظرنبودمطلقهاماباشدمستبدبود

ی نخستین به نظرم این گفته درست شروین وکیلی: مظفر جان. درباره

اند و شهریارانی خودکامه بر گرا بودهمدار و جمعنیست. تمام جوامع سنتی قبیله

کرده است. نکته در اینجاست که آیا این اقتدار متمرکز توسط آنها حکومت می

شده یا نه، که ط میساز و کارهایی قانونی و نهادهایی سیاسی محدود و مشرو

شده است. در این شده و در سایر کشورها تا دوران مدرن نمیدر ایران زمین می

مورد یک شاخص خوب عزل شاه است. اگر در دولتی شما ببینید که شاهی عزل 

شد و زنده ماند )مثل فرهاد چهارم اشکانی یا قباد ساسانی، و بگیر بیا تا محمدعلی 

اش محاکمه و طی شدن روندی عزل شدن برای کشتنشاه قاجار(، یا بعد از 

حقوقی الزم بود )مثل خسروپرویز( در این حالت نهادهایی تنظیم کننده در قدرت 

سیاسی داریم. پرسش دومت هم فکر کنم به همین ترتیب پاسخ گرفت. با این 

اشاره که پیش و پس از اسالم گسست خاصی در ساخت سیاسی ایران زمین 

لت اموی مانند دولت ایلخانی مغول یا دولت سلوکی مقدونی نظامی بینیم. دونمی
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مهاجم و ناسازگار با سیاست ایران زمین بود که قواعدش را از روم شرقی 

 وامگیری کرده بود و به همین خاطر دیری نپایید.

پله برم باالتر )البته هنوز  هیخوام  یمن با اجازتون ماسماعیل اردستانی: 

همه دغدغه  نهایا ایسوال را مطرح کنم که ا نای و( ��فرق داره یلیتا منبر خ

 میکشف کن ییکوروش نو میکن یامروز تالش م نکهیست؟ایمندانه ن تیهو یها

 یدیجد تیهو میخواه ینم ایست؟این تیروحان ینید سمیتاریبه توتال یواکنش ایا

 میندار ازیما ن ای.ا تهایهمه هو یعصر و زمانه فروپاش نی؟در ا میخود بساز یبرا

 ؟ مییایکنار ب یجهان کنون"شده  تیهو یب"ستیز یکه با نوع

 

 

 

شک اندیشه های امروز ما شروین وکیلی: چرا اسماعیل جان، به نظرم بی

ای خواهیم هویت تازهی ماست و باید هم باشد. در این که میپاسخی به زمانه

برای خود بسازیم هم حرفی نیست و بایست و شایست که چنین کنیم. اگر چنین 

برایمان هویتی ساختگی و جعلی خواهند ساخت. آن زیست  نکنیم دیگران

ای که دانم. توجه کردهگویی را اما من خطرناک و نابخردانه میهویتی که میبی

کند و هیچ زندگی نمی« ی کوچک جهانیدهکده»هیچ اروپایی یا آمریکایی در 

مده که این دولتی در اروپا و آمریکا و ژاپن یا هر ابرقدرت دیگری بر سر کار نیا

ها ها و سریالنکاییهویتی را پشتیبانی کند یا مشروع بداند؟ در مقابل هندینوع بی

ی کوچک جهانی و عصر یکدست شدن کنند در دهکدهها گمان میو تایلندی

کنند و شعار ترکیه و قطر و افغانستان و پاکستان طرد تاریخ هویتها زندگی می

ل است. من در اینها شعارهایی نواستعماری شکگذشته و بازسازی چیزی نو و بی

 کنم. تا نظر تو چه باشد...و خطاهایی تاریخی را ردیابی می
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خوام سوال  یه منظور شما شدم اما ممتشکرم متوجاسماعیل اردستانی: 

از نظر  ای؟ا میهست تیچه ؟چرا دنبال هو یبرا تیهو نی.اپله ببرم عقبتر  هیرو باز 

توسعه ما را نشده که جلو  یتلنبار شده همچون بار گران یها تیهو نیشما هم

 نیادر پس  ای(استیگرفته )البته فقط سوال است و اعالم موافقت با رد سنت ن

 قدرت قرار نگرفته؟ استیس کی، یطلب تیهو

 نیارزشمندتر تیجان، به نظرم هو لیاسماعجمله  کیدر شروین وکیلی: 

 ییایپو یو جلو شودیداشته باشد، و آنچه تلنبار م دیبا یااست که هر من یزیچ

بر اساس  گرانیما و د انیم یمرزبند تی. هوستین تیهو شکیب ردیگیرا م

 خلقو  ایپو یما بر اساس شباهتهاست که امر دیها و تولمن ییتفاوتها و همگرا

 شونده است.
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 «شناسی لذتعصب»و نقد کتاب  مباحثه

 

 ۲۲/۷/۱۳۹۶-۲۱، آدینه و شنبه «فرهنگ»تلگرامی  بحث در گروه

 

ای در انستیتو سخنرانی ۲۳/۷/۱۳۹۶درآمد: قرار بود روز دوشنبه پیش

شناسی لذت، به خاطر ی عصبروانپزشکی تهران داشته باشم درباره

ی این هایی از سوی متولی این برنامه به انجام نرسید. اما در حاشیهناهماهنگی

« لذت شناسیعصب»ام مهندس رضا علوی کتاب ماجرا به ابتکار دوست گرامی

به بحث گذاشته شد و در « فرهنگ»که مبنای آن سخنرانی بود در گروه تلگرامی 

جریان پرسش و پاسخها و بحثهای پیامد آن، متن زیر حاصل آمد که بدون ویرایش 

و دستکاری عینا از روی گروه برداشته شده است. توضیح آن که آقای دکتر 

ام دوستان گرامی و قدیمی ی کتاب است ازاسماعیل اردستانی که نقد کننده

بحث ی دانشگاه تهران با او همهستند که بیست و اندی سال پیش در کانون فلسفه

 ایم.زانو بودهو هم

 

دست داد تا کتاب  یبا سالم خدمت دوستان فرصتاسماعیل اردستانی: 

 دیکنم که تاکیم تصور کنم.یم یعذر خواه ریذکر شده را بخوانم و از بابت تاخ

 لیمغز انسان است.من البته با تحل ستمیفرض کردن س کیولوژیزیبر ف سندهینو

 میرو یما به سراغ آن م نکهیکنم که ا یکامال موافقم اما تصور م کیولوژیزیف

 یولوژیزیکتاب که از ف نی.نمونه اش هممیستین یخال یقبل یفرضها شیمطمئنا از پ

شما  یکه وقت ستیآورده است.هر چند علم به گونه ا سمینیبه نفع دارو یشواهد

 .دهدیرا م پاسختان دیکنیاز آن طرح مسئله م
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مشاهده  ۱۱۳را در صفحه  ینیشیپ اتیفرض نیا دیتوان یمثال شما م

. دیآ یمغز در نم کیولوژیزیف فیهستند که از دل توص اتیفرض نهای.ادیکن

بقا به  یتئور یتواند برا یلذت مغز م ستمیذکر شده در مورد س یاطالعات علم

هستند  یاطالعات همچون مصالح خام نی.اگرید یتئور ینوع یبرا زیو ن دیکار آ

 .رندیگ یساخت م یذهن یکه در چارچوب ها

لذت طلبانه در چارچوب بقا و ادامه آن  ستمیس نیاگر کل ا یطرف از

تفاوت  دیکه )با جهینت نیوجود ندارد پس ا دیهست و با نیب یوجود دارد و تفاوت

تداوم نخواهد  یآموزنده شود وگرنه زندگ ستمیو مرگ به س یبه زندگ لیم

کجا  زبر مرگ ا یزندگ یبرتر یارزش گذار نیاز کجا آمد. ا (۱۱۳داشت()

خود )اصل تقارن اصل  یدر دام اصول فرض ینیشیبه طور پ سندهیآمد؟به نظر، نو

از مغز را  کیولوژیزیف فاتیتوص نیبقا،اصل لذت،اصل تکامل(. گرفتار امده.و ا

 کند. یم هیدر چارچوب اصول فوق توج

 

 

 

 

 

 

بقا بر فنا از  یارزش یکه اصل برتر میشو یما متوجه نم نکهیا ضمن

بر مرگ ارجح  یکه زندگ یدیبا نیا زیشده.و ن دهیکش رونیب فاتیتوص نیا یکجا

شوم  یمشکل داشته باشم نه اما متوجه نم دهایاصول و با نیمن با ا نکهیاست.نه ا

 امد؟ رونیلذت ب یولوژیزیچگونه از دل ف هایارزش گذار نیکه ا

 کهییجا ۱۲۰دهد صفحه  یهم خودش را نشان م گرید یمشکل در جا نیا

از  یلذت ناش زیگذارد.البته من تما یتفاوت م نیو لذت دروغ نیلذت راست نیب
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 یدانم.اما بر چه مبنا یم شهیرا از مصرف ش یکشف علم ای یفکر یاستعال

لذت  ستمیسهدف  د؟اگریدان یم نیرا دروغ یگریو د نیرا راست یکیشما  یارزش

 ینوع زیتما نیدهد که ا ینشان م نیدارد.پس ا یشتریکه لذت ب یباشد دوم شتریب

ناخودآگاه آن را فرض  سندهیفرض گرفته شده است که نو شیاز پ یاخالق زیتما

را مطرح  شیواال زیو ن قیاصل تعو نجایا سندهیکرده است.من انتظار داشتم که نو

 بکند. ییامور استعال ریرا درگ خودشکند که البته نخواسته به اصطالح 

اصل استقالل لذت از بقا را  شانیاست.ا ادیخود امکان اعت نجایا مشکل

 یاست که با مبان یکامال من درآورد یاصل نیآورده اند.ا ادیاعت یبرا یهیتوج

 یستمی.در سرفتندیپذ یرا م ادیاعت تیواقع شانی.بهتر بود استیسازگار ن سندهینو

موضوع  نیما با ا نکهی.ااردند یاشکال چیه ادیباشد اعت شتریکه هدفش لذت ب

 یماست که ابتدا آنرا با دست پس م یاخالق یفرضها شیهمان پ میمشکل دار

 .میکن یخود م لیوارد تحل میآگاه باش نکهیبدون ا یواشکیو  میزن

در موجودات زنده  ییتوان رفتارها یبقا محور م دگاهیدر تقابل با د

 یمثال رفتار جنس.به عنوان رندیگ ینم یجا دگاهید نیمشاهده کرد که در ا

 واناتیح نیکه ا ییشود گو یمشاهده م یجنس نر خشونت یریو درگ واناتیح

معادل مرگ آنهاست.  یرابطه جنس کباریکه  یحشرات ایکنند. یاصال به بقا فکر نم

رفتارها نشان  نیمرگ خود خواسته است.همه ا یکه نوع ثارطلبانهیرفتار ا زیو ن

 .ستیاز اصل بقا ن یهم تابع یلیدهد که اصل لذت خ یم

 لیتحل یها هیرسد اصل تکامل و اصل بقا که بن ما یبه نظر م نیبنابرا

 یم لیهستند که بر رفتار موجودات تحم یانسان یباشند اصول یم نجایلذت در ا

دهند که اصل لذت از مراکز  یموضوع را نشان م نیفوق ا یمثالها نیهمچن شوند.

 گرفته شده. دهیناد لیتحل نیشوند که در ا یم تیهدا یباالتر

را مطالعه کرده باشند متوجه منظور من  تیریاگر دوستان مطلب زبان و غ

از رفتار انسان هر چند ممکن  تریو  توتال یتک بعد  لیشوند.هر نوع تحل یم
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 دهیو چه ا کیستیالیچه ماتر یلی.در هر تحلستیاست نادرست نباشد اما کامل ن

 یگر نم لیمانند که تحل عمدفو یماند ته مانده ا یم یباق یهمواره مازاد کیستیال

 تیریهمان غ یمعرفت لیبر تحل یشناخت یهست ادتیز نیداند با آن چه کند.ا

 لیرود.تحل یدر م دهیچیهر چند پ ستمهایاست که از چنگ دستگاه و س یمطلق

 چه کند. ماندهیباق  نیداند با ا ینم دهیچیپ ستمیس گر

 

 

 

 

 

 

در  یزروان، که مدل دگاهیمن )د ی( در دستگاه نظر۱شروین وکیلی: 

 یستمهایاتصال من و نهاد(، س یاست درباره دهیچیپ یستمهایس یهیسرمشق نظر

 یدرون یتیهمانندساز( غا یندهیخودسازماندهِ خودزا یستمهایس یعنی) یتکامل

که  افتیدر توانیرفتارشان م یناظر، تنها با بررس تیمستقل از ذهن یعنیدارند. 

 یدر راستا ای کنند،یم نهیشیو مشخص به نام بقا را ب ینیدرونزاد و ع یریمتغ

از  زیعز لیاسماع ریرو تفس نی. از اشوندیکردن آن دچار اختالل و خطا م نهیشیب

 رگرایتفس یروانکاوانه و بر اساس نگاه یمرگ و بقا که در چارچوب یدوگانه

 یو درونزاد همه یعیطب ییایوشکل گرفته، به نظرم نادرست است. بقا پ

 یستیز یستگیبه صورت شا یشناختاست، که در سطح بوم یتکامل یستمهایس

در قالب سطوح  یدگیچیو گونه و در سطح سلسله مراتب پ تیفرد و جمع

 .شودیم ییآن )لذت، قدرت و معنا( بازنما یرمزگذارنده یندهیخودزا
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چهار سطح «( منِ خودآگاه خودمختار» یعنی( در مدل زروان انسان )۲

 ییایبر اساس پو کیکه هر ،یو فرهنگ یاجتماع ،یروان ،یستیدارد: ز یفیتوص

( یمنش فرهنگ ،ینهاد اجتماع ،یتی)بدن، نظام شخص یتکامل یستمیس

 ربقاست و د یستیدارد که در سطح ز یدرونزاد یمرکز ریاند که متغگرفتهشکل

قلبم نشان  یهم رفته با سرواژه یرا رو نهایلذت و قدرت و معنا و ا یسطوح بعد

 قیدق ییرهای. بلکه متغستیو دلبخواه ن یریامر تفس کیقلبم  نجای. باز در امیدهیم

 یستمهایس یتجرب یابیبا مشاهده و ارز توانیاست که م ریپذیدگیو روشن و رس

رفتار در سطوح  یزد که محور سازمانده ککرد و مح یشان داورشده درباره ادی

 دهدینه. و البته شواهد فراوان نشان م ایهستند  یدگیچیسلسله مراتب پ یشده ادی

 که هستند!

