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سیمرغ/شمارهی شصت و چهارم /اسفند هزار و سیصد و نود و

نظری استوار و روشن و شفاف و رسیدگیپذیر ،در دست داشتن معیارهایی

سرمقاله :گفتار اندر تخممرغوارگی آرای عواماهن

مشخص و منسجم و قابلدفاع برای نقد و داوری ،و در نهایت داشتن موضعی و
جبههای که سلیقهای واال و معیاری سختگیرانه برای تمیز دادن سره از ناسره را
پشتیبانی کند.

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

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

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

همین زردنویسیها و زردپردازیهاست ،خواهم کوشید در زنجیرهای از نوشتارها

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

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

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

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

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

رشتههای خویشاوندش ،مثل جامعهشناسی تاریخی و فلسفهی علوم اجتماعی و

ما را فرا گرفته و رهایی از این یرقان گسترده تنها زمانی ممکن میشود که به

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

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

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

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

و سبک و عوامانه است ،و از سوی دیگر با آرایههای گوناگون و زیورهای
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فریبندهی بسیار تزئین شده است .گفتمانی سست و بیبنیاد که به سادگی با شفاف

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

کردن دعویها و ارزیابی منابع و دادهها و نقد منطق درونیاش میتوان نادرستی

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

و زیانباریاش را نشان داد .اما به دالیلی که برخیشان سیاسی و برخی دیگرشان

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

جامعهشناسانه هستند ،طی دهههای گذشته در جامعهی ما جایگیر شده است .هم

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

از آن رو که عوامانه و سادهفهم و هیجانی است و تودهی مخاطبان را بهتر درگیر

که گویی کسی با القابی دانشگاهی فرمایشاش فرموده باشد.

میکند ،و هم بدان خاطر که به معنای دقیق کلمه «زرد» است ،یعنی تکه پارههایی

هر علمی شبهعلمهای

گسسته و نامستدل و پراکنده از شکایتها ،ابراز ناخرسندیها و گاه دشنامها را در

خاص خود را پدید میآورد.

بر میگیرد که برخورد زودگذر با آن برای تودهی مردم کنجکاو جالب و جذاب

جغرافیدانان با معتقدان به

است.

جزیرهی خزرایی در وسط مثلث
نقد و واسازی این گفتمان زرد از آن رو ضرورت دارد که ظاهر و نمودی

برمودا دست به گریباناند،

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

زمینشناسان

پاسخ

دارد به نوعی هنجار آکادمیک در کشورمان بدل میشود ،که به خودی خود

معتقدان به زمین توخالی را چه



ماندهاند

سیمرغ/شمارهی شصت و چهارم /اسفند هزار و سیصد و نود و

بدهند .از این طرف روانشناسان با جنگیران و از آن طرف اخترشناسان با رماالن

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

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

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

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

سنگ.

که یکیشان وجود سلسلهی هخامنشی را انکار میکند و دیگریشان تاریخ اقوام

تخم مرغ است ،چون اندرونهای شل و ول و نامنسجم و درهم و برهم

ایرانی را گسسته از بستر ایرانیاش چند هزار سال ناقابل جا به جا میکند ،با این

دارد که دادهای استوار و منطقی سفت و محکم در آن نمیتوان یافت .تخممرغ

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

است چون پوستهای نازک و ناپایدار دارد و با اولین فشار میشکند و فرو میپاشد

رو بحث دربارهی این سنت زرد رنگ ،پیش درآمدی روششناسانه الزم دارد که

و آن اندرونهی مخاطیاش گند میزند به لباس پلوخوری مدعیاناش .تخممرغ

شاید با استعارهای بتوان بیانش کرد.

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

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

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

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

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

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

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

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

کلمه« ،زرد» است.
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کار علمی به تراشیدن سنگ میماند .گاه نابغهای سنگی تراشیده و صیقلی

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

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

میشود ،چرا که در نهایت «بازی چرخ بشکندش بیضه در کاله /زیرا که عرض

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

شعبده با اهل راز کرد.»...

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

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

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

مینگریم ،تخممرغها میبینیم که جایگزین قلوه سنگها شدهاند .دیوارهایی که با

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

این چینههای سست و توخالی ساخته میشوند به سرعت فرو میریزند ،و

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

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

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

میگذارند و این تخممرغها را بر میگیرند ،دیر یا زود با جامهای آلوده و دستی

است .چون به برساختن پوستهای پوک منحصر است و به زایش غالفی پرگزاف

خالی پاداش میبینند .تخممرغهای نظری را باید فشرد و فرو پاشید و لختههای

اما میانتهی محدود میشود .حاصل کار ،به شعبدهبازی میماند ،چرا که کتابی یا

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

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

برخیشان مرمریناند و برخیشان گوهرین.

گویی با وردی جادویی غفلتا خلق شده است .تخممرغی ،و نه سنگی گرانبها ،که
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اخبار روزهای گذشته:

* دومین گام از کارگاههای زروان در بهمن ماه برگزار شد و محور آن
بر مدیریت انگاره و خودانگاره تمرکز داشت .قرار بود در بهمنماه دو کارگاه
نیمروزه بر این محور برگزار شود که یکی از آنها به خاطر تعطیلی کانون معماران
معاصر به تعویق افتاد و به هفتهی نخست اسفندماه وانهاده شد.
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* نشست ماهانهی حلقهی ادبی سیمرغ که به طور مشترک توسط انجمن

* دوازدهمین نشست حلقهی فیلمپژوهی انجمن زروان در عصرگاه آدینه

زروان و موسسهی سیاووشان برگزار میشود در ماه بهمن میزگردی را برگزار

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

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

برنامه به همراه دکتر علی رجبزاده طهماسبی ،دکتر غالمرضا آذری ،آقای فردین

حسین مجتهدی و دکتر مسعود انصاری به بحث دربارهی نقد ادبی پرداختیم و

خلعتبری و آقای محسن سلیمانی فاخر به بحث دربارهی آثار ابراهیم حاتمیکیا

موضعگیریهای نظری خویش را دربارهی متغیرهای حاکم بر ارزش ادبی متن در

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

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

ایشان برخاست ،توجه بیشتری را به خود جلب کرد.

تعطیلی شهر برخورد و با یک هفته تعویق در پانزدهم بهمن ماه برگزار شد.
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* کتاب «تاریخ خرد ایونی» که دومین جلد از مجموعه کتابهایم دربارهی

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

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

گفتگویی داشتیم با دکتر سروش دباغ دربارهی اخالق طبیعی شده که محتوایش

وزارت ارشاد عرضه شده بود و به عنوان یکی از پنج نامزد کتاب سال در رشتهی

در شمارهی بعدی سیمرغ انتشار خواهد یافت.

فلسفهی غرب برگزیده شد .چهار کتاب رقیب دیگر همگی ترجمههایی بودند از

* کتاب اسطورهی «یوسف و افسانهی زلیخا» که جلد پنجم از مجموعهی

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

اسطورهشناسی ایرانی است به همت نشر شورآفرین انتشار یافته است و نسخهی

نوزیک برندهی جایزهی کتاب سال شدند.

الکترونیکیاش هم در تارنمای سوشیانس و کانال تلگرامیام در دسترس
عالقمندان است.

* شامگاه چهاردهم بهمن ماه در گروه تلگرامی پویشگران و کنشگران
توسعه» بحثی و مناظرهای داشتیم بر سر مقالهام با عنوان «دوازده پیشبینی» .آن
بحث در این شماره از سیمرغ انتشار یافته و مقاله را هم برای روشنتر شدن
زمینهی نظری گفتارها بازنشر کردهام.
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* برنامهریزی برای برگزاری یک دورهی مجازی درازمدت با محتوای
«تاریخ منِ ایرانی» در سال آینده آغاز شده است .در این دوره که احتماال بر

اخبار روزهای آینده

فضای تلگرام برگزار خواهد شد تاریخ و هویت ایران زمین را در شاخههای
گوناگون و زیرسیستمهای فرهنگی و اجتماعی متفاوتش از زاویهی نظریهی

* نشست بعدی حلقهی ادبی سیمرغ عصرگاه یکشنبه ششم اسفند برگزار

سیستمها مورد تحلیل قرار خواهم داد.

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

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

هم با محور گرفتن آثار همین نویسنده تداوم خواهد داشت.
* گام سوم کارگاههای زروان با موضوع «مهر و پیمان» عصرگاه آدینه

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

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

افالطون و تاریخ خرد ایونی -که قید و بندی حقوقی دربارهی نشر

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

الکترونیکیشان وجود دارد ،به عنوان عیدی همهی آثارم را در نوروز امسال به

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

صورت الکترونیکی و رایگان منتشر خواهم کرد.

الگوهای «سهنفره شدن» مهر در نهادها و تبدیل مهر به قرارداد اجتماعی را
واشکافی خواهد کرد.
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مرور خاطرات خورشیدیها
زمستان  :۱۳۸۱کوهنوردی هموندان کانون خورشید در اوین درکه
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کرده است .خوب ،در نگاه اول معلوم است که این دو تا هیچ ربطی به هم ندارند.

چالش :اندر ح کایت پخمگی و نخبگی

اما وقتی من آمدم موضعگیریام را بکنم دیدم مربوطند .در نتیجه بگذارید اول
ارتباط شخصیام را با این دو موضوع شرح دهم و بعد موضعی که دارم را بگویم

( داستان عاشقاهنی گوردز مهدویان و شقایق سمپاد!)

و اینها پنج باب میشود و سه موضع.

باب اول :من و فیلمهای مهدویان

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

سینمای امروز ایران برای من هم جذاب است و هم امید بخش .به
طی روزهای گذشته دوستان از زیر و زبر پیغام میفرستادند و دربارهی

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

دو موضوع به ظاهر بیربط موضعگیری میطلبیدند .یکی آن که کارگردان جوانی

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

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

فیلمهای این بندهی خدا یعنی محمدحسین مهدویان هم دو تایی را دیدهام .در

و پر از خشونت دانسته ،و دیگری آن که وزارتخانهی جلیلهی تربیت و تأدیب

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

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

درست میکند ،اما در انجام این کار سلیقهای دارد و نوآوریهایی نشان میدهد.
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باب دوم :من و سمپاد

کارگردانهای جوان زیادی را میشناسم که اگر همان مقدار پول و پشتیبانی
میگرفتند ،بهترش را میساختند .اما به هر صورت به نظرم با توجه به سن و

ماجرای من و مدرسههای سمپاد قدری پیچیده است .یک دلیلش آن که

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

احتماال از تنها کسی هستم که دو بار از آن مدرسه بیرونم کردهاند و هر دفعه هم

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

بعدش با عزت و احترام موضوع تقدیر و تشکر اخراجگران بودهام! دلیل دیگر
این که دست کم زمانی از دید برخیها نماد مدرسهی سمپاد بودم و در همهی
زمانها بیشترین بیگانگی و فاصله را با این مفهوم داشتهام و اعالمش هم کردهام.
سوم این که احتماال از معدود آدمهایی باشم که در این مدرسه هفت برابر زمان
تحصیلم تدریسم کردهام!
خالصهی ماجرای رمانتیک (به معنای قرن هجدهمیاش!) میان من و
سمپاد چنین بود که در سال  ۱۳۶۴در دومین دورهی کنکور تیزهوشان که بعد
انقالب برگزار میشد قبول شدم و وارد این مدرسه شدم .دو سال و خردهای با
بهانهی پایین بودن نمرهام در درس عربی و احتماال یک درس استعالیی دیگر و
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در واقع به جرم زندقه و فرار از مناسکی عمومی ،رستگار کننده و اجباری از

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

آنجا اخراج شدم ،بی آن که ارتباط دوستانهام با همشاگردیها و معلمها اختاللی

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

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

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

هم طوالنیترین دورهی کاریام که پانزده سال به درازا کشید را در مدارس

غریبهای مثل ژنتیک و تشریح و آناتومی -از آنجا بیرون آمدیده شدیم .با این

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

پیامد شگفت که سرضرب به دعوت مدرسهی فرزانگان در آنجا مشغول به کار

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

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

شیوهای نو برای آموزش و به ویژه آموزش علوم طبیعی ابداع کردیم ،چند هزار

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

دانشآموز را درس دادیم که فکر کنم خاطرهی خوبی از آن روزگار داشته باشند،

میشد.

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
با مدیر نوآمدهی مدرسه (در هیأت حاجی مهدی صدایش میزدند!) درگیر شدم
چون اصرار داشت ارتباط بچهها با خدا را تنظیم کند و بعد از رفع مزاحمت من
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باب سوم :تمایز پخمگان و نخبگان

برنامههای فرهنگی و معنوی دولتی که برابری دینی و معنوی شعارش است (مثل

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

ایران) به بیسوادی و بیاخالقی سازمان یافتهی تودهی مردم میانجامد .یعنی

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

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

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

است ،برنامههای سادهلوحانه و زمختی جایگزینش میشود که قله را میتراشد تا

اگر هم بیابد چیز لوس و ابلهانهای از آب در میآید .یعنی حقیقت تجربی چنین

درهها را پر کند ،و خواسته یا ناخواسته عمق کلی درهها را هم بیشتر میکند.

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

اغلب کسانی که چنین برنامههایی را تدوین و اجرا میکنند ،پخمههایی هستند

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

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

میگیرند .حاال خواه آن صفت قد و نمرهی کفش و وزن باشد ،خواه هوشبهر و

و سعی در زدودناش دارند.

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

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

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

این که مدرسهای وجود داشته باشد که با استعدادترین کودکان (که

ایستادهاند .برای همین میبینیم که برنامههای اقتصادی دولتی که برابری اقتصادی

وجودشان را نمیشود با شعارهای ایدئولوژیک انکار کرد) را دستچین کند ،و

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

آنهایی که پشتوانهی خانوادگی و مالی مناسبی ندارند (و بسیاری از این کودکان
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ندارند) را با هزینههای دولتی پرورش دهند ،و با سرعتی بیش از شتاب آموزش

ترکیب ایدئولوژی سیاسی زورگو و بیسوادی به چیزی جز ایرانستیزی و فحاشی

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

منجر میشود؟

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

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

دوکمان دربارهاش توضیحی دادم را در نیافتهاند یا بنا به منافعی انکارش میکنند.

نخبهای قلمداد شود ،که نیست ،و پخمگیاش در زمینهای نادیده انگاشته شود،
که هست!

این که کارگردانی که فیلمهایی دیدنی ساخته بیاید و در تلویزیون حرف
بزند هم هیچ ایرادی ندارد و خیلی هم خوب است .صرفنظر از این که رانتی

این جملهی اخیر به توضیحی نیاز دارد .من خوشبختانه در خانه تلویزیون

گرفته یا نگرفته ،و مستقل از این که ایدئولوژی طبقهای حکمران را تبلیغ میکند

ندارم و دههها میشود که هیچ نوع تلویزیونی نگاه نمیکنم .بحثم تنها دربارهی

یا نمیکند .این که این کارگردان جوانکی باشد که سواد چندانی دربارهی امور

گفتگویی دو سه دقیقهایست از سخنان این بندهی خدا که در شبکههای مجازی

دنیا ندارد هم هیچ ایرادی ندارد .مگر چند تا جوانک پیدا میشوند که با پول

دست به دست میگردد .در آن گفتگو ایشان افاضه میدارند که شاهنامه

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

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

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

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

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

باورهای شخصی یک شهروند کشورمان باشد ،هیچ ایرادی ندارد .یعنی من
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مشکلی نمیبینم در این که کسی آنقدر بیسواد باشد که نداند فاشیست نام یک

و نشانهی نادانی و بیسوادی گوینده .باز من ایرادی در این نمیبینم که یک

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

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

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

حماسی بر محور جنگ بنا شدهاند و بنابراین استخوانبندیشان با هنگامهی نبرد

زمانهای دیگر را نمیتوان فاشیست خواند ،مگر آن که طرف مقالهای یا کتابی

و رویارویی پهلوانان و جنگیدن مربوط میشود .یعنی این که کسی خواهانِ

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

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

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

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

برابرنهاد  racismاروپایی است و به نگرش سیاسیای اطالق میشود که در

محتمل.

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

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

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

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

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

است .یعنی هرکس معنای کلمهی فاشیست و نژادپرست را ندارد و آن را با اصرار

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

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

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

ذخیره کرده است .به همین ترتیب کسی که تفاوت میان متن حماسی و باقی متون
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باب پنجم :موضعگیری من

را در نیابد و بر این مبنا شاهنامه را پرخشونت بداند ،به سادگی بیگانگیاش با
کل پیکرهی ادبیات و ناآشناییاش با سخن سترگ فردوسی و بیگانگیاش با

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

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

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

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

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

پخمهایست در میان پخمهها .که البته ایرادی ندارد ،تا وقتی که ادعایی بیش از

قرار بگیرند و این را وظیفهای اخالقی (هم فردی و هم جمعی) میدانم که

این در میان نباشد.

یاریشان کنیم و در رفع نیازهایشان بکوشیم.
اما نکته در اینجاست که «یا رب مباد آن که گدا معتبر شود»! یعنی در
تاریخ گاهی پیش میآید – و در تاریخ معاصر ما مدام پیش آمده و هِی دارد
پیشتر میآید! -که پخمهای جای نخبهای و پخمگانی جای نخبگانی بنشینند .در
این حالت آن نخبهای که جای کسی دیگر را به ناحق اشغال کرده و ناشایستی
که به ناسزاواری به جای شایستهای نشسته ،باید مورد نقد ،بررسی ،و داوری قرار
بگیرد و به جایی فرستاده شود که بدان تعلق دارد .بنابراین موضع من دربارهی
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سخنانی که از تلویزیون پخش شد آن است که در اینجا بیش از هرچیز با جابجایی

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

پخمهای و نخبهای سر و کار داریم ،که باعث میشود کسی با این پایه از دانش

ابتدای کار بیمار بود و ناسالم .از همان روزهایی که همنسالن من در جامهی

و ادراک دربارهی موضوعاتی چنین پردامنه –از فاشیسم بگیریم تا نژادپرستی و

کودکانی محصل به آن وارد شدند ،به خاطر جو ایدئولوژیکاش ،خرافهها و

از آنجا تا شاهنامه -در رسانهای جمعی که پولش را مردم میدهند ،سخن بگوید.

چرندیاتی که به کودکان تلقین میشد ،و آدمهای پخمهای که به جای معلمان

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

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

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

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

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

فخر من است که در رفع این ایرادها به سهم خودم کوشیدهام و در حد توان و

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

دایرهی مدیریتی که داشتهام اجازه ندادهام ناشایستی بر جای شایستهای بنشیند و

من دربارهی آقای مهدوی آن است که بسی بهتر آن که به گوشهای برود و پولش

عاقبت هم کیست که نداند «حاجیها» به خاطر منافعی که در استخدام پخمهها

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

داشتند و مقاومتی که من در این مورد داشتم چنان کردند که کردند.
با این همه سمپاد نیرویی است که نمیتوان نادیدهاش انگاشت .بر خالف

از آن نمیداند جلوی مردم صحبت نکند ،یا اگر میکند از رسانهای که متعلق به

مدارسی مثل نیکان و علوی ،اصراری و برنامهای بوده که بچههای سمپاد در حد

همگان است و پولش را همگان میدهند استفاده نکند.
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امکان از کشور رخت بربندند و بروند جایی دیگر «دانشمندیشان را بکنند» ،و

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

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

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

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

بچههای طبقات پولدار را هدف گرفته بود و میکوشید «جذب سرمایه» کند .بر

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

همین مبنا تعداد مدارس سمپاد ناگهان در دههی  ۱۳۸۰زیاد شد و کیفیتها پایین

است .اینها را البته به عنوان کسی میگویم که به لحاظ هویتی خود را «سمپادی»

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

نمیداند .یعنی نه در آن هنگام که آنجا درس میخواندم و نه بعدتر که درس

و همانها هم در نهایت تیر خالص را به شقیقهاش شلیک کردند ،در حالی که

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

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

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

خاص به معنای آن نیست که «سازمان پرورش استعدادهای درخشان» اصوال

وجود استیالی سیاستهای پخمگان بر مدرسهشان ،و با آن که جزر و مدهای بسیار

منقرض شدنی است .جامعهی ایرانی بیشک به سازمانی برای آموزش نخبگانِ

بر سرشان میگذشت ،در میان خود شبکهای پایدار از دوستیها ،همافزاییهایی

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

دیدنی از استعدادها و شکوفاییهایی ارجمند را پدید آوردند و این همان سویهی

کنند که سازمانهای خود را در تقابل با نهادهای تودهوار و کمهوش تاسیس کنند

سمپاد است که مایلم آن را به یاد بیاورم و خود را عضوی از آن بدانم.
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و معیارهای ارزیابی خود را در برابر شاخصهای تراشیده شده توسط پخمگان
برافرازند.
تنها در این حالت است که درد عمومی جامعهی ما درمان میشود .دردی
که عبارت است از جابجایی کالن نقشها و طبقات ،و فرو افتادن نخبگان و فراز
کشیده شدن پخمگان .یعنی نشستن ناسزاوارانِ مطیع به جای شایستگان نقاد .که
جلوهای کوچک از آن ،جوانکی است که بیخبر از پخمگی خویش خود را در
زمینهی جامعهشناسی ادبیات چندان نخبه میپندارد که در برابر چند میلیون نفر
از مضحکهی «فاشیستی بودن شاهنامه» سخن میگوید...
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نگارهی ماه
اعتراض دومین دختر خیابان انقالب به اجباری بودن حجاب و (بر اساس منطقی استقرایی) اعتراض یک روحانی به پرچم ایران!
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دل پر اسف از ماضیم وز حال بس ناراضیم
تا خود چه راند قاضیام تقدیر استقبالها

قصیدهی المیهی حسن وثوقالدوله

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
مغلوب شد هر خاصیت برگشت هر خلق و صفت
مانند تغییر لغت از فرط استعمالها
بگذشت در حیرت مرا بس ماهها و سالها

هم منقصم شد وصلها هم منهدم شد اصلها

چون است حال اَر بگذرد دایم بدین منوالها؟

هم منقلب شد فصلها هم مضطرب شد حالها

ایام بر من چیره شد چشم جهانبین خیره شد

شب کرد ظلمت گستری و آن چشم شبکور از خری

واین آب پاکی تیره شد پس ماند در گودالها

نشناخت نور مشتری از شعلهی جوالها
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دارند کذب و افتری سرمایهی سوداگری

چون ریشه بندد خوی بد بهتر نگردد خود به خود

هم بایع و هم مشتری مغبون این داللها

سخت است رفع این نمد بی نشتر کحالها

علم است نزد برتران ال اعلم پیغمبران

روزی بر آید دست حق چون قرص خورشید از شفق

جهلست علم این خران چون دعوی رمالها

بیترس و بیم از لرز و دق آسان کند اشکالها

برجای ماند از فیض رب خورشید را نور لعب

این نالهی شبگیرها برنده چون شمشیرها

باقی نماند ذوذنب نه جرم و نه دنبالها

هم بگسلد زنجیرها هم بشکند اغاللها

الحان موسیقی مخوان بیهوده در گوش گران

از خون این غدارها وز خاک این بدکارها

شیوایی نطق و بیان هرگز مجوی از اللها

جاری کند انهارها برپا کند اتاللها
دعوی اینان کی خَرد عاقل به بازار خِرد؟
خود چیست مقدار زبد سنجی چو در مکیالها؟
باور مکن از سیرها از شر مطلق خیرها
زاین قائم بالغیرها دعوی استقاللها
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نه عاطفت در کویشان نه مردمی در خویشان

این ابلهان و گولها مشتی ددان و غولها

رفت آبرو از رویشان چون آب از غربالها

در فعل چون مفعولها در قول چون قوالها

یک فرقه از الیشعری تهمت زنان بر دیگری

بر دیگران تسخرزنان خود عیب خود پنهانکنان

چون اعتزالی اشعری سرگرم استداللها

با خاک و خاشاک آکنان چون گربکان پنجالها

نامردمی آیینشان کفر و دنائت دینشان

نزد طبیب آن بوالعجب پوشیده دارد رنج تب

انیاب زهرآگینشان چون خنجر قتالها

غافل که وی در کنج لب میبیندش تبخالها

کو عزلتی راحت رسان دور از محیط این خسان

گاهی ز غم پژمردگان داروی غفلت خوردگان

تا وارهد گوش و زبان زاین قیلها و قالها

بیجنبشی چون مردگان در پنجهی غسالها
گه تندخو و یاوهگو فتنهدرای هرزهگو
اهریمنان زشتخو در آدمی تمثالها
گفتا نعامه چون پرم؟ باری که جنس طایرم
بار دگر گفت اشترم ،چون گسترانم بالها؟
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صبر است داروی فلج کالبصره مفتاح الفرج

کو مهدی بیمنتی کآرد به جانم رحمتی

زآنروی من لج و لج گفتند در امثالها

برهاندم بیمنتی از شر این دجالها
کو ارشمیدس کز میان برخیزد و بندد میان
برگیرد این بار گران از پشت این حمالها
بر عقل گردد متکی اهرم کند حسن ذکی
چهره شود از زیرکی بر جرَّ این اثقالها
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
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جنگجُوان شاهوار دل به افق بستهاند

از شعرهایم :برای پدرم :دکتر انوشیروان وکیلی

مرز زمان و زمین رمز بنوشید ،رفت

(به مناسبت بیست و هشتمین سالگرد درگذشتش)

کاسهی لبریزِ ماه بادهی سیماب ساخت
پر ز هیاهوی رزم ،راز درخشید ،رفت
اخگر جوشان ز شوق آینهای زرد ساخت
سایهی این آفتاب تا دل خورشید رفت
رفت به بادِ دریغ داغ دروغین خلق
فرّه جان آبروست ،چونکه بپاشید ،رفت

سرخ چو بهرامِ خشم آمد و خورشید رفت

داغعطشهای جهل سینهی صحرا گداخت

مرکب و مهمیز ساخت ،تاخت ،خروشید ،رفت

برکه بر او نیست شد ،آب که جوشید رفت

تختگهِ عاج نور بر فلک افراشت فاش

مهرِ هزاران نگاه ،نیک چراگاه ساخت

خاطره بر دوشِ دیو بست و چو جمشید رفت

آنچه خروشید ماند ،آنچه خراشید رفت
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اختاللِ ناشى از تنش در نظام بازنمایى و آشکارگی سیستم شناسنده اشاره دارد،
و خاستگاه تنش را به من ،دیگرى یا جهان منسوب مىکند .احتمال ،نشانگر
چشماندازِ آمارىِ وقوع خطر ــ یعنى احتمالِ کاهش قلبم در آینده ــ است.