. لذت شودیبه قلبم مربوط م نیو دروغ نیلذت راست انیم زی( تما۳

بقا به لذت  یترجمه نیاست که از اختالل در ماش نیخاطر دروغ نیبه ا نیدروغ

تقاطع  یو چنان که شرح داده شده در اصل نوع شودیم یبه قدرت به معنا ناش

 نیاز ا نیستپاداش مغز است. لذت را ستمیدر س ییایمیوشیب وبیمع یِکارکرد

بقا و قدرت و معنا را همراه با  یعنی گرید نیهمنش ریاست که سه متغ نیرو راست

است که در کل قلبم را  نیاز آن رو دروغ نیو لذت دروغ دهدیم شیخود افزا

 .دهدیکاهش م

سخنانم را در درونش  یگرام لیکه اسماع یای( اصوال با سرمشق نظر۴

 فیاز تعر وهیش نیا یروانکاوانه که سرچشمه کردیندارم. رو ینقد کرده موافقت

 یو بالغ بانهیاد شتریب جهیو در نت ریناپذیدگیرا مبهم و رس هاستدواژهیکردنِ کل

 اشیرعلمیرو غ نیاز ا وو ملموس،  ریپذو شفاف و آزمون ینیتا ع نمیبیم

 یو شهودها میاز مفاه یاریبخش بودن بسجالب و الهام ی. هرچند دربارهدانمیم

که مشابهش را در  . همچنانستین یبحث یروانکاو یبرآمده از سرمشق نظر

 ی. خالصه آن که وقتافتی توانیم زین نهایو مشابه ا یو عرفان ینید یسرمشقها



 صد و نود وشصت و چهارم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

 یامدهایلذت و پ یروشن و شفاف مانند مغز انسان و مدارها یامر یدرباره میدار

 فیدر تعر دیبه نظرم با م،ییگویسخن م مانیعلم یهاداده یو فلسف یاخالق

 .مینشان ده یریشان سختگبودن ریپذیدگیو روشن کلمات و رس قیدق

است که  یگرام لیاسماع یبا چارچوب نظر ییواگرا نی( بر اساس هم۵

 مانانیم یقیاختالف نظر عم نهایو مشابه ا زیو تما لیمفهوم م یدرباره کنمیفکر م

به  یشناختعصب ستمیس کی یعیطب یریمن سوگ دیاز د لیوجود داشته باشد. م

است. « من» یسازندهبر یچهارگانه یهاستمیس یدرون تیسمت قلبم است، که غا

فراوان نشان داده شده همواره در تمام  یفنا چنان که با آزمونها ایبه مرگ  لیم

در  نیژنوم است، و بنابرا یتکامل تیکردن موفق نهیشیب یبرا یریجانوران تدب

 ستنیاز نگر یناش یدید یراستاست که با خطا نیدر ا یبه بقا و راهبرد لیاصل م

 یعنی. شودیپنداشته م ادیبنکوتاه، فنامدار و مرگ یانزم یبه موضوع در وازه

ورود مفهوم  مییبگو میو خارج از بحث ماست اگر بخواه ست،یدر کار ن یتاناتوس

 یاز جنگ جهان یامدیکه پ ،ینظر ینه الزام دیفرو ینظر یتاناتوس به منظومه

 یخیتار یشناسبه جامعه شتریبوده و ب انیم نیدر ا کانشیاول و کشته شدن نزد

 .کیستمیاپ یتا امر شودیمربوط م یروانکاو یهینظر نیتکو

 

 

 

 

 

 

 یشناسستیانداز زچشم ییراستا گو نیدر هم یگرام لی( اسماع۶

 اریبس شیقرن پ میو ن کیدر  نیدارو دگاهیکه قطعا نسبت به د -را  یتکامل

 دایمانند در یشکنانشالوده کردیرو شیو به جا داند،یمردود م -است تردهیچیپ
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 یهی. نظرمیدار یجد یمورد هم اختالف نظر نی. در اکندیفرض م یهیرا بد

مورد توافق  ییو مبنا یحذف نشدن یستون فقرات یتکامل در تمام علوم تجرب

ها )به نظرم با پسامدرن ی( و بحثهایروانکاوانه )به استوار دگاهیاست و خود د

همان برافراشته  ی( بر مبنایجد یشناسانهروش یو نقصها اریبس یضهایضد و نق

 نیچن نهایمشابه ا ای فرانسید مفهوممانند  ییکه مضمونها یشده است. در حال

 یدرون متن یاهیندارند و خارج از بحث ماست، اما هم از سو یبداهت و اعتبار

و در سنجش با  یبرون متن یاهیبحث و هم از زاو یبر منطق درون هیو با تک

 نقد و ابطال فراوان دارند. یجا ق،یعلوم دق یهاداده

 را هم بدانم. زیعز لیمشتاقم که نظر اسماع اربسی ��من تمام شد.  یدرازروده

بحث  زیعز یدر گفتگو با مهندس علو شیپ یساعتاسماعیل اردستانی:  

مطرح شد و من به طور مشخص چند  یجنابعال یکتاب لذت شناس یبررس

 کنم. یموضوع را مطرح کردم که خالصه وار مطرح م

هستند که بر  ینیشیاصول پ ای یوریاپر کیاکسومات ایاول.اصول تکامل  و بقا ا

هستند که از  یو تجرب ینیاصول پس نیا نکهیا ایشده اند  لیتحم یلذت شناس

 .ستیشما در کتاب مشخص ن کردیمطالعه مغز برگرفته شده اند به نظر رو

 یعلم کردیمن در همه جا همان رو کردیکه رو نیپاسخ اشروین وکیلی: 

. کندینم لیتحم یرا به پژوهش علم یاینیشیاصل پ چیو مرسوم است که ه جیرا

و برخاسته از  ینیپس یاصول یهمگ نهایمبنا مفهوم لذت و بقا و مشابه ا نیبر ا

 تجربه و آزمون هستند.

شما در خدمت بقا و تکامل است  یدوم. لذت شناساسماعیل اردستانی: 

 یفنا به عبارت یکه لذت برا هیفرض نیهست؟مثال ا هیفرض نیامکان ابطال ا ایا

 انسان وجود دارد؟ یلذت برا یفراسو

جان، البته که هست. همانطور که خودت  لیبله اسماعشروین وکیلی: 

 یعنی افت،یمرگ و فنا بتوان  یدر راستا یااگر رانه ،یاشاره کرده بود شتریهم پ
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منظم و هدفمند از رفتارها را بتوان نشان داد که در دراز مدت و به  ییاگر الگو

 یریسوگ رگم ی( در راستامینیبیلذت و بقا م یعام )همچنان که درباره یشکل

 .شودیکنند، نظر من ابطال م

که معادل  یرابطه جنس ایجان  ثاریمثل ا یموارد ااسماعیل اردستانی: آی

 کند؟ یشما را ابطال م هیمرگ است فرض

باعث  ریو تکرارپذ افتهیسازمان  یاگر به واقع به شکلشروین وکیلی: 

گونه را /تیفرد/جمع یگونه شود، و بخت بقا ایعمر فرد  نیانگیکاسته شدن از م

 دهدیکه نشان م میدار یاستوار یهااما داده .شودیکاهش دهد، نظر من ابطال م

 یماه یریجفتگ ایآخوندک  یخواربه مرگ )مثال در همنوع یمنته یجنس یرابطه

 یدر راستا ی( همگینیروابط والد ای ی)مثال در حشرات اجتماع ثاریا ایآال( قزل

 .کنندیژنها عمل م ریکردن بسامد تکث نهیشیب

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع استنتاج اخالق و  نیبه نظر هدف شما از ااسماعیل اردستانی: 

 نهایا نیب یشکاف و گپ چیه نکهیباشد ا یمغز تیو واقع عتیاز طب یدیقواعد با

  ست؟ین

شکاف به سلسله  نیهست. اما ا شانانیم یالبته شکافشروین وکیلی: 

که در  یگسست یعنی. ستین یفلسف یو شکاف شودیمربوط م یدگیچیمراتب پ
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 یهیبه ال یشناختروان-ستیاز گذار سطح ز مینیبیو هست م دیبا یرمزگذار

( بازتاب و دی)با یمن قواعد اخالق دی. از دشودیم یناش یفرهنگ-یاجتماع

 است. ی)هست( در سطح اجتماع ستمیس یتهایغا یمزگذارر یجهینت

است  نگونهیاست.اگر ا یشناخت یمنظورم شکاف هستاسماعیل اردستانی: 

 یدهایبا د؟اگریکن یم هیدر انسان را چگونه توج دیو ام یو ارمان خواه الیپس خ

محصول  ستمیس یدگیچیشوند پس پ یم تینیما دترم یما در چارچوب هستها

الزمه  یقبل یبر هست یگریچ یبه عبارت ستمیتر شدن س دهیچینجا که پآاز  ست؟یچ

 نبوده است؟ ایبوده  ستین یدهایبا یاش عدم توقف در هستها و ارزو

( میشویفلسفه م میوارد حر گرید نجایاصوال )البته اشروین وکیلی: 

نسبت  یکه به هست ییشکافها یعنیاست.  نهیو تک کپارچهی یبه نظرم امر یهست

 شناسانه هستند.من شناخت دیاز د یهمگ شودیداده م

 الیخ ایاست ا یبه همان سان که لذت در انسان واقعاسماعیل اردستانی: 

و  الیخ یوجود شناخت تیمنکر واقع یعنیست؟ین یواقع دیام ایا ستین یواقع

 د؟یشو یم دیارزو و ارمان و ام

 دیآیبر م فشیچنان که از تعر الی. خشمیاندیم نیبله، چنشروین وکیلی: 

است،  یعصب ی( وجود در شبکهیافتنیتحقق نا ای) افتهیتحقق نا یحالتها ییبازنما

ی میل و )اما درباره ندارد. شناسانهیهست یقتیرو خودش حق نیو از ا

 یدگیچیپ ییایپو نیا دیاست و با شما موافقم. اما با نیچن شکیبآرمانخواهی( 

به روشن و مستدل مدل کرد، یموجود به مطلوب را به شکل تیو گذار از وضع

شود. در مدل مورد نظرم  یبانیپشت یباشد با شواهد  تجرب ریپذیدگیکه رس یشکل

 یدگیچیاز پ مدهقلبم که برآ یمرکز یرهایمتغ نیهم یعنیهست.  یزیچ نیچن قایدق

هستند،  شانیخودارجاع داخل یشدن روندها هیال هیو ال یتکامل یستمهایس
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 نیدر هم یشرویو پ کنندیم جادیافزودن بر قلبم(  را ا یاز امکان )برا ییهارهیدا

 .کندیتر مبغرنج ستمیدرونزاد س یرهایکه تکامل را با متغ دانهاستیم

است  یریاحسنت شناخت شناسانه است پس تفساسماعیل اردستانی: 

 یکه موجودات میهست تیواقع نیا یتیهر واقع فیما قبل از توص نیبنابرا

 میرگریتفس

 مورد. نیدر ا میابله، کامال همدلشروین وکیلی: 

 

 

 

 

 

 یما موجودات نکهیاست ا نیهمه سخن من هم هماسماعیل اردستانی: 

خود  یفرضها شیابتدا پ میکن فیتوص میرا بخواه یتیهر واقع میرگریابتداء تفس

تکامل  یفرضها شی.به نظرم در کتاب شما پمیاز ان اگاه باش نکهیبدون ا میرا دار

  و غافالنه بوده اند. ینیشیپ یاصول نهایا یعنیو بقا ناخوداگاه وارد شده 

کرد. اگر  لیو نقد و تحل ییشناسا دیرا با فرضهاششروین وکیلی: پی

 ینیاز مشاهده و شواهد ع ینیپس یروشن و شفاف باشد و به شکل فرضهاشیپ

 کنمیمدل خودم فکر م یشوند )درباره یبانیتوسط آنها پشت ایبرخاسته باشند 

معتبر محسوب  یحدسها نیبهتر فرضهاشیپ نیحالت ا نیاست( در ا نیچن

به  شودیاست نم رگریپرداز و تفسکه ذهن داده قتیحق نیاز ا یعنی. شوندیم

 (رسندی)چنان که پسامدرنها م دیرس ییدر مقام محک نها یرونیب تینیانکار ع

مثل  ییمن به همه صور ذات گرا یادینقد بن نیا اسماعیل اردستانی:

که به نظرم کتاب شما الوده به  ییاست.مشکل ذات گرا سمیال دهیو ا سمیالیماتر
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را وارد  ینیشیشده است که ناخوداگاه اصول پ یتیواقع فیتوص یان است مدع

 وفادار بماند. ینیشیبه اصل پ نکهیکرده بدون ا

 توانمیجان. چون م لیاسماع ستیابحث پردامنه نیاشروین وکیلی: 

 یداشتهاشیاز مدل خودم به پ شیات بمورد عالقه ینظرنشان دهم که سرمشق

سرشت  کیخورده است. اصوال فرض  وندیپ ییگرابر ذات یمبتن یمحک نخورده

. مسئله ستیاز آن ن یزیباشد و گر ریفراگ یانگار که ضرورت ینظر یهادر دستگاه

 ریپذیدگیو رس ریسرشت به صورت شفاف و روشن و نقدپذ نیاست که ا نآ

مانده باشد.  یدر پس پرده باق نینشهیمبهم و سا یمفهوم ایشده باشد،  فیتعر

است از مفهوم ذات  یکه دفاع د،یدارد به نام لوح سپ ییبایکتاب ز نکریپ ونیاست

 مورد همداستان هستم. نیکلمه، و من با او در ا یتکامل-یشناختعصب یدر معنا

 شود؟یم هیمقوله چگونه توج نیدر ا یخودکش با عرض سالم.آتیه: 

اش آن که پردامنه دارد. خالصه یبحث یدرود، خودکششروین وکیلی: 

من  ستمیس یشارویپ یندهیانداز آغلط( چشم ایدر مدل مورد نظرم اگر  )درست 

آن(  ابیغ یعنیو ضعف )نقاط مقابل قلبم،  یو پوچ یانباشته از رنج و ناتندرست

. دهدیخود خاتمه م اتیبه ح اشیکردن قلبم کل زندگ نهیشیب یباشد، من برا

 ییبا معنا ایخورده و  وندیجانکاه پ یبا انتظار رنج ای یانجام خودکش طیشرا

پس از مرگ )مثل  اتیبزرگ در ح یبا لذت یثارگریبزرگ و انتظار جبران ا

 شهادت(.

 ؟در مورد نهنگها یحتآتیه: 

از  یشان ناش. به ساحل نشستنکنندینم ینهنگها خودکششروین وکیلی: 

اثر تداخل  ریاست که آن هم ز شانیفصل یمهاجرتها ریمس یخطا در محاسبه

 .دهدیرخ م نیزم یسیمغناط دانیبا م یمخابرات سیامواج الکترومغناط
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اصول بقا و تکامل  میدان یاست که ما نم نیبحث هماسماعیل اردستانی: 

 ای دیکرده ا یزیر هیلذت را بر ان پا هیشما هستند که نظر ینیشیپ یفرضها شیپ

 لذت؟ ستمیس فیاز توص یجینتا نکهیا

 ینیپس ی! االن گفتم که به شکلیدانیجان م لیچرا اسماعشروین وکیلی: 

 فرضشیپ چیمن ه یاند. دستگاه نظراستنتاج شده یتجرب یهاداده یبر مبنا

 ندارد. ینیشیو پ یکیزیمتاف

تناقض در متن کتاب  نیبله حق با شماست اما ااسماعیل اردستانی: 

 یشده که در خدمت بقا باشد،  عل یطراح یلذت به گونه ا ستمیوجود دارد س

 مارستانیگفتگو را با شما ادامه دهم متاسفانه ب نیعالقه مندم ا اریحال من بس یا

 یمخلوط م تانیدو موضوع را در درسها نیمرا خواستند.من هنوز مصرم که شما ا

حل شود  ینیپس ینیشیاگر موضوع پ دیباش دهیشیاندیهم هنوز به ان ن دیو شا دیکن

 شتریخودم که ب دگاهیاز مشکالت بحث حل شود.اما از د یلیخ دیشا

کنم امشب به طور مبسوط به  یم یدارم که سع یحاتیهست توض دارشناسانهیپد

 ان بپردازم.

 دیجان. از د لیاسماع یکه گذاشت یسپاس از نقد و وقتشروین وکیلی: 

در کتاب نشانم  دیبا قتریدق یروشن است و قدر ییگویکه م یخودم موضوع

 . میکرده که اصالحش کن جادیا یابهام نیچن شیکه کجا یده

گرفتم و ظاهرا دکتر  ییکه من به ذات گرا یاشکالاسماعیل اردستانی: 

روش سلطه  ینوع ییبود که ذات گرا نیذات گرا خواندند ا کیخود را  یلیوک

 کیرا به  تهایکند همه واقع یکه تالش م یمعن نیخواه است به ا تیگرانه و تمام

 نی.ادگردان یرا به اصل خدا بازم تهایکه همه واقع یاصل ساده بر گرداند.مثل مومن

با  یبا اضافه ا شهیاست که هم نیاشکالش ا reductionism سمیداکشنیر

رو به  نیداند با ان چه کند.از ا یشود که نم یابطال کننده روبرو م یشاهد

انرا  ای ردیبگ دهیعنصر اضافه را ناد ایشود که ان شاهد  یمتوسل م لیح فیلطا
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 سمیالیبه عنوان مثال ماتر راذات گ یفکر یکند.جنبشها ریتفس گرید یبه گونه ا

دست به دامان  دندیرس یخود م یبه مرحله اثبات یوقت سمیال دهیا ای سمیویتیپوز ای

و ارمان  یو فانتز الیخ یبرا یارزش ییشدند.ذات گرا یالمسائل خود م هیتوج

 کند. یحساب نم

 انهیذات گرا یروش شناس نیبر ا ینقد جد شانیبحث ما با ا نیپس اول

ما  دهیمثل بقا و تکامل در نظر گرفته شده که به عق یمثال اصول نجایاست.در ا

با  نکهیا حیاست.توض نسینوروسا یبا مبنا سمیویتیو پوز سمیالیاز ماتر یقیتلف

و  یعالم حرفه ا راست و به هر حال د یخودم نورولوژ یرشته تخصص نکهیا

 یخود انتقاد یمباحث نوع نیدر بطن ا دیاما شا نمیب یسان م نیامور را بد یشغل

 هم باشد.

 شانیشناسم من هم مثل ا داریپد کیذات گرا من  کردیرو نیدر برابر ا

که با  یبا گوشت و خون.انسان یادم corpusبدن  نیکنم هم یاز انسان شروع م

کند فراموش کار  یم یپرداز الیشناسد خ یشناست اضطراب را مآترس 

 تیو واقع یگشوده به هست زیجو ست حسود است و تمامت خواه و ن نهیاست.ک

 دیانسان نخست با نیدر مورد ا یا دهیو ا دهی.ما با هر نوع عقرگریتفس ی.موجود

 .میشروع کن میالفاظ و مفاه یسر کیبا استفاده از 

 

 

 

 

 

و در مورد زبان  میبکش رونیخودمان را ب میتوان ی.نممیما در داخل زبان

 ریالبته تفس یهر سخن یهر کنش ی.هر حرکتمیکن یپرداز دهیذهن ا ای

 ریتفاس نیبا ا دارشناسیندارد.پد یکار عیوقا نیبا ذات ا یدارشناسی.پدستا
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 شیپ یسر کیبا  دینخواه ای دیو چه بخواه دیریزند.شما چه بپذ یسروکله م

 نیغفلتها را ذکر کردم.ا نیو من دو نمونه از ا دیکه از غافل دیکن یفرضها شروع م

البته اگاهانه انتخاب شده اند  هافرض شیپ نیکه ا دیندارد.فرمود یالبته اشکال

 یکه در چه چارچوب میبه انها داشته باش یاست که ما اگاه نیندارد مهم ا یاشکال

 شهیبه غفلتها.اند یاگاه یعنیمعناست  نیبه هم یانتقاد شهی.اندمیکن یبحث م

 نیمارکس متوجه شد که ا نکهیاست.ا یغفلت شناس یدر بطن خود نوع یانتقاد

غفلت  یکند نوع یم نییرا تع یدیتول یروهایاست که شکل ن یدیروابط تول

غفلت  یکند نوع یهوا م یمرا متوجه گرم یمن کالفه ام و کس نکهیبود ا یشناس

از  یبه غفلتها و پرده در یجز اگاه ستین یزینظر معرفت چ نیاست.از ا یشناس

که کشف توهم و غفلت  قتینه کشف حق.معرفت در نظر من یتوهمات بشر

من متوجه غفلت و توهم  یکه وقت یزاست به گونه ا رتیح یاست.معرفت واقع

 یمعرفت غفلت شناس نکهیبه ا یاگاه عجب ، میگو یشوم و با خود م یخود م

و کشف  یاثبات یمعرفت را امر یکس نکهیو توهم است کجا و ا بیو کشف فر

 یکنم منظور خودم را از مبنا یکجا؟ تصور م لیاصل اص کیانهم در  قتیحق

 نیرسانده باشم و در ا ییبا ذات گرا یدارشناسیپد دگاهیشروع بحث و تفاوت د

شروع بحث خودم از  دارشناسیکنم.  اما به عنوان پد یقسمت اطاله کالم نم

 یدارشناسیپد کیکنم.من در واقع به دنبال  یاغاز م یعاد لیم نیانسان را از هم

هم خواست در انسان به تمام صور و وجوهش  لیهستم.و منظور م از م لیم

واژه  چیه دیگرفته تا کار و بارش.شا دشیاست.از خوردن و سکس  انتظار و ام

مقاالت  شترینکرده باشد.من در ب جادیبه اندازه خواست در بشر سوء تفاهم ا یا

و  دارشناسانهیپد کردیرو نیا بایموجود است تقر تیکه منتشر کرده ام و در سا

 یکنم.تصور م یدور ییرا دنبال کرده ام و تالش کرده ام از ذات گرا یانتقاد

 تیتمام نیکند و از ا ینگاه م سانفروتنانه به مشکالت ان یلیخ یدارشناسیکنم پد

و در  یو مرلوپونت ناسیمثل لو یبه دور است.در فلسفه فرد ییذات گرا یطلب
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من بوده اند.فرمول من در کسب  یو الکان معلمها دیمثل فرو یکسان یروان کاو

افراد اضافه شود چون ذات  نیتواند به تعداد ا یمعرفت کانت +الکان است و م

کند  یشروع م ییاز جدا یاشخاص ندارم اگر مولو یتعصب رو یلیخ ستمیگرا ن

ان است.انسان ذات  یهمان شکاف سوژه است که الکان مدع نیکنم ا یتصور م

 یشکافته شده.از روان کاو یداریاست پد داریپد کیندارد انسان  یواحد

 یگرفته وجود یبدن واحد جا کیکه به ظاهر در  یانسان واحد نیاموختم که ا

 یو در جستجو ییشرحه شرحه از فراق و جدا یو پاره پاره است.هست ماریب

 نیاسطوره است اما داستان هم کی.البته هبوط شیبازگشت به روزگار وصل خو

وجود  نیتوان بر اساس چند اصل و واژه ا یاست.پس نم یو شکافتگ ییجدا

ان  یولاست پس ا یکرد.اگر انسان وجود پاره پاره ا فیشرحه شرحه را توص

خواهد  ینه تنها م ییهم پاره پاره و ناتمام باشد.ذات گرا فشیاست که توص

انها  نیجهت نبود بزرگتر یخواهد حرف اخر هم باشد ب یحرف اول باشد بلکه م

فلسفه در فلسفه هگل گفت.اگر انسان وجود شرحه شرحه و  انی)هگل(از پا

پاره پاره و ناقص و  سانسان هم از اسا نیا یدارشناسیاست پس پد یناتمام

 ینجات باز م دیو ارزو و شا دیام یراه را برا لیتحل یناتمام نیناتمام است.ا

 دیو شا دواریمعرفت به انسان منتظر و گشوده و ام یدارشناسیپد نیگذارد.ا

 رستگار است.
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کردنِ نقدت. چون  قتریدق یجان برا لیاسماع اریسپاس بسشروین وکیلی: 

آمد باز خدمتتان خواهم  شیپ یو اگر فرصت میگویاندک دارم فشرده م یاالن زمان

و به  دانمینم  (essentialistمدرن ) ریگرا به تعب( من خود را ذات۱نوشت: 

فراوان دارم. آنچه گفتم آن بود  یدارد نقدها یافالطون یگاهنگرش که خاست نیا

ذات )منظورم همان  یهست که همتا یمفهوم یعناصر هاهیکه اصوال در تمام نظر

 یعنی. شودی( محسوب مشدهیم ریخودمان جوهر تعب یاست که در فلسفه

ذات در نگرش  یکه همتا شودینسبت داده م دارهایو پد زهایبه چ یسرشت

 ینظر کردی( رو۲آن را ندارد.  تیو صلب ییاست، اما لزوما استبداد معنا یطونافال

مخالفت  ییگرابا فروکاست هیاست که از پا دهیچیپ یستمهایس یهیمن هم نظر

 یگرام لیاسماع ریرو تفس نیخام است. از ا سمیالیو ماتر ییدارد و منتقد اثباتگرا

درست است، نخست به حضور  که ی( اما آن بخش۳نادرست است.  امهیاز نظر

از آن در  یزیکه گر شودیمربوط م امیمفهوم سرشت و جوهر در دستگاه نظر

 لیمورد نظر اسماع یدارگرایپد. چنان که مثال نگرش ستین یدستگاه نظر چیه

( یهوسرل ری)در تعب «زهایخودِ چ»و  هیاول یحس یرا به داده یهم جوهر یگرام

( منسوب یدگریها ریجهان )در تعب-ستیز سشگرخالق/پر یمنِ شناسنده ای

به  یگرام لیآن که اسماع گری( د۴بحث و نقد فراوان دارد.  یکه جا کندیم

است و اصوال معتقدم  یمن دانش تجرب دگاهیاشاره کرد که خاستگاه د یدرست

 یهاما را نقض کند و با داده یشناخت تجرب یکه مبان یایپردازهر نوع فلسفه

را به علم  زیاست که همه چ یهیمان ناسازگار باشد، نادرست است. بدهیعلوم پا

مدرن از اعتبار افتاده(  کیزیماده )که در ف کیو مفهوم کالس کاهمیفرو نم یتجرب

و منسجم و  یعقالن ری. اما تصونمیبیمناسب نم یهست فیتوص یرا برا

دارد را  ودکه در سرمشق علم روز وج یریپذیدگیو رس یخودسازگار و تجرب

 .دانمیم یفلسف یهایپردازهیمفهومها و نظر ییآزمایمحک اعتبار و راست یمبنا
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 یحاتیقسمت قبل توض در( ستمینقد س دوم : بخشاسماعیل اردستانی: )

 گرید یکیپردازم.  یان م گرید یاوردم و امشب به جنبه ها ییذات گرا رامونیپ

 کیفروکاهش ان به  ایتوسط چند اصل  تیواقع حی)توضییذات گرا جیاز نتا

است.در قسمت قبل  ییذات گرا جیاز نتا یساز ستمیاست.س یساز ستمیاصل( س

شاهد  دنیاست.ند تیریگرفتن غ دهیادن ییاز نواقص ذات گرا یکیگفتم که 

است و از لحاظ  کیستماتیذهن س کیمحصول  ییمزاحم و ابطال کننده.ذات گرا

 یم کیستریه پیکه ت دارشناسیدر مقابل پد یوسواس پیت جهینت یروانکاو

همه مشکالت و مسائل نسخه اماده داشته  یخواهد برا  یم یباشد.فرد وسواس

 زدیر یحل همه مشکالت است و انچه ان را بهم م لباشد.اگر ذات گرا به دنبا

سازان  ستمیاست.س یو گشودگ یبه دنبال ناتمام کیستریاست فرد ه دیمسئله جد

 ستمی.سردیقرار گ ستمیخارج از س دینبا زیچ چیرا تحمل کنند ه تیریتوانند غ ینم

 تاس نداریدهد و اگر د یم حیرا با علم توض زیساز اگر علم گرا است همه چ

از شمول خدا در  یا دهیپد چیدهد ه یم حیدو اصل توض ای کیرا با  زیهمه چ

وجود  ییذات گرا یبرا تیری.پس غستین رونیو علم در نزد علم گرا ب ندارینزد د

 ندارد.

ی تعریفهای اسماعیل عزیز از کلیدواژگانش چند شروین وکیلی: درباره

 گرایی ( ذات۱اش چنین است، از دید من: ای داریم که فشردهاختالف نظر ریشه

متفاوت است. اولی به معنای فرض  (Reductionism) گراییبا فروکاست

ای تغییرناپذیر و جدا ناشدنی از چیزها و سرشتی، ذاتی، جوهری و ویژگی

پدیدارهاست، و دومی تحویل کردن چیزی به چیزی دیگر و فرض پدیداری به 

گرایی گرایی اغلب به فروکاستتر است. ذاتمثابه نمودی از پدیداری زیربنایی

داند(، ی اتمی کالسیک که ذات هر چیز مادی را اتم میهشود )مثل نظریمنتهی می

ذاتِ امرِ کلی بر »ی گشتالت که ذات روان انسانی را شود )مثل نظریهو گاه نمی

ی اندیشه« سازیسیستم»( احتماال منظور از ۲داند(. می« آمده از کل اجزاء
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م متصل سیستماتیک است، که یعنی برساختن یک دستگاه نظری مبتنی بر مفاهی

های نظری چیزی همتای ی دستگاهبه هم و روابط خودسازگار. در این معنا همه

ذات و جوهر را در خود نهفته دارند. خواه مثل نگرش سیستمهای پیچیده آن را 

)که خودِ مفهوم سیستم و پیچیدگی است( فاش و عیان صورتبندی کنند و در 

خودِ »مارکسیسم یا مفهوم  معرض نقد بگذارند، و خواه )مثل مفهوم طبقه در

در پدیدارشناسی( آن را در پساپشت دستگاه پنهان کنند. طبیعی است که « چیزها

گرا هستند و برخی نیستند. اما نگرش برخی از این دستگاههای فکری فروکاست

های نظری سیستماتیک است که سیستمی که مورد نظر من است، یکی از دستگاه

واره )اما شفاف و فاش و نقدپذیر( دارد، و ای ذاتمعناییهای مانند بقیه گرانیگاه

ی دستگاه نظری سیستمهای پیچیده گرا هم نیست. یعنی دست کم دربارهفروکاست

 اند.سه مفهوم یاد شده با هم خلط شده

 

 

 

 

 

 

 

ترین نگرش نسبت به ام دیدگاه سیستمی گشوده( تا جایی که من دیده۳ 

های نظری آن ی دستگاهتمایز، تفاوت و امر نابهنگام است. اصوال کارکرد همه

های آغشته به تفاوت و غیریت را شناسایی، فهم است که شواهد ناسازگار و داده

است. از این رو هیچ  های فکری چنینی دستگاهو جذب کنند و سیر تکامل همه

ای از این ترین عقاید مذهبی( را نداریم که گشودگیای )حتا صلبدستگاه نظری

دست نداشته باشند. نکته در آنجاست که فراخنای این گشودگی تا چه اندازه 
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یابد چقدر گسترده و تیزبینانه باشد. ی امر نابهنگامی که نظریه در میباشد و دایره