دستگاه انتخابگر

عدم تمامیتِ بازنمایىشده در قالبِ ترس ،خود شکلى از غیاب است.
غیابهاى اصلىِ پیشاروى من عبارتند از مرگ ،بیاعتمادی و آشوب که به ترتیب



ترس ـ دلیری

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



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

قطعیت در بازیهای برنده ـ برنده در دیگری ،و ناتمامیتِ نهفته در بیقانونی و
نامفهوم بودن روندهای حاکم بر جهان ناشی میشود.

عاطفی ـ هیجانی بازنمایى مىشود .چهار شکل از ترس وجود دارد :دلهره،

ترس ،به خاطرِ تمرکزش بر زمان آینده ،باعث ریشهکنى ناتمامیت از

نگرانى ،اضطراب و دغدغه.
این چهار شکل از ترس ،همگى به امر مبهمى به نام خطر اشاره دارند و

اکنون مىشود و بنابراین بختِ چیرگى بر آن را از بین مىبرد .در نتیجه باعث

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

انفعال کنشگر مىشود ،و موضوع خود ــ عدم تمامیت ــ را به خاطراتِ گذشته

مىشوند .اهمیت ،میزان قلبم کاهش یافته در اثر تنش را نشان مىدهد .معنا ،به

یا آرزوهای آینده پیوند مىزند .واکنش معمول در برابر ترس ،پناه بردن به
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خاطرات خوشایند (واکنش گذشتهمحور) یا خیالبافى (واکنش آیندهمحور)

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

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

تصمیمگیریهای من تأثیر میگذارند.

انجام گیرد ،تداوم مىیابد.



توهمِ غیاب امر ترسناک :ترس امرى شرمآور ،غیرقابل کنترل و حاشیهاى

همگام با پیچیدهتر شدن نظامهاى فرهنگى ،تنوع و گسترهى معنایىِ «تنش/

است .تنشِ ترسآور امرى دوردست ،جستهوگریخته و پرهیبت است که بر مبناى

ترس»ها افزایش مىیابد .بسط فضاى حالت تنشها از چرخهى زیر ناشی میشود:

قواعدى عادالنه ،جبرى و از پیش تعیینشده حادث مىشود .در نتیجه ،میتوان با
انکارِ غیابِ نهفته در هستهی مرکزی ترس ،آن را از میان برد.


«انباشت اطالعات دربارهى غیابها
پیچیدهتر شدن فنون پیشگیرى و چیرگى بر تنشها

تلهی چَشماگ :انکار کردنِ غیابها ،امکانِ شناسایىِ دقیق ماهیت تنشها

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

رمزگذارى تنشهاى نو»

صدور تنشها ،مبارزه با آنها نیز معنازدایى شده است .در نتیجه همگام با پیچیدهتر
شدن نظام فرهنگى ،دلیری ــ به معنای درآویختن مستقیم با غیابِ ترسناک ــ

ترس یکی از عواطف و احساساتی است که بر دستگاه انتخابگر اثر

دشوارتر و نامحتملتر میشود.

میگذارد .سیستم عواطف جفتهای متضاد دیگری مانند شادمانی ـ غم ،خشم ـ
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O

راهبرد اسفندیار :رویارویی مستقیم با تنش و موضوع غیاب ،حتی اگر در

از چه مىترسید؟ سه تا از ترسناکترین چیزهایى را که مىشناسید

شرایطی مخاطرهانگیز انجام پذیرد ،امکانی است برای بازآفرینیِ دلیری ،که محور

فهرست کنید .چگونه براى چیرگى بر آنها از پناه بردن به گذشته یا آینده سود

جنگ ــ یعنی لبهی زایش معنا در من ــ محسوب میشود.

مىبردهاید؟ کل فضاى حالت ترسهایتان را ترسیم کنید و جایگیرى موضوعهاى

Z

سازوکارهای عصبشناختیِ پشتیبان ترس چه هستند؟ چرا و چگونه

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

موضوع ترس در سطح اجتماعی تعمیم مییابد و شاخه شاخه میشود؟ آیا

دلهره ،اضطراب ،نگرانى و دغدغهتان را در هفتهى گذشته مشخص کنید و

میتوان ترسهای روزمره را پوششی رمزگذاری شده و دروغین دانست که

فهرستى از موضوع آنها تهیه نمایید .بیشتر مقیم کدام بخش از فضاى حالت ترس

ترسهایی راستین و بنیادین را در زیر برچسبهای خود پنهان میکنند؟ بختِ

هستید؟

یک انسان عادی برای لمسِ روزانهی ترسهای ناشی از تنشهای بنیادین ــ
مرگ ،بیاعتمادی ،آشوب ــ
مهر

خشم

شگفتی

شادمانی

ترس

چقدر است؟
کین

خوگیری

شکیبایی

غم

دلیری

عواطف
عقالنیت
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روستاهای سر راهش وقتی که کنار جاده مشغول ادرار کردن بود به دست

رام چهارم بهمن

نگهبانان خودش که از انتقام ایرانیان هراسان بودند به قتل رسید.
در روز چهارشنبه چهارم بهمن سال  ۱۱۸۸هجری خورشیدی محمدعلی
دولتشاه پسر مهتر فتحعلیشاه که برای فتح میانرودان و بازپسگیری این قلمرو به
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
از سپاهیانش را از پای در آورد .در سال  ۱۳۳۲هم انبار مهمی از اسلحه و مهمات
حزب توده در محلهی داودیهی تهران کشف شد.

شریمان چیماجی بالل

قتل کالیگوال

روز چهارم بهمن سال  ۴۱میالدی کالیگوال امپراتور خونخوار روم پس
از آن که به بهانهی عروسی با دختر شاه اشکانی با سپاهیانش وارد میانرودان شد

درگیری اروپاییان

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

الجزیره با دولت فرانسه
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 ۱۲۴۱بخارست پایتخت رومانی شد و در  ۱۳۲۱متفقین بانکوک را بمباران کردند
و در نتیجه سیام (تایلند) که تا این لحظه بیطرف بود به هواداری از ژاپنیها به
انگلستان و آمریکا اعالن جنگ داد.
در سال  ۱۳۲۲مراسم اختتامیهی کنفرانس کازابالنکا که دیدار روزولت
و چرچیل گرانیگاه آن بود ،انجام پذیرفت و این دو بیانیهی مشترکی را دربارهی
پایان جنگ خواندند .در همین روز به سال  ۱۳۳۹گروهی از اروپاییان مقیم

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

الجزیره ساختمانهای دولتی را اشغال کردند و با پلیس درگیر شدند .در چهارم
در چهارم بهمن سال  ۱۱۱۸شریمان چیماجی بالل پیشوا سردار برجستهی

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

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

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

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

جنگلهای گوآم به جنگ ادامه میدهد .او افسری بود که پس از تسلیم ژاپن

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

شکست را نپذیرفت و همچنان مانند دوران جنگ در جنگل زندگی میکرد!

را آغاز کردند که پس از نیم قرن به الغای بردگی در این سرزمین انجامید .در
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در چنین روزی به سال  ۱۲۳۶دانشگاه کلکته گشایش یافت ،در ۱۲۸۷
روبرت بادن-پاول (تصویر روبرو) اولین گروه پیشاهنگی پسران را در انگلستان
زلزلهی شیلی

تاسیس کرد ،و در  ۱۳۱۸مرگبارترین زلزلهی تاریخ شیلی به مرگ  ۲۸هزار نفر
منتهی شد .در  ۱۳۲۵آژانس انرژی
اتمی در سازمان ملل تاسیس شد ،در

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

 ۱۳۶۳شرکت اپل اولین رایانهی

اسپانیا به نظام مردمساالرانه یک دسته از فاشیستها به دفتر اتحادیهی کارگری

شخصی مکینتاش را در آمریکا به

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

بازار عرضه کرد ،و در  ۱۳۶۹ژاپن

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

سفینهی بیسرنشین هیتِن را که
بزرگترین مهنورد بود به سمت ماه
پرتاب کرد.

فاشیستهای اسپانیایی
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زادگان دیگر این روز عبارتند از :هادریان امپراتور روم ( ۷۶میالدی) ،پیر
بومارشه نمایشنامهنویس فرانسوی ( ۱۱۱۱هجری خورشیدی) ،تئودوسیوس
دابژانسکی زیستشناس و ژنتیکدان اوکراینی ( ،)۱۲۷۹میچیو کاکو فیزیکدان
آمریکایی ( ،)۱۳۲۶آلن سوکال فیزیکدان و فیلسوف آمریکایی ( .)۱۳۳۴وینستون
دابژانسکی

فرشچیان

هادریان

چرچیل ( )۱۳۴۴و ماروین مینسکی دانشمند رایانهی آمریکایی و از پیشگامان

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

هوش مصنوعی ( )۱۳۹۵هم در این روز درگذشتهاند.

چهارم بهمن سال  ۱۹۸هجری خورشیدی مربوط میشود که در آن امام محمد
بن ادریس شافعی بنیانگذار مذهب شافعی درگذشت و برای بخش عمدهی تاریخ

تصویرهای زیر از راست به چپ :سوکال ،کاکو ،مینسکی ،بومارشه

دوران اسالمی ایران بخش بزرگی از مردم پیرو او بودند .در همین روز به سال
 ۱۳۰۹هم محمود فرشچیان زاده شد.
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بودن امر پوشش در نزد مردم و دولت در ایران است ،چه توضیحی می توان در
این خصوص ارائه کرد؟

قدرت و خلعت

ج :در همهی نظامهای اجتماعی هنجارهایی دربارهی پوشاک و آداب
مربوط به آن وجود دارد که بدنهی جامعه آن را رعایت میکند .در یک جامعهی

فصلنامهی فکر و فن ،شمارهی دوم ،زمستان .۱۳۹۴

پایدار و منسجم این هنجارها روی هم رفته یک سیستم سازگار و درهم تنیده را
پدید میآورند .سیستمی که از چیزها (جامه ،کفش ،سرپوش ،آرایه ،زیور و)...

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

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

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

که از حدی بزرگتر باشند ،این نظام عمومی به زیرسیستمهایی میشکند که

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

سلیقههای فرهنگی ،آداب مذهبی ،و سنن محلی خاص افراد را منعکس میکنند

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

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

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

جامعهی ما که دستخوش آشوب و بحران است ،آن هنجار کالن دستخوش
فروپاشی شده و این زیرسیستمها استقالل مییابند و مسیرهای واگرای خاص



سیمرغ/شمارهی شصت و چهارم /اسفند هزار و سیصد و نود و

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

خود را دنبال میکنند .در همین شرایط است که تاکید نهادهای قدرت برای کنترل

مد چیست؟

پوشاک و آداب جامه افزایش پیدا میکند .چون در شرایط ناپایداری اجتماعی و
آشوب نهادی است که قدرت مستقر مورد تهدید واقع میشود و نظامهای کنترلی

ج :مد در همهی جوامع وجود دارد و امری نو و بیسابقه نیست .در

و ماشینهای انضباط اجتماعی کارآیی خود را از دست میدهند .بنابراین هرآنچه

همهی جوامع مردم به آراسته بودن و جذابیت ظاهری خود اهمیت میدهند و از

در جامه و پوشاک اهالی ایران زمینِ امروز میبینیم ،بازتابی است از الگوهای

این رو از نوآوریهایی استقبال میکنند که این نیازشان را برآورده سازند .به

سامان یا نابسامانی در این هنجارها.

همین خاطر نوآوریهای اغلب جزئی در شکل و پوشش به سرعت مورد تقلید
قرار میگیرند و به امری نمایان و آماری تبدیل میشوندَ ،که اسم مُد هم به همین
سویهی آماری ماجرا اشاره میکند .آنچه که جدید است و به زندگی مدرن مربوط
میشود ،برکشیده شدن مد تا حد یک صنعت مستقل است .یعنی در جریان
تخصصی شدن نهادهای اجتماعی که در دل تمدن مدرن تحقق یافته ،این الگوی
کهن و عامِ تنظیم جامه با رسانههای نوظهور و اقتصادِ تبلیغات گره خوردند و
این همان است که مد به معنای امروزین را خلق کرده است .یعنی مد در معنای
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مدرن کلمه شکلی تشدید شده ،متراکم ،پرشتاب و شاخه شاخه از هنر تنظیم

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

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

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

و قدرت و منزلت را به گردش در میآورد.

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؟
ج :به این نکته باید توجه کرد که اصوال هر الگوی آماری پوشاکی یک
نوع مد است .یعنی هر سیستم هنجارسازی که جامهی ردهای از اعضای جامعه
را تعیین کند و مبنایش تقلید از الگوی آماری پوشش باشد ،نوعی مد محسوب
میشود .در این معنا جوانانی که با سرمشق گرفتن از جامهی هنرپیشهها در فالن
سریال ماهوارهای لباسهای رنگارنگ خود را انتخاب میکنند بر اساس یک مد
عمل میکنند .به همین ترتیب کارمندان فالن اداره که کت و شلوار رسمی
میپوشند یا الگویی خاص از پوشاک زنانه را مجاز میدانند هم با نوعی مد درگیر
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هستند .در یکی نیروی تبلیغات و جذابیت یک رسانهی سرگرم کننده است که

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

مد را به کرسی مینشاند و در دیگری قدرت دیوانساالرانهی تنظیم کنندهی کردار

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

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

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

که در سطوح باالی تصمیمگیری هم دیده میشود ،بپرهیزیم .آن خطا هم آن است

هیچکدامشان هم برای شهروندان معنادار نیستند .یعنی نظام اجتماعی و فرهنگی

که فکر کنیم هرچه از راه رسانههای خارج از کشور تبلیغ میشود مد است و

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

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

زیرسیستمهای حاشیهای که سیاستزده و نامحبوب یا اقتصادزده و محبوب هستند

میشوند .هریک از اینها یک سیستم هنجارساز هستند که برای طبقهای از اعضای

جایگزین آن شدهاند.

جامعه الگویی خاص از پوشاک را تعریف میکنند و با راهبردهای خاص خود
آن را به کرسی مینشانند .در این معنا ناسازگاری میان این سیستمها ،و چفت و
بست نشدنِ این هنجارها با هم است که بحران هویت را نشان میدهد .چنان که
گفتید در جامعهی ما مدهای برخاسته از رسانههای بینالمللی که تابع معادالت
اقتصادی صرف هستند ،آشکارا بر آداب و سنن محلی و تعبیرهای جدیدی که با
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ج :حقیقت آن است که ایرانیان در سراسر تاریخ خود چنین بودهاند.
کافی است به نگارههای تخت جمشید بنگرید و پوشاک پارسیان و اقوام ایرانیِ
آن دوران را با پوشاک بسیار ابتدایی اقدام دیگرِ همزمانشان مقایسه کنید ،یا
توصیف مورخان باستانی یونانی و رومی و چینی از شکل ظاهری و زیبایی
جامههای ایرانیان را بخوانید تا دریابید که توجه به آراستگی ظاهر و زیبایی چهره
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.
وقتی سخن از پوشاک در میان است ،چه چیزی بهتر از آراستگی و زیبایی؟ ایراد
کار در آن است که آنچه که امروز شاهدش هستیم فروپاشی آن ساز و کارهای
س :وقتی آمارها را نگاه می کنیم متوجه می شویم ایرانیان در مصرف

بومی کهنی است که این آراستگی را برآورده میکرده است .طی دهههای گذشته

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

جامه و به ویژه پوشش زنان به امری سیاسی تبدیل شده و این به آشفتگیهایی

به ظاهر چیست؟

دامن زده است .میتوان گفت که تبدیل شدن پوشاک به ابزاری برای کنترل
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سیاسی شهروندان و بهرهجویی از کنترل پوشاک به مثابه دستاویزی برای مداخله

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

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

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

کارکرد طبیعی و عادی پوشاک را به حاشیه رانده است .یعنی ما در جامعهمان با
نوعی سرمایهگذاری افراطی قدرت بر پوشاک روبرو هستیم .به شکلی که زیبایی
و آراستگی به امری سیاسی تبدیل شده است .در این معنا افراط در آرایش چهره
و پافشاری بر انتخاب جامههایی ناسازگار با آنچه هنجار سیاسی طلب میکند،
در عمل به نوعی مقاومت مدنی بدل گشته است .روندی که به بازخوردهایی
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

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

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

اسالمی استانده تبلیغ میشود ،تنها یکی از هنجارهای رایج پوشاک در قلمرو
سرزمینهای اسالمی است .در زمان صدر اسالم پوشش مردان و زنان کامال با آنچه
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که در ذهن مردم است تفاوت داشته است و کافی است به منابع کهن تاریخ

وقتی از پوشاک مردم در سرزمینهای اسالمی سخن میگوییم ،به روندی

اسالم رجوع کنید تا ببینید که بخش عمدهی آنچه بر صحنهی فیلمهای هالیوودی

تاریخی اشاره داریم که دورانها و دورههای متفاوت و قلمروهای جغرافیایی و

مربوط به آن دوران میبینید( ،از محمد رسولاهلل گرفته تا گالدیاتور که

سنن محلی گوناگون دارد و همهی اینها بخشی از آن حوزهی تمدن اسالمی

صحنههایی در عربستان دارد) نتیجهی تراوش تخیل کارگردانان است .یعنی اگر

محسوب میشوند .درست به همان شکلی که امروز پنج کشور بزرگ مسلمان

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

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

تردید دارم که سیاستگذاران این عرصه در جامعهی ما از رجوع به آن خرسند

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

شوند.

میبینیم تفاوت دارد .یعنی این تصور که یک نوع جامهی خاص نمایندهی یک
باور مذهبی خاص است به کلی نادرست است و کافی است به دادههای آماری
بنگریم تا خطا بودنش را دریابیم .گذشته از این ،در کشور خودمان هم پژوهش
جدی و معتبری انجام نشده که درجهی پایبندی واقعی به دین اسالم را در میان
افرادی که هنجارهای پوششی گوناگون دارند نشان دهد .چنین مینماید که
پوشش در ایران امروز بیشتر سوگیریهای ایدئولوژیک سیاسی را نشان دهد و نه
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باورهای مذهبی را .یعنی از سویی بعید است جمعیت به نسبت بزرگی که از

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

هنجارهای آنسوی آبها پیروی میکنند به کلی بیدین باشند ،و از سوی دیگر

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

نامحتمل است همهی کسانی که پوشاکشان بر اساس معیارهای سیاسی تنظیم

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

میشود ،دیندارانی صادق و راسخ باشند.

همین خاطر هنوز این امید هست که هنجارهای بومی و ملی به شکلی خودجوش
تحول پیدا کنند و به رقیبی معنادار برای آن هژمونی بیمعنا تبدیل شوند.

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

جنبشهایی هم در این راستا در میان جوانان دیده میشود ،هرچند هنوز در این

از این رهگذر آینده پوشش را چطور ارزیابی می کنید؟

جنگل انبوه به گیاهانی نورس و نازک مینماید.

ج :آنچه که نمایان است عقبنشینی گام به گام آن قالب دولتی و
ایدئولوژیکی است که چند دهه پیش شکل گرفته بود .فراگیر شدن رسانههای
جمعی و به ویژه رواج شبکههای مجازی بیشک در این مورد تاثیر داشته و
هنجاری که آن قالب دولتی را در هم شکسته متاسفانه فرهنگ بومی و معناداری
نبوده و تقلیدی موزائیکی از هنجارهای فرنگستان بوده است .با این همه زور و
قوت همین الگوی بیمعنا به خاطر جذابیتش آشکارا بیشتر بوده و احتماال روند
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تاریخی و جغرافیایی کجا باشد ،تعیین کننده است .چرا که نشان میدهد

چراییَ خرد ایونی

چارچوبهای فکری امروزی ادامهی تحول کدام فرهنگ و تمدن باستانی هستند.
به همین خاطر هم از قرن هجدهم میالدی همرمان با سیطره یافتن تدریجی

مصاحبه با خبرگزاری کتاب ایران ،شنبه  ۷بهمن ۱۳۹۶

اروپاییان بر جهان ،ادعایی که در آن هنگام نامستند و گزاف مینمود مطرح شد

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

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

زمینهی فلسفهی غرب

جدید است ،دوم آن که همین یونان خاستگاه فلسفه بوده و اندیشهی فلسفی
همین یک جلوه و یک مسیر تاریخی را تا اروپای نو طی کرده ،و سوم آن که

س :اساسا دانستن اینکه خاستگاه فلسفه کجاست چه اهمیتی میتواند

همهی فرهنگها و تمدنهای دیگر فروپایهتر از تمدن اروپایی هستند .سومین گزاره

داشته باشد؟

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

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

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

تعیین میکند .یعنی سرمشق و چارچوبی معنایی بر میسازد که صورتهای دیگر

چین و پارسی-ایرانستیزی آشکار استعمارگران را به لحاظ اخالقی توجیه

اندیشه در درون آن جریان مییابند .از این رو این که خاستگاه فلسفه به لحاظ

میکرد .چرا که در این حالت همهی تمدنها جز تمدن غربی فاقد اندیشه به معنای



سیمرغ/شمارهی شصت و چهارم /اسفند هزار و سیصد و نود و

دقیق آن هستند و فرهنگشان مشتی اسطوره و باورهای تخیلی است که با عواطف

س :گفته می شود ،فلسفه غرب در همه زمینهها خودبنیاد و متکی به

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

خویش است .شما در این کتاب این ادعا را رد کردید .لطفا در این باره توضیح

جلدهای پس و پیش آن محک زدن این سه ادعا بوده است .یعنی کوشیدهام

دهید؟

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

ج :بله ،این یکی از ضرورتهای همان ایدئولوژیایست که اروپا را

منابع و مستندات محکم و روشنی که در تاریخ –و نه در تفسیرهای اروپامدارانهی

خاستگاه جهانی تمدن میداند .من در کتاب زند گاهان که نخستین جلد از این

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

مجموعه است نشان دادهام که کهنترین متنی که چهار شاخص بنیادین یک متن

کنم.

فلسفی را به طور قطع برآورده میکنند ،سرودههای زرتشت یعنی گاهان است.
در آن کتاب نشان دادهام که این چهار شاخص یعنی دقت کلیدواژگان ،انتزاعی
بودن و فراگیری جهانبینی ،عقالنی بودن نتیجهگیریها و روشن بودن گامهای
استدالل ،و پرسشمداری متن همگی در متن گاهان وجود دارند و در اینجا برای
نخستین بار پنجاه جفت متضاد معنایی (مثل گیتی /مینو ،خدا /شیطان ،امر معقول/
امر محسوس ،خیر /شر ،راست /دروغ )...،را با معنایی روشن و دقیق میبینیم که
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شالودهی تمام فلسفیدنهای بعدی را برساخته است .در جلد دوم این مجموعه

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

که تاریخ خرد ایونی است ،نشان دادهام که اندیشمندان یونانی پیشاسقراطی از

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

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

از ایشان نشان دادهام که در زمان خودشان هوادار ایران و مقلد فرهنگ ایرانیان

و گاه حتا کلیدواژههایشان هم وامگیریهایی از زبانهای ایرانی باستانی بوده است.