شود اصوال دستگاهی شناختی ریت و تفاوت برآشفته میآن نگرشی که از غی

نیست و دستگاهی ایدئولوژیک است که کارکردی سیاسی و اجتماعی دارد و 

هیجانی -این واکنش به غیریت هم علمی و اپیستمیک نیست و واکنش عاطفی

اش دچار اضطراب جهانکسی است که از به خطر افتادن امنیت و نظم زیست

نگرش سیستمی که یک دستگاه شناختی سیستماتیک هم  شده است. دست کم

هست، به طور خاص با شکار غیریت و تشخیص امر ناهمساز است که تکامل 

( من ۴های رقیب چنین بوده است. اش هم نسبت به نظریهیابد و دلیل کامیابیمی

اصوال با تعمیم غیرشفاف یک کلیدواژه از سطحی از پیچیدگی یا میدانی از معنا 

هایی مانند هیستریک و وسواسی سطح و میدانی دیگر مخالف هستم. کلیدواژه به

و مشابه اینها به سطح روانشناختی تعلق دارند و حاالت پردازش عصبی در 

ی علم کنند، تعمیم این کلمات به سطح فلسفهنظامهای شخصیتی را توصیف می

و به دقت نشان دهد ای وجود داشته باشد جاست، مگر آن که نظریهبه نظرم نابه

ث ماست این کلمات چه معنایی شناسی که موضوع بحکه در سطح شناخت

شود های مشابهی که از هر سطحی به هر سطح دیگری انجام میدارند. تعمیم

ی کلنگی، عرفان کوانتومی، خوی سادیک فاشیسم، آزمندیِ کاپیتالیسم )جامعه

وی دیگر گمراه کننده. به کار و...( هم به نظرم از سویی نادرست است و از س

ی یک سطح از توصیف در سطحی دیگر تدبیری شاعرانه است گرفتن کلیدواژه

 کند و تنها در این حد اعتبار دارد.که استعاره درست می

 دهیدرهم تن ییبا ذات گرا یساز ستمیس نیبنابرااسماعیل اردستانی: 

سازان  ستمیمنظور که س نیسازان  است به ا ستمیساحت غفلت س ییاند.ذات گرا

ان جوهر  تیاسطقس واقع داکردنیسازان پ ستمینااگاهانه ذات گرا هستند.هدف س

 کالیرغم نقد راد یعل دیریرا در نظر بگ چهیالمثل ن یاست.ف یافالطون دهیا یینها

را به خواست قدرت فرو  یافالطون اما همچنان ذات گرا است انجا که همه هست
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سازان به شدت  ستمیوجود ندارد س ییذات گرا یبرا تیریکاهد.از انجا که غ یم

معنا  نیاست.به ا گانهیب تیریبا غ یساز ستمی.سرندیگ یموضع م تیریدر مقابل غ

دهد  ینم تیریستم از انجا که تن به غیاست.س تریتوتال ییکه ذات گرا میگو یم

از دوستان  یکیهگل با  رامونیکه پ ی.در بحثچندیه ایها همه  ستمیاست.س تریتوتال

 ینم ای دیریپذ یم ایاست  چیه ایفلسفه همه  نیکه ا میدیرس جهینت نیبه ا میداشت

دهد اگر  ینم ستمیان عنصر مستقل از س تیریتن به غ ستمیچرا؟چون س دیریپذ

باشد که با  یا دهیپد ستیدهد قرار ن یم حیرا توض زیاست همه چ قتیحق معل

دهند در عمل  ینم تیریتن به غ ستمهایداد.از انجا که س حیعلم نتوان ان را توض

 یبرا سمیخواهند.پسوند ا یرا م نیهم هم روانیهستند و از پ چیه ایهم همه 

نه تنها  ستیمارکس کی ستا چیه ایهمه  سمیساخته شده اند.قانون ا ستمهایس

که نه  یمعن نیداند به ا یم قتیداند بلکه انرا همه حق یم قتیرا حق سمیمارکس

 ستمهایس روانیجهت پ نی.به استین یگرید یبلکه جا نجاستیا قتیتنها حق

 نیدتریجهت است که فرقه ها شد نی.از ارندیگ یبه خود م تریتوتال یرفتار

جهت است  نیحلقه.از ا رونیدارد تا افراد ب دششکاک خو روانیبرخوردها را با پ

 ستمهایاز مثال پسر شاه است.در س دتریشد یلیخ یموسو ای یکه نفرت از خاتم

 سمیتاری.توتالندیب یم یشتریب بیتر باشد اس کینزد ستمیس یهرکه به چرخها

محصول  ییاست.ذات گرا ییذات گرا جهینت ستمیو س ستمیاز س یفرقه ها ناش

 .استوسواس 
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شروین وکیلی: باز در امتداد سخن پیشین تعمیمهایی که رخ داده به نظرم 

شناسی سیاسی است محل اشکال است. مثال توتالیتاریسم که مفهومی در جامعه

ها تعمیم پیدا کند باید حتما بازتعریف شود ی توصیف نظریهاگر بخواهد به الیه

حس و حال و ناخرسندی ایست که و معنای این سخن روشن شود، وگرنه استعاره

ی کند. همچنین است دربارهپسندد را ابراز میی چیزی که نمیگوینده درباره

 گراییها. از سوی دیگر ذاتگرایی و توتالیتاریسم فرقهاتصال میان وسواس و ذات

سازان )یعنی عالقمندان به نگرش سیستمی( نیست، که ویژگی عام خاص سیستم

گرایی نظری و فرقهمنظم و سازمان یافته است. تنگ ی سیستمهای شناساییهمه

شک هست و عوارضی هم که اسماعیل گرامی پردازان البته بیدر میان نظریه

شک کند )مثل این تلقی که حقیقت به یک نظریه محصور است( بیتوصیف می

کن شود. اما این خطایی شناختی و اختاللی وجود دارد و باید هم نقد و ریشه

هاست و به عنصری سیاسی( در سیر تکامل نظریه- فراشناختی و اجتماعی)معموال

شود. ناگفته نماند اپیستمیک و ساختاری مانند حضور یا غیاب ذات مربوط نمی

که گفتمان اسماعیل گرامی نیز بر دوش چند مفهوم ذاتی پایه )قدرت، گشودگی، 

توان گفتمان هم می ی خود همینپدیدار( استوار شده و همین نقدها را درباره

 بسط داد.

توجه  یروانکاو هیو از زاو دارشناسیعنوان پد بهاسماعیل اردستانی: 

 تیاهم یلیخ نید ایعلم  یمن ادعا یرود.برا یبه پس پشت ان م ستمیمن از س

 میکه دم از مفاه ییعلم گرا نیهستم.در پس ا یروشناسیندارد من به دنبال ن

 میرمجبو نکهیقرار گرفته؟هم یزند چه اراده ا یو قابل ابطال  م ریروشن اثبات پذ

از  قایدق مییگو یسخن م یعلم یگزاره ها یرینقدپذ یریاثبات پذ تیاز شفاف

.کل یفلسفه علم شیدایدارد تحت عنوان پ ی.؟کارناپ کتابمییگو یچه سخن م

اما در مورد  ستین یشده که البته علم لیتشک ینیشیو پ یفلسف ییایکتاب از قضا

.پس ستندیجز علم ن نهایا میعلم بگو یعلم از خصلتها دیمن از فوا نکهیعلم است.ا
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استفاده کند.خود  ینیشیاصول پ یسر کیهم مجبور است از  ییهر نوع علم گرا

داشته  ینیقی یایالزم است قضا دیگو یمسئله توجه کرده انجا که م نیکانت به ا

تواند از خودش دفاع کند الزم  یعلم باشد.علم خودش نم بانیکه پشت میباش

با تمام  ییکه از ان دفاع کنند.پس  پشت هر نوع علم گرا شندبا یلسوفانیاست ف

دفاع دارد.من به دنبال  یبرا یبه اراده ا ازین یریو اثبات پذ یروشن یادعا

 اراده معطوف به علم هستم. نیا یدارشناسیپد

شروین وکیلی: کامال موافقم که باید به مدارهای نیروی سوار شده بر 

ها را واسازی کرد. با سازیجریان تولید شناخت توجه کرد و با تحلیل آن مفهوم

توان شناخت تولید کرد و این همه این تصور که به شکلی فارغ از قدرت می

ست و قدرت حالتی ناب و خالص از شناسایی هست که دامنش به میل و خوا

مان از دانیم )و برخیآلوده نباشد، به نظرم نادرست است. از نیچه به بعد می

ی نظامهای شناختی با میل به بقا و خواست لذت و اراده داروین به بعد( که همه

 اند.به قدرت و جستجوی معنا درهم تنیده

ذات گرا  اخالق: .)بخش سوم(ییذات گرا اخالقاسماعیل اردستانی: 

به دنبال استنتاج  یی.ذات گرادیاست.اخالق  هست نه اخالق با یعیاخالق طب

ما با  نجایاز است.باز ا دیاست.به قول معروف استنتاج با عتیاخالق از طب

از  یشگینسخه کامل و هم کیکه به دنبال  یکس مییروبرو یوسواس تیشخص

در اخالق هم ارمان و  ستین یتیریغ یدر هست ییذات گرا یاخالق است.اگر برا

داند پس  یانسان را واحد م تیماه ییامر نو وجود ندارد.از انجا که ذات گرا

 یم یساحت یشناخت یگسل هست نیدر انسان وجود ندارد.ا زین یشکاف و گسل

و ذات انسان  تی.از انجا که ماهتیریغ یبرا یو امر نو  گشودگ الیخ یشود برا

 الیو ارمان ندارد.از نظر من خ الیبا خ یاست رابطه ا حدوا ییاز نظر ذات گرا

ان  یمن.ادم تیریمن و غ نیب یاست گسل یان ساحت شکاف و گسل وجود ادم
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اگاهانه اشنا نباشم اما  میمن با تصم نکهی.نه استین یاگاه خودمختار دکارت نیماش

 بههم دوباره  نجایذهن است.ا یاز کشمکشها یریتفس ریتصو کیمن  نیا

 اریشفاف و اگاهانه و از سر اخت زیخواهد همه چ یم ی.وسواسمیرس یم یوسواس

 دهیکه.اگر من  از سوژه شکافته شده و نرس ستیباشد.اما انسان فقط وسواس ن

 چهیکنم.از ن یمن اگاه خودمختار انرا مطرح م یدر مقابل سوژه دکارت میگو یم

است و من قصد تکرار انها را  تهرف یمن دکارت نیبر ا یمتنوع یبه بعد نقدها

اخالق  ی؟نوعدیا یم رونیب ی،اخالق  لیسوژه ناتمام و متخ نیاز دل ا ایندارم.ا

موضوع فکر مرا به خود مشغول  نیروزها ا نیشناسانه. در حال حاضر ا ییبایز

 د؟یا یم رونیب یاخالق تی،مسئول  یانسان  ،اخالق نیاز دل ا ایکرده.ا

شروین وکیلی: با بخشی از این سخنان کامال موافقم. این که انسان 

ماشینی یکسره خودآگاه نیست و این که خیال ارزش و اهمیتی فراوان در شناسایی 

دهی به پیکربندی انسانی دارد. اما سه پرسش هست که با این مقدمات و شکل

 تفاوت باشد.باید پاسخ داده شود و فکر کنم پاسخ من با اسماعیل گرامی م

 

 

 

 

 

 

اندازی ( آیا انسان در کل و هر من به طور خاص، در چشم۱ 

گسست است؟ و اگر هست آیا این یک شناسانه امری یکپارچه، یکه و بیهستی

( آیا منِ انسانی )که ۲کند؟ نظام اخالقی یکپارچه و جامع و شامل را پشتیبانی می

)ماهیت،  همواره از جمله در دیدگاهی که خواندیم( بسته به سرشتی که دارد
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ذات، جوهر، یا هر رکن بنیادینی که در نظریه نهفته شده( میدانهایی خاص از 

دستگاه اخالقی را مجاز و فضاهایی را نامجاز خواهد ساخت؟ یعنی آیا طبیعت 

( اگر انسان سرشتی طبیعی ۳شود؟ بشری به طبیعی شدن نظام اخالق منتهی می

ی گشودگی و امکان کند، درجهمی مانشده راهنماییدارد که به اخالقی طبیعی

پویایی این اخالق تا چه پایه است؟ پاسخهای کوتاه من به این موارد چنین است: 

( انسان در مقام جانوری تکامل یافته بر زمین )و نه فراتر از همین حدِ ۱

ای طبیعی دارد )که نباید پذیر و تجربی و عینی( سرشتی و پیکربندیرسیدگی

ای یزیکی قلمداد شود و با ذات افالطونی خلط شود(، و هستندهاستعالیی و متاف

ها ی هستندگان دیگر هستند. گسستها و گسلیکپارچه و یکه است، چنان که همه

های ادراکی و کنند و به دستگاههمگی در جریان روند شناسایی ما ظهور می

شکلهایی  ( سرشت انسانی۲شوند، نه هستیِ بیرونی. نظامهای شناختی مربوط می

دارد و برخی دیگر را غیرطبیعی و خاص از اخالق انسانی را طبیعی و مجاز می

دهد که بر ای به دست میشمارد. یعنی سرشت طبیعی انسانی سنجهمطرود می

های اخالقی را ارزیابی و نقد کرد. بدیهی است که این توان دستگاهمبنای آن می

قی است، نه توجیه وضعیت موجود و به معنای توصیف کردارها و فهم امر اخال

( در دستگاه سیستمی مورد نظرم بیشترین ۳اخالقی شمردنِ هرآنچه تحقق یافته. 