قلمداد میشدهاند و آثارشان هم وامگیری مستقیم آرای فلسفی ایرانی بوده است.

س :در کتاب بیان شده اندیشمندان یونانی خرد ایرانی را در زمینۀ

البته این آرا را در بافت فرهنگی خودشان در ترکیب با اساطیر یونانی و باورهای
عمومی بومی میکردهاند.

اجتماعی خویش بومی کردند .این اتفاق چگونه صورت گرفته است؟

س :مفصلترین بحثهای شما در کتاب به پوتاگوراس و سقراط مربوط

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

میشود .چرا این دو تن این قدر مورد توجهتان بودهاند؟

نمیکند و همواره شکلی از درونیسازی و بومی کردن انجام میپذیرد .در یونان
باستان هم چنین اتفاقی افتاده است .اما باید دربارهی تمدن یونانی باستان چند

ج :چون هردویشان نیای فکری افالطون هستند و افالطون هم بدنهی

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

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

در دنیای باستان آناتولی بوده که استانی هخامنشی محسوب میشده است .یعنی

کتاب تاریخ خرد ایونی نشان دادهام که هردوی اینها هرچند مانند سایر

پرجمعیتترین ،نویساترین و شکوفاترین شهرهای یونانینشین میلتوس و افسوس

اندیشمندان خود را وامدار ایران میدانستهاند و مفاهیمی را هم از پارسیان
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وامگیری کرده بودند ،اما از نظر سیاسی مخالف نظم پارسی بودهاند و شکلی از

مانند او ساکن حاشیهی شاهنشاهی هخامنشی و متاثر از فرهنگ ایرانی بوده است.

محافظهکاری آریستوکراتیک را تبلیغ میکردهاند که با بزرگداشت اشرافیت ،تاکید

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

بر نابرابری زن و مرد و پافشاری بر نظام بردهداری همسرشت بوده است .در جلد

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

بعدی این مجموعه که «افالطون :واسازی یک افسانهی فلسفی» است نشان دادهام

زرتشتی در آن میبینیم با فهمی دقیقتر و درستتر از اصل فلسفهاش همراه است.

که نبوغ افالطون این موضعگیری سیاسی مخالفخوان را به دستگاهی فلسفی

جلد بعدی از این مجموعه ویژهی آثار

تبدیل میکند که بعدتر استخوانبندی فکری مذاهب مسیحی تحول یافته در اروپا

ارسطوست که هنوز نیمه کاره مانده و

و همچنین فلسفههای مدرن را بر میسازد.

امیدوارم طی چند سال آینده به
سرانجام برسد.

س :میتوان این کتاب را در ادامه آثار شما که در آنها سیر اندیشه ایران

س :نقطه تمایز این اثر (تاریخ

باستان را واکاوی میکنید ،بدانیم؟ جلدهای دیگر چه مضمونی دارند؟
ج :بله ،این یک طرح پژوهشی پردامنه است که تا به حال چهار جلدش

خرد ایونی) با کتابهای دیگر چیست؟

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

ج :به نظرم این کتاب از سه
جنبه بر متنهای مشابه برتری دارد .نخست آن که من اصل متون یونانی را در کنار

دربارهی آرای فلسفی بودای تاریخی میپردازد که تقریبا همزمان با افالطون و
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متون همزمانشان به اوستایی ،پارسی

آن که دربارهی همهی اندیشمندان بافت اجتماعی و تاریخی ظهور آرایشان را

باستان ،عبری و آرامی بازخوانی

تحلیل کردهام و یک تاریخ اجتماعی دقیق از روزگار و زمانه و محیط زیستشان

کردهام و پیوند درونی مفاهیم در

را به دست دادهام .یعنی کتاب به نوعی جامعهشناسی تاریخی اندیشهی فلسفی

فرهنگهای همسایه و همبستهی

هم هست .این سه به نظرم برتریهای کتاب به خوانشهای مشابه است .اگر

استانهای هخامنشی قدیم را نشان

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

دادهام .مورخان فلسفه اغلب با این

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

زبانها آشنایی ندارند و حتا از محتوای

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

متونی مانند اوستا و کتیبههای سیاسی

است ،و دوم آن که در زبان پارسی روزآمدترین متن دربارهی فلسفهی یونان

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

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

تعبیرهای ناهمزمان روشن خواندهاند .دوم آن که در این کتاب روششناسی

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

سیستمی را برای تحلیل متن به کار گرفتهام و در نتیجه معیارها و شاخصهایی
روشن و شفاف را برای مرزبندی دیدگاهها و تعریف مفاهیم به کار بستهام .سوم
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 )۳چه پیوندی میان اسطوره و فلسفه در ایران زمین وجود داشته و این

مباحثهی فلسفه و اسطوره رد اریان زمین

اتصال و مسیر تکامل موازی این دو چه تفاوتها و شباهتهایی با تمدن اروپایی
داشته است؟

میزگرد در گروه تلگرامی «آسمان هفتم»

 )۴موضع امروز ما در قبال اساطیر و اندیشههای فلسفی زاده شده در

آدینه  ۲۲دی  ،۱۳۹۶ساعت ۲۴:۰۰-۲۲:۰۰

تمدنمان چیست و چه میشاید و میباید باشد؟

شروین وکیلی :پرسشهای مرکزی:
 )۱آیا حوزهی تمدن ایرانی شیوهای درونزاد و خودبنیاد از اندیشیدن

طرح موضع

فلسفی را تاسیس کرده؟ اگر آری تبارنامهاش چیست و چه شاخهها و مسیرهایی

 )۱حوزهی تمدن ایرانی یکی از مهمترین کانونهای تکامل فرهنگ و

از اندیشهورزی را نتیجه داده است؟

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

 )۲آیا حوزهی تمدن ایرانی بافتی ویژه و یگانه و تکرار ناشدنی از

جامعهشناختی و فرهنگی عمده (تمدن کشاورزانه ،شهرنشینی ،فناوری فلز ،رام

اسطورهها و باورها را پدید آورده؟ اگر آری ساختار و کارکردهای آن چه بوده

کردن رایجترین گونههای رمه و گیاه زراعی ،دولت و سامان اقتصادی و سیاسی)

و تفاوتش با اساطیر سایر تمدنها کدام است؟

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

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

امروزین بوده و ت) کهنترین و دیرپاترین استمرار در سیستمهای فرهنگی و دولت

تحول این اندیشیدن فلسفی تا به امروز ادامه یافته و شاخههایی پربار و گوناگون

ملی در آن تجربه شده است.

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

 )۲در این بستر بوده که یکی از پیچیدهترین نظامهای اساطیری در ایران

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

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

اساطیر همچون حاشیههایی روایی و عامیانه در کنار آن تکامل یافتهاند و اغلب

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

به رمزگذاری استعارههای فلسفی گرایش یافتهاند .این الگویی است که در ادیان

سرودههای گاهان صورتبندی شد .در این متن نخستین تدوین از نظامی فلسفی

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

(یعنی دستگاهی فکری با چهار شاخص :پرسشمداری ،ادعای فراگیری ،ساختار

که در آنها باورهای دینی و روایتهای اساطیری در هم تنیدهاند و فاصلهای از

مستدل و روابط منطقی روشن و کلیدواژههای دقیق و مشخص با معناهای شفاف)

جنس تفسیر و استعاره میانشان شکل نگرفته است.

را میبینیم و اثرگذارترین دستگاه االهیاتی را پیشنهاد میکند که عناصری مانند

 )۴در ایران زمین اسطورهها به چند دلیل ویژه هستند :الف) انسانمدار

گیتی /مینو ،خیر /شر ،تمایز هستیشناسی از اخالق ،خداوند /شیطان ،رستاخیز،

هستند و به طرد مداخلهی نیروهای جادویی و ایزدان گرایش دارند ،ب) گرایشی

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

عقالنی و طبیعتگرا در آنها غالب است ،و پ) دستگاهی الیه الیه و پیچیده از
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رمزگذاریهای منظم و خودسازگار را در حوزههای نمادین گوناگون پدید آورده

 )۵اساطیر ایرانی و همچنین اندیشهی فلسفی ایرانی در روزگار ما سه

است .در نتیجه اساطیر ایرانی همچون واسطهای روایی عمل کرده که طبقههای

دلیل ناخوانده و نافهمیده باقی ماندهاند :الف) سیطرهی نگرش مدرن که برخوردی

مفهومی پیش پا افتاده و سادهی زندگی روزمره را با مفاهیم عمیق فلسفی و

شرقشناسانه ،تحریفکننده و خوارانگارانه با میراث فرهنگی تمدنهای غیراروپایی

باورهای هستیشناسانه و اخالقی ترکیب کرده و همچون میانجیای نمادین برای

دارد ،ب) پیچیدگی و گستردگی میراث فرهنگی ایرانی و دشوار بودن ردیابی

پیوند دادن این دو عمل کرده است.

مسیرهای گوناگون آن و چفت و بست کردن الگوهای تحول و تکاملاش ،و پ)
غیاب دستگاه نظری درونزاد و خودبنیادی که برای صورتبندی و فهم این میراث
تمدنی تخصص یافته باشد ،و وامگیریای از سرمشقهای نظری مشابه مدرن نباشد،
که با هدف فهم میراث تمدن اروپایی تحول یافته و تنها در این دامنه کارساز
هستند.
خسرو یزدانی :درود شروین جان ،امیدوارم خوب باشی ،من اگر بخواهم
چند جمله ای بنویسم بیشتر پرسش خواهد بود .بر پایهُ چه نگرشی ما واژهُ فلسفه
را تا گسترهُ استوره ها می کشانیم؟ من بیشتر مایلم از استوره هایی ویژه نام ببریم
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و پیوند آنهارا با آنچه اینجا فلسفه می نامیم ،به میان آوریم.پرسشم از شروین این

توجیه میکند .از این رو اسطوره و فلسفه دو شاخهی موازی و بالنده از فرهنگ

است که چگونه خردورانگی را با استوره ها آشتی می دهد و به چه سان با "من"

هستند .همهی تمدنها اسطوره دارند و این گفتمان از نظر تاریخی و سطح

ایرانی گره می زند .این من ایرانی را در چه متن ها و استوره ها یا آیین هایی

پیچیدگی سادهتر و ابتداییتر از فلسفه است .فلسفه چنین مینماید که در

ریشه یابی می کنی؟ سپاس شروین جان

چشماندازی تاریخی در ایران زمین ریشه داشته باشد و از آنجا در سایر سرزمینها
پخش شده باشد .مثال انتشارش در یونان در عصر هخامنشی را در کتابهایی نشان

شروین وکیلی :درود فراوان خسرو جان ،حقیقتش آن که مرزبندی

دادهام.

روشنی میان اسطوره و فلسفه قایل هستم .فلسفه چنان که تعریف کردم به نظرم
گفتمانی است که چهار شاخص را داشته باشد )۱ :با کلیدواژههایی شفاف و

دربارهی ایران زمین نکته در اینجاست که به خاطر قدمت زیاد فلسفه،

روشن و دقیق  )۲و در گامهای استداللی شفاف و منسجمی  )۳با محور قرار دادن

تداخلی میان این دو صورت گرفته و بیشتر اسطورههاست که ماهیتی فلسفی پیدا

پرسشگری  )۴تصویری فراگیر و انتزاعی و کالن از زیستجهان به دست دهد.

کرده است .این وضعیت ویژه به نظرم از سویی ارزشمند واست و زایندهی معنا

اسطوره از سوی دیگر گفتمانی متفاوت است و  )۱روایتی کالن و داستانگونه

و از طرف دیگر در زمانهی پوچوارگی امروزین راهی امیدبخش برای بازسازی

است که  )۲خاستگاه نظمهای طبیعی یا اجتماعی را  )۳بر اساس قالبی

معنای هستی است.

انسانریخت شرح میدهد و  )۴وضعیت کنونی را بر آن مبنا توضیح میدهد و
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شروین وکیلی :منظور این است که اساطیر در اثر همزیستی درازمدت با
دستگاههای فلسفی ناگزیر میشوند ساختار تخیلی و واگرا و کمابیش شلختهی
عادی و طبیعیشان را دگرگون سازند و سه دگرگونی را بپذیرند )۱ :رمزگذاری
معناهایشان الیه الیه شود )۲ ،روابط درونی میان مفاهیمشان منسجمتر و قوام
یافتهتر شود و به دالیل و ساز و کارهایی طبیعی و انسانی ارجاع دهند ،و )۳
رمزگان خود را همچون استعارههایی برای مفاهیم انتزاعی و دقیقی بازتعریف
کنند که در اصل از دل فلسفه برخاستهاند .نمونهی بارز چنین روندی را در ایران
زمین میبینیم و تمدن اروپایی هم طی سه قرن اخیر شکلی دیگر از همین روند
بهرنگ سپهوند :سالم ،شب خوش .یکی از تفاوتهای اسطوره با فلسفه را

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

می توان در انتقاد دید .فلسفه قابل نقد و رد است ،اما بنظر با اساطیر چنین

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

برخوردی روا نیست .یعنی صرفاً با معیارهای عقلی قوام نیافته اند .پس ماهیت

تبدیل میشوند که جهانبینیای عقالنی را پشتیبانی میکنند .یا روایتی مانند سفر

فلسفی یافتن اساطیر ایرانی چگونه است؟
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مرغان در منطقالطیر به مفاهیمی پیچیده و انتزاعی مانند رستگاری و وحدت خالق

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

و مخلوق گره میخورد.

نظاممند و مستدل به هم چفت و بست شدهاند و دستگاهی فلسفی را برساختهاند

خسرو یزدانی :شروین جان فکرکنم دوسال پیش بود گاهان را که به

که شالودهی نظامهای فلسفی بعدی -از جمله نگرش افالطونی -بوده است .یعنی

فارسی برگرداندی بسیار شگفت زده شدم که چرا کوشیدی از زرتشت یک

تفسیرم به دقیقترین معنای ممکن برخاسته از تحلیل بیطرفانهی متن است و

فیلسوفِ خردور بپروری .برای من آیینی است در همیستاری با آیین های زروان

کوشیدهام آن معنایی که به سرراستترین و نظاممندترین شیوهی ممکن از متن

و مهر .درست است که کوشیده از استوره اندکی جدابشود ولی استورهُ پختهُ

بر میآید را بازسازی کنم ،و بسیار مایلم نقدهای روشمند و مستدل در مورد

آیین زروان را با استور ُه ناپخته ای پاسخ می گوید .در بارهُ زمان نیز چه زروان و

نتایجم را بشنوم.
اما دربارهی پیوند میان نگرش زرتشتی و ادیان باستانی آریایی که کیش

چه ایین زرتشتی در برابر هم ایستاده اند .اکنون از خود و از تو می پرسم آیا

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

براستی این ماییم که این استوره هارا می فلسفیم یا خود فلسفیده اند؟
شروین وکیلی :خسرو جان تفسیری که من از متن گاهان کردهام کامال

زرتشتی ساختی کافرانه و شالودهشکنانه دارد و از نقد اخالقی کردار خدایان

روشمند و مستند به متن است .یعنی با تحلیل متن گاهان نشان دادهام که از

باستانی ناشی شده است .در کتاب اسطورهشناسی ایزدان ایرانی شیوهی بازگشت

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

این ایزدان به دامنهی اندیشهی زرتشتی را شرح دادهام و این که چطور ایزدان
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باستانی در قالبی منسجم و در اندرون بافت فلسفهی زرتشتی بازتعریف شدند و

بهرنگ سپهوند :سپاسگزارم ،آیا با نگرشی که فلسفه را متأخر بر اسطوره

به این ترتیب در کنار یسنههای زرتشتی ،یشتهای آریایی کهن را به دست

می داند و به دو دورهٔ مختلف متعلق می داند ،باور دارید؟ اگر چنین است می

دادهاند.

توان بازسازی اسطوره ها در عصر فلسفه پذیرفت ولی وجود فلسفه در عصر
اسطوره مشکل ساز می شود.

اما دربارهی نقش ما در این میان ،به نظرم ما هم مثل همهی باشندگان
حاضر در این میدان تمدنی در اکنونِ خویش به بازخوانی و بازتفسیر و در

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

صورت امکان فلسفیدن دربارهی پیشینهی فرهنگیمان مشغول هستیم.

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

خویشکاریمان به نظرم آن است که روشنترین و خردمندانهترین تفسیر را به

یعنی در کل پیدایش نظامهای فلسفی دشوارتر و دیریابتر از روایتهای اساطیری

دست دهیم و بهترین منهای ممکن را بر اساس آن بازتعریف کنیم و خود چنان

است .اساطیر در همهی تمدنها از قدیمترین زمانهای قابل ردیابی وجود داشتهاند.

باشیم.

اما فلسفه در قرن دوازدهم پیش از میالد با زرتشت آغاز شده و توسعه و
وامگیریهایش در تمدنهای دیگر نشان میدهد که انگار مهمترین کانوناش همان
ایران زمین بوده است .البته طی سه قرن گذشته کانونی نو در اروپا شکل گرفته
که ما امروز وامدار همان هستیم.
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خسرو یزدانی :بحث امشب در بارهُ اندیشه ایرانی و پیوندش با استوره و

شروین وکیلی :درود فراوان اسماعیل عزیزم .در مدل نظری سیستمیام

فلسفه است .شروین جان ،بسیار درست می گویی که باید مستدل بحث شود.

مفهوم ناخودآگاه وجود دارد و همهی پردازشهای عصبیای را شامل میشود که

ولی امشب شدنی نیست چون بحث باید محدودتر شود و برسر تنهایک سند

فاقد بازنمایی دوباره و رمزگذاری زبانی هستند و منها قادر نیستند به شکلی

متمرکز شویم.

هشیارانه گزارششان کنند .به نظرم این تعریف دقیق و رسیدگیپذیری است که
از ناخودآگاه میتوان داد .در این معنا بخش عمدهی وزنی که نگرش روانکاوانه

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

بر ناخودآگاه بار میکند از دوش آن برداشته میشود .یعنی به این که اسطورهی

امشب اما به نظرم بشود بحثی مستدل کرد و در خدمتم.
اسماعیل اردستانی :سالم و خسته نباشید خدمت دوست دانشمند و

اودیپ در اروپا عمومیت یا معنایی کلیدی –چنان که فروید میگفت -داشته

بزرگوارم دکتر وکیلی ؛اگر براتون امکان داره ارتباط بین ناخوداگاه و اسطوره رو

باشد کامال تردید دارم و هیچ فکر نمیکنم رزمنامهی رستم و اسفندیار

باز کنید ،؟ایا اصال به مفهوم ناخوداگاه باوری دارید؟و اینکه گفته میشه اینجا

واژگونگیاش را در تمدن ایرانی نشان دهد .اینها دو اسطوره مربوط به دو دورهی

اسطوره "پسر کشی"بوده و در یونان "پدر کشی"ایا این نسبتی با اندیشه ها و

متفاوت در دو تمدن متفاوت هستند که هریک نظایری در دورههای دیگر دارند

نیز ناخوداگاه جمعی ایرانی دارد؟ ممنونم

و معناهایی گاه یکسره واگرا را در مخاطبانشان تولید میکردهاند.
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بهزاد بابائی :درودها بر جناب دکتر وکیلی ارجمند و با تشکر از سخنانِ
شریف ایشان  .بنده فقط یک پرسش را به جهت تنویر افکار خودم از شما میدارم
و ان هم اینست که اساسا رویکرد به گذشته ( ولو سرشار از نکویی ها بوده باشد
) برای اکنونمان چه هوده ای را در بر خواهد داشت ؟ سپاسگزارم
شروین وکیلی :درود بهزاد جان ،اصوال بسیار تردید دارم که تعویق یا
تعلیق پرسش از گذشته ممکن باشد ،و تردیدی ندارم که اگر ممکن باشد مطلوب
نیست .همچنان که هر هویت انسانی با تکیه بر حافظهاش هویت و تشخص
مییابد ،هر عضو هر حوزهی تمدنیای هم تنها با برخورداری از گذشتهی
تاریخیاش و اندوختهی فرهنگی تثبیت شده در آن بختِ «حضور» در میدان معنا
را پیدا میکند .این برخورداری البته باید با نقد و واسازی و بازسازی مدام همراه
باشد.



سیمرغ/شمارهی شصت و چهارم /اسفند هزار و سیصد و نود و

شروین وکیلی :شیوهی نزدیک شدن سهروردی به اندیشهی فلسفی و

بهزاد بابائی :ممنونم و لیکن پرسش بنده دقیقا این بوده که این رویکرد

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

چه هوده ای دارد ؟
شروین وکیلی :سودش در آن است که با بازخوانی و بازاندیشی در

را شاگرد او بدانم .بلندنظری او در نگریستنِ بیتعصب به سراسر آنچه در حوزهی

تاریخ و پیشینهی خویش میتوانیم امروز خویش را تعریف کنیم و آنچه که تجربه

تمدن ایرانی –در تمام زبانها و همهی چارچوبهای اعتقادی -تولید شده ،و نظم

شده را تکرار نکنیم و بر دوش غولهایی بایستیم که در درازای هزارهها بر دوش

و انضباط فکریاش برای تخمیر همه و پیشنهاد یک دستگاه نظری منسجم کاری

غولهایی دیگر ایستاده بودهاند .بی آن ،این ممکن نیست.

است که به نظرم همهمان باید از او بیاموزیم.

بهرنگ سپهوند :از میان فالسفه ،سهروردی با همان چشم که قرآن می

البته نگاه سهروردی دربارهی رزم رستم و اسفندیار پیچیدگیهایی دارد.

خواند شاهنامه هم می خواند و پروایی ندارد که در متنی که به عربی می نگارد،

از سویی رستم را به خاطر پیوندش با سیمرغ که نماد نور است ،برتر میداند و

از بهمن و اسفندیار و ...نگوید .اما در تفسیر داستان رستم و اسفندیار ،گویی

ماهیتی مینویی برایش قایل است ،و از سوی دیگر اسفندیار را به خاطر

اسفندیار است که از نظر سهروردی رستگار میشود .آیا این تفسیر سهروردی

یکتاپرستیاش بزرگ میدارد که روایتی زرتشتی از این نبرد است .اسفندیار بر

چون تفسیر شما نیست که زردشت را ساختار شکن می دانید؟

خالف رستم از مقدسان دین زرتشتی اولیه بوده است.
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بهرنگ سپهوند :جناب شروین ،آیا می توان همانگونه که اسطوره بدون

بهزاد بابائی :به گمانتان بار گذشته را بر دوش کشیدن مانعی در حرکت

مؤلف است ،فلسفهٔ ایران باستان را هم بدون مؤلف دانست و یا ما از مؤلفین و

های اینده نخواهد بود ؟ انهم گذشته ای که از ان اسطوره زدایی شده بواقع .

فالسفهٔ آن روزگار بی خبریم؟

شروین وکیلی :گذشته شاید از زاویهای باری بر دوشی بنماید ،اما از
زاویهای که من ایستادهام بیشتر به بادی در بادبانی میماند .من جامعهای را

شروین وکیلی :در گذر تاریخ اغلب مولفان ایدههای مهم و روایتهای

نمیشناسم که بدون بازخوانی و برخورداری از تاریخ گذشتهاش پیشرفتی کرده

ماندگار فراموش میشوند و آفریدههای معنایی همواره از آفرینندگان دوام و

باشد و جامعهای را هم نمیشناسم که با کنار گذاشتن تاریخ خود و طرد آن به

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

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

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

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

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

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

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

فقیر شدهاند .دادههایی متضاد با عرضم اگر هست ارائه بفرمایید.

و این در میان تمدنهای انسانی استثناست.
در عین حال قاعده هم در جریان بوده و در بسیاری از موارد فراموشکاری
عادی و مرسوم همه جا در ایران هم کار خود را کرده است.
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بهزاد بابائی :توجه داشته باشید که امریکا گذشته ای به مفهوم یک ملت
ندارد و موردی استثنائی است و نمیتواند دلیل قاعده باشد.
اسماعیل اردستانی :من از این جهت این پرسش را مطرح کردم که ایا
این می تواند توضیحی در مورد امتناع اندیشه و عمل نو در این مرزو بوم باشد
و در جهت مقابل ایا می تواند توضیحی برای نو شدن مکرر اندیشه غربی باشد؟
شروین وکیلی :من بسیار مخالف ایدهی امتناع اندیشه در ایران زمین
هستم .چه شاهدی دارید که اندیشه در این سرزمین تعطیل بوده است؟ هر دورهی

بهزاد بابائی :به گمانم کشور امریکا نمونهی مناسبی برای ارایه باشد استاد

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

عزیز .
شروین وکیلی :به نظرتان آمریکا چه وضعیتی دارد؟ آمریکا نمونهی

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

کشوری است که تاریخ خود را نخست در قارهی نو و بعد در خاستگاههای

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

اروپاییاش بازسازی و تا حدودی جعل کرده است و سخت به آن مینازد.

پس از سلطهی ترکان که دکتر سید جواد طباطبایی پشتیبانش است ،به نظرم استناد
تاریخی ندارد.
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نوید فیروزی :با سالم خدمت همۀ دوستان گرامی ،از آقای دکتر وکیلی

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

چند پرسش داشتم؛  .۱منظور از ادیان ایرانی کدام ادیان است؟ آیا منظور شاخه-

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

ها و قرائت-های مختلفِ دین مزدایی در ادوار گوناگون است؟  .۲آیا می-توانیم

یافتهاند .دین یهود آغازین هم در فلسفه و چارچوب کلی و یکتاپرستی

گفت که ما از دینِ زردشتی گاهانی تا قرائتِ هخامنشی از دین زردشت و تا

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

مانویت و سپس تا قرائتِ ساسانی از دین زردشت ،با فراز و نشیب-هایی پیوسته

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

از فلسفه (در تعریفی فراگیر به عنوان نظامی دانشی که بر پایۀ شاخص-های

کیش زرتشتی در جامعهای نانویسا و در جریان نقد اخالقی آیینهای

ذهنی-عقالنی بنا شده) به سوی اسطوره (حتی در شکلِ قهراً عقالنی-شده-اش)

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

حرکت کرده-ایم؟  .۳سنّت فکری-ای که زردشت از دلِ آن برخاسته است،

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

چگونه سنتی بوده است و چه گروهی از آریائی-ها را شامل می-شده است؟

خوارزم یا سیستان (اما قطعا در ایران شرقی) استقرار داشته است .نخستین
دولتشهر زرتشتی هم بلخ بوده است.

شروین وکیلی :قرارداد عمومی آن است که ادیان یکتاپرستی که با
زبانهای سامی صورتبندی شده و در گوشهی جنوب غربی ایران زمین تکامل

اسماعیل اردستانی :البته من بیشتر رفتارشناسی مدنظرم بود.مفهوم کاریزما

یافتهاند را ادیان سامی مینامند و این اسم در کشورمان به ادیان ابراهیمی تحریف

و بزرگی با این ایده توجیه میشه و نیز خود زنده نگه داشتن سنتها،ایا خود این
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بحث امشب تحت تاثیر چنین ناخوداگاهی نیست ؟البته من مخالف بازخوانی
مجدد سنت نیستم خواستم یک شیوه رفتاری را علت یابی کنم .و نیز در سیاست
که پر از چنین رفتاری است .
شروین وکیلی :مفهوم فرهمندی ایرانی که در شکل بازسازی شده و
مدرناش به صورت کاریزما درآمده به نظرم مثال خوبی است از ضرورت
بازخوانی تاریخ گذشتهمان .این مفهوم با قدمت سه هزار سالهاش در سازماندهی
سیاسی دولتی که برای بخش عمدهی تاریخ یکی از بزرگترین و نیرومندترین
واحدهای سیاسی بوده ،کارکرد کامیاب و نیرومندی داشته است .همین مفهوم در

خسرو یزدانی :من االن کتابها دم دستم نیستند و باید از حافظه ام یاری

دوران مدرن توسط احزاب سیاسی (اغلب چپگرا) بازسازی شد و نتیجهاش

بگیرم .اگر به خطا رفتم خواهی گفت .انچه که از بحث تو در نوشتارهای پر حجم

شخصیتهایی مانند مائو و استالین و لنین از آب در آمد که پیامدهای کردارشان

دستم امده است .گویی به ریخت گیری بینشی پخته و استوار در دل روزگارانی

بر همگان معلوم است .بازخوانی انتقادی مفاهیمی از این دست در خاستگاهشان

که سپری شده اند هستی .در نگاه تو می توان گفت آیین زرتشت پخته تر از

گاه راه را بر تحریفهای ناشی از سادهشدگی مدرنشان میبندد.

آیینی است که پیش از او آمده است .مثال با نگرش تو آنچه در یسنا ۳۰،۳آمده
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را باید پخته تر از آیین زروان در نگر آریم .عنوان بحثمان نیز نادرست است.

راتوضیح دهیم؟چگونه می توانیم شاهنشاهی را در دوری از استوره وآیین توضیح

گویی اندیشه ای بخود ایستا داریم که با استوره و فلسفه نیز پیوندی دارد .من

دهیم اگر به فرّی که باور داشتند نگری افکنیم؟ در ایران و یونان [تا اوریپید

دوست ندارم تورا مانند پرسشگری دیگر پوزیتیویست بخوانم و پاسخ تو به آن

وسوفیست ها وارستو]بباورمن آرزوی هایدگر برقرار بوده است .یعنی آسمان و

فرد را هم خوانده ام .ولی در برخورد با افالتون هم همین نگرش را از تو دیدم

زمین و خدایان و آدمیان با هم تعریف می شدند و "من" بخود ایستا و بر پایهُ

[البته هنوز کامل کتاب را نخواندهام] .ولی ارجی که به گومپرز گذاشتی که

خرد ناب انسانی باشنده نبوده است .تنها خواهشم از تو شروین این است که

بحثهای پوزیتیمیستی اش برهمگان آشکار است ،و سراسر تحلیلهایش در بارهُ

سخنم را در پرتو پلمیک در نیابی که بهیچ رو چنین خواستی در میان نیست.

یونان نادرست اند؛ این پرسش را پیش می آورد که چگونه می خواهیم نزد

شروین وکیلی :اختیار داری خسرو جان ،دانشوری مانند تو بحثی جدلی

آمپدوکلس و هراکلیتوس و پارمنیدس و افالتون استوره و دین و فلسفه را از هم

هم داشته باشد از آن استقبال میکنم و میآموزم .دربارهی پرسشهایی که کردی

جدا سازیم .و یا چگونه می توانیم این کار را در بارهُ کوروش و کمبوجیه و

باید به شکلی کلی پاسخ بدهم .نخست آن که من پوزیتیویست نیستم و اصوال

داریوش و خشایارشا و و و انجام دهیم؟ اگر استوره و فلسفه پارالل همند و در

اندیشمند جدیای را نمیشناسم که امروز خود را با چنین نامی بخواند .اما از

هم نیامیخته اند چگونه می توانیم منشور کوروش را توضیح دهیم یا چگونه این

میراث عقلگرایی و نگرش انتقادی که اثباتگرایان هم در تولیدش نقشی داشتهاند

کار در بارهُ سنگنبشته نقش رستم یا بیستون که  ۷۶بار نام اهورا مزدا باز می آید

بهرهها بردهام و سختگیری علمی در تعریف مفاهیم را میپسندم و معتقدم باید به
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ریزبینانهترین و دقیقترین شکل ممکن مستندترین تفسیرها را به دست داد .بر این

یک نکتهی کوچک دربارهی نتیجهی کلی آنچه از بازخوانی میراث

مبنا خوانشی که از یونانیان و افالطون و همچنین از تاریخ ایران زمین دارم با

فرهنگی ایران زمین دریافتهام آن که بر خالف تصور مرسوم ،مفهوم منِ خودمختارِ

بسیاری از پندارههای مرسوم در تضاد قرار میگیرد .شرح مفصل این برداشتها

خودبنیادِ خودآگاه برای نخستین بار در ایران زمین صورتبندی شده و نه در یونان

که پرسشهای مورد نظرت را شامل میشود را در کتابهای مجموعهی تاریخ خرد

یا روم ،و تداوم و ثباتش هم در کل تاریخ ایران زمین از باقی تمدنها بیشتر بوده

(زند گاهان ،تاریخ خرد ایونی ،افالطون ،خرد بودایی) و مجموعهی تاریخ ایران

است.

زمین (کوروش رهاییبخش ،داریوش دادگر ،اسطورهی معجزهی یونانی ،تاریخ

اسماعیل اردستانی :تصور می کنم این ایده ها در حد طرح اندازی است

سیاسی شاهنشاهی اشکانی ،تاریخ نهاد در عصر ساسانی) آوردهام و فکر میکنم

(خودم را عرض می کنم ) خواستم ببینم ایا این ناخوداگاه اسطوره ای ارتباطی

بتوان رگههایی که برشمردی را به دقت از هم تفکیک کرد.

با رفتار سیاسی امروز ما دارد ؟البته هدف ساده سازی نبود کشف یک رابطه بود.
شروین وکیلی :بله اسماعیل جان ،گمان میکنم بیشک بخشی از رفتارها
توسط پردازشهای ناخودآگاه تعیین میشوند .اما نکته در آنجاست که به خاطر
ناخودآگاه بودن این روندها باید دربارهی شرح و تفسیرشان احتیاط کرد .یعنی
اینها اغلب به میدان نادانستهها و گاه نادانستنیها تعلق دارند.
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مظفر احمدی :دوست عزیز خاصیت اسطوره اقتضا میکند که هربار ان

شروین وکیلی :شرح این دعوی را به تفصیل در کتابها و مقالههایی شرح

را بر حسب مقتضیات زمان گزارش کنیم بنابر این قاعده میتواند پاسخ مثبتباشد

دادهام .چکیدهاش آن که مفهوم فلسفی انسان خودآگاه و خودمختار که به همین

امیر :استاد وکیلی گرامی ،اسطوره مگر پیوند با ارزش ندارد؟ خوب

خاطر با خداوند همسرشت است (در گاهان و اندیشهی زرتشتی) ،مفهوم حقوقی

فلسفه نیز تا عصر مدرنیته ارزش مدار بوده است .آیا ارزش پیوند میان اسطوره

و اقتصادی انسان یعنی منِ کنشگر به مثابه واحد پایهی نظام اجتماعی که حامل

و فلسفه نیست؟

پاداش و کیفر و قرارداد اجتماعی است (در حقوق عصر هخامنشی و به ویژه

شروین وکیلی :درود امیر جان ،بله ،یکی از نظامهای صورتبندی ارزش

صورتبندی عصر داریوش بزرگ) و بازنمایی انسان در مقام موضوعی آرمانی در

اخالقی اسطورههاست .اما دستگاههای دیگری هم برای رمزگذاری ارزش داریم

هنرهای تجسمی (طرح سکهها و نگارهها و تندیسهای عصر هخامنشی به بعد)

که مشهورترین و رایجتریناش عقل سلیم است با همهی پراکندگی و واگراییهای

همگی در ایران زمین آغاز شدهاند .کشمکش میان نگرش جبرگرا و اختیارگرا که

عملیاتیاش .فلسفه هم نظامی دیگر برای این مقصود است که به نظر من به خاطر

در قلمرو چین اصوال مطرح نشد و در اروپا تنها سه قرن از طرح جدیاش

نظم منطقی و انسجام نقد پذیرش بر بقیه برتری دارد.

میگذرد هم در ایران زمین در سراسر این دوران تداوم داشته است .دادههای

بهرنگ سپهوند :این نکتهٔ کوچکی نیست .لطفاً در صورت امکان بیشتر

تاریخی بماند که به تاکید بر اثر مولف ،نقشآفرینی غیرعادی و هنجارشکن

توضیح دهید
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شروین وکیلی :آیین مهر کهن آریایی یکی از کیشهای پرستش خورشید

کنشگران منفرد در روندهای سیاسی و مشابه اینها انجامیده و باز الگویی رایج و

بوده است .کیش پرستش خورشید در همهی تمدنها وجود داشته و خاستگاههایی

غالب در ایران زمین و نامرسوم و غایب در سایر تمدنهاست.
امیر :آیین میترا و خورشید پرستی متعلق به ایران یا مصر است؟ گویا او

منتشر و بومی هم دارد .از نظر تاریخی هم دیرآیندتر از اساطیر باستانی ایالم و

اولین اسطوره ثبت شده باشد؟ و دیگر این که در مدت زمان تبدیل زندگی قبله

سومر و مصر و درهی سند است و در قرن هفدهم پیش از میالد برای نخستین بار

ای به شهرنشینی آریایی ها در ایران آیا بین ساکنین پیش و آریایی ها کدام تاثیر

نشانههایی از آن را داریم .در ایران زمین فرهنگ آریاییها و پیشا آریاییها و

فرهنگی قالب بر دیگری داشته است؟

همچنین سامیها در طی زمانی طوالنی کامال به هم جوش خورده و تفکیکشان
عمال ناممکن است.
اسماعیل اردستانی :اما اگر این "من خود مختار و اگاه"که در غرب به
ازادی رسید چرا با اینکه دوهزار سال سابقه دارد به ازادی نرسید،؟
شروین وکیلی :چرا فکر میکنید در ایران زمین به آزادی نرسیده است؟
مفهوم آزادی در ایران زمین از کهنترین کلیدواژهها در متون سیاسی است و
همواره در همهی متون ستوده شده است .داللتش هم تقریبا با آنچه در منابع مدرن
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میبینیم همسان است و بازتابش در رفتار تاریخی مردم ایران هم چشمگیر بوده

هخامنشی انجام شد که به نظر من تاریخ سقف برای تدوین اوستای امروزین بوده

است.

است.
نوید فیروزی :آقای دکتر وکیلی گرامی ،سپاس از پاسخ-تان؛ پرسش

اسماعیل اردستانی :تاریخ ایران زمین تاریخ استبداد بوده تصور نمی کنم

دومم را به صورتی دیگر مطرح می-کنم؛ آیا اندیشۀ زردشت فلسفی-تر از کسانی

دموکراسی اینجا سابقه داشته باشه ؟البته اینگونه نیست که من شیفته دموکراسی

بود که پس از وی به تبلیغِ دین-اش پرداختند؟ آیا مفسران زردشتی ناچار شدند

باشم خواستم مثال ابطال کننده برای این نظریه بیاورم .
شروین وکیلی :بسیار اختالف نظر داریم اسماعیل جان .استبداد یعنی

برای درک تودۀ مردم ،اندیشۀ فلسفیِ زردشت را با واسطۀ اساطیر آموزش دهند

چه؟ و منظور از دموکراسی چیست؟ مردم ساالری به معنای امروزین کلمه امری

و عرضه کنند؟
شروین وکیلی :بله نوید جان ،فکر میکنم چنین بوده است .یعنی زرتشت

بسیار متاخر است که در کلیت سرزمینهای اروپایی کمتر از یک قرن پیشینه دارد

خود به معنای دقیق کلمه کافری ستیزهجو بود که همهی ادیان قدیمی را نفی

و پیش از آن هم وجود نداشته است .تا نیمهی قرن بیستم همچنان بیشتر مساحت

میکرد .مغان بعدی به آشتی میان آرای گوناگون گرایش داشتند و از این رو

اروپا زیر سلطهی دولتهای خودکامهی ایدئولوژیک کمونیست یا فاشیست بود که

عناصر کهن ادیان آریایی را پس از گنجاندنش در چارچوب فلسفی و اخالقی

اصوال فرد را به رسمیت نمیشمردند .در ایران زمین مشارکت سیاسی تودهی

دین زرتشتی در آن ادغام میکردند .اوج این روند در دوران اردشیر دوم

مردم در سیاست از ابتدای کار وجود داشته و مشروعیت شاهان همواره به
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عناصری مردممدارانه مانند دادگری و حفظ امنیت وابسته بوده و انبوهی از متون

گذاشت و خود را شاعری پیامبر خواند که زیر هنایش آپولون است که می سراید.

و سیاستنامهها را در این مورد میتوان گواه آورد.

درست مانند فردوسی که کوشید کاخی از استوره و آیین و تاریخ را در هم آمیزد

خسرو یزدانی :شروین جان ،من منظوری روشنفکرانه از شرکت کردن

و افقی برای ایرانی شدن بپرورد که در پناه ان می توان ایرانی شد وایرانی ماند.

در این بحث را دنبال نمی کنم .می دانم که تو کوشیدی در کتابت در باره

کوته سخن ،منظورم این است که می بینم تو هم از ایرانی شدن می گویی که

کوروش ،از شخصیتی تاریخی پرده افکنی و براستی انی که بوده را نشان دهی.

بسیار دلشادم می کند .ولی گویی ایرانی شدن را فرد ایرانی شده می دانی .پرسشم

من بحثم فلسفی است .می خواهم از آمیزش استوره وآیین و تاریخ افقی بپرورم

این است که این ایرانی شده با دوختن دیده به کدامین افق است که ایرانی شده

که بتواند تودهُ ایرانیان را دوباره به مردم دگر کند.ایرانیان یا به حجاز گره خورده

است؟ سپاس

اند و یا به آتن بی انکه خود بدانند .خویشکاریِ بینش ایرانی این است که ایرانیان

شروین وکیلی :خسرو جان نخست آن که معتقدم چیزی سره و خالص

را از این دو گستره بکند و به راه ایرانی شدن بکشاند .این جاست که استوره ها

و نیامخیته در هویتهای نیرومند وجود ندارد .تنها هویتهای بسیار ابتدایی و بدوی

و آیین ها و تاریخِ آمیخته با استوره و آیین برای من مهم می شوند.افالتون در

در قبایل دورافتاده هستند که آمیختگیای با بیرون از نظام اجتماعی خود ندارند.

برابراستوره زداییِ سوفیستها چه کرد؟ بویژه پس از فدون .آمیختنِ موتوس و

از این رو به نظر من هر آنچه در تاریخ ایران زمین ردپایی از جنس معنا به جا

لولوس و سرانجام در قانونها برفراز لوگوس  ،اومنوس که سرایش باشد را

گذاشته ارزشمند است و باید نقادانه نگریسته و ارزیابی شود .خواه آیینی برخاسته
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از حجاز باشد و خواه صورتبندیای فلسفی و برخاسته از آتن .چنین نمیاندیشم

فردوسی در مقابل با اسطورهها نقادانه و فلسفی برخورد کرد و

که فردوسی و افالطون همسان باشند .افالطون با خواستی سیاسی و روشی

خردنامهای پدید آورد و خود را سزاوار لقب حکیم ساخت ،که بود .آماج من هم

فریبکارانه آسمان و ریسمانی به هم بافت (صد البته به زیبایی و چیرهدستی) و

مانند تو بازسازی حوزهی تمدن ایرانی است و کلید این کار را بازسازی من

اسطورههایی نوساخته را فلسفه وانمود و انحرافی در تاریخ اندیشه تولید کرد که

ایرانی میدانم ،که در تاریخ گذشتهمان هم چنین بوده و این هم یکی از دالیل

سرکوب آزاداندیشی توسط مسیحیان و بردهداری مدرن گوشههایی از آن بود.

بالندگی مفهوم منِ خودمختار در ایران زمین است .برای انجام این کار هم به
بازخوانی و تصاحب سراسر تاریخمان و همهی آفریدههای فرهنگیمان در تمام
نسخهها و روایتها دست گشودهام و معتقدم همه را باید در دستگاهی عقالنی
وعلمی بازخوانی و پاالیش و بازسازی کرد.
اسماعیل اردستانی :من در مورد غرب قبول دارم که سابقه دموکراسی
یک قرن بیشتر نبوده البته فعال در مورد یونان بحث نمی کنیم .اما تصور نمی کنم
اینجا حکومت داری به شیوه مردمساالرانه بوده از دوران طالیی هخامنشی یا
ملوک الطوایفی اشکانی یا روحانی مسلک ساسانی ؟بعد از اسالم هم که مشخص
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است .ادعای "من خود مختار اگاه" در دوران باستان ایران ،مثل ادعای اقایون

یونانی بر مبنای منابع یونانی کالسیک شرح دادهام .آنچه مورد نظرت و نظرم

در مورد قران هست که همه فرمولهای علمی و فلسفی و ...در ان هست .به

است ،مشارکت سیاسی مردمان در مقام منهایی آزاد و خودمختار است که در

نظرتون این حکم قرینه ان حکم نیست؟ایده "من خود مختار اگاه"که البته من

یونان و روم باستان و همچنین اروپای قرون وسطا بیپیشینه بوده و در سه چهار

نقد جدی به ان دارم متولد ذهن دکارت فرانسوی در چهار قرن پیش بود .البته

قرن گذشته در اروپا برای نخستین بار با محدودیتهایی به تدریج پسرونده تجربه

میشه مفاهیم جدید رو بار بر وقایع قدیم کرد کاری که علما در مورد دموکراسی

شده است .چنین مشارکتی را در ایران زمین از ابتدای کار داشتهایم و آنچه

و شورا کردند .خواستم اون دقت روش شناسی خودتون را که همیشه مصر

دربارهی استبداد دینی موبدان ساسانی یا خوی بربر اشکانیها یا خودکامگی

هستید اینجا به کار ببرم .

شاهنشاهان میگویند بدنهاش تحریفهایی شرقشناسانه است که میتوان به سادگی
با مراجعه به منابع و اسناد ابطالش کرد.

شروین وکیلی :اصوال مفهوم مردمساالری امری نوپدید و مدرن است که
البته ارجمند و جالب توجه است .اما دعویهایش دربارهی قدمتش را باید نوعی

دربارهی پیشینهی «منِ خودآگاه خودمختار» چون قصدمان بحث علمی

جعل و تاریخسازی از همان جنسی که گفتم دانست .دولتشهرهای یونان باستان

است ،ناگزیرم به چند نوشتار ارجاع دهم .در همان کتاب زند گاهان آوردهام که

جوامعی بسیار ابتدایی و بردهدار بودهاند که هویت افراد و حقوق فردی در آن

چنین مفهومی در گاهان هم برای شکلگیری باقی مفاهیم ضروری بوده ،و هم به

تقریبا ناشناخته بوده است و در این مورد به تفصیل در کتاب اسطورهی معجزهی

صراحت در متن صورتبندی شده است .در داریوش دادگر نشان دادهام که چنین
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صراحت و رواجی در قوانین حقوقی و نظمهای اقتصادی و سیاسی عصر

شروین وکیلی :مظفر جان .دربارهی نخستین به نظرم این گفته درست

هخامنشی وجود داشته ،و در سه مقاله که در کانالم در دسترس است نشان دادهام

نیست .تمام جوامع سنتی قبیلهمدار و جمعگرا بودهاند و شهریارانی خودکامه بر

حافظ ،بیدل دهلوی و موالنا ضمیر من را دقیقا به همین معنی به کار میبرده اند.

آنها حکومت میکرده است .نکته در اینجاست که آیا این اقتدار متمرکز توسط

به نظرم اگر کسی با همین درجه از سختگیری علمی بتواند نشان بدهد آپولو در

ساز و کارهایی قانونی و نهادهایی سیاسی محدود و مشروط میشده یا نه ،که

قرآن پیشبینی شده (که صد البته نشده) ،باید حرفش را پذیرفت .مشکل اینجاست

در ایران زمین میشده و در سایر کشورها تا دوران مدرن نمیشده است .در این

که سختگیری علمی مورد نظر غایب است و از این رو استخراج آپولو به امری

مورد یک شاخص خوب عزل شاه است .اگر در دولتی شما ببینید که شاهی عزل

تخیلی تبدیل شده است!