شود. با این گوشزد که ها به رسمیت شمرده میحد گشودگی و پیگیری غیریت

مند باشد و گشودگی به تغییر باید منطقی داشته باشد. تشخیص غیریت باید روش

گیرانه مورد ه خشتِ هر ساختمان نظری را نقد کرد و خردهیعنی باید خشت ب

ها و مفاهیم را وارسی کرد و شفاف ساخت ارزیابی قرار داد، و تک تک کلیدواژه

های مبهم و غیرشفاف و پذیر را آزمود، و دعویهای رسیدگیی دعویو همه

ایی در هناپذیر را طرد کرد. چون اینها از خطاهایی شناختی یا کاستیرسیدگی

خیزند و نباید با امر نابهنگام و رخداد شگفت راستین پردازی برمیمنطق نظریه

 شان دانست.یکی
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 ۳-جن و جنگجوهایم: از نقاشی
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 اندر سورئالیات روسیه

 ی سفر پارسیان به روسیه()در حاشیه

 

 

 

 

 

 

 تیدر مع یکه روز دیگو تیروا نیمقدم چن یریتطه انیپو خی... و ش

 یزیتبر ییمحمد طباطبا دیو عالمه س یثان یموالنا یماحوز نیرحسیام نیالدقطب

صقالب به گشت و گذار مشغول بودم به فصل شتا و  نی)کثراهلل کتبه( در سرزم

 حیمس حضرتبه معجزات  وخیواقع شد که گفتار ش نیدر سوز و سرما. پس چن

نکته شرح دادم  نیاز زادروزش نگذشته بود. پس ا شیب یختم شد که چند روز

است  مودهیپیرا به قدم م هیلیجل یاچهیو در رفتهیمکه آن حضرت بر آب راه 

سهل باشد و ما  یگفتند که کار نیخینم بردارد. پس ش افزارشیآن که پا یب

 یآب نیو ا میفراز شد کیبالط یایرشد که هر سه بر د نیچن م،یبزرگتر از آن کن

و قلمرو ملوک آلمان. پس  دییروسان و اهل سو نیسرزم یانهیاست نهاده در م

 کسرهینشد، که از برودت سطحش  سیخ کی چیو گام ه میگام زد ایبر در یچند

 افسرده بود و منجمد. 
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مشغول  گریکدیبا  یبه مباحثه و مجادله و تحد خیدو شمیان  نیدر ا

خواند  لب ریز یورد انطیابوالسوش یماحوز خیاعجاز. پس ش ینهیبودند در زم

گام خود  ریصقالب را ز نیشد و قصد کرد که سرزم لیتبد میعظ یو به غول

گنجه در  یرانیو یبه تالف دینما کسانیپطرزبورغ را با خاک منهدم سازد و سن

 ژهیبه و نهیمد نیذوالفرور چون با اهل ا ییطباطبا دیو روس. اما س رانیا یجنگها

لحظه بگرفت و  نیدر آخر یماحوز خیش یبود پا افتهی ینسوان مؤانست یفهیطا

در مقام معارضه  ی. پس آنگاه ودندیره یثان یترفند از قهر موالنا نیبه ا انیصقالب

رجعت  یشگیکه به کالبد هم یماحوز خیحجم و بُعد و ش یبر آمد در مسابقه

 کیگرفتار آمد و نزد یزیتبر یکرد. اما به سرانگشت عالمه زیفرموده بود عزم گر

 یهاروسها که کا.ق.ب نام دارد او را بازداشت کرده به گوالگ یبود که گزمه

اخوت بود هردو  وندیپ خیدو ش نیا انی. پس چون مدینما دیتبع یشمال ینواح

و اعجاز برهند، چرا که اهل صقالب  یکردند که از تهمت جادوگر یکیدست به 

ستش اصنام و چندان در پر یعیو مخالف امور مابعدالطب اندستیقمون منانش رویپ

 یقدر یجملگ وخیاست! پس ش نیلنگه پوت کیاند که شاهشان غور کرده اءیو اش

طهران بر  یهیقر یکردند بر بال ماهان و در حومه الطولیط یو قدر العرضیط
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تحت فرمانش  یهاو چکمه هاوهیو گ هاییو دمپا نیپوت بینشستند و از تعق نیزم

 .دندیره

را  یثالله آمده که معجز اصل وخیاحوال الش یجالله ف ری: و در التفسریبعدالتحر

را ثبت  انیجر نیکه کل ا فرمودیهم یریتطه انیالسفر پودائم خِیماجرا ش نیدر ا

 نهاد... ادگاریبه  ندگانیآ یکرده و برا

 شیاست به گو یبعدالشرح: و فُرور جمع مکسر فر باشد که مصدر مرخم فرفر

 اهل حجاز!
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 ی ساختاربندی گیدزننقد نظرهی

 

 درآمدپیش

طرحی نهاد جامعه: »آید، نقدی است بر کتاب نوشتاری که در ادامه می

.م( به قلم آنتونی گیدنز ۱۹۸۴) ۱۳۶۳که در سال  1«ی ساختاربندیاز نظریه

ای رشتهی میانچوب نظریهشناس نامدار انگلیسی انتشار یافت و در آن چارجامعه

                                                 

 

1 The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration 
2 Giddens, 1984. 
3 Giddens, 1976. 

 2سازی مفهوم عاملیت و ساختار را به دست داده است.اش برای یگانهو ترکیبی

به « ساخت جامعه»آقای اکبر احمدی با نام توسط  ۱۳۹۶این کتاب در سال 

ای پارسی ترجمه شد و توسط نشر علم به چاپ رسید. در این نوشتار تنها اشاره

ی بحث را به نقد آرای گیدنز ی پارسی خواهم کرد و بدنهکوتاه به ترجمه

ی کوشد مسئلهی نامور و تاثیرگذارش میاختصاص خواهم داد. گیدنز در نظریه

تضاد دو مفهوم فرد و جامعه را حل کند و این دو را در قالب کشمکش  واگرایی و

 کند. عاملیت و ساختار پیکربندی می

تجدد و »و  3«شناسیقوانین نوین روش جامعه»ی کتاب یاد شده در ادامه

و  5«شناسیمسائل محوری در جامعه»گیرد و در کنار گیدنز قرار می 4«تشخص

 .۱۳۷۸گیدنز،   4
 .۱۳۸۴گیدنز،   5
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پردازی کالن ی نظریهذار گیدنز دربارهی بزرگ و اثرگمنظومه 6«پیامدهای مدرنیته»

های گذشته در جهان دهد، که طی دههشناسانه را به دست میجامعه

 آنگلوساکسون مهمترین کوشش نظری در این راستا بوده است. 

ای های پیچیده نظریهی سیستماز آنجا که نگارنده نیز در چارچوب نظریه

)دیدگاه زروان( با همین موضوع را صورتبندی کرده و آن را در قالب تمایز 

شرح داده، بحث خود را به ارزیابی انتقادی دیدگاه گیدنز « نهاد»و « من»مفهوم 

متمرکز خواهم کرد و نقاط قوت و ضعف دیدگاهش برای توضیح این چالش 

دهم که بر آن مبنا دیدگاه و دالیلی را شرح میکنم بنیادین را وارسی می

ام بر رویکرد گیدنز برتری دارد. یعنی این متن در بنیاد خود نقدی است پیشنهادی

                                                 

 

 .۱۳۹۰گیدنز،   6

ای بر دستگاه نظری کالن گیدنز، به ویژه بدان شکلی که در رشتهسیستمی و میان

مند، روشتدوین شده است. برای دستیابی به نقدی منصفانه و « نهاد جامعه»کتاب 

در هر مورد پرسشهای کلیدی مورد نظر گیدنز را وارسی خواهم کرد و بعد پاسخ 

ی ساختاربندی و دیدگاه زروان را با هم برخواهم سنجید و برآمده از نظریه

کامیابی هر چارچوب نظری برای تحلیل و واشکافی مسائل برآمده در آن حوزه 

 را مورد داوری قرار خواهم داد.

 

 

 



 صد و نود وشصت و چهارم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

 ی پارسی کتابی ترجمهدرباره

در ی پارسی کتاب در قالب متنی با حدود چهارصد صفحه حجم ترجمه

قالب کتابی پیراسته به چاپ رسیده است. اما محتوای ترجمه جای چون و چرای 

برانگیز بحثهایی بسیار دارد. مترجم محترم کتاب در بسیاری از موارد کلیدواژه

ی متن انگلیسی ی کلمات مرسوم و جا افتادهو گاه آشکارا نادرست را برای ترجمه

ای از ناکامی و نارسایی در امر ترجمه اش را به نمونهبه کار گرفته است، که تالش

شود تبدیل کرده است. در ترجمه طیفی وسیع از انواع خطاها و لغزشها یافت می

ابرنهاد آغاز شده و تا تحریف و بدفهمی متن و اشکال که از خطا در انتخاب بر

                                                 

 

 .۴۴: ۱۳۹۶گیدنز،   7
 .۱۴۱: ۱۳۹۶گیدنز،   8
 .۱۱۳: ۱۳۹۶گیدنز،   9

 .۴۵: ۱۳۹۶گیدنز،   10

در  constitutionیابد. برگرداندن در نگارش زبان پارسی هنجارین ادامه می

اثرات انحرافی یا با )  perverse effectی ترجمه، «ساخت»نوان کتاب به ع

 constraintبرابر نهادن  7،«نتایج خودسر»بسط معنایی، پیامدهای ناخواسته( به 

 concentrationی یا خطای فاحش ترجمه 8،«فشار»)محدودیت، الزام( به 

camp  هایی از این خطاها نمونه 9«متمرکز اردوگاه»)اردوگاه کار اجباری( به

هستند. نقل اشتباه نامهای خاص مشهور در علوم انسانی مثل تحریف اسم بکراک 

و  12و کوهن به کان 11«برمینگم»بیرمنگام به  10،«باشراش و باراتز»تس به و بارا

 13 سو!سون تسه به سوت

 .۳۰۲: ۱۳۹۶گیدنز،   11
 .۲۲۴: ۱۳۹۶گیدنز،   12
 .۲۲۱: ۱۳۹۶گیدنز،   13
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شناسانه های زبانکاریهایی با ریزهدر جاهایی هم روشن است که اشاره

در کار بوده، مترجم منظور نویسنده را در نیافته و به جای انتخاب برابرنهادهایی 

زبان، اصل متن را کلمه به کلمه و نادرست ملموس و روشن برای مخاطبان پارسی

 14دانده که نتیجه دست و پا شکسته و ابتر از آب در آمده است.برگر

گیری به در کنار اینها باید یا تحریف عبارتهای پارسی رایجی مثل نوبت

را قید کرد.  16نوشتن شلوغ به شکل شلوق(و خطاهای امالیی )مثل  15بندینوبت

ی به یابجا )مثال تطابق به جای سازگاری، مقامهمچنین استفاده از مترادفهایی نابه

گیری، مالقات به جای رویارویی و...( همراه است که به بدفهمی متن جای جای

ی پارسی کتاب ها دامن زده است. خالصه آن که ترجمهو ابهام در معنای گزاره

                                                 

 

 .۱۱۹: ۱۳۹۶های فروید به لغزشهای زبانی: گیدنز، مثال در نقل اشاره  14
 .۱۰۰: ۱۳۹۶گیدنز،   15

متاسفانه کارساز و تندرست از آب در نیامده و نوشتار روان و روشن گیدنز را 

 ه است. به متنی پرگره و مبهم و سردرگم تبدیل کرد

 

 شناسانه محدودیت روش

شناسی گیدنز وارد است، به حریم و نخستین نقدی که بر روش 

داشت کند. گیدنز یک پیششناسی ترسیم میایست که برای علم جامعهدامنه

شناسی های جامعهفلسفی محدود کننده و یک محدودیت خودخواسته را بر نظریه

امروز تا رسد که شناسی میکند و بر این مبنا به برداشتی از علم جامعهسوار می

 .۱۴۱: ۱۳۹۶گیدنز،   16
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حدود زیادی در فضاهای دانشگاهی پذیرفته شده است، اما همچنان جای چون 

 و چرای بسیار دارد.

شناسی قایل است و در ابتدای حد و مرزی که گیدنز برای علم جامعه 

از است از شناسایی جوامع مدرن. از دید کند، عبارت کتابش بر آن پافشاری می

شناسی اصوال علم بررسی جوامع مدرن است و خارج از این دامنه گیدنز جامعه

ی ساختاربندی چیره است این موضع او بر کل ساختار نظریه 17موضوعیت ندارد.

ی گردد و هر بار بدون اقامهو در کتاب مورد نظرمان هم چندین بار به آن باز می

 گذرد. ای از روی آن میدلیلی مبسوط با اشاره

                                                 

 

 .۱۱: ۱۳۹۶گیدنز،   17

شناسی دانشگاهی امروز ی این که علم جامعهز دربارهبرداشت گیدن 

ی مدرن را در مرکز توجه خود دارد، ی ساز و کارهای جامعهپژوهش درباره

شناسی گیری علم جامعهی تاریخ علم درست است. یعنی شکلشک از زاویهبی

ی نخست قرن بیستم میالدی پیامدی و اروپایی در اواخر قرن نوزدهم و نیمه

سیر »ی روشنفکرانه بود به ظهور مدرنیته و این گزاره درست است که واکنش

شناسی را معطوف به ظهور مدرنیته بدانیم. به همان ترتیبی که علم جامعه« تحول

سیر تحول دانش گاهشماری در ایران زمین بر شناسایی سال خورشیدی و 

ر پاسخگویی اش متمرکز بوده، و سیر تحول فیزیک مدرن بکارکردهای کشاورزانه

به دو ناسازگاری بنیادین فیزیک کالسیک متمرکز بوده است. با این همه تعمیم 
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گیری یک علم چیزی خاص بوده باشد، این که گرانیگاه مفهومی در تاریخ شکل

بدان معنا نیست که آن علم لزوما محکوم به چسبیدن بدان باشد، یا از گام نهادن 

شد. به همان ترتیبی که کوشش برای تبدیل به میدانی بیرون از آن منع شده با

گیری نجوم جهان های چرخشی ماه و خورشید به رصد اباختران و شکلدوره

ی صورتهای فلکی و اختران را در ایران باستان منتهی شد و علمی فراگیر درباره

-ی تابش جسم سیاه و دوگانگی موجزمین پدید آورد، فیزیک مدرن هم از مسئله

ی نور گذر کرد و به مسائلی دیگر پرداخت و تصویری فراگیر درباره ای بودنذره

 جهان انسانی را به دست داد.سطحی توصیفی از کلیت زیست

شناسی نیز قاعدتا باید مسیری مشابه را طی کند و چنان که از جامعه 

ی سازمان یافتگی جوامع انسانی ید به دانشی فراگیر و عمومی دربارهآنامش بر می

داشتی فلسفی بینجامد. دلیل مخالفت گیدنز با این گام، به ظاهر بدیهی، در پیش

ی مهمی را نیز به دنبال خواهد داشت. این شناسانهریشه دارد که که پیامد روش

یدان علوم تجری متفاوت داشت آن است که سپهر علوم انسانی به کلی با مپیش

کنند، به شکلی ذاتی و است و پدیدارهایی که این دو شاخه از علم وارسی می

جوهری با هم تفاوت دارند. این برداشت که در علوم انسانی امروزین هنجارین 

شود که از مفهوم تفهم ای محسوب میی اندیشهو مرسوم هم هست، ادامه

(verstehen در آثار کانت برخاسته و مشهورترین روایت از آن را ماکس وبر )

به دست داده است. هرچند پیش از او اندیشمندانی بزرگ مانند دیلتای و ویکو 

سفی روشنی از آن به دست داده بودند و هگل در عمل غرقه های فلصورتبندی

ی خود را پرداخته بود و در میان معاصران در تفسیری خاص از این مفهوم فلسفه

وبر هم زیمل و برگسون دو روایت متفاوت دیگر را به دست داده بودند که در 

 ضمن جاهایی همگرا نیز بودند.

گوید تاثیر بازتابی کنشگران انسانی در داشت میگیدنز بر مبنای این پیش 

شناسی را از حالت یک علم عینی و تجربی دهند، دانش جامعهرفتاری که انجام می
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کند. رکنی که بر مبنای آن آورد و آن را به ساحتی متفاوت تبدیل میبیرون می

شود، این حقیقت است که کنشگران انسانی بسته به دانش ای گرفته میچنین نتیجه

کنند و و فهم خود از موقعیت خویش در انتخابهای رفتاری خود تجدید نظر می

شان منتهی ها خود به خود به دگردیسی الگوهای رفتاریدر نتیجه پیکربندی نظریه

قدری در چشم گیدنز  شناختی از اصل عدم قطعیت بهی جامعهشود. این جلوهمی

مندی عینی و کالنی منصرف تعیین کننده است که او را از دستیابی به هر قانون

شناسانه را شود صریحا امکان دستیابی به قواعد عام جامعهکند و باعث میمی

شناسی تلفیقی باز انکار کند. این موضع دست او را برای استفاده از روش

های پژوهشی ا تعارضهای اصولی میان برنامهدهد تاش میگذارد و یاریمی

متفاوت را نادیده بینگارد و از دستاوردهای همه استفاده کند، بی آن که ضرورتی 

ای برقرار کند یا از های تحقیقی آشتیهای متفاوت این طرحببیند میان خاستگاه

 هایشان اعالم داوری کند.ی کشمکشموضعی باالتر درباره

همین جایگاه موقعیتی مناسب برای وارد کردن دیدگاهم به میدان است.  

چرا که نقد این موضع گیدنز به نظرم با رویکرد سیستمی مورد نظرم به استوارترین 

دو شکل ممکن است. پیش از هرچیز باید به این نکته نگریست که آیا به راستی 

شان ساحت متمایز از دانایی به نام علوم طبیعی و علوم انسانی داریم؟ که در یکی

ی دانیم که همهعینیت و در دیگری ذهنیت حاکم باشد؟ مگر نه آن که امروز می

ای ذهنی دارند و مفاهیم به کار گرفته شده در علوم تجربی در نهایت صورتبندی

آدمی تشخیص داده شده و توسط نظام نظمهایی هستند که توسط اندامهای حسی 

و از سوی دیگر مگر روشن نشده  اند؟اش رمزگذاری زبانی شدهروانی-عصبی

هایی عینی که پویایی نظامهای اجتماعی با ابزارهایی تجربی و مشاهده

ی شان صادر کرد و دربارههایی تجربی دربارهتوان گزارهپذیر است و میرسیدگی

ن آزمون طراحی کرد و به شکلی آماری یا درونکاوانه بدان شاراستی یا ناراستی

 پاسخ داد؟ 
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ها با گیدنز به اختالف نظر داشتدیدگاه من در نخستین گام از این پیش 

که ذهن ما آن خورد. به نظر من هستی کلیتی یکپارچه و در هم تنیده است بر می

کند. این های توصیفی متمایز و سطوح مشاهداتی جداگانه تفکیک میرا به الیه

ی ما سیستمی یکتا و یکپارچه است که برای بدان معناست که دستگاه شناسنده

ای یگانه و یکپارچه تکامل یافته است و این کار را با تمام شناسایی هستی

ی آدمیان در دهد که گونهموفق انجام می ها و خطاها، چندانها و تقریبکاستی

این هستی تکامل یافته و بالیده و باقی مانده و به لحاظ فناورانه بر آن چیرگی 

شوند، مانند یافته است. از این رو درهم تنیدگی دانشهایی که به انسان مربوط می

ه دو تر از باور بداشتی طبیعیشود، پیشها مربوط میآنچه که به سایر هستنده

ها ساحت طبیعی/ انسانی برای دانایی است. بدیهی است که مردمان در برابر مفهوم

دهند، به همان شکلی که شناسانه و روانشناسانه تغییر رفتار میهای جامعهو نظریه

های فناورانه یا ابداع خوراکهای تازه نیز رفتار خود را مردمان در برابر نوآوری

شان هایی سطحی از ساز و کارهای فیزیولوژیک بنیادیدهند و گاه مشتقتغییر می

کنند. این نکته که علمی به نام داروسازی وجود دارد و مردم با را ابداع می

شود علم فیزیولوژی انسانی کنند، باعث نمیشان را درمان میخوردن دارو بیماری

ی ماهیت رهبه امری ذهنی یا سست بنیاد تبدیل شود و باورهای متنوع مردمان دربا

ی شود علم تغذیه نتواند دربارهخورند، باعث نمیو ارزش خوراکهایی که می

شناسی قرار شان اظهار نظر کند. به همین ترتیب علم جامعهی گوارشکارکرد لوله

است الگوهای تکرار شونده و منظم رفتار جماعتهای انسانی را در شرایطی که 

پذیرند، توصیف کند. نه آن که در برابر تاثیر می شاناین رفتارها از دانایی بازتابی

 این حقیقت بدیهی لنگ بیندازد و گوی و میدان را واگذار کند. 

های علمی را بر ی نظریهاز دید گیدنز تعمیم مفاهیم و قواعد که شالوده 

شناسی وجود ندارد. چرا بخشد در علم جامعهدرت تبیینی میسازد و به آن قمی

گران و گزارشگران همواره در که اعتبار تجربه به خاطر تداخل منافع مشاهده
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شناختی با سرعت به بخشی از های جامعهعلوم انسانی مشکوک است و نظریه

رو شوند و از این شان تبدیل میراهبردهای عملیاتی جوامع برای سازماندهی

های علمی به جوامع تحمیل الگوهایی نامنتظره را در فراسوی صورتبندی

درست نیست. کارکرد  های نظریهاما این برداشت گیدنز درباره  18کنند.می

پذیرد که تعمیمی مفاهیم همواره در فضایی پرابهام و مشکوک انجام می

روشنی از منافع و خواستهای فردی و اجتماعی در آن وجود دارد. این امر سایه

ی تمایز میان علوم طبیعی و انسانی نیست، و ماهیت عام دانشهای معتبر مایه

نیز درست مانند علوم انسانی به زایش  سازد. علوم تجربیانسانی را بر می

شوند و به همان جهان منتهی میهای دگرگون ساختن زیستها و شیوهفناوری
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سازد، فیزیک و شیمی شناختی جوامع را دگرگون میهای جامعهترتیبی که نظریه

دهد، و و پزشکی هم دنیای پیرامونی و ساز و کارهای زیستی مردمان را تغییر می

 این موارد هم ممکن است پیامدهایی نامنتظره و چرخشهایی محاسبه یدر همه

ی شان مشتق شود. یعنی این موارد نه ویژهها و دانشهای پشتیباننشده از فناوری

های ای بر اعتبار و روایی نظریهشناسی است و نه خدشهعلوم انسانی و جامعه

 شود.علمی محسوب می

در واقع تفکیک محکم و بنیادینی که گیدنز میان علوم انسانی و طبیعی  

داشتی افالطونی که به تمایز قاطع دنیای مادی قایل است، تداومی است از پیش

ام که از های معقول قایل بود. برداشتی که پیشتر نشان دادهملموس و سپهر مثال
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ی فلسفی زرتشتی گیتی و مینو ناشی شده بود و سیر تحول بدفهمی دوگانه

ی اروپایی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. همین دوگانگی بنیادین که در اندیشه

اش به تداخل شناسانهی هستیاش ماهیتی اخالقی داشت و سویهخاستگاه ایرانی

ی واگرای جدا و مستقل عرصه انجامید، در متون افالطونی به دوگیتی و مینو می

تعبیر شد و بعدتر در سیر تحول مسیحیت به مدت هزار سال علوم الهی تغییرناپذیر 

و معنوی را از علوم طبیعی آزمایشگاهی و تجربی متفاوت دانست. تفکیکی که 

کنند در این زمینه شکل گرفته است و هم نزد دیلتای و ویکو بر آن پافشاری می

بند ناف خود را با   -و هم با طنین الهیاتی بیشتر نزد اشالیرماخر –ایشان 

 اش حفظ کرده است.داشتهای فلسفی افالطونیپیش

کوتاه سخن آن که از دید من برای شناسایی هستی یکپارچه علمی  

یکپارچه الزم است، و آن عدم قطعیت و لغزشهایی که از ذهنی بودن مفاهیم بر 

ی علوم وجود دارند و بخشی از ماهیت جوهری دانایی خیزد همواره در همهمی

ین مبنا نه تنها جدایی دو ساحت علوم انسانی و طبیعی از هم را هستند. بر ا

اش، که تفکیک روش علوم تجربی از علوم شناسانهپذیرم، که پیامد مهم روشنمی

اندیشم دانم و به وحدت روش معتقدم. یعنی چنین میانسانی است را هم ناروا می

و منسجم و خودسازگار  ای یگانهشناسیای با روشرشتهکه یک دانش فراگیر میان

اعم از انسانی یا  –های گوناگون دانش های رشتهباید داشته باشیم که یافته

و تصویری یکدست و منسجم و روشن از کلیت را با هم پیوند دهد  -طبیعی

پذیریم که این تصویر با خطاهای جهان به دست دهد. پیشاپیش هم میزیست

های موضعیِ های محاسباتی و ناسازگاریهای ذهنی، اشتباهتجربی، تحریف

منطقی دست به گریبان است. اما این خطاها همگی شکار شدنی و یافتنی و طرد 

 ن که تمام شدنی باشند.بی آ شدنی هستند،

آید یکسره با شناسی به دست میبر این مبنا تصویری که از علم جامعه 

ای از دانش است شناسی شاخهآنچه مورد نظر گیدنز است تفاوت دارد. جامعه
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ی تاریخ جتماعی انسان را در سراسر گسترهکه باید تمام اشکال پیکربندی زندگی ا

ای کالن اش وارسی کند و راهی بیابد تا کلیت آن را در قالب نظریهو جغرافیایی

شناسی مدرن اروپایی ی مدرن موضوع دانش جامعهبفهمد و تبیین نماید. جامعه

و گرانیگاه مفهومی تحول آن بوده است، اما این بدان معنا نیست که اندیشیدن 

ی غربی منحصر است. در طیفی ی ماهیت جامعه به دوران اخیر و جامعهبارهدر

بسیار وسیع از متون که به فرهنگها و تمدنهای متفاوت تعلق دارند و در دورانهای 

هایی گاه سازیهایی گاه پرداخته با مفهوماند، نظریهتاریخی طوالنی تحول یافته

ی انسانی و ادین یعنی ماهیت جامعهی بنیاند که همین مسئلهدقیق شکل گرفته

دهند. دست کم در ایران زمین ساز و کارهای تحول آن را مورد توجه قرار می

های هخامنشی تا عصر صفوی تداوم طیفی گسترده از متون را داریم که از کتیبه

ی ماهیت قدرت و پیکربندی کارکردی هایی چشمگیر دربارهیابند و نظریهمی

دهند. بدیهی است که این ظم و کشمکش در آن را به دست میجامعه و مبانی ن

پردازند، اما ی مدرن نمیهای تحول یافته در دوران پیشامدرن به جامعهنظریه

شناسی تمایزی ذاتی دارد دست کم باید با شان با جامعهانکار این که موضوع

آورتر اش زورها و منطقی پشتیبانی شود، که در کار نیست و واژگونهداده

 نماید.می

داشت مربوط به تداخل علوم انسانی و تجربی تنها به اختالف در پیش 

انجامد، که اختالف نظر مهم دیگری را هم شناسی نمیرهایی موضوع علم جامعه

مندی است. گیدنز به خاطر عدم دهد، و آن هم جستجوی قانوندر روش نتیجه می

مند نیستند و قطعیتی که سخنش گذشت، معتقد است علوم انسانی در کل قانون

ی کند. از دید او همهوجود قواعدی عام در جوامع انسانی را نیز انکار می

جویند محکوم به هایی که قانونی عام و کالن برای جوامع انسانی مینظریه

شناسان باید از چنین سودایی دست بردارند و به عهشکست هستند و اصوال جام
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-حضوری در زمانجستجوی نظمهای موضعی و به ویژه قواعد حاکم بر هم

  19های اجتماعی قناعت کنند.مکان

گویم، در تمام دیدگاه سیستمی زروان که از آن موضع سخن می 

کند. چرا که اصوال دانایی های دانایی جستجوی قواعد کالن را آماج میشاخه

های مندیها و صورتبندی قاعدهبندی دادهبندی و دستهچیزی جز فرایند رده

ی ذهنیت پژوهشگر بندی همیشه با مداخلهشان نیست. این که فرایند طبقهمیان

گره خورده و صورتبندی قوانین همواره عدم قطعیتی دارد و به خطاهایی آغشته 

است، بدان معنا نیست که باید از این دو رکن بنیادین و در نتیجه غایت طبیعیِ 

ها تنها زنهارها و ی دست شست. این خطاها و عدم قطعیتنظامهای دانای
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هشدارهایی است که ما را در جستجوی قوانین عام فروتن و برای یافتن خطاهای 

 سازد. خویش هشیار می
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 ابهام در تعریف عاملیت 

مهمترین نقدی که به دستگاه نظری گیدنز وارد است، به تعریف او از  

دهنده سامانشود. گیدنز به درستی صورتبندی دو کانون رقیبِ انسان مربوط می

پردازی در دانش به جهان اجتماعی، یعنی عاملیت و ساختار را محور اصلی نظریه

شناسی دانسته است. همچنین به درستی تاکید کرده که نه عاملیت و نه جامعه

ساختار به تنهایی برای تبیین کلیت نظم اجتماعی بسنده نیستند. یعنی به رویکردی 

املیت و ساختار هریک موقعیتی تعریف شده و بینابینی قایل است که در آن ع

 شان هم حفظ شود.محدود داشته باشند و در ضمن استقالل

نماید. اش پذیرفتنی میهای نظریتا اینجای کار رویکرد گیدنز و سوگیری 

کشد، و چگونگی عاملیت و ساختار میاما وقتی کار به صورتبندی مفهوم 

ی او رخنه شود، ابهامی در نظریهبازتعریف این دو در تناسب با هم مطرح می

ی شیفتگی گیدنز به مفهوم ساختار است. یعنی کند. این ابهام از سویی نتیجهمی

کند و از بین این دو هماورد نشینی میی آغازین خود عقباو در نهایت از وعده

یل کند. دلگزیند و در عمل عاملیت را مشتقی از آن قلمداد میرا بر میساختار 

کوشد با تعریف مجدد عاملیت و ساختار در گیری آن است که او میاین نتیجه

مکان بر چالش نظری پیشاروی خویش غلبه کند. -قالب پیکربندی اجتماعیِ زمان

شود از گیدنز دیده میمکان بدان شکلی که در آثار -اما پیکربندی اجتماعی زمان

پردازان پساساختارگرایی برگرفته شده که از سویی به دانان و نظریهجغرافی

ای کالن و اند و از سوی دیگر مفهوم مکان را در الیهاهمیت عاملیت قایل نبوده

پردازان گیری از نظریهکوشد با بهرهدهند. گیدنز میگسترده مورد تحلیل قرار می

ای موضعی و کوچک به این خُرد به ویژه اروین گافمن الیه شناسی سطحجامعه

ماند و در نهایت حاصل کارش تفسیر جغرافیایی بیفزاید. اما در این کار ناکام می

ی شعارهایی در هواداری تر، و در لفافهآن است که عاملیت را با روشی پیچیده
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کاهد. ختار فرو میمکانی شده از سا-ای زمانی انسانی، به جلوهاز اهمیت سوژه

 کند.ی او آماجی که در آغاز وعده کرده بود را برآورده نمییعنی نظریه

شناسی گیدنز آن است که چارچوب منسجمی برای ایراد روش 

چنین چارچوبی را  سازی در اختیار ندارد و چنان که گفتیم امکان وجودمفهوم

گیرد از کند. به همین خاطر بسیاری از مفاهیمی را که به خدمت میهم انکار می

اند که چارچوبها و بسترهای مفهومی متفاوت و گاه های گوناگونی برخاستهنظریه

ی هایشان بدون پشتوانهمتناقضی دارند و از این رو چفت و بست کردن مفهوم

گیرتر که معانی را به هم ترجمه کند، ممکن نیست. یک دستگاه نظری مستقل فرا

ها را در برابر نوکارکردگرایان و تر جبههدر این میان گیدنز یکی از خشن

پردازان سیستمی گشوده است و هر از چندی آرای ایشان را نقد و طرد نظریه

های همین گروه تاثیر سازیکند. شاید از آن رو که بیش از همه از مفهوممی

ی خود رفته و در عمل مفاهیم و قالبهای نظری اصلی ایشان را در نظریهپذی

 بازتولید کرده است. 