شد و زنده ماند (مثل فرهاد چهارم اشکانی یا قباد ساسانی ،و بگیر بیا تا محمدعلی

مظفر احمدی :دکتروکیلیعزیز ،دونکتهوجودداردیکم:اینکهایرانیان

شاه قاجار) ،یا بعد از عزل شدن برای کشتناش محاکمه و طی شدن روندی

بهنظرمیرسدبهدلیلبافتمتنوع قومی و همچنینشرایطجغرافیائی چهارراه حوادث

حقوقی الزم بود (مثل خسروپرویز) در این حالت نهادهایی تنظیم کننده در قدرت

بر

سیاسی داریم .پرسش دومت هم فکر کنم به همین ترتیب پاسخ گرفت .با این

ساالریفردیبرگزیدند نظر شما چیست؟ :۲پادشاهدرتاریخپیشازاسالمممکن

اشاره که پیش و پس از اسالم گسست خاصی در ساخت سیاسی ایران زمین

بودمستبدباشدامامطلقهنبودنظر شمادراینموردچیست؟

نمیبینیم .دولت اموی مانند دولت ایلخانی مغول یا دولت سلوکی مقدونی نظامی

واقع

شدن

امنیت

و

وحدتملیرایابهروایتیساالری

قومیرا
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شروین وکیلی :چرا اسماعیل جان ،به نظرم بیشک اندیشه های امروز ما

مهاجم و ناسازگار با سیاست ایران زمین بود که قواعدش را از روم شرقی

پاسخی به زمانهی ماست و باید هم باشد .در این که میخواهیم هویت تازهای

وامگیری کرده بود و به همین خاطر دیری نپایید.
اسماعیل اردستانی :من با اجازتون می خوام یه پله برم باالتر (البته هنوز

برای خود بسازیم هم حرفی نیست و بایست و شایست که چنین کنیم .اگر چنین

تا منبر خیلی فرق داره😊) و این سوال را مطرح کنم که ایا اینها همه دغدغه

نکنیم دیگران برایمان هویتی ساختگی و جعلی خواهند ساخت .آن زیست

های هویت مندانه نیست؟اینکه امروز تالش می کنیم کوروش نویی کشف کنیم

بیهویتی که میگویی را اما من خطرناک و نابخردانه میدانم .توجه کردهای که

ایا واکنشی به توتالیتاریسم دینی روحانیت نیست؟ایا نمی خواهیم هویت جدیدی

هیچ اروپایی یا آمریکایی در «دهکدهی کوچک جهانی» زندگی نمیکند و هیچ

برای خود بسازیم ؟در این عصر و زمانه فروپاشی همه هویتها .ایا ما نیاز نداریم

دولتی در اروپا و آمریکا و ژاپن یا هر ابرقدرت دیگری بر سر کار نیامده که این

که با نوعی زیست"بی هویت شده "جهان کنونی کنار بیاییم ؟

نوع بیهویتی را پشتیبانی کند یا مشروع بداند؟ در مقابل هندیها و سریالنکاییها
و تایلندیها گمان میکنند در دهکدهی کوچک جهانی و عصر یکدست شدن
هویتها زندگی میکنند و شعار ترکیه و قطر و افغانستان و پاکستان طرد تاریخ
گذشته و بازسازی چیزی نو و بیشکل است .من در اینها شعارهایی نواستعماری
و خطاهایی تاریخی را ردیابی میکنم .تا نظر تو چه باشد...
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اسماعیل اردستانی :متشکرم متوجه منظور شما شدم اما می خوام سوال
رو باز یه پله ببرم عقبتر .این هویت برای چه ؟چرا دنبال هویت هستیم ؟ایا از نظر
شما همین هویت های تلنبار شده همچون بار گرانی نشده که جلو توسعه ما را
گرفته (البته فقط سوال است و اعالم موافقت با رد سنت نیست)ایا در پس این
هویت طلبی ،یک سیاست قدرت قرار نگرفته؟
شروین وکیلی :در یک جمله اسماعیل جان ،به نظرم هویت ارزشمندترین
چیزی است که هر منای باید داشته باشد ،و آنچه تلنبار میشود و جلوی پویایی
را میگیرد بیشک هویت نیست .هویت مرزبندی میان ما و دیگران بر اساس
تفاوتها و همگرایی منها و تولید ما بر اساس شباهتهاست که امری پویا و خلق
شونده است.
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و دستکاری عینا از روی گروه برداشته شده است .توضیح آن که آقای دکتر

مباحثه و نقد کتاب «عصبشناسی لذت»

اسماعیل اردستانی که نقد کنندهی کتاب است از دوستان گرامی و قدیمیام
هستند که بیست و اندی سال پیش در کانون فلسفهی دانشگاه تهران با او همبحث
و همزانو بودهایم.

بحث در گروه تلگرامی «فرهنگ» ،آدینه و شنبه ۱۳۹۶/۷/۲۲-۲۱

اسماعیل اردستانی :با سالم خدمت دوستان فرصتی دست داد تا کتاب

پیشدرآمد :قرار بود روز دوشنبه  ۱۳۹۶/۷/۲۳سخنرانیای در انستیتو

ذکر شده را بخوانم و از بابت تاخیر عذر خواهی میکنم .تصور میکنم که تاکید

روانپزشکی تهران داشته باشم دربارهی عصبشناسی لذت ،به خاطر

نویسنده بر فیزیولوژیک فرض کردن سیستم مغز انسان است.من البته با تحلیل

ناهماهنگیهایی از سوی متولی این برنامه به انجام نرسید .اما در حاشیهی این

فیزیولوژیک کامال موافقم اما تصور می کنم که اینکه ما به سراغ آن می رویم

ماجرا به ابتکار دوست گرامیام مهندس رضا علوی کتاب «عصبشناسی لذت»

مطمئنا از پیش فرضهای قبلی خالی نیستیم.نمونه اش همین کتاب که از فیزیولوژی

که مبنای آن سخنرانی بود در گروه تلگرامی «فرهنگ» به بحث گذاشته شد و در

شواهدی به نفع داروینیسم آورده است.هر چند علم به گونه ایست که وقتی شما

جریان پرسش و پاسخها و بحثهای پیامد آن ،متن زیر حاصل آمد که بدون ویرایش

از آن طرح مسئله میکنید پاسختان را میدهد.
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مثال شما می توانید این فرضیات پیشینی را در صفحه  ۱۱۳مشاهده
کنید.اینها فرضیات هستند که از دل توصیف فیزیولوژیک مغز در نمی آید.
اطالعات علمی ذکر شده در مورد سیستم لذت مغز می تواند برای تئوری بقا به
کار آید و نیز برای نوعی تئوری دیگر.این اطالعات همچون مصالح خامی هستند
که در چارچوب های ذهنی ساخت می گیرند.
از طرفی اگر کل این سیستم لذت طلبانه در چارچوب بقا و ادامه آن
وجود دارد و تفاوتی بین هست و باید وجود ندارد پس این نتیجه که (باید تفاوت

ضمن اینکه ما متوجه نمی شویم که اصل برتری ارزشی بقا بر فنا از

میل به زندگی و مرگ به سیستم آموزنده شود وگرنه زندگی تداوم نخواهد

کجای این توصیفات بیرون کشیده شده.و نیز این بایدی که زندگی بر مرگ ارجح

داشت)( )۱۱۳از کجا آمد .این ارزش گذاری برتری زندگی بر مرگ از کجا

است.نه اینکه من با این اصول و بایدها مشکل داشته باشم نه اما متوجه نمی شوم

آمد؟به نظر ،نویسنده به طور پیشینی در دام اصول فرضی خود (اصل تقارن اصل

که این ارزش گذاریها چگونه از دل فیزیولوژی لذت بیرون امد؟
این مشکل در جای دیگر هم خودش را نشان می دهد صفحه  ۱۲۰جاییکه

بقا،اصل لذت،اصل تکامل) .گرفتار امده.و این توصیفات فیزیولوژیک از مغز را

بین لذت راستین و لذت دروغین تفاوت می گذارد.البته من تمایز لذت ناشی از

در چارچوب اصول فوق توجیه می کند.
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استعالی فکری یا کشف علمی را از مصرف شیشه می دانم.اما بر چه مبنای

در تقابل با دیدگاه بقا محور می توان رفتارهایی در موجودات زنده

ارزشی شما یکی را راستین و دیگری را دروغین می دانید؟اگر هدف سیستم لذت

مشاهده کرد که در این دیدگاه جای نمی گیرند.به عنوان مثال رفتار جنسی

بیشتر باشد دومی که لذت بیشتری دارد.پس این نشان می دهد که این تمایز نوعی

حیوانات و درگیری جنس نر خشونتی مشاهده می شود گویی که این حیوانات

تمایز اخالقی از پیش فرض گرفته شده است که نویسنده ناخودآگاه آن را فرض

اصال به بقا فکر نمی کنند.یا حشراتی که یکبار رابطه جنسی معادل مرگ آنهاست.

کرده است.من انتظار داشتم که نویسنده اینجا اصل تعویق و نیز واالیش را مطرح

و نیز رفتار ایثارطلبانه که نوعی مرگ خود خواسته است.همه این رفتارها نشان

کند که البته نخواسته به اصطالح خودش را درگیر امور استعالیی بکند.

می دهد که اصل لذت خیلی هم تابعی از اصل بقا نیست.

مشکل اینجا خود امکان اعتیاد است.ایشان اصل استقالل لذت از بقا را

بنابراین به نظر می رسد اصل تکامل و اصل بقا که بن مایه های تحلیل

توجیهی برای اعتیاد آورده اند.این اصلی کامال من درآوردی است که با مبانی

لذت در اینجا می باشند اصولی انسانی هستند که بر رفتار موجودات تحمیل می

نویسنده سازگار نیست.بهتر بود ایشان واقعیت اعتیاد را می پذیرفتند.در سیستمی

شوند .همچنین مثالهای فوق این موضوع را نشان می دهند که اصل لذت از مراکز

که هدفش لذت بیشتر باشد اعتیاد هیچ اشکالی ندارد.اینکه ما با این موضوع

باالتری هدایت می شوند که در این تحلیل نادیده گرفته شده.
اگر دوستان مطلب زبان و غیریت را مطالعه کرده باشند متوجه منظور من

مشکل داریم همان پیش فرضهای اخالقی ماست که ابتدا آنرا با دست پس می

می شوند.هر نوع تحلیل تک بعدی و توتالیتر از رفتار انسان هر چند ممکن

زنیم و یواشکی بدون اینکه آگاه باشیم وارد تحلیل خود می کنیم.
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است نادرست نباشد اما کامل نیست.در هر تحلیلی چه ماتریالیستیک و چه ایده

شروین وکیلی )۱ :در دستگاه نظری من (دیدگاه زروان ،که مدلی در

الیستیک همواره مازادی باقی می ماند ته مانده ای مدفوع مانند که تحلیل گر نمی

سرمشق نظریهی سیستمهای پیچیده است دربارهی اتصال من و نهاد) ،سیستمهای

داند با آن چه کند.این زیادت هستی شناختی بر تحلیل معرفتی همان غیریت

تکاملی (یعنی سیستمهای خودسازماندهِ خودزایندهی همانندساز) غایتی درونی

مطلقی است که از چنگ دستگاه و سیستمها هر چند پیچیده در می رود.تحلیل

دارند .یعنی مستقل از ذهنیت ناظر ،تنها با بررسی رفتارشان میتوان دریافت که

گر سیستم پیچیده نمی داند با این باقیمانده چه کند.

متغیری درونزاد و عینی و مشخص به نام بقا را بیشینه میکنند ،یا در راستای
بیشینه کردن آن دچار اختالل و خطا میشوند .از این رو تفسیر اسماعیل عزیز از
دوگانهی مرگ و بقا که در چارچوبی روانکاوانه و بر اساس نگاهی تفسیرگرا
شکل گرفته ،به نظرم نادرست است .بقا پویایی طبیعی و درونزاد همهی
سیستمهای تکاملی است ،که در سطح بومشناختی به صورت شایستگی زیستی
فرد و جمعیت و گونه و در سطح سلسله مراتب پیچیدگی در قالب سطوح
خودزایندهی رمزگذارندهی آن (لذت ،قدرت و معنا) بازنمایی میشود.
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 )۲در مدل زروان انسان (یعنی «منِ خودآگاه خودمختار») چهار سطح

به قدرت به معنا ناشی میشود و چنان که شرح داده شده در اصل نوعی تقاطع

توصیفی دارد :زیستی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی ،که هریک بر اساس پویایی

کارکردیِ معیوب بیوشیمیایی در سیستم پاداش مغز است .لذت راستین از این

سیستمی تکاملی (بدن ،نظام شخصیتی ،نهاد اجتماعی ،منش فرهنگی)

رو راستین است که سه متغیر همنشین دیگر یعنی بقا و قدرت و معنا را همراه با

شکلگرفتهاند که متغیر مرکزی درونزادی دارد که در سطح زیستی بقاست و در

خود افزایش میدهد و لذت دروغین از آن رو دروغین است که در کل قلبم را

سطوح بعدی لذت و قدرت و معنا و اینها را روی هم رفته با سرواژهی قلبم نشان

کاهش میدهد.

میدهیم .باز در اینجا قلبم یک امر تفسیری و دلبخواه نیست .بلکه متغیرهایی دقیق

 )۴اصوال با سرمشق نظریای که اسماعیل گرامی سخنانم را در درونش

و روشن و رسیدگیپذیر است که میتوان با مشاهده و ارزیابی تجربی سیستمهای

نقد کرده موافقتی ندارم .رویکرد روانکاوانه که سرچشمهی این شیوه از تعریف

یاد شده دربارهشان داوری کرد و محک زد که محور سازماندهی رفتار در سطوح

کردنِ کلیدواژههاست را مبهم و رسیدگیناپذیر و در نتیجه بیشتر ادیبانه و بالغی

یاد شدهی سلسله مراتب پیچیدگی هستند یا نه .و البته شواهد فراوان نشان میدهد

میبینم تا عینی و شفاف و آزمونپذیر و ملموس ،و از این رو غیرعلمیاش

که هستند!

میدانم .هرچند دربارهی جالب و الهامبخش بودن بسیاری از مفاهیم و شهودهای

 )۳تمایز میان لذت راستین و دروغین به قلبم مربوط میشود .لذت

برآمده از سرمشق نظری روانکاوی بحثی نیست .همچنان که مشابهش را در

دروغین به این خاطر دروغین است که از اختالل در ماشین ترجمهی بقا به لذت

سرمشقهای دینی و عرفانی و مشابه اینها نیز میتوان یافت .خالصه آن که وقتی
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داریم دربارهی امری روشن و شفاف مانند مغز انسان و مدارهای لذت و پیامدهای

تاناتوس به منظومهی نظری فروید نه الزامی نظری ،که پیامدی از جنگ جهانی

اخالقی و فلسفی دادههای علمیمان سخن میگوییم ،به نظرم باید در تعریف

اول و کشته شدن نزدیکانش در این میان بوده و بیشتر به جامعهشناسی تاریخی

دقیق و روشن کلمات و رسیدگیپذیر بودنشان سختگیری نشان دهیم.

تکوین نظریهی روانکاوی مربوط میشود تا امری اپیستمیک.

 )۵بر اساس همین واگرایی با چارچوب نظری اسماعیل گرامی است که
فکر میکنم دربارهی مفهوم میل و تمایز و مشابه اینها اختالف نظر عمیقی میانمان
وجود داشته باشد .میل از دید من سوگیری طبیعی یک سیستم عصبشناختی به
سمت قلبم است ،که غایت درونی سیستمهای چهارگانهی برسازندهی «من» است.
میل به مرگ یا فنا چنان که با آزمونهای فراوان نشان داده شده همواره در تمام
جانوران تدبیری برای بیشینه کردن موفقیت تکاملی ژنوم است ،و بنابراین در
اصل میل به بقا و راهبردی در این راستاست که با خطای دیدی ناشی از نگریستن

 )۶اسماعیل گرامی در همین راستا گویی چشمانداز زیستشناسی

به موضوع در وازهی زمانی کوتاه ،فنامدار و مرگبنیاد پنداشته میشود .یعنی

تکاملی را  -که قطعا نسبت به دیدگاه داروین در یک و نیم قرن پیش بسیار

تاناتوسی در کار نیست ،و خارج از بحث ماست اگر بخواهیم بگوییم ورود مفهوم

پیچیدهتر است -مردود میداند ،و به جایش رویکرد شالودهشکنانی مانند دریدا
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را بدیهی فرض میکند .در این مورد هم اختالف نظری جدی داریم .نظریهی

اول.اصول تکامل و بقا ایا اکسوماتیک اپریوری یا اصول پیشینی هستند که بر

تکامل در تمام علوم تجربی ستون فقراتی حذف نشدنی و مبنایی مورد توافق

لذت شناسی تحمیل شده اند یا اینکه این اصول پسینی و تجربی هستند که از

است و خود دیدگاه روانکاوانه (به استواری) و بحثهای پسامدرنها (به نظرم با

مطالعه مغز برگرفته شده اند به نظر رویکرد شما در کتاب مشخص نیست.

ضد و نقیضهای بسیار و نقصهای روششناسانهی جدی) بر مبنای همان برافراشته

شروین وکیلی :پاسخ این که رویکرد من در همه جا همان رویکرد علمی

شده است .در حالی که مضمونهایی مانند مفهوم دیفرانس یا مشابه اینها چنین

رایج و مرسوم است که هیچ اصل پیشینیای را به پژوهش علمی تحمیل نمیکند.

بداهت و اعتباری ندارند و خارج از بحث ماست ،اما هم از سویهای درون متنی

بر این مبنا مفهوم لذت و بقا و مشابه اینها همگی اصولی پسینی و برخاسته از

و با تکیه بر منطق درونی بحث و هم از زاویهای برون متنی و در سنجش با

تجربه و آزمون هستند.
اسماعیل اردستانی :دوم .لذت شناسی شما در خدمت بقا و تکامل است

دادههای علوم دقیق ،جای نقد و ابطال فراوان دارند.
رودهدرازی من تمام شد 😉 .بسیار مشتاقم که نظر اسماعیل عزیز را هم بدانم.

ایا امکان ابطال این فرضیه هست؟مثال این فرضیه که لذت برای فنا به عبارتی
فراسوی لذت برای انسان وجود دارد؟

اسماعیل اردستانی :ساعتی پیش در گفتگو با مهندس علوی عزیز بحث

شروین وکیلی :بله اسماعیل جان ،البته که هست .همانطور که خودت

بررسی کتاب لذت شناسی جنابعالی مطرح شد و من به طور مشخص چند

هم پیشتر اشاره کرده بودی ،اگر رانهای در راستای مرگ و فنا بتوان یافت ،یعنی

موضوع را مطرح کردم که خالصه وار مطرح می کنم.
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اگر الگویی منظم و هدفمند از رفتارها را بتوان نشان داد که در دراز مدت و به
شکلی عام (همچنان که دربارهی لذت و بقا میبینیم) در راستای مرگ سوگیری
کنند ،نظر من ابطال میشود.
اسماعیل اردستانی :آیا مواردی مثل ایثار جان یا رابطه جنسی که معادل
مرگ است فرضیه شما را ابطال می کند؟
شروین وکیلی :اگر به واقع به شکلی سازمان یافته و تکرارپذیر باعث
کاسته شدن از میانگین عمر فرد یا گونه شود ،و بخت بقای فرد/جمعیت/گونه را
کاهش دهد ،نظر من ابطال میشود .اما دادههای استواری داریم که نشان میدهد

اسماعیل اردستانی :به نظر هدف شما از این موضوع استنتاج اخالق و

رابطهی جنسی منتهی به مرگ (مثال در همنوعخواری آخوندک یا جفتگیری ماهی

قواعد بایدی از طبیعت و واقعیت مغزی باشد اینکه هیچ شکاف و گپی بین اینها

قزلآال) یا ایثار (مثال در حشرات اجتماعی یا روابط والدینی) همگی در راستای

نیست؟
شروین وکیلی :البته شکافی میانشان هست .اما این شکاف به سلسله

بیشینه کردن بسامد تکثیر ژنها عمل میکنند.

مراتب پیچیدگی مربوط میشود و شکافی فلسفی نیست .یعنی گسستی که در
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رمزگذاری باید و هست میبینیم از گذار سطح زیست-روانشناختی به الیهی

اسماعیل اردستانی :به همان سان که لذت در انسان واقعی است ایا خیال

اجتماعی-فرهنگی ناشی میشود .از دید من قواعد اخالقی (باید) بازتاب و

واقعی نیست ایا امید واقعی نیست؟یعنی منکر واقعیت وجود شناختی خیال و

نتیجهی رمزگذاری غایتهای سیستم (هست) در سطح اجتماعی است.

ارزو و ارمان و امید می شوید؟

اسماعیل اردستانی :منظورم شکاف هستی شناختی است.اگر اینگونه است

شروین وکیلی :بله ،چنین میاندیشم .خیال چنان که از تعریفش بر میآید

پس خیال و ارمان خواهی و امید در انسان را چگونه توجیه می کنید؟اگر بایدهای

بازنمایی حالتهای تحقق نایافته (یا تحقق نایافتنی) وجود در شبکهی عصبی است،

ما در چارچوب هستهای ما دترمینیت می شوند پس پیچیدگی سیستم محصول

و از این رو خودش حقیقتی هستیشناسانه ندارد( .اما دربارهی میل و

چیست؟ از آنجا که پیچیده تر شدن سیستم به عبارتی چیرگی بر هستی قبلی الزمه

آرمانخواهی) بیشک چنین است و با شما موافقم .اما باید این پویایی پیچیدگی

اش عدم توقف در هستها و ارزوی بایدهای نیست بوده یا نبوده است؟

و گذار از وضعیت موجود به مطلوب را به شکلی روشن و مستدل مدل کرد،به

شروین وکیلی :اصوال (البته اینجا دیگر وارد حریم فلسفه میشویم)

شکلی که رسیدگیپذیر باشد با شواهد تجربی پشتیبانی شود .در مدل مورد نظرم

هستی به نظرم امری یکپارچه و تکینه است .یعنی شکافهایی که به هستی نسبت

دقیقا چنین چیزی هست .یعنی همین متغیرهای مرکزی قلبم که برآمده از پیچیدگی

داده میشود همگی از دید من شناختشناسانه هستند.

سیستمهای تکاملی و الیه الیه شدن روندهای خودارجاع داخلیشان هستند،
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اسماعیل اردستانی :همه سخن من هم همین است اینکه ما موجوداتی

دایرههایی از امکان (برای افزودن بر قلبم) را ایجاد میکنند و پیشروی در همین

ابتداء تفسیرگریم هر واقعیتی را بخواهیم توصیف کنیم ابتدا پیش فرضهای خود

میدانهاست که تکامل را با متغیرهای درونزاد سیستم بغرنجتر میکند.

را داریم بدون اینکه از ان اگاه باشیم.به نظرم در کتاب شما پیش فرضهای تکامل

اسماعیل اردستانی :احسنت شناخت شناسانه است پس تفسیری است

و بقا ناخوداگاه وارد شده یعنی اینها اصولی پیشینی و غافالنه بوده اند.

بنابراین ما قبل از توصیف هر واقعیتی این واقعیت هستیم که موجوداتی

شروین وکیلی :پیشفرضها را باید شناسایی و نقد و تحلیل کرد .اگر

تفسیرگریم

پیشفرضها روشن و شفاف باشد و به شکلی پسینی از مشاهده و شواهد عینی

شروین وکیلی :بله ،کامال همدلایم در این مورد.

برخاسته باشند یا توسط آنها پشتیبانی شوند (دربارهی مدل خودم فکر میکنم
چنین است) در این حالت این پیشفرضها بهترین حدسهای معتبر محسوب
میشوند .یعنی از این حقیقت که ذهن دادهپرداز و تفسیرگر است نمیشود به
انکار عینیت بیرونی در مقام محک نهایی رسید (چنان که پسامدرنها میرسند)
اسماعیل اردستانی :این نقد بنیادی من به همه صور ذات گرایی مثل
ماتریالیسم و ایده الیسم است.مشکل ذات گرایی که به نظرم کتاب شما الوده به
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شروین وکیلی :درود ،خودکشی بحثی پردامنه دارد .خالصهاش آن که

ان است مدعی توصیف واقعیتی شده است که ناخوداگاه اصول پیشینی را وارد

در مدل مورد نظرم اگر (درست یا غلط) چشمانداز آیندهی پیشاروی سیستم من

کرده بدون اینکه به اصل پیشینی وفادار بماند.
شروین وکیلی :این بحث پردامنهایست اسماعیل جان .چون میتوانم

انباشته از رنج و ناتندرستی و پوچی و ضعف (نقاط مقابل قلبم ،یعنی غیاب آن)

نشان دهم که سرمشقنظری مورد عالقهات بیش از مدل خودم به پیشداشتهای

باشد ،من برای بیشینه کردن قلبم کل زندگیاش به حیات خود خاتمه میدهد.

محک نخوردهی مبتنی بر ذاتگرایی پیوند خورده است .اصوال فرض یک سرشت

شرایط انجام خودکشی یا با انتظار رنجی جانکاه پیوند خورده و یا با معنایی

در دستگاههای نظری انگار که ضرورتی فراگیر باشد و گریزی از آن نیست .مسئله

بزرگ و انتظار جبران ایثارگری با لذتی بزرگ در حیات پس از مرگ (مثل

آن است که این سرشت به صورت شفاف و روشن و نقدپذیر و رسیدگیپذیر

شهادت).

تعریف شده باشد ،یا مفهومی مبهم و سایهنشین در پس پرده باقی مانده باشد.

آتیه :حتی در مورد نهنگها؟

استیون پینکر کتاب زیبایی دارد به نام لوح سپید ،که دفاعی است از مفهوم ذات

شروین وکیلی :نهنگها خودکشی نمیکنند .به ساحل نشستنشان ناشی از

در معنای عصبشناختی-تکاملی کلمه ،و من با او در این مورد همداستان هستم.

خطا در محاسبهی مسیر مهاجرتهای فصلیشان است که آن هم زیر اثر تداخل
امواج الکترومغناطیس مخابراتی با میدان مغناطیسی زمین رخ میدهد.

آتیه :با عرض سالم .خودکشی در این مقوله چگونه توجیه میشود؟
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پدیدارشناسانه هست توضیحاتی دارم که سعی می کنم امشب به طور مبسوط به

اسماعیل اردستانی :بحث همین است که ما نمی دانیم اصول بقا و تکامل

ان بپردازم.

پیش فرضهای پیشینی شما هستند که نظریه لذت را بر ان پایه ریزی کرده اید یا

شروین وکیلی :سپاس از نقد و وقتی که گذاشتی اسماعیل جان .از دید

اینکه نتایجی از توصیف سیستم لذت؟

خودم موضوعی که میگویی روشن است و قدری دقیقتر باید در کتاب نشانم

شروین وکیلی :چرا اسماعیل جان میدانی! االن گفتم که به شکلی پسینی

دهی که کجایش چنین ابهامی ایجاد کرده که اصالحش کنیم.

بر مبنای دادههای تجربی استنتاج شدهاند .دستگاه نظری من هیچ پیشفرض

اسماعیل اردستانی :اشکالی که من به ذات گرایی گرفتم و ظاهرا دکتر

متافیزیکی و پیشینی ندارد.
اسماعیل اردستانی :بله حق با شماست اما این تناقض در متن کتاب

وکیلی خود را یک ذات گرا خواندند این بود که ذات گرایی نوعی روش سلطه

وجود دارد سیستم لذت به گونه ای طراحی شده که در خدمت بقا باشد ،علی

گرانه و تمامیت خواه است به این معنی که تالش می کند همه واقعیتها را به یک

ای حال من بسیار عالقه مندم این گفتگو را با شما ادامه دهم متاسفانه بیمارستان

اصل ساده بر گرداند.مثل مومنی که همه واقعیتها را به اصل خدا بازمی گرداند.این

مرا خواستند.من هنوز مصرم که شما این دو موضوع را در درسهایتان مخلوط می

ریداکشنیسم  reductionismاشکالش این است که همیشه با اضافه ای با

کنید و شاید هم هنوز به ان نیاندیشیده باشید اگر موضوع پیشینی پسینی حل شود

شاهدی ابطال کننده روبرو می شود که نمی داند با ان چه کند.از این رو به

شاید خیلی از مشکالت بحث حل شود.اما از دیدگاه خودم که بیشتر

لطایف حیل متوسل می شود که ان شاهد یا عنصر اضافه را نادیده بگیرد یا انرا
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به گونه ای دیگر تفسیر کند.جنبشهای فکری ذات گرا به عنوان مثال ماتریالیسم

ترس آشناست اضطراب را می شناسد خیال پردازی می کند فراموش کار

یا پوزیتیویسم یا ایده الیسم وقتی به مرحله اثباتی خود می رسیدند دست به دامان

است.کینه جو ست حسود است و تمامت خواه و نیز گشوده به هستی و واقعیت

توجیه المسائل خود می شدند.ذات گرایی ارزشی برای خیال و فانتزی و ارمان

.موجودی تفسیرگر.ما با هر نوع عقیده و ایده ای در مورد این انسان نخست باید

حساب نمی کند.

با استفاده از یک سری الفاظ و مفاهیم شروع کنیم.

پس اولین بحث ما با ایشان نقد جدی بر این روش شناسی ذات گرایانه
است.در اینجا مثال اصولی مثل بقا و تکامل در نظر گرفته شده که به عقیده ما
تلفیقی از ماتریالیسم و پوزیتیویسم با مبنای نوروساینس است.توضیح اینکه با
اینکه رشته تخصصی خودم نورولوژی است و به هر حال در عالم حرفه ای و
شغلی امور را بدین سان می بینم اما شاید در بطن این مباحث نوعی خود انتقادی
ما در داخل زبانیم.نمی توانیم خودمان را بیرون بکشیم و در مورد زبان

هم باشد.
در برابر این رویکرد ذات گرا من یک پدیدار شناسم من هم مثل ایشان

یا ذهن ایده پردازی کنیم.هر حرکتی هر کنشی هر سخنی البته تفسیر

از انسان شروع می کنم همین بدن  corpusادمی با گوشت و خون.انسانی که با

است.پدیدارشناسی با ذات این وقایع کاری ندارد.پدیدارشناس با این تفاسیر
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سروکله می زند.شما چه بپذیرید و چه بخواهید یا نخواهید با یک سری پیش

و کشف فریب و توهم است کجا و اینکه کسی معرفت را امری اثباتی و کشف

فرضها شروع می کنید که از غافلید و من دو نمونه از این غفلتها را ذکر کردم.این

حقیقت انهم در یک اصل اصیل کجا؟ تصور می کنم منظور خودم را از مبنای

البته اشکالی ندارد.فرمودید که این پیش فرضها البته اگاهانه انتخاب شده اند

شروع بحث و تفاوت دیدگاه پدیدارشناسی با ذات گرایی رسانده باشم و در این

اشکالی ندارد مهم این است که ما اگاهی به انها داشته باشیم که در چه چارچوبی

قسمت اطاله کالم نمی کنم .اما به عنوان پدیدارشناس شروع بحث خودم از

بحث می کنیم.اندیشه انتقادی به همین معناست یعنی اگاهی به غفلتها.اندیشه

انسان را از همین میل عادی اغاز می کنم.من در واقع به دنبال یک پدیدارشناسی

انتقادی در بطن خود نوعی غفلت شناسی است.اینکه مارکس متوجه شد که این

میل هستم.و منظور م از میل هم خواست در انسان به تمام صور و وجوهش

روابط تولیدی است که شکل نیروهای تولیدی را تعیین می کند نوعی غفلت

است.از خوردن و سکس انتظار و امیدش گرفته تا کار و بارش.شاید هیچ واژه

شناسی بود اینکه من کالفه ام و کسی مرا متوجه گرمی هوا می کند نوعی غفلت

ای به اندازه خواست در بشر سوء تفاهم ایجاد نکرده باشد.من در بیشتر مقاالت

شناسی است.از این نظر معرفت چیزی نیست جز اگاهی به غفلتها و پرده دری از

که منتشر کرده ام و در سایت موجود است تقریبا این رویکرد پدیدارشناسانه و

توهمات بشری.معرفت در نظر من نه کشف حقیقت که کشف توهم و غفلت

انتقادی را دنبال کرده ام و تالش کرده ام از ذات گرایی دوری کنم.تصور می

است.معرفت واقعی حیرت زاست به گونه ای که وقتی من متوجه غفلت و توهم

کنم پدیدارشناسی خیلی فروتنانه به مشکالت انسان نگاه می کند و از این تمامیت

خود می شوم و با خود می گویم عجب  ،اگاهی به اینکه معرفت غفلت شناسی

طلبی ذات گرایی به دور است.در فلسفه فردی مثل لویناس و مرلوپونتی و در
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روان کاوی کسانی مثل فروید و الکان معلمهای من بوده اند.فرمول من در کسب

(هگل)از پایان فلسفه در فلسفه هگل گفت.اگر انسان وجود شرحه شرحه و

معرفت کانت +الکان است و می تواند به تعداد این افراد اضافه شود چون ذات

ناتمامی است پس پدیدارشناسی این انسان هم از اساس پاره پاره و ناقص و

گرا نیستم خیلی تعصب روی اشخاص ندارم اگر مولوی از جدایی شروع می کند

ناتمام است.این ناتمامی تحلیل راه را برای امید و ارزو و شاید نجات باز می

تصور می کنم این همان شکاف سوژه است که الکان مدعی ان است.انسان ذات

گذارد.این پدیدارشناسی معرفت به انسان منتظر و گشوده و امیدوار و شاید

واحدی ندارد انسان یک پدیدار است پدیداری شکافته شده.از روان کاوی

رستگار است.

اموختم که این انسان واحدی که به ظاهر در یک بدن واحد جای گرفته وجودی
بیمار و پاره پاره است.هستی شرحه شرحه از فراق و جدایی و در جستجوی
بازگشت به روزگار وصل خویش.البته هبوط یک اسطوره است اما داستان همین
جدایی و شکافتگی است.پس نمی توان بر اساس چند اصل و واژه این وجود
شرحه شرحه را توصیف کرد.اگر انسان وجود پاره پاره ای است پس اولی ان
است که توصیفش هم پاره پاره و ناتمام باشد.ذات گرایی نه تنها می خواهد
حرف اول باشد بلکه می خواهد حرف اخر هم باشد بی جهت نبود بزرگترین انها
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شروین وکیلی :سپاس بسیار اسماعیل جان برای دقیقتر کردنِ نقدت .چون

هیچ دستگاه نظری نیست .چنان که مثال نگرش پدیدارگرای مورد نظر اسماعیل

االن زمانی اندک دارم فشرده میگویم و اگر فرصتی پیش آمد باز خدمتتان خواهم

گرامی هم جوهری را به دادهی حسی اولیه و «خودِ چیزها» (در تعبیر هوسرلی)

نوشت )۱ :من خود را ذاتگرا به تعبیر مدرن ( )essentialistنمیدانم و به

یا منِ شناسندهی خالق/پرسشگر زیست-جهان (در تعبیر هایدگری) منسوب

این نگرش که خاستگاهی افالطونی دارد نقدهای فراوان دارم .آنچه گفتم آن بود

میکند که جای بحث و نقد فراوان دارد )۴ .دیگر آن که اسماعیل گرامی به

که اصوال در تمام نظریهها عناصری مفهومی هست که همتای ذات (منظورم همان

درستی اشاره کرد که خاستگاه دیدگاه من دانش تجربی است و اصوال معتقدم

است که در فلسفهی خودمان جوهر تعبیر میشده) محسوب میشود .یعنی

هر نوع فلسفهپردازیای که مبانی شناخت تجربی ما را نقض کند و با دادههای

سرشتی به چیزها و پدیدارها نسبت داده میشود که همتای ذات در نگرش

علوم پایهمان ناسازگار باشد ،نادرست است .بدیهی است که همه چیز را به علم

افالطونی است ،اما لزوما استبداد معنایی و صلبیت آن را ندارد )۲ .رویکرد نظری

تجربی فرو نمیکاهم و مفهوم کالسیک ماده (که در فیزیک مدرن از اعتبار افتاده)

من هم نظریهی سیستمهای پیچیده است که از پایه با فروکاستگرایی مخالفت

را برای توصیف هستی مناسب نمیبینم .اما تصویر عقالنی و منسجم و

دارد و منتقد اثباتگرایی و ماتریالیسم خام است .از این رو تفسیر اسماعیل گرامی

خودسازگار و تجربی و رسیدگیپذیری که در سرمشق علم روز وجود دارد را

از نظریهام نادرست است )۳ .اما آن بخشی که درست است ،نخست به حضور

مبنای محک اعتبار و راستیآزمایی مفهومها و نظریهپردازیهای فلسفی میدانم.

مفهوم سرشت و جوهر در دستگاه نظریام مربوط میشود که گریزی از آن در
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اسماعیل اردستانی( :بخش دوم  :نقد سیستم) در قسمت قبل توضیحاتی

همه چیز را با یک یا دو اصل توضیح می دهد هیچ پدیده ای از شمول خدا در

پیرامون ذات گرایی اوردم و امشب به جنبه های دیگر ان می پردازم .یکی دیگر

نزد دیندار و علم در نزد علم گرا بیرون نیست.پس غیریت برای ذات گرایی وجود

از نتایج ذات گرایی(توضیح واقعیت توسط چند اصل یا فروکاهش ان به یک

ندارد.

اصل) سیستم سازی است.سیستم سازی از نتایج ذات گرایی است.در قسمت قبل

شروین وکیلی :دربارهی تعریفهای اسماعیل عزیز از کلیدواژگانش چند

گفتم که یکی از نواقص ذات گرایی نادیده گرفتن غیریت است.ندیدن شاهد

اختالف نظر ریشهای داریم که فشردهاش چنین است ،از دید من )۱ :ذاتگرایی

مزاحم و ابطال کننده.ذات گرایی محصول یک ذهن سیستماتیک است و از لحاظ

با فروکاستگرایی ( )Reductionismمتفاوت است .اولی به معنای فرض

روانکاوی نتیجه تیپ وسواسی در مقابل پدیدارشناس که تیپ هیستریک می

سرشتی ،ذاتی ،جوهری و ویژگیای تغییرناپذیر و جدا ناشدنی از چیزها و

باشد.فرد وسواسی می خواهد برای همه مشکالت و مسائل نسخه اماده داشته

پدیدارهاست ،و دومی تحویل کردن چیزی به چیزی دیگر و فرض پدیداری به

باشد.اگر ذات گرا به دنبال حل همه مشکالت است و انچه ان را بهم می ریزد

مثابه نمودی از پدیداری زیربناییتر است .ذاتگرایی اغلب به فروکاستگرایی

مسئله جدید است فرد هیستریک به دنبال ناتمامی و گشودگی است.سیستم سازان

منتهی میشود (مثل نظریهی اتمی کالسیک که ذات هر چیز مادی را اتم میداند)،

نمی توانند غیریت را تحمل کنند هیچ چیز نباید خارج از سیستم قرار گیرد.سیستم

و گاه نمیشود (مثل نظریهی گشتالت که ذات روان انسانی را «ذاتِ امرِ کلی بر

ساز اگر علم گرا است همه چیز را با علم توضیح می دهد و اگر دیندار است

آمده از کل اجزاء» میداند) )۲ .احتماال منظور از «سیستمسازی» اندیشهی
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سیستماتیک است ،که یعنی برساختن یک دستگاه نظری مبتنی بر مفاهیم متصل
به هم و روابط خودسازگار .در این معنا همهی دستگاههای نظری چیزی همتای
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
معرض نقد بگذارند ،و خواه (مثل مفهوم طبقه در مارکسیسم یا مفهوم «خودِ
چیزها» در پدیدارشناسی) آن را در پساپشت دستگاه پنهان کنند .طبیعی است که
برخی از این دستگاههای فکری فروکاستگرا هستند و برخی نیستند .اما نگرش

 )۳تا جایی که من دیدهام دیدگاه سیستمی گشودهترین نگرش نسبت به

سیستمی که مورد نظر من است ،یکی از دستگاههای نظری سیستماتیک است که

تمایز ،تفاوت و امر نابهنگام است .اصوال کارکرد همهی دستگاههای نظری آن

مانند بقیه گرانیگاههای معناییای ذاتواره (اما شفاف و فاش و نقدپذیر) دارد ،و

است که شواهد ناسازگار و دادههای آغشته به تفاوت و غیریت را شناسایی ،فهم

فروکاستگرا هم نیست .یعنی دست کم دربارهی دستگاه نظری سیستمهای پیچیده

و جذب کنند و سیر تکامل همهی دستگاههای فکری چنین است .از این رو هیچ

سه مفهوم یاد شده با هم خلط شدهاند.

دستگاه نظریای (حتا صلبترین عقاید مذهبی) را نداریم که گشودگیای از این
دست نداشته باشند .نکته در آنجاست که فراخنای این گشودگی تا چه اندازه
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باشد و دایرهی امر نابهنگامی که نظریه در مییابد چقدر گسترده و تیزبینانه باشد.

به نظرم نابهجاست ،مگر آن که نظریهای وجود داشته باشد و به دقت نشان دهد

آن نگرشی که از غیریت و تفاوت برآشفته میشود اصوال دستگاهی شناختی

که در سطح شناختشناسی که موضوع بحث ماست این کلمات چه معنایی

نیست و دستگاهی ایدئولوژیک است که کارکردی سیاسی و اجتماعی دارد و

دارند .تعمیمهای مشابهی که از هر سطحی به هر سطح دیگری انجام میشود

این واکنش به غیریت هم علمی و اپیستمیک نیست و واکنش عاطفی-هیجانی

(جامعهی کلنگی ،عرفان کوانتومی ،خوی سادیک فاشیسم ،آزمندیِ کاپیتالیسم

کسی است که از به خطر افتادن امنیت و نظم زیستجهاناش دچار اضطراب

و )...هم به نظرم از سویی نادرست است و از سوی دیگر گمراه کننده .به کار

شده است .دست کم نگرش سیستمی که یک دستگاه شناختی سیستماتیک هم

گرفتن کلیدواژهی یک سطح از توصیف در سطحی دیگر تدبیری شاعرانه است

هست ،به طور خاص با شکار غیریت و تشخیص امر ناهمساز است که تکامل

که استعاره درست میکند و تنها در این حد اعتبار دارد.

مییابد و دلیل کامیابیاش هم نسبت به نظریههای رقیب چنین بوده است )۴ .من

اسماعیل اردستانی :بنابراین سیستم سازی با ذات گرایی درهم تنیده

اصوال با تعمیم غیرشفاف یک کلیدواژه از سطحی از پیچیدگی یا میدانی از معنا

اند.ذات گرایی ساحت غفلت سیستم سازان است به این منظور که سیستم سازان

به سطح و میدانی دیگر مخالف هستم .کلیدواژههایی مانند هیستریک و وسواسی

نااگاهانه ذات گرا هستند.هدف سیستم سازان پیداکردن اسطقس واقعیت ان جوهر

و مشابه اینها به سطح روانشناختی تعلق دارند و حاالت پردازش عصبی در

نهایی ایده افالطونی است.فی المثل نیچه را در نظر بگیرید علی رغم نقد رادیکال

نظامهای شخصیتی را توصیف میکنند ،تعمیم این کلمات به سطح فلسفهی علم

افالطون اما همچنان ذات گرا است انجا که همه هستی را به خواست قدرت فرو
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می کاهد.از انجا که غیریت برای ذات گرایی وجود ندارد سیستم سازان به شدت

رفتاری توتالیتر به خود می گیرند.از این جهت است که فرقه ها شدیدترین

در مقابل غیریت موضع می گیرند.سیستم سازی با غیریت بیگانه است.به این معنا

برخوردها را با پیروان شکاک خودش دارد تا افراد بیرون حلقه.از این جهت است

می گویم که ذات گرایی توتالیتر است.سیستم از انجا که تن به غیریت نمی دهد

که نفرت از خاتمی یا موسوی خیلی شدیدتر از مثال پسر شاه است.در سیستمها

توتالیتر است.سیستم ها همه یا هیچند.در بحثی که پیرامون هگل با یکی از دوستان

هرکه به چرخهای سیستم نزدیک تر باشد اسیب بیشتری می بیند.توتالیتاریسم

داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این فلسفه همه یا هیچ است یا می پذیرید یا نمی

فرقه ها ناشی از سیستم و سیستم نتیجه ذات گرایی است.ذات گرایی محصول

پذیرید چرا؟چون سیستم تن به غیریت ان عنصر مستقل از سیستم نمی دهد اگر

وسواس است.

علم حقیقت است همه چیز را توضیح می دهد قرار نیست پدیده ای باشد که با
علم نتوان ان را توضیح داد.از انجا که سیستمها تن به غیریت نمی دهند در عمل
هم همه یا هیچ هستند و از پیروان هم همین را می خواهند.پسوند ایسم برای
سیستمها ساخته شده اند.قانون ایسم همه یا هیچ است یک مارکسیست نه تنها
مارکسیسم را حقیقت می داند بلکه انرا همه حقیقت می داند به این معنی که نه
تنها حقیقت اینجاست بلکه جای دیگری نیست.به این جهت پیروان سیستمها
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شروین وکیلی :باز در امتداد سخن پیشین تعمیمهایی که رخ داده به نظرم

اپیستمیک و ساختاری مانند حضور یا غیاب ذات مربوط نمیشود .ناگفته نماند

محل اشکال است .مثال توتالیتاریسم که مفهومی در جامعهشناسی سیاسی است

که گفتمان اسماعیل گرامی نیز بر دوش چند مفهوم ذاتی پایه (قدرت ،گشودگی،

اگر بخواهد به الیهی توصیف نظریهها تعمیم پیدا کند باید حتما بازتعریف شود

پدیدار) استوار شده و همین نقدها را دربارهی خود همین گفتمان هم میتوان

و معنای این سخن روشن شود ،وگرنه استعارهایست که حس و حال و ناخرسندی

بسط داد.

گوینده دربارهی چیزی که نمیپسندد را ابراز میکند .همچنین است دربارهی

اسماعیل اردستانی :به عنوان پدیدارشناس و از زاویه روانکاوی توجه

اتصال میان وسواس و ذاتگرایی و توتالیتاریسم فرقهها .از سوی دیگر ذاتگرایی

من از سیستم به پس پشت ان می رود.برای من ادعای علم یا دین خیلی اهمیت

خاص سیستمسازان (یعنی عالقمندان به نگرش سیستمی) نیست ،که ویژگی عام

ندارد من به دنبال نیروشناسی هستم.در پس این علم گرایی که دم از مفاهیم

همهی سیستمهای شناسایی منظم و سازمان یافته است .تنگنظری و فرقهگرایی

روشن اثبات پذیر و قابل ابطال می زند چه اراده ای قرار گرفته؟همینکه مجبوریم

در میان نظریهپردازان البته بیشک هست و عوارضی هم که اسماعیل گرامی

از شفافیت اثبات پذیری نقدپذیری گزاره های علمی سخن می گوییم دقیقا از

توصیف میکند (مثل این تلقی که حقیقت به یک نظریه محصور است) بیشک

چه سخن می گوییم.؟کارناپ کتابی دارد تحت عنوان پیدایش فلسفه علمی.کل

وجود دارد و باید هم نقد و ریشهکن شود .اما این خطایی شناختی و اختاللی

کتاب از قضایایی فلسفی و پیشینی تشکیل شده که البته علمی نیست اما در مورد

(معموال فراشناختی و اجتماعی-سیاسی) در سیر تکامل نظریههاست و به عنصری

علم است.اینکه من از فواید علم از خصلتهای علم بگویم اینها جز علم نیستند.پس
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هر نوع علم گرایی هم مجبور است از یک سری اصول پیشینی استفاده کند.خود

داروین به بعد) که همهی نظامهای شناختی با میل به بقا و خواست لذت و اراده

کانت به این مسئله توجه کرده انجا که می گوید الزم است قضایای یقینی داشته

به قدرت و جستجوی معنا درهم تنیدهاند.

باشیم که پشتیبان علم باشد.علم خودش نمی تواند از خودش دفاع کند الزم

اسماعیل اردستانی :اخالق ذات گرایی(.بخش سوم) :اخالق ذات گرا

است فیلسوفانی باشند که از ان دفاع کنند.پس پشت هر نوع علم گرایی با تمام

اخالق طبیعی است.اخالق هست نه اخالق باید.ذات گرایی به دنبال استنتاج

ادعای روشنی و اثبات پذیری نیاز به اراده ای برای دفاع دارد.من به دنبال

اخالق از طبیعت است.به قول معروف استنتاج باید از است.باز اینجا ما با

پدیدارشناسی این اراده معطوف به علم هستم.

شخصیت وسواسی روبروییم کسی که به دنبال یک نسخه کامل و همیشگی از

شروین وکیلی :کامال موافقم که باید به مدارهای نیروی سوار شده بر

اخالق است.اگر برای ذات گرایی در هستی غیریتی نیست در اخالق هم ارمان و

جریان تولید شناخت توجه کرد و با تحلیل آن مفهومسازیها را واسازی کرد .با

امر نو وجود ندارد.از انجا که ذات گرایی ماهیت انسان را واحد می داند پس

این همه این تصور که به شکلی فارغ از قدرت میتوان شناخت تولید کرد و

شکاف و گسلی نیز در انسان وجود ندارد.این گسل هستی شناختی ساحتی می

حالتی ناب و خالص از شناسایی هست که دامنش به میل و خواست و قدرت

شود برای خیال و امر نو گشودگی برای غیریت.از انجا که ماهیت و ذات انسان

آلوده نباشد ،به نظرم نادرست است .از نیچه به بعد میدانیم (و برخیمان از

از نظر ذات گرایی واحد است رابطه ای با خیال و ارمان ندارد.از نظر من خیال
ان ساحت شکاف و گسل وجود ادمی است گسلی بین من و غیریت من.ادمی ان
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ماشین اگاه خودمختار دکارتی نیست.نه اینکه من با تصمیم اگاهانه اشنا نباشم اما

و شکلدهی به پیکربندی انسانی دارد .اما سه پرسش هست که با این مقدمات

این من یک تصویر تفسیری از کشمکشهای ذهن است.اینجا هم دوباره به

باید پاسخ داده شود و فکر کنم پاسخ من با اسماعیل گرامی متفاوت باشد.