ها چنان که لومان ی سیستمدر واقع معتقدان به نوکارکردگرایی و نظریه 

رند و تمایل به تحویل کردن عاملیت گیبه درستی نقد کرده، طرف ساختار را می

ای به نظمهای نهادین دارند. با این همه نقد ایشان مستلزم برساختن نظریه

ای جایگاه عاملیت رشتهتر از ایشان است، که به شکلی میاننیرومندتر و منسجم

را محترم بشمارد و موقعیت آن را در برابر ساختارهای اجتماعی شفاف سازد. 

کند. چون همان یدنز در پیش گرفته این ضرورت را برآورده نمیای که گشیوه

ی مشابهی را به نفع مفاهیم را برگرفته و با همان روشها در نهایت نتیجه

ی آنچه بدان افزوده اعتراضها و ساختارهای نهادی بازتولید کرده است، و همه

و نقدهایی خرد و موضعی است که هرگز در قالب یک سرمشق نظری مستقل 

 کند.یک رویکرد انتقادی خودبنیاد انسجام پیدا نمی
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در دیدگاه زروان که رویکرد نظری نگارنده است، چنین نقدی انجام  

ای برآمده گرفته و چنان ضرورتی برآورده شده است. دیدگاه زروان در واقع نظریه

ی پیچیده است، و از این رو دِین خود به این سرمشق نظری های سیستمریهاز نظ

انگاشته شدن  کند. با این همه این دستگاه نظری به ویژه با نقد نادیدهرا انکار نمی

های نظری نوکارکردها شکل گرفته و کوشش نیکالس لومان عاملیت در دستگاه

رتباط را همزمان با طیفی وسیع از ی کنش و ابرای فرو کاستن عاملیت به دو الیه

گرایی ساختاری نومارکسیستها کند. طیفی از رویکردها که تعینها نقد مینظریه

اش( و سیاسی و فرانکفورتیِ فرهنگی-ی پاریسیِ اقتصادی)در هر دو نسخه

رویکردهای دیگر )مثل ساختارگرایی کالسیک و سرمشق روانکاوانه( را مورد 

ای، رشتهدهد و در نهایت به دستگاه نظری میانسازی قرار مینقد و واسازی و باز

پذیر هایی دقیق و شفاف و رسیدگیرسد که مفهوممنسجم و شفاف و روشنی می

 اند.دهد که با نظم منطقی چشمگیر با هم چفت و بست شدهرا به دست می

در مدل زروان دوقطبی عاملیت و ساختار به خاطر بار مفهومی  

شود. استفاده می« نهاد»و « من»اش وا نهاده شده و به جای آن از دوقطبی گیدنزی

مراتبی  ی سلسلهدر این مدل موضوع پژوهش که امر انسانی باشد در چهار الیه

شکل که در هر  شود. به اینزیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی صورتبندی می

ی تکاملی همچون سیستمی خودسازمانده، خودزاینده و الیه یک نظام پایه

شود که یک متغیر مرکزی را در بطن رفتارهای خودارجاع در نظر گرفته می

ی چهار ی فراز )سر واژهافزای خود گنجانده است. به این ترتیب در چهار الیههم

-نظام شخصیتی -سیستم )بدن فرهنگی( چهار-اجتماعی-روانی-سطح زیستی

-قدرت-لذت-ی شبنم( را داریم که چهار متغیر بنیادین )بقامنش: با سرواژه-نهاد

 کنند. درونزادشان را سازماندهی می ی قلبم( پویاییمعنا: با سرواژه

یابد رزبندی و رفتار معین تنها زمانی معنا میبه مثابه سیستمی با م« من» 

اش نگریسته شود. ی سطوح سلسله مراتبیکه در کلیت خود و در پیوند با همه
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یعنی تنها زمانی که دست کم چهار برش مشاهداتی به سطوح زیستی و روانی و 

ی هریک شناسایی و های پایهاجتماعی و فرهنگی من زده شود و سیستم

توان از این مفهوم با دقت سخن گفت. عاملیت مورد باشند، میصورتبندی شده 

اش تا حدودی آن است ابهامی نظر گیدنز از چنین دقتی برخوردار نیست و دلیل

کند که ای تبدیل نمی«من»در معناهای متصل به عاملیت وجود دارد و آن را به 

انگارد، که ده میبتواند بر پای خود بایستد. گیدنز به کل مفهوم پیچیدگی را نادی

شود. به همین ی امور انسانی خطایی مهلک محسوب میپردازی دربارهدر نظریه

شود. چرا ای بر ساختار تبدیل میخاطر است که عاملیت او در نهایت به زایده

که مهمترین شاخص تمایز آن در سطوح سلسله مراتب سیستمی، یعنی پیچیدگی 

                                                 

 

20 cognition 

شود. پیامد این خطا آن است که اشته میانگیزش نادیده انگرقیب و شگفتبی

توانایی فردی که امری وابسته به من است، با قدرت که امری نهادی و مربوط به 

کنند و ابهامی در معنای قدرت را های اجتماعی است در هم تداخل میسیستم

کنند. به همین ترتیب با نادیده انگاشته شدنِ سطح روانی یا صورتبندی ایجاد می

و ناکارآمدِ آن )که یکسره زیر تاثیر مدل روانکاوانه است( تمایز میان ناقص 

ی آزاد که مهمترین متغیر شود و ارادهنادیده گرفته می 21و خودآگاهی 20شناسایی

شود و در تصویر گیدنز از است، پا در هوا رها می« من»ی سرشت تعیین کننده

 .آوردعاملیت جایگاهی روشن به دست نمی

  

21 Self consciousness 
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 های تکاملیزهد نظری در ارتباط با سیستم

ی گیری از مفاهیم نظریهی گیدنز از بهرهگاه خودداری سرسختانه 

کند. چون ها و سرمشق تکاملی به نوعی زهد متعصبانه شباهت پیدا میسیستم

های مانند تمام نظریه -علیرغم انکارهای شدید وی–دستگاه نظری گیدنز هم 

شود، ای از سرمشق نظری تکاملی محسوب میعلمی امروزین در نهایت زیرشاخه

های های نظری دههسازیی مفهومگیرد مانند همهو مفاهیمی هم که به کار می

 ر پذیرفته است.ها تاثیی سیستمگذشته به شدت از نظریه

گیدنز فصلی از کتاب خود را به نقد و رد رویکرد تکاملی در 

شناسی شناسی اختصاص داده و مفاهیم برخاسته از آن را برای جامعهجامعه

نده دانسته است. ناکافی و مبهم و پیامدهای کاربست آن را خطیر و تهدید کن

های برداشت من از خواندن این بخشهای گفتارش آن بود که گیدنز با صورتبندی

گوید به تصویری ایستا و کمابیش ی تکاملی آشنا نیست و هرآنچه مینوین نظریه

شود که حتا در ارجاع به آرای نادرست از رویکرد تکاملی مربوط می

ماید. مفهوم انتخاب طبیعی یا سازگاری نهای قدیمی هم چندان معتبر نمیکالسیک

ی گیدنز است، درست مانند هر مفهوم که به خاطر همانگویانه بودن آماج حمله

بنیادین دیگری چنین است. درست به همان شکلی که مفهوم عاملیت و ساختار 

 های توسعهی نظریهی گیدنز در نهایت همانگویانه هستند. اصوال همههم در نظریه
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در هردوسوی شکاف مصنوعیِ میان علوم انسانی و –نیرومند علمی  یافته و

عبورناپذیری  شوند. خواه بیشینگی وهایی همانگویانه آغاز میاز مفهوم -طبیعی

سرعت نور در فیزیک نسبیت باشد، یا گرانشی بودن نیروی گرانش در فیزیک 

کالسیک، و یا مفهوم مولکول در شیمی مدرن. آنچه که گیدنز در فصلی طوالنی 

ی ها از جملهی نظریهی نقد گرفته، ویژگی مشترک همهاز کتابش زیر تازیانه

های سازیپردازان مفهوماز نظریهی خود اوست. شکی نیست که بسیاری نظریه

اند، هایش به کار گرفتهتوجه به پیچیدگیاندیشانه و بیتکاملی را سردستی و ساده

به اعتبار اصل مفاهیم تکاملی  -که خود گیدنز هم در آن سهیم است–اما این خطا 

 کند. ای وارد نمیخدشه

گیدنز به خاطر نادیده انگاشتن خصلت تکاملی نظامهای اجتماعی، و  

شناختی و اجتماعی )که از ژرف و ذاتی پنداشتن شکاف میان نظامهای زیست

فرض تمایز علوم طبیعی و انسانی ناشی شده( در عمل خود را از یک همان پیش

گزینی رهدستگاه نظری بسیار نیرومند محروم ساخته است. این محرومیت با کنا

های پیچیده تکمیل ی سیستمی گیدنز از نظریهگونهعمدی و تا حدودی وسواس

اش یعنی نظم یافتگی کنش متقابل شده است. گیدنز به همین خاطر مفهوم بنیادین

کند. چرا که از سویی مکان را با دقت و عینیت صورتبندی نمی-انسانی در زمان

مکان زیستی و روانی و فرهنگی -میان زمان سلسله مراتبی بودن این مفهوم و تمایز

یابد، و از سوی دیگر از ابزارهای نظری الزم برای تفکیک و اجتماعی را در نمی

ای های فرهنگیبدن من از نظام شخصیتی من از نقشهای نهادی من، و از منش

ی ترین مسئلهبرد. به همین خاطر بنیادیاش است بهره نمیکه من حامل

ی رفتارهای یعنی جستجو و یافتن متغیرهای مرکزی تعیین کننده شناسانهروش

اش در غیاب چنین طرحی به کند و نظریهسیستمهای تکاملی را اصوال طرح نمی

شود که گاه بسیار ارزشمند و عمیق ها تبدیل میزنیهایی پراکنده از گمانهخوشه
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اعی انسان را به پذیر از کلیت حیات اجتمهستند، اما تصویری منسجم و تعمیم

 دهند.دست نمی

یابد که به تعریف ناکامی گیدنز در این زمینه به ویژه در آنجا نمود می 

شود. تعریف او از قدرت که به شکلی هایی کلیدی مانند قدرت نزدیک میمفهوم

ی قدرت استوار شده، هم آن ید و توزیع منابع برسازندههمانگویانه بر اساس تول

ی نهفته در مفهوم سازگاری را داراست، و هم قدرت را به مثابه ایرادِ همانگویانه

زمان و -کند. وفاداری گیدنز به مفهوم فضامتغیری مستقل و دقیق تعریف نمی

رت را اش برای به کار نبستن مفاهیم سیستمی و تکاملی باعث شده قدکوشش

در حالی که اگر این مفهوم به  22اش رها کند و از آن بگذرد.ی نظریهدر حاشیه

                                                 

 

 .۴۷-۴۶: ۱۳۹۶گیدنز،   22

پذیر کند. دهای اجتماعی را محاسبهی نهاتواند رفتار همهدقت تعریف شود می

انگارد و در کتاب به تلویح گیدنز مفهوم بقا را بی بحث و جستجو بدیهی می

های بنیادین لذت کند، و مفهومثمر و درازگویانه قلمداد میاش را بیبحث درباره

هایش که گاه سازیانگارد. به همین خاطر مفهومو معنا را هم به کل نادیده می

ای بودن رفتار مانند. مثال مفهوم چرخهت هم هستند، مبهم و ناکارآمد باقی میدرس

ها ی سیستمکه در نظریه 23زمان را به ساز و کارهای خودزایندگی-نهادها در مکان

توان در این راستا هایی که میزند و ابرچرخهبه خوبی صورتبندی شده، پیوند نمی

 گذارد. تشخیص دهد را نادیده باقی می

 

23 Autopoietic mechanisms 
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های با سیستمدر رویکرد زروان قدرت تنها در سطحی نهادی و در پیوند  

شود، و عبارت است انسانی دارای ارتباط پایدار میان سه تن و بیشتر تعریف می

های رفتاری مجاز پیشاروی سیستم، در میانگین از حاصلضرب شمار گزینه

گزیند. این تعریف مفهوم ارتباطهای ای که سیستم برمیاحتمال تحقق آن گزینه

ی آزادی سیستم با عام سیبرنتیکی از درجهی زیمل را با مفهوم گانهدوگانه و سه

هایی همگرا خواهان ای که پارسونز و گیدنز به شکلکند و مسئلههم ترکیب می

کند. این که اش هستند را با دقتی زیاد و توان عملیاتی باال تعیین میصورتبندی

ای نزدیک هم نشده بیش از آن که از طرح ناشدگی گیدنز به چنین صورتبندی

ای خاص ناشی شده برخیزد، از وسواس او برای پاسخ گفتن بدان با شیوه پرسش

 است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقد مفهوم گیدنزی نهاد 

شناسی که در نهایت توضیح دادن رخدادهای گیدنز در مقام جامعه 

های های دههسازیاجتماعی را آماج کرده است، برخی از بانفوذترین مفهوم

ها در ومشناسی کالن به دست داده است. با آن که این مفهگذشته را در جامعه

های اند و از کتابهای نظری گرفته تا سخنرانیای وسیع انتشار یافتهدامنه
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هایی جدی و مهم اند، همچنان نقصسیاستمداران میدانی برای بازتولید پیدا کرده

 کنند. را در خود حمل می

های گیدنز از رخدادهای سطح اجتماعی سازیدی که مفهوممهمترین ایرا 

های تعریف مفهوم است. را دستخوش ابهام و کاستی کرده، نامشخص بودن میدان

یعنی گیدنز چون به روش سیستمی قایل نیست، سلسله مراتب پیچیدگی را در 

گون ای ناهماش مورد توجه قرار نداده و از این رو دامنهپدیدارهای مورد بررسی

ی از رخدادهای مربوط به فضاهای متفاوت را در کنار هم گنجانده و در یک طبقه

دقتی آن است که معناهای منسوب به ی این بیمفهومی جای داده است. نتیجه

، جایگیری، شأن و مشابه اینها با ابهام و آشفتگی هایی مانند نقش، جایگاهکلیدواژه

شود که گیدنز به ویژه زمانی تشدید می دست به گریبان هستند. این ایراد به

کند. چرا که در اینجا شفاف زمان تکیه می-زیربنای مفهومی محبوبش یعنی مکان

کند و ی دید مشاهداتی ضرورت پیدا میکردن مقیاسها و روشن کردن زاویه

 شود.شناسانه تبدیل میغیابش به خطایی روش

گیدنز کوشیده عاملیت را همچون پیوندگاهی در نظر بگیرد که خواستها  

های فردی را با ضرورتهای نهادی و قواعد و هنجارهای جمعی چفت و و انگیزه

کند. او کوشیده از دو معنای مرسوم پارسونزی یعنی ارزش و هنجار بست می

در قالب  -به نظرم به شکلی نابسنده–پرهیز کند و به جای آن مفهوم قدرت را 

دو تعبیر تخصیص منابع و فرمان آمرانه رمزگذاری کرده است. عینیتی که در این 

یدنز با تاکید بر بستری از الگوهای رفتاری ها مورد انتظار است از دید گنظریه

یابند. او در این شیوه مکان گسترش می-شود که در زمانتکرار شونده ممکن می

جغرافی را برگرفته و کوشیده آن را با -ی زماندر واقع آرای هگرستراند درباره

ی گیری از نظریهعاملیت پیوند بزند. به نظر من انجام چنین کاری بدون بهره

های پیچیده ممکن نیست. هگرستراند خود از رویکرد سیستمی و مفاهیم سیستم
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نگر و تا حدودی وابسته به پیچیدگی بسیار تاثیر پذیرفته، اما با نگاهی کالن

توجه بوده است. گیدنز اما بدون پساساختارگرا نسبت به عاملیت انسانی بی

که برای چنین تلفیقی بسیار سودمند هم –ی پیچیدگی گیری از مفاهیم نظریهبهره

ی های سامان یافتهمکان-ی همین زمانکوشیده عاملیت را در زمینه -هستند

جه آن شده که طیفی گسترده از رخدادها که در مدل اجتماعی بازتعریف کند. نتی

سیستمی زروان به سطوحی متفاوت از پیچیدگی تعلق دارند را در هم آمیخته و 

پذیر از هیچ یک به دست به همین خاطر تصویری شفاف و روشن و رسیدگی

 نداده است.