وسواسی می رسیم.وسواسی می خواهد همه چیز شفاف و اگاهانه و از سر اختیار
باشد.اما انسان فقط وسواس نیست که.اگر من از سوژه شکافته شده و نرسیده
می گویم در مقابل سوژه دکارتی من اگاه خودمختار انرا مطرح می کنم.از نیچه
به بعد نقدهای متنوعی بر این من دکارتی رفته است و من قصد تکرار انها را
ندارم.ایا از دل این سوژه ناتمام و متخیل ،اخالقی بیرون می اید؟نوعی اخالق
زیبایی شناسانه .در حال حاضر این روزها این موضوع فکر مرا به خود مشغول
 )۱آیا انسان در کل و هر من به طور خاص ،در چشماندازی

کرده.ایا از دل این انسان ،اخالقی ،مسئولیت اخالقی بیرون می اید؟
شروین وکیلی :با بخشی از این سخنان کامال موافقم .این که انسان

هستیشناسانه امری یکپارچه ،یکه و بیگسست است؟ و اگر هست آیا این یک

ماشینی یکسره خودآگاه نیست و این که خیال ارزش و اهمیتی فراوان در شناسایی

نظام اخالقی یکپارچه و جامع و شامل را پشتیبانی میکند؟  )۲آیا منِ انسانی (که
همواره از جمله در دیدگاهی که خواندیم) بسته به سرشتی که دارد (ماهیت،
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ذات ،جوهر ،یا هر رکن بنیادینی که در نظریه نهفته شده) میدانهایی خاص از

مطرود میشمارد .یعنی سرشت طبیعی انسانی سنجهای به دست میدهد که بر

دستگاه اخالقی را مجاز و فضاهایی را نامجاز خواهد ساخت؟ یعنی آیا طبیعت

مبنای آن میتوان دستگاههای اخالقی را ارزیابی و نقد کرد .بدیهی است که این

بشری به طبیعی شدن نظام اخالق منتهی میشود؟  )۳اگر انسان سرشتی طبیعی

به معنای توصیف کردارها و فهم امر اخالقی است ،نه توجیه وضعیت موجود و

دارد که به اخالقی طبیعیشده راهنماییمان میکند ،درجهی گشودگی و امکان

اخالقی شمردنِ هرآنچه تحقق یافته )۳ .در دستگاه سیستمی مورد نظرم بیشترین

پویایی این اخالق تا چه پایه است؟ پاسخهای کوتاه من به این موارد چنین است:

حد گشودگی و پیگیری غیریتها به رسمیت شمرده میشود .با این گوشزد که

 )۱انسان در مقام جانوری تکامل یافته بر زمین (و نه فراتر از همین حدِ

تشخیص غیریت باید روشمند باشد و گشودگی به تغییر باید منطقی داشته باشد.

رسیدگیپذیر و تجربی و عینی) سرشتی و پیکربندیای طبیعی دارد (که نباید

یعنی باید خشت به خشتِ هر ساختمان نظری را نقد کرد و خردهگیرانه مورد

استعالیی و متافیزیکی قلمداد شود و با ذات افالطونی خلط شود) ،و هستندهای

ارزیابی قرار داد ،و تک تک کلیدواژهها و مفاهیم را وارسی کرد و شفاف ساخت

یکپارچه و یکه است ،چنان که همهی هستندگان دیگر هستند .گسستها و گسلها

و همهی دعویهای رسیدگیپذیر را آزمود ،و دعویهای مبهم و غیرشفاف و

همگی در جریان روند شناسایی ما ظهور میکنند و به دستگاههای ادراکی و

رسیدگیناپذیر را طرد کرد .چون اینها از خطاهایی شناختی یا کاستیهایی در

نظامهای شناختی مربوط میشوند ،نه هستیِ بیرونی )۲ .سرشت انسانی شکلهایی

منطق نظریهپردازی برمیخیزند و نباید با امر نابهنگام و رخداد شگفت راستین

خاص از اخالق انسانی را طبیعی و مجاز میدارد و برخی دیگر را غیرطبیعی و

یکیشان دانست.
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از نقاشیهایم :جن و جنگجو۳-
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 ...و شیخ پویان تطهیری مقدم چنین روایت گوید که روزی در معیت
قطبالدین امیرحسین ماحوزی موالنای ثانی و عالمه سید محمد طباطبایی تبریزی

اندر سورئالیات روسیه

(کثراهلل کتبه) در سرزمین صقالب به گشت و گذار مشغول بودم به فصل شتا و
در سوز و سرما .پس چنین واقع شد که گفتار شیوخ به معجزات حضرت مسیح

(در حاشیهی سفر پارسیان به روسیه)

ختم شد که چند روزی بیش از زادروزش نگذشته بود .پس این نکته شرح دادم
که آن حضرت بر آب راه میرفته و دریاچهی جلیلیه را به قدم میپیموده است
بی آن که پایافزارش نم بردارد .پس شیخین گفتند که کاری سهل باشد و ما
بزرگتر از آن کنیم ،چنین شد که هر سه بر دریای بالطیک فراز شدیم و این آبی
است نهاده در میانهی سرزمین روسان و اهل سویید و قلمرو ملوک آلمان .پس
چندی بر دریا گام زدیم و گام هیچ یک خیس نشد ،که از برودت سطحش یکسره
افسرده بود و منجمد.
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جنگهای ایران و روس .اما سید طباطبایی ذوالفرور چون با اهل این مدینه به ویژه
طایفهی نسوان مؤانستی یافته بود پای شیخ ماحوزی در آخرین لحظه بگرفت و
صقالبیان به این ترفند از قهر موالنای ثانی رهیدند .پس آنگاه وی در مقام معارضه
بر آمد در مسابقهی حجم و بُعد و شیخ ماحوزی که به کالبد همیشگی رجعت
فرموده بود عزم گریز کرد .اما به سرانگشت عالمهی تبریزی گرفتار آمد و نزدیک
بود که گزمهی روسها که کا.ق.ب نام دارد او را بازداشت کرده به گوالگهای
نواحی شمالی تبعید نماید .پس چون میان این دو شیخ پیوند اخوت بود هردو
دست به یکی کردند که از تهمت جادوگری و اعجاز برهند ،چرا که اهل صقالب
در این میان دو شیخ به مباحثه و مجادله و تحدی با یکدیگر مشغول
پیرو شمنان قمونیستاند و مخالف امور مابعدالطبیعی و چندان در پرستش اصنام

بودند در زمینهی اعجاز .پس شیخ ماحوزی ابوالسوشیانط وردی زیر لب خواند

و اشیاء غور کردهاند که شاهشان یک لنگه پوتین است! پس شیوخ جملگی قدری

و به غولی عظیم تبدیل شد و قصد کرد که سرزمین صقالب را زیر گام خود

طیالعرض و قدری طیالطول کردند بر بال ماهان و در حومهی قریهی طهران بر

منهدم سازد و سنپطرزبورغ را با خاک یکسان نماید به تالفی ویرانی گنجه در
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زمین نشستند و از تعقیب پوتین و دمپاییها و گیوهها و چکمههای تحت فرمانش
رهیدند.
بعدالتحریر :و در التفسیر جالله فی احوال الشیوخ ثالله آمده که معجز اصلی را
در این ماجرا شیخِ دائمالسفر پویان تطهیری همیفرمود که کل این جریان را ثبت
کرده و برای آیندگان به یادگار نهاد...
بعدالشرح :و فُرور جمع مکسر فر باشد که مصدر مرخم فرفری است به گویش
اهل حجاز!
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و ترکیبیاش برای یگانهسازی مفهوم عاملیت و ساختار را به دست داده است.

2

این کتاب در سال  ۱۳۹۶توسط آقای اکبر احمدی با نام «ساخت جامعه» به

نقد نظرهیی ساختاربندی گیدزن

پارسی ترجمه شد و توسط نشر علم به چاپ رسید .در این نوشتار تنها اشارهای
کوتاه به ترجمهی پارسی خواهم کرد و بدنهی بحث را به نقد آرای گیدنز
اختصاص خواهم داد .گیدنز در نظریهی نامور و تاثیرگذارش میکوشد مسئلهی

پیشدرآمد

واگرایی و تضاد دو مفهوم فرد و جامعه را حل کند و این دو را در قالب کشمکش

نوشتاری که در ادامه میآید ،نقدی است بر کتاب «نهاد جامعه :طرحی

عاملیت و ساختار پیکربندی میکند.

از نظریهی ساختاربندی» 1که در سال .۱۹۸۴( ۱۳۶۳م) به قلم آنتونی گیدنز

کتاب یاد شده در ادامهی «قوانین نوین روش جامعهشناسی» 3و «تجدد و

جامعهشناس نامدار انگلیسی انتشار یافت و در آن چارچوب نظریهی میانرشتهای

تشخص» 4گیدنز قرار میگیرد و در کنار «مسائل محوری در جامعهشناسی» 5و

1

The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration
Giddens, 1984.
3
Giddens, 1976.

4

گیدنز.۱۳۷۸ ،

5

گیدنز.۱۳۸۴ ،

2
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«پیامدهای مدرنیته» 6منظومهی بزرگ و اثرگذار گیدنز دربارهی نظریهپردازی کالن

سیستمی و میانرشتهای بر دستگاه نظری کالن گیدنز ،به ویژه بدان شکلی که در

جامعهشناسانه را به دست میدهد ،که طی دهههای گذشته در جهان

کتاب «نهاد جامعه» تدوین شده است .برای دستیابی به نقدی منصفانه و روشمند،

آنگلوساکسون مهمترین کوشش نظری در این راستا بوده است.

در هر مورد پرسشهای کلیدی مورد نظر گیدنز را وارسی خواهم کرد و بعد پاسخ

از آنجا که نگارنده نیز در چارچوب نظریهی سیستمهای پیچیده نظریهای

برآمده از نظریهی ساختاربندی و دیدگاه زروان را با هم برخواهم سنجید و

(دیدگاه زروان) با همین موضوع را صورتبندی کرده و آن را در قالب تمایز

کامیابی هر چارچوب نظری برای تحلیل و واشکافی مسائل برآمده در آن حوزه

مفهوم «من» و «نهاد» شرح داده ،بحث خود را به ارزیابی انتقادی دیدگاه گیدنز

را مورد داوری قرار خواهم داد.

متمرکز خواهم کرد و نقاط قوت و ضعف دیدگاهش برای توضیح این چالش
بنیادین را وارسی میکنم و دالیلی را شرح میدهم که بر آن مبنا دیدگاه
پیشنهادیام بر رویکرد گیدنز برتری دارد .یعنی این متن در بنیاد خود نقدی است

6
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در نگارش زبان پارسی هنجارین ادامه مییابد .برگرداندن  constitutionدر

دربارهی ترجمهی پارسی کتاب
ترجمهی پارسی کتاب در قالب متنی با حدود چهارصد صفحه حجم در

عنوان کتاب به «ساخت» ،ترجمهی ( perverse effectاثرات انحرافی یا با

قالب کتابی پیراسته به چاپ رسیده است .اما محتوای ترجمه جای چون و چرای

بسط معنایی ،پیامدهای ناخواسته) به «نتایج خودسر» 7،برابر نهادن constraint

بسیار دارد .مترجم محترم کتاب در بسیاری از موارد کلیدواژههایی بحثبرانگیز

(محدودیت ،الزام) به «فشار» 8،یا خطای فاحش ترجمهی concentration

و گاه آشکارا نادرست را برای ترجمهی کلمات مرسوم و جا افتادهی متن انگلیسی

( campاردوگاه کار اجباری) به «اردوگاه متمرکز» 9نمونههایی از این خطاها

به کار گرفته است ،که تالشاش را به نمونهای از ناکامی و نارسایی در امر ترجمه

هستند .نقل اشتباه نامهای خاص مشهور در علوم انسانی مثل تحریف اسم بکراک

تبدیل کرده است .در ترجمه طیفی وسیع از انواع خطاها و لغزشها یافت میشود

و باراتس به «باشراش و باراتز» 10،بیرمنگام به «برمینگم» 11و کوهن به کان 12و
سون تسه به سوتسو!

که از خطا در انتخاب برابرنهاد آغاز شده و تا تحریف و بدفهمی متن و اشکال

7

گیدنز.۴۴ :۱۳۹۶ ،

11

گیدنز.۳۰۲ :۱۳۹۶ ،

8

گیدنز.۱۴۱ :۱۳۹۶ ،

12

گیدنز.۲۲۴ :۱۳۹۶ ،

9

گیدنز.۱۱۳ :۱۳۹۶ ،

13

گیدنز.۲۲۱ :۱۳۹۶ ،

10

گیدنز.۴۵ :۱۳۹۶ ،
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متاسفانه کارساز و تندرست از آب در نیامده و نوشتار روان و روشن گیدنز را

در جاهایی هم روشن است که اشارههایی با ریزهکاریهای زبانشناسانه

به متنی پرگره و مبهم و سردرگم تبدیل کرده است.

در کار بوده ،مترجم منظور نویسنده را در نیافته و به جای انتخاب برابرنهادهایی
ملموس و روشن برای مخاطبان پارسیزبان ،اصل متن را کلمه به کلمه و نادرست
برگردانده که نتیجه دست و پا شکسته و ابتر از آب در آمده است.

14

محدودیت روششناسانه

در کنار اینها باید یا تحریف عبارتهای پارسی رایجی مثل نوبتگیری به

نخستین نقدی که بر روششناسی گیدنز وارد است ،به حریم و

نوبتبندی 15و خطاهای امالیی (مثل نوشتن شلوغ به شکل شلوق) 16را قید کرد.

دامنهایست که برای علم جامعهشناسی ترسیم میکند .گیدنز یک پیشداشت

همچنین استفاده از مترادفهایی نابهجا (مثال تطابق به جای سازگاری ،مقامیابی به

فلسفی محدود کننده و یک محدودیت خودخواسته را بر نظریههای جامعهشناسی

جای جایگیری ،مالقات به جای رویارویی و )...همراه است که به بدفهمی متن

سوار میکند و بر این مبنا به برداشتی از علم جامعهشناسی میرسد که امروز تا

و ابهام در معنای گزارهها دامن زده است .خالصه آن که ترجمهی پارسی کتاب

14

مثال در نقل اشارههای فروید به لغزشهای زبانی :گیدنز.۱۱۹ :۱۳۹۶ ،

15

گیدنز.۱۰۰ :۱۳۹۶ ،

16
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برداشت گیدنز دربارهی این که علم جامعهشناسی دانشگاهی امروز

حدود زیادی در فضاهای دانشگاهی پذیرفته شده است ،اما همچنان جای چون

پژوهش دربارهی ساز و کارهای جامعهی مدرن را در مرکز توجه خود دارد،

و چرای بسیار دارد.
حد و مرزی که گیدنز برای علم جامعهشناسی قایل است و در ابتدای

بیشک از زاویهی تاریخ علم درست است .یعنی شکلگیری علم جامعهشناسی

کتابش بر آن پافشاری میکند ،عبارت از است از شناسایی جوامع مدرن .از دید

اروپایی در اواخر قرن نوزدهم و نیمهی نخست قرن بیستم میالدی پیامدی و

گیدنز جامعهشناسی اصوال علم بررسی جوامع مدرن است و خارج از این دامنه

واکنشی روشنفکرانه بود به ظهور مدرنیته و این گزاره درست است که «سیر

موضوعیت ندارد 17.این موضع او بر کل ساختار نظریهی ساختاربندی چیره است

تحول» علم جامعهشناسی را معطوف به ظهور مدرنیته بدانیم .به همان ترتیبی که

و در کتاب مورد نظرمان هم چندین بار به آن باز میگردد و هر بار بدون اقامهی

سیر تحول دانش گاهشماری در ایران زمین بر شناسایی سال خورشیدی و

دلیلی مبسوط با اشارهای از روی آن میگذرد.

کارکردهای کشاورزانهاش متمرکز بوده ،و سیر تحول فیزیک مدرن بر پاسخگویی
به دو ناسازگاری بنیادین فیزیک کالسیک متمرکز بوده است .با این همه تعمیم

17
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این که گرانیگاه مفهومی در تاریخ شکلگیری یک علم چیزی خاص بوده باشد،

پیشداشت آن است که سپهر علوم انسانی به کلی با میدان علوم تجری متفاوت

بدان معنا نیست که آن علم لزوما محکوم به چسبیدن بدان باشد ،یا از گام نهادن

است و پدیدارهایی که این دو شاخه از علم وارسی میکنند ،به شکلی ذاتی و

به میدانی بیرون از آن منع شده باشد .به همان ترتیبی که کوشش برای تبدیل

جوهری با هم تفاوت دارند .این برداشت که در علوم انسانی امروزین هنجارین

دورههای چرخشی ماه و خورشید به رصد اباختران و شکلگیری نجوم جهان

و مرسوم هم هست ،ادامهی اندیشهای محسوب میشود که از مفهوم تفهم

باستان منتهی شد و علمی فراگیر دربارهی صورتهای فلکی و اختران را در ایران

( )verstehenدر آثار کانت برخاسته و مشهورترین روایت از آن را ماکس وبر

زمین پدید آورد ،فیزیک مدرن هم از مسئلهی تابش جسم سیاه و دوگانگی موج-

به دست داده است .هرچند پیش از او اندیشمندانی بزرگ مانند دیلتای و ویکو

ذرهای بودن نور گذر کرد و به مسائلی دیگر پرداخت و تصویری فراگیر دربارهی

صورتبندیهای فلسفی روشنی از آن به دست داده بودند و هگل در عمل غرقه

سطحی توصیفی از کلیت زیستجهان انسانی را به دست داد.

در تفسیری خاص از این مفهوم فلسفهی خود را پرداخته بود و در میان معاصران
وبر هم زیمل و برگسون دو روایت متفاوت دیگر را به دست داده بودند که در

جامعهشناسی نیز قاعدتا باید مسیری مشابه را طی کند و چنان که از

ضمن جاهایی همگرا نیز بودند.

نامش بر میآید به دانشی فراگیر و عمومی دربارهی سازمان یافتگی جوامع انسانی
بینجامد .دلیل مخالفت گیدنز با این گام ،به ظاهر بدیهی ،در پیشداشتی فلسفی

گیدنز بر مبنای این پیشداشت میگوید تاثیر بازتابی کنشگران انسانی در

ریشه دارد که که پیامد روششناسانهی مهمی را نیز به دنبال خواهد داشت .این

رفتاری که انجام میدهند ،دانش جامعهشناسی را از حالت یک علم عینی و تجربی
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بیرون میآورد و آن را به ساحتی متفاوت تبدیل میکند .رکنی که بر مبنای آن

همین جایگاه موقعیتی مناسب برای وارد کردن دیدگاهم به میدان است.

چنین نتیجهای گرفته میشود ،این حقیقت است که کنشگران انسانی بسته به دانش

چرا که نقد این موضع گیدنز به نظرم با رویکرد سیستمی مورد نظرم به استوارترین

و فهم خود از موقعیت خویش در انتخابهای رفتاری خود تجدید نظر میکنند و

شکل ممکن است .پیش از هرچیز باید به این نکته نگریست که آیا به راستی دو

در نتیجه پیکربندی نظریهها خود به خود به دگردیسی الگوهای رفتاریشان منتهی

ساحت متمایز از دانایی به نام علوم طبیعی و علوم انسانی داریم؟ که در یکیشان

میشود .این جلوهی جامعهشناختی از اصل عدم قطعیت به قدری در چشم گیدنز

عینیت و در دیگری ذهنیت حاکم باشد؟ مگر نه آن که امروز میدانیم که همهی

تعیین کننده است که او را از دستیابی به هر قانونمندی عینی و کالنی منصرف

مفاهیم به کار گرفته شده در علوم تجربی در نهایت صورتبندیای ذهنی دارند و

میکند و باعث میشود صریحا امکان دستیابی به قواعد عام جامعهشناسانه را

نظمهایی هستند که توسط اندامهای حسی آدمی تشخیص داده شده و توسط نظام

انکار کند .این موضع دست او را برای استفاده از روششناسی تلفیقی باز

عصبی-روانیاش رمزگذاری زبانی شدهاند؟ و از سوی دیگر مگر روشن نشده

میگذارد و یاریاش میدهد تا تعارضهای اصولی میان برنامههای پژوهشی

که پویایی نظامهای اجتماعی با ابزارهایی تجربی و مشاهدههایی عینی

متفاوت را نادیده بینگارد و از دستاوردهای همه استفاده کند ،بی آن که ضرورتی

رسیدگیپذیر است و میتوان گزارههایی تجربی دربارهشان صادر کرد و دربارهی

ببیند میان خاستگاههای متفاوت این طرحهای تحقیقی آشتیای برقرار کند یا از

راستی یا ناراستیشان آزمون طراحی کرد و به شکلی آماری یا درونکاوانه بدان

موضعی باالتر دربارهی کشمکشهایشان اعالم داوری کند.

پاسخ داد؟
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دیدگاه من در نخستین گام از این پیشداشتها با گیدنز به اختالف نظر

تغییر میدهند و گاه مشتقهایی سطحی از ساز و کارهای فیزیولوژیک بنیادیشان

بر میخورد .به نظر من هستی کلیتی یکپارچه و در هم تنیده است که ذهن ما آن

را ابداع میکنند .این نکته که علمی به نام داروسازی وجود دارد و مردم با

را به الیههای توصیفی متمایز و سطوح مشاهداتی جداگانه تفکیک میکند .این

خوردن دارو بیماریشان را درمان میکنند ،باعث نمیشود علم فیزیولوژی انسانی

بدان معناست که دستگاه شناسندهی ما سیستمی یکتا و یکپارچه است که برای

به امری ذهنی یا سست بنیاد تبدیل شود و باورهای متنوع مردمان دربارهی ماهیت

شناسایی هستیای یگانه و یکپارچه تکامل یافته است و این کار را با تمام

و ارزش خوراکهایی که میخورند ،باعث نمیشود علم تغذیه نتواند دربارهی

کاستیها و تقریبها و خطاها ،چندان موفق انجام میدهد که گونهی آدمیان در

کارکرد لولهی گوارششان اظهار نظر کند .به همین ترتیب علم جامعهشناسی قرار

این هستی تکامل یافته و بالیده و باقی مانده و به لحاظ فناورانه بر آن چیرگی

است الگوهای تکرار شونده و منظم رفتار جماعتهای انسانی را در شرایطی که

یافته است .از این رو درهم تنیدگی دانشهایی که به انسان مربوط میشوند ،مانند

این رفتارها از دانایی بازتابیشان تاثیر میپذیرند ،توصیف کند .نه آن که در برابر

آنچه که به سایر هستندهها مربوط میشود ،پیشداشتی طبیعیتر از باور به دو

این حقیقت بدیهی لنگ بیندازد و گوی و میدان را واگذار کند.

ساحت طبیعی /انسانی برای دانایی است .بدیهی است که مردمان در برابر مفهومها

از دید گیدنز تعمیم مفاهیم و قواعد که شالودهی نظریههای علمی را بر

و نظریههای جامعهشناسانه و روانشناسانه تغییر رفتار میدهند ،به همان شکلی که

میسازد و به آن قدرت تبیینی میبخشد در علم جامعهشناسی وجود ندارد .چرا

مردمان در برابر نوآوریهای فناورانه یا ابداع خوراکهای تازه نیز رفتار خود را

که اعتبار تجربه به خاطر تداخل منافع مشاهدهگران و گزارشگران همواره در
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علوم انسانی مشکوک است و نظریههای جامعهشناختی با سرعت به بخشی از

ترتیبی که نظریههای جامعهشناختی جوامع را دگرگون میسازد ،فیزیک و شیمی

راهبردهای عملیاتی جوامع برای سازماندهیشان تبدیل میشوند و از این رو

و پزشکی هم دنیای پیرامونی و ساز و کارهای زیستی مردمان را تغییر میدهد ،و

الگوهایی نامنتظره را در فراسوی صورتبندیهای علمی به جوامع تحمیل

در همهی این موارد هم ممکن است پیامدهایی نامنتظره و چرخشهایی محاسبه

اما این برداشت گیدنز دربارهی نظریهها درست نیست .کارکرد

نشده از فناوریها و دانشهای پشتیبانشان مشتق شود .یعنی این موارد نه ویژهی

تعمیمی مفاهیم همواره در فضایی پرابهام و مشکوک انجام میپذیرد که

علوم انسانی و جامعهشناسی است و نه خدشهای بر اعتبار و روایی نظریههای

سایهروشنی از منافع و خواستهای فردی و اجتماعی در آن وجود دارد .این امر

علمی محسوب میشود.