گوییم، در واقع یک پدیداری سخن می« من»وقتی از نقش اجتماعیِ یک  

کنیم که در سطوح متفاوتی از نظم گسترش یافته است. سلسله مراتبی اشاره می

شناختی است و بنابراین به سطح نقش اجتماعی در بطن خود امری جامعه

کند رقرار میشود. یعنی با نهادها پیوند بمان مربوط میاجتماعی تحلیل سیستمی

یابد. در مدل و همچون امری نهادین و در پیوند با متغیر مرکزی قدرت تکامل می

زروان نقش دستورالعملی برای رفتار هدفمند است که قرار است از راه افزودن 

بر قدرتِ نهادهای اجتماعی، کلیت قلبم در کنشگر و اطرافیانش ر افزایش دهد. 

شود و دلیل کژکارکرد نقش در ارد برآورده نمیالبته این هدف در بسیاری از مو

های نهادین به همین خاطر در دیدگاه زروان به پرسشی کلیدی و مهم سیستم

شود که پاسخهایی تحلیلی را نیز در پی دارد. اما نکته در اینجاست که تبدیل می

های ای از دستورالعملیعنی مجموعه–شود که نقش در این مدل آشکار می

همواره با شکلِ عملیاتی و  -نهاد« به کار انداختن»هنجارین و عمومی برای 

« نمایش»ومی را اش در اکنون پیوند خورده است، که این داجراییِ تحقق یافته

دستی، نامیم. در برابر نقشِ انتزاعی، عام، غیرشخصی و کالن، نمایشی عینی، دممی

ی کالن انحراف خُرد و تعین یافته را داریم که همواره در جزئیات از آن برنامه

اش به الگوی رفتاری یاد شده و اهداف ی مرکزیکند و در مقابل در هستهپیدا می
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ماند. همنشینی و ترکیب نمایش و نقش در ن وفادار باقی میمدار نهادی آقدرت

هایی در سطوح دیگر سلسله مراتب پیچیدگی سطح اجتماعی همواره با زیرسیستم

کنند. نمایش همواره با راهبردهای لذت و خواست و نقش )فراز( پیوند برقرار می

شوند و همیشه با خودانگاره و نظام شناسایی در سطح روانی چفت و بست می

های کالنی مانند اساطیر، هنجارها و ارزشها، گی هم زیرسیستمی فرهندر الیه

کنند و بینی نظام عمومی رمزگذاری نمایش و نقش را تعیین میاخالق، و جهان

سازند. بدون نگریستن به این معنای نهایی منسوب به دستاوردشان را مشخص می

کم بر نقشهای اجتماعی ممکن نیست و ها تفسیر نظم حابندی سیستمیِ چرخهالیه

حاصل تن ها چرا به اجرای نقشهایی تکرار شونده و گاه بیتوان دریافت مننمی

دهند و نهادها چگونه بر این مبنا ساختارهای خود را با کارکردهایی گاه در می

 کنند. پرخطا بازتولید می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی دیدگاه گیدنزمدارانهمحدودیت غرب

یکی از نقاط کلیدی فهم دیدگاه گیدنز، توجه به این نکته است که او به  

داند. یعنی پیشاپیش شناسی را علمی فاقد قدرت تعمیم میصراحت جامعه

شود و در ضمن هیچ ی این علم به جوامع مدرن مربوط میپذیرد که دایرهمی



 صد و نود وشصت و چهارم/ اسفند هزار و سی یشماره/سیمرغ

     



 

یدنز با آن که تابد. گای را هم بر نمیقانون عمومی و صورتبندی کالن تاریخی

کند و کند، در عمل از آن تخطی میای را اتخاذ میشناسانهچنین موضع روش

ی کل تاریخ انسانی و یا جوامع غیرغربی و هایی کالن را دربارهمدام گزاره

کند. این خطا طبیعی و بدیهی است. چرا که اصوال آن غیرمدرن صادر می

شناسی است که ایراد دارد. جامعهی علم گیری آغازین از وضعیت کمینهموضع

ی به احتمال زیاد مخاطبان پرشمار گیدنز چندان به این که استادشان درباره

ناپذیری دارد، موضوعی خاص و تکرار ناشدنی در دنیای مدرن چه نظرِ تعمیم

ای ندارند. مخاطبان هر علمی و به ویژه آنان که خواهان راهبری عملیاتی عالقه

مبنای علم هستند، به قواعد کالن و چارچوبهای مفهومی عام  کردارهایشان بر

                                                 

 

 .۲۱۰-۲۰۶: ۱۳۹۶گیدنز،   24

ی خود ای بزرگ از چنین مخاطبانی را برای نظریهتعلق خاطر دارند و گیدنز دامنه

 فراهم آورده است.

اش داشتهای اولیهاز این رو بخش بزرگی از اظهار نظرهای گیدنز با پیش 

شناسی ناسازگار است، و باید هم باشد شناسی و ماهیت جامعهی روشدرباره

فایده داشتها محدودیتی ناضروری و حد و مرزی بیچون چنان که گفتیم آن پیش

کنند. اما این تخطی ضمنی از حد و مرزهای می و پوچ را برای این علم ترسیم

ی جوامع غیراروپایی غیرمدرن همراه یاد شده با نادیده انگاشتن تام و تمام همه

ی پویایی پول و تحول نظامهای است. گیدنز در جای جای کتابش درباره

ی کارکرد تضاد و و درباره 25شان،انواع جوامع انسانی و سیر تحول 24،اقتصادی

 .۲۰۶-۲۰۰: ۱۳۹۶گیدنز،   25
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ی این موارد گوید و در همهسخن می 26تعارض در پویایی نهادهای اجتماعی

نماید که گویی مشغول به دست دادن تصویری عام و کالن از کلیت چنین می

هایی گذرا جوامع انسانی است، و نه فقط جوامع مدرن غربی، و نه در قالب گزاره

 سازی.و فارغ از تعمیم و قاعده

ی این مفاهیم آشکارا در جریان خیره نگریستن به برداشت گیدنز درباره 

ته است، و به همین خاطر تعمیم آن به کلیت جوامع جوامع مدرن غربی شکل گرف

ناپذیر است. آنچه نادرست، و در عین حال بر خالف زنهار آغازین گیدنز، اجتناب

گوید و آن را مانند وی ی تحول اقتصاد پولی میگیدنز زیر تاثیر مارکس درباره

ر توسط سازد، پیشتر از گیدنز با عمقی بیشتبه دوران انقالب صنعتی مربوط می

                                                 

 

 .۲۱۷-۲۱۰: ۱۳۹۶گیدنز،   26

گئورگ زیمل گفته شده بود و محدودیتها و خطاهای ایدئولوژیک نگرش مارکسی 

گوید دگردیسی را هم نداشت. گیدنز به عنوان مثال با تکرار سخن مارکس می

ی پول همان است که پول در مقام واسطه-کاال-کاال به پول-پول-ارتباط کاال

آورد. آنگاه با وفاداری به پدید می کند و پول به مثابه سرمایه راتبادل را مسخ می

گوید که چنین گذاری با ظهور مدرنیته آغاز شده و با کاپیتالیسم همان سرمشق می

پیوند خورده است. در حالی که چنین نیست. گذار یاد شده روندی تکاملی و پر 

سازد و قدمت و گستردگی فراز و نشیب بود که تاریخ تحول مفهوم پول را بر می

اش بسیار از آنچه مورد نظر مارکس و گیدنز است بیشتر است. گذار یاییجغراف

ی تبادل به پول نمادین در مقام سرمایه برای نخستین بار از پول در مقام واسطه
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در دوران هخامنشی در ایران زمین تحقق یافت و این اندکی پس از پیدایش پول 

رد. یعنی بر خالف الگویی کاش را تضمین میای بود که دولت پشتوانهاستانده

متاخر که اروپاییان در جریان انقالب صنعتی تجربه کردند، تکامل مفهوم پول 

بسیار بسیار پیشتر در تمدنی یکسره متفاوت همین روند را طی کرده بود، هرچند 

بدیهی است که به چیزی شبیه به انقالب صنعتی انگلستان منتهی نشده بود، و 

دار و بنیادین نظمهای سیاسی و اقتصادی بود که یشهپیامدش انقالب بسیار ر

به معنای دقیق کلمه را در تاریخ جوامع انسانی رقم زد. تحول « دولت»ظهور 

بینیم که با چاپ مشابهی در مفهوم پول را در دوران قرون میانه در چین می

اسکناس همراه است و شکلی نمادین شده از همین تحول پول به سرمایه را به 

دهد. هرچند بر خالف الگوی ایرانی که مبتنی بر بازرگانی و تبادل بی نشان میخو

کاال و پول بود، خصلتی تجاری نداشت و بیشتر در بافتی دیوانساالرانه تعریف 

 شد.می

مدارانه آن که گیدنز جوامع های خطای غربی دیگری از این تعمیمنمونه 

بندی شده و نظامهای های طبقهای، جامعهی جوامع قبیلهانسانی را به سه رده

ای که با دعوی ضمنی تکامل یکی ای سه پلهبندیند. ردهکدار تقسیم میسرمایه

ی ناممکن بودن به دست به دیگری همراه است و با اظهار نظر پیشین گیدنز درباره

اش با تکاملی بودن تحول جوامع، ناسازگار دادن قوانینی در تاریخ و مخالفت

هم هست.  نماید. اما گذشته از این ناهمسازی درونی، این برداشت نادرستمی

بندی را انجام داده، و متغیرهایی که با معلوم نیست گیدنز بر چه اساسی این طبقه

شمارد مبهم و ناکارساز هستند و تفکیک زمان بر می-تکیه بر سازماندهی مکان

ی جوامع به یکی از این سه را توجیه میان این سه نوع جامعه و محدود بودن همه

گیرد و بر تفسیر ینی که گیدنز در اینجا نادیده میکند. در واقع متغیر بنیادنمی

 خودش هم سایه افکنده، پیچیدگی است. 
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اش از تحول جوامع به دست داده در ایآنچه گیدنز در مدل سه مرحله 

است که در عین شناسان ابتدای قرن بیستم واقع بازتولید همان برداشتهای انسان

گرایی فرهنگی، جوامع انسانی را با غایت فرض کردن پایبندی به نوعی نسبی

کردند و بسته به دوری و نزدیکی با آن انواعی )و بندی میی غربی ردهجامعه

کردند. اگر با متغیری عینی مانند معموال سه نوع!( جامعه را از هم تفکیک می

بینیم که تنوع این جوامع بیش از آن است می پیچیدگی به جوامع انسانی بنگریم،

ی بزرگ تکاملی که ادعا شده است. جوامع انسانی از نظر سطح پیچیدگی چند پله

کنند، و اینها عبارتند از سبک زندگی دارند که با انباشت نظم به هم گذر می

شکار به استقرار اولیه، به یکجانشینی روستایی باستانی، به نظم -گردآوری

شهری کهن، به جوامع دارای کشاورزی پیشرفته و به دولتهای بزرگ فراگیر، دولت

ی موجهای یاد شده به جز آخری خارج از اروپا و در نهایت جوامع مدرن. همه

شان را هم در بیرون از قلمرو جغرافیایی غرب تکامل یافته و سیر اصلی دگرگونی

شکار -ی گذار از گردآوریی این گذارها یعناند. جالب آن که بدنهسپری کرده

ی کشاورز پیشرفته همگی و به یکجانشینی و انقالب شهرنشینی و گذار به جامعه

ظهور اولین دولتهای گسترده همگی برای نخستین بار در ایران زمین تکامل 
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ی تاثیر و دوام و اثربخشی جهانی چشمگیرتری از تمدن اند و هریک دامنهیافته

گذرد و پیامدهایش هنوز جای سه قرن از ظهورش میاند که تنها مدرن داشته

 بحث و چند و چون دارند. 

همراه است،  یابنده که با روندی تکاملیگذشته از این نظمهای افزایش

شان زیر بندی کردنبینیم که ردهطیفی وسیع از جوامع گوناگون دیگر را هم می

یک برچسب دشوار است. یعنی قدری دشوار است سبک زندگی اسکیموها و 

دانیم که هردو از بومیان کونگ در کاالهاری را یکسان قلمداد کنیم، هرچند می

ی آن محسوب دگی دنبالهشکار مشتق شده و از نظر سطح پیچی-گردآوری

ای شوند. دست کم در یک موردِ مهم یعنی آنچه گیدنز زیر نام جوامع قبیلهمی

بندی کرده، با نظم اجتماعی قبایل کوچگرد سر و کار داریم که آن هم برای رده

نخستین بار همزمان با رام شدن اسب در میان جوامع آریایی باستانی شکل گرفت 

جهان را با توسعه و وامگیری این سبک در سرزمینهای و بخش مهمی از تاریخ 

گوناگون تحت تاثیر قرار داد. اما جوامع کوچکرد موازی با شهرنشینان تکامل 

ای که اند و نظم خطی و تاریخییافته و بخشی همنشین و گاه متداخل با آن بوده

دهد، وجود نداشته و از نگاهی گیدنز از تبدیل یکی به دیگری سراغ می

 کند.ساز حکایت میگرایانه و سادهربغ

شود پردازی گیدنز دیده میخالصه آن که محدودیت چشمگیری در نظریه

ی اروپایی طی سه قرن گذشته ناشی شده به جامعه و آن هم از خیره نگریستن

ی استواری انجام شود، اما در نگرش هایی که باید در هر نظریهاست، و تعمیم

اش به شکلی نااستوار انجام ی آغازینگیدنزی بر خالف ادعاهای فروتنانه

 پذیرد.می
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 ی سیمرغگوشزدی درباره

ی کوچکی برای دوستانم منتشرش ایست که به عنوان هدیهسیمرغ نشریه

شان بفرستند. چرا که شوم اگر دوستانم آن را برای دوستانکنم، و شادمان میمی

ترین راه دریافت سیمرغ آن دوستان من هم هستند. آساندوستانِ دوستان من، 

( عضو https://telegram.me/sherwin_vakiliام بر تلگرام )است که در کانال

کنم. ( نیز منتشر میwww.soshians.irام )شوید. هرچند آن را بر تارنمای شخصی

ی سیمرغ را برایم به لطفا بازخوردها، نقدها و پیشنهادهایتان درباره

ی یا بر تلگرام به شناسه  sherwinvakili@yahoo.comنشانی

@sherwin_vakili .بفرستید 
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