میکنند.

18

مایهی تمایز میان علوم طبیعی و انسانی نیست ،و ماهیت عام دانشهای معتبر

در واقع تفکیک محکم و بنیادینی که گیدنز میان علوم انسانی و طبیعی

انسانی را بر میسازد .علوم تجربی نیز درست مانند علوم انسانی به زایش

قایل است ،تداومی است از پیشداشتی افالطونی که به تمایز قاطع دنیای مادی

فناوریها و شیوههای دگرگون ساختن زیستجهان منتهی میشوند و به همان

ملموس و سپهر مثالهای معقول قایل بود .برداشتی که پیشتر نشان دادهام که از
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بدفهمی دوگانهی فلسفی زرتشتی گیتی و مینو ناشی شده بود و سیر تحول

هستند .بر این مبنا نه تنها جدایی دو ساحت علوم انسانی و طبیعی از هم را

اندیشهی اروپایی را به شدت تحت تاثیر قرار داد .همین دوگانگی بنیادین که در

نمیپذیرم ،که پیامد مهم روششناسانهاش ،که تفکیک روش علوم تجربی از علوم

خاستگاه ایرانیاش ماهیتی اخالقی داشت و سویهی هستیشناسانهاش به تداخل

انسانی است را هم ناروا میدانم و به وحدت روش معتقدم .یعنی چنین میاندیشم

گیتی و مینو میانجامید ،در متون افالطونی به دو عرصهی واگرای جدا و مستقل

که یک دانش فراگیر میانرشتهای با روششناسیای یگانه و منسجم و خودسازگار

تعبیر شد و بعدتر در سیر تحول مسیحیت به مدت هزار سال علوم الهی تغییرناپذیر

باید داشته باشیم که یافتههای رشتههای گوناگون دانش – اعم از انسانی یا

و معنوی را از علوم طبیعی آزمایشگاهی و تجربی متفاوت دانست .تفکیکی که

طبیعی -را با هم پیوند دهد و تصویری یکدست و منسجم و روشن از کلیت

دیلتای و ویکو بر آن پافشاری میکنند در این زمینه شکل گرفته است و هم نزد

زیستجهان به دست دهد .پیشاپیش هم میپذیریم که این تصویر با خطاهای

ایشان – و هم با طنین الهیاتی بیشتر نزد اشالیرماخر -بند ناف خود را با

تجربی ،تحریفهای ذهنی ،اشتباههای محاسباتی و ناسازگاریهای موضعیِ

پیشداشتهای فلسفی افالطونیاش حفظ کرده است.

منطقی دست به گریبان است .اما این خطاها همگی شکار شدنی و یافتنی و طرد
شدنی هستند ،بی آن که تمام شدنی باشند.

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

بر این مبنا تصویری که از علم جامعهشناسی به دست میآید یکسره با

میخیزد همواره در همهی علوم وجود دارند و بخشی از ماهیت جوهری دانایی

آنچه مورد نظر گیدنز است تفاوت دارد .جامعهشناسی شاخهای از دانش است
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که باید تمام اشکال پیکربندی زندگی اجتماعی انسان را در سراسر گسترهی تاریخ

نظریههای تحول یافته در دوران پیشامدرن به جامعهی مدرن نمیپردازند ،اما

و جغرافیاییاش وارسی کند و راهی بیابد تا کلیت آن را در قالب نظریهای کالن

انکار این که موضوعشان با جامعهشناسی تمایزی ذاتی دارد دست کم باید با

بفهمد و تبیین نماید .جامعهی مدرن موضوع دانش جامعهشناسی مدرن اروپایی

دادهها و منطقی پشتیبانی شود ،که در کار نیست و واژگونهاش زورآورتر

و گرانیگاه مفهومی تحول آن بوده است ،اما این بدان معنا نیست که اندیشیدن

مینماید.

دربارهی ماهیت جامعه به دوران اخیر و جامعهی غربی منحصر است .در طیفی

اختالف در پیشداشت مربوط به تداخل علوم انسانی و تجربی تنها به

بسیار وسیع از متون که به فرهنگها و تمدنهای متفاوت تعلق دارند و در دورانهای

رهایی موضوع علم جامعهشناسی نمیانجامد ،که اختالف نظر مهم دیگری را هم

تاریخی طوالنی تحول یافتهاند ،نظریههایی گاه پرداخته با مفهومسازیهایی گاه

در روش نتیجه میدهد ،و آن هم جستجوی قانونمندی است .گیدنز به خاطر عدم

دقیق شکل گرفتهاند که همین مسئلهی بنیادین یعنی ماهیت جامعهی انسانی و

قطعیتی که سخنش گذشت ،معتقد است علوم انسانی در کل قانونمند نیستند و

ساز و کارهای تحول آن را مورد توجه قرار میدهند .دست کم در ایران زمین

وجود قواعدی عام در جوامع انسانی را نیز انکار میکند .از دید او همهی

طیفی گسترده از متون را داریم که از کتیبههای هخامنشی تا عصر صفوی تداوم

نظریههایی که قانونی عام و کالن برای جوامع انسانی میجویند محکوم به

مییابند و نظریههایی چشمگیر دربارهی ماهیت قدرت و پیکربندی کارکردی

شکست هستند و اصوال جامعهشناسان باید از چنین سودایی دست بردارند و به

جامعه و مبانی نظم و کشمکش در آن را به دست میدهند .بدیهی است که این
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جستجوی نظمهای موضعی و به ویژه قواعد حاکم بر همحضوری در زمان-
مکانهای اجتماعی قناعت کنند.

هشدارهایی است که ما را در جستجوی قوانین عام فروتن و برای یافتن خطاهای

19

خویش هشیار میسازد.

دیدگاه سیستمی زروان که از آن موضع سخن میگویم ،در تمام
شاخههای دانایی جستجوی قواعد کالن را آماج میکند .چرا که اصوال دانایی
چیزی جز فرایند ردهبندی و دستهبندی دادهها و صورتبندی قاعدهمندیهای
میانشان نیست .این که فرایند طبقهبندی همیشه با مداخلهی ذهنیت پژوهشگر
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
نظامهای دانایی دست شست .این خطاها و عدم قطعیتها تنها زنهارها و
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او در نهایت از وعدهی آغازین خود عقبنشینی میکند و از بین این دو هماورد

ابهام در تعریف عاملیت
مهمترین نقدی که به دستگاه نظری گیدنز وارد است ،به تعریف او از

ساختار را بر میگزیند و در عمل عاملیت را مشتقی از آن قلمداد میکند .دلیل

انسان مربوط میشود .گیدنز به درستی صورتبندی دو کانون رقیبِ ساماندهنده

این نتیجهگیری آن است که او میکوشد با تعریف مجدد عاملیت و ساختار در

به جهان اجتماعی ،یعنی عاملیت و ساختار را محور اصلی نظریهپردازی در دانش

قالب پیکربندی اجتماعیِ زمان-مکان بر چالش نظری پیشاروی خویش غلبه کند.

جامعهشناسی دانسته است .همچنین به درستی تاکید کرده که نه عاملیت و نه

اما پیکربندی اجتماعی زمان-مکان بدان شکلی که در آثار گیدنز دیده میشود از

ساختار به تنهایی برای تبیین کلیت نظم اجتماعی بسنده نیستند .یعنی به رویکردی

جغرافیدانان و نظریهپردازان پساساختارگرایی برگرفته شده که از سویی به

بینابینی قایل است که در آن عاملیت و ساختار هریک موقعیتی تعریف شده و

اهمیت عاملیت قایل نبودهاند و از سوی دیگر مفهوم مکان را در الیهای کالن و

محدود داشته باشند و در ضمن استقاللشان هم حفظ شود.

گسترده مورد تحلیل قرار میدهند .گیدنز میکوشد با بهرهگیری از نظریهپردازان

تا اینجای کار رویکرد گیدنز و سوگیریهای نظریاش پذیرفتنی مینماید.

جامعهشناسی سطح خُرد به ویژه اروین گافمن الیهای موضعی و کوچک به این

اما وقتی کار به صورتبندی مفهوم عاملیت و ساختار میکشد ،و چگونگی

تفسیر جغرافیایی بیفزاید .اما در این کار ناکام میماند و در نهایت حاصل کارش

بازتعریف این دو در تناسب با هم مطرح میشود ،ابهامی در نظریهی او رخنه

آن است که عاملیت را با روشی پیچیدهتر ،و در لفافهی شعارهایی در هواداری

میکند .این ابهام از سویی نتیجهی شیفتگی گیدنز به مفهوم ساختار است .یعنی
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از اهمیت سوژهی انسانی ،به جلوهای زمان-مکانی شده از ساختار فرو میکاهد.

پذیرفته و در عمل مفاهیم و قالبهای نظری اصلی ایشان را در نظریهی خود

یعنی نظریهی او آماجی که در آغاز وعده کرده بود را برآورده نمیکند.

بازتولید کرده است.

ایراد روششناسی گیدنز آن است که چارچوب منسجمی برای

در واقع معتقدان به نوکارکردگرایی و نظریهی سیستمها چنان که لومان

مفهومسازی در اختیار ندارد و چنان که گفتیم امکان وجود چنین چارچوبی را

به درستی نقد کرده ،طرف ساختار را میگیرند و تمایل به تحویل کردن عاملیت

هم انکار میکند .به همین خاطر بسیاری از مفاهیمی را که به خدمت میگیرد از

به نظمهای نهادین دارند .با این همه نقد ایشان مستلزم برساختن نظریهای

نظریههای گوناگونی برخاستهاند که چارچوبها و بسترهای مفهومی متفاوت و گاه

نیرومندتر و منسجمتر از ایشان است ،که به شکلی میانرشتهای جایگاه عاملیت

متناقضی دارند و از این رو چفت و بست کردن مفهومهایشان بدون پشتوانهی

را محترم بشمارد و موقعیت آن را در برابر ساختارهای اجتماعی شفاف سازد.

یک دستگاه نظری مستقل فراگیرتر که معانی را به هم ترجمه کند ،ممکن نیست.

شیوهای که گیدنز در پیش گرفته این ضرورت را برآورده نمیکند .چون همان

در این میان گیدنز یکی از خشنتر جبههها را در برابر نوکارکردگرایان و

مفاهیم را برگرفته و با همان روشها در نهایت نتیجهی مشابهی را به نفع

نظریهپردازان سیستمی گشوده است و هر از چندی آرای ایشان را نقد و طرد

ساختارهای نهادی بازتولید کرده است ،و همهی آنچه بدان افزوده اعتراضها و

میکند .شاید از آن رو که بیش از همه از مفهومسازیهای همین گروه تاثیر

نقدهایی خرد و موضعی است که هرگز در قالب یک سرمشق نظری مستقل و
یک رویکرد انتقادی خودبنیاد انسجام پیدا نمیکند.
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در دیدگاه زروان که رویکرد نظری نگارنده است ،چنین نقدی انجام

در مدل زروان دوقطبی عاملیت و ساختار به خاطر بار مفهومی

گرفته و چنان ضرورتی برآورده شده است .دیدگاه زروان در واقع نظریهای برآمده

گیدنزیاش وا نهاده شده و به جای آن از دوقطبی «من» و «نهاد» استفاده میشود.

از نظریهی سیستمهای پیچیده است ،و از این رو دِین خود به این سرمشق نظری

در این مدل موضوع پژوهش که امر انسانی باشد در چهار الیهی سلسله مراتبی

را انکار نمیکند .با این همه این دستگاه نظری به ویژه با نقد نادیده انگاشته شدن

زیستی ،روانی ،اجتماعی و فرهنگی صورتبندی میشود .به این شکل که در هر

عاملیت در دستگاههای نظری نوکارکردها شکل گرفته و کوشش نیکالس لومان

الیه یک نظام پایهی تکاملی همچون سیستمی خودسازمانده ،خودزاینده و

برای فرو کاستن عاملیت به دو الیهی کنش و ارتباط را همزمان با طیفی وسیع از

خودارجاع در نظر گرفته میشود که یک متغیر مرکزی را در بطن رفتارهای

نظریهها نقد میکند .طیفی از رویکردها که تعینگرایی ساختاری نومارکسیستها

همافزای خود گنجانده است .به این ترتیب در چهار الیهی فراز (سر واژهی چهار

(در هر دو نسخهی پاریسیِ اقتصادی-سیاسی و فرانکفورتیِ فرهنگیاش) و

سطح زیستی-روانی-اجتماعی-فرهنگی) چهار سیستم (بدن -نظام شخصیتی-

رویکردهای دیگر (مثل ساختارگرایی کالسیک و سرمشق روانکاوانه) را مورد

نهاد-منش :با سرواژهی شبنم) را داریم که چهار متغیر بنیادین (بقا-لذت-قدرت-

نقد و واسازی و بازسازی قرار میدهد و در نهایت به دستگاه نظری میانرشتهای،

معنا :با سرواژهی قلبم) پویایی درونزادشان را سازماندهی میکنند.
«من» به مثابه سیستمی با مرزبندی و رفتار معین تنها زمانی معنا مییابد

منسجم و شفاف و روشنی میرسد که مفهومهایی دقیق و شفاف و رسیدگیپذیر

که در کلیت خود و در پیوند با همهی سطوح سلسله مراتبیاش نگریسته شود.

را به دست میدهد که با نظم منطقی چشمگیر با هم چفت و بست شدهاند.



سیمرغ/شمارهی شصت و چهارم /اسفند هزار و سیصد و نود و

یعنی تنها زمانی که دست کم چهار برش مشاهداتی به سطوح زیستی و روانی و

بیرقیب و شگفتانگیزش نادیده انگاشته میشود .پیامد این خطا آن است که

اجتماعی و فرهنگی من زده شود و سیستمهای پایهی هریک شناسایی و

توانایی فردی که امری وابسته به من است ،با قدرت که امری نهادی و مربوط به

صورتبندی شده باشند ،میتوان از این مفهوم با دقت سخن گفت .عاملیت مورد

سیستمهای اجتماعی است در هم تداخل میکنند و ابهامی در معنای قدرت را

نظر گیدنز از چنین دقتی برخوردار نیست و دلیلاش تا حدودی آن است ابهامی

ایجاد میکنند .به همین ترتیب با نادیده انگاشته شدنِ سطح روانی یا صورتبندی

در معناهای متصل به عاملیت وجود دارد و آن را به «من»ای تبدیل نمیکند که

ناقص و ناکارآمدِ آن (که یکسره زیر تاثیر مدل روانکاوانه است) تمایز میان

بتواند بر پای خود بایستد .گیدنز به کل مفهوم پیچیدگی را نادیده میانگارد ،که

شناسایی 20و خودآگاهی 21نادیده گرفته میشود و ارادهی آزاد که مهمترین متغیر

در نظریهپردازی دربارهی امور انسانی خطایی مهلک محسوب میشود .به همین

تعیین کنندهی سرشت «من» است ،پا در هوا رها میشود و در تصویر گیدنز از

خاطر است که عاملیت او در نهایت به زایدهای بر ساختار تبدیل میشود .چرا

عاملیت جایگاهی روشن به دست نمیآورد.

که مهمترین شاخص تمایز آن در سطوح سلسله مراتب سیستمی ،یعنی پیچیدگی

cognition

20

Self consciousness
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و مفاهیمی هم که به کار میگیرد مانند همهی مفهومسازیهای نظری دهههای
گذشته به شدت از نظریهی سیستمها تاثیر پذیرفته است.
گیدنز فصلی از کتاب خود را به نقد و رد رویکرد تکاملی در
جامعهشناسی اختصاص داده و مفاهیم برخاسته از آن را برای جامعهشناسی
ناکافی و مبهم و پیامدهای کاربست آن را خطیر و تهدید کننده دانسته است.
برداشت من از خواندن این بخشهای گفتارش آن بود که گیدنز با صورتبندیهای
نوین نظریهی تکاملی آشنا نیست و هرآنچه میگوید به تصویری ایستا و کمابیش

زهد نظری در ارتباط با سیستمهای تکاملی
گاه خودداری سرسختانهی گیدنز از بهرهگیری از مفاهیم نظریهی

نادرست از رویکرد تکاملی مربوط میشود که حتا در ارجاع به آرای

سیستمها و سرمشق تکاملی به نوعی زهد متعصبانه شباهت پیدا میکند .چون

کالسیکهای قدیمی هم چندان معتبر نمینماید .مفهوم انتخاب طبیعی یا سازگاری

دستگاه نظری گیدنز هم –علیرغم انکارهای شدید وی -مانند تمام نظریههای

که به خاطر همانگویانه بودن آماج حملهی گیدنز است ،درست مانند هر مفهوم

علمی امروزین در نهایت زیرشاخهای از سرمشق نظری تکاملی محسوب میشود،

بنیادین دیگری چنین است .درست به همان شکلی که مفهوم عاملیت و ساختار
هم در نظریهی گیدنز در نهایت همانگویانه هستند .اصوال همهی نظریههای توسعه
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یافته و نیرومند علمی –در هردوسوی شکاف مصنوعیِ میان علوم انسانی و

دستگاه نظری بسیار نیرومند محروم ساخته است .این محرومیت با کنارهگزینی

طبیعی -از مفهومهایی همانگویانه آغاز میشوند .خواه بیشینگی و عبورناپذیری

عمدی و تا حدودی وسواسگونهی گیدنز از نظریهی سیستمهای پیچیده تکمیل

سرعت نور در فیزیک نسبیت باشد ،یا گرانشی بودن نیروی گرانش در فیزیک

شده است .گیدنز به همین خاطر مفهوم بنیادیناش یعنی نظم یافتگی کنش متقابل

کالسیک ،و یا مفهوم مولکول در شیمی مدرن .آنچه که گیدنز در فصلی طوالنی

انسانی در زمان-مکان را با دقت و عینیت صورتبندی نمیکند .چرا که از سویی

از کتابش زیر تازیانهی نقد گرفته ،ویژگی مشترک همهی نظریهها از جملهی

سلسله مراتبی بودن این مفهوم و تمایز میان زمان-مکان زیستی و روانی و فرهنگی

نظریهی خود اوست .شکی نیست که بسیاری از نظریهپردازان مفهومسازیهای

و اجتماعی را در نمییابد ،و از سوی دیگر از ابزارهای نظری الزم برای تفکیک

تکاملی را سردستی و سادهاندیشانه و بیتوجه به پیچیدگیهایش به کار گرفتهاند،

بدن من از نظام شخصیتی من از نقشهای نهادی من ،و از منشهای فرهنگیای

اما این خطا –که خود گیدنز هم در آن سهیم است -به اعتبار اصل مفاهیم تکاملی

که من حاملاش است بهره نمیبرد .به همین خاطر بنیادیترین مسئلهی

خدشهای وارد نمیکند.

روششناسانه یعنی جستجو و یافتن متغیرهای مرکزی تعیین کنندهی رفتارهای

گیدنز به خاطر نادیده انگاشتن خصلت تکاملی نظامهای اجتماعی ،و

سیستمهای تکاملی را اصوال طرح نمیکند و نظریهاش در غیاب چنین طرحی به

ژرف و ذاتی پنداشتن شکاف میان نظامهای زیستشناختی و اجتماعی (که از

خوشههایی پراکنده از گمانهزنیها تبدیل میشود که گاه بسیار ارزشمند و عمیق

همان پیشفرض تمایز علوم طبیعی و انسانی ناشی شده) در عمل خود را از یک
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هستند ،اما تصویری منسجم و تعمیمپذیر از کلیت حیات اجتماعی انسان را به

دقت تعریف شود میتواند رفتار همهی نهادهای اجتماعی را محاسبهپذیر کند.

دست نمیدهند.

گیدنز مفهوم بقا را بی بحث و جستجو بدیهی میانگارد و در کتاب به تلویح

ناکامی گیدنز در این زمینه به ویژه در آنجا نمود مییابد که به تعریف

بحث دربارهاش را بیثمر و درازگویانه قلمداد میکند ،و مفهومهای بنیادین لذت

مفهومهایی کلیدی مانند قدرت نزدیک میشود .تعریف او از قدرت که به شکلی

و معنا را هم به کل نادیده میانگارد .به همین خاطر مفهومسازیهایش که گاه

همانگویانه بر اساس تولید و توزیع منابع برسازندهی قدرت استوار شده ،هم آن

درست هم هستند ،مبهم و ناکارآمد باقی میمانند .مثال مفهوم چرخهای بودن رفتار

ایرادِ همانگویانهی نهفته در مفهوم سازگاری را داراست ،و هم قدرت را به مثابه

نهادها در مکان-زمان را به ساز و کارهای خودزایندگی 23که در نظریهی سیستمها

متغیری مستقل و دقیق تعریف نمیکند .وفاداری گیدنز به مفهوم فضا-زمان و

به خوبی صورتبندی شده ،پیوند نمیزند و ابرچرخههایی که میتوان در این راستا

کوششاش برای به کار نبستن مفاهیم سیستمی و تکاملی باعث شده قدرت را

تشخیص دهد را نادیده باقی میگذارد.

در حاشیهی نظریهاش رها کند و از آن بگذرد 22.در حالی که اگر این مفهوم به

22

Autopoietic mechanisms
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در رویکرد زروان قدرت تنها در سطحی نهادی و در پیوند با سیستمهای
انسانی دارای ارتباط پایدار میان سه تن و بیشتر تعریف میشود ،و عبارت است
از حاصلضرب شمار گزینههای رفتاری مجاز پیشاروی سیستم ،در میانگین
احتمال تحقق آن گزینهای که سیستم برمیگزیند .این تعریف مفهوم ارتباطهای
دوگانه و سهگانهی زیمل را با مفهوم عام سیبرنتیکی از درجهی آزادی سیستم با
هم ترکیب میکند و مسئلهای که پارسونز و گیدنز به شکلهایی همگرا خواهان
صورتبندیاش هستند را با دقتی زیاد و توان عملیاتی باال تعیین میکند .این که
نقد مفهوم گیدنزی نهاد

گیدنز به چنین صورتبندیای نزدیک هم نشده بیش از آن که از طرح ناشدگی

گیدنز در مقام جامعهشناسی که در نهایت توضیح دادن رخدادهای

پرسش برخیزد ،از وسواس او برای پاسخ گفتن بدان با شیوهای خاص ناشی شده

اجتماعی را آماج کرده است ،برخی از بانفوذترین مفهومسازیهای دهههای

است.

گذشته را در جامعهشناسی کالن به دست داده است .با آن که این مفهومها در
دامنهای وسیع انتشار یافتهاند و از کتابهای نظری گرفته تا سخنرانیهای
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سیاستمداران میدانی برای بازتولید پیدا کردهاند ،همچنان نقصهایی جدی و مهم

کردن مقیاسها و روشن کردن زاویهی دید مشاهداتی ضرورت پیدا میکند و

را در خود حمل میکنند.

غیابش به خطایی روششناسانه تبدیل میشود.

مهمترین ایرادی که مفهومسازیهای گیدنز از رخدادهای سطح اجتماعی

گیدنز کوشیده عاملیت را همچون پیوندگاهی در نظر بگیرد که خواستها

را دستخوش ابهام و کاستی کرده ،نامشخص بودن میدانهای تعریف مفهوم است.

و انگیزههای فردی را با ضرورتهای نهادی و قواعد و هنجارهای جمعی چفت و

یعنی گیدنز چون به روش سیستمی قایل نیست ،سلسله مراتب پیچیدگی را در

بست میکند .او کوشیده از دو معنای مرسوم پارسونزی یعنی ارزش و هنجار

پدیدارهای مورد بررسیاش مورد توجه قرار نداده و از این رو دامنهای ناهمگون

پرهیز کند و به جای آن مفهوم قدرت را –به نظرم به شکلی نابسنده -در قالب

از رخدادهای مربوط به فضاهای متفاوت را در کنار هم گنجانده و در یک طبقهی

دو تعبیر تخصیص منابع و فرمان آمرانه رمزگذاری کرده است .عینیتی که در این

مفهومی جای داده است .نتیجهی این بیدقتی آن است که معناهای منسوب به

نظریهها مورد انتظار است از دید گیدنز با تاکید بر بستری از الگوهای رفتاری

کلیدواژههایی مانند نقش ،جایگاه ،جایگیری ،شأن و مشابه اینها با ابهام و آشفتگی

تکرار شونده ممکن میشود که در زمان-مکان گسترش مییابند .او در این شیوه

دست به گریبان هستند .این ایراد به ویژه زمانی تشدید میشود که گیدنز به

در واقع آرای هگرستراند دربارهی زمان-جغرافی را برگرفته و کوشیده آن را با

زیربنای مفهومی محبوبش یعنی مکان-زمان تکیه میکند .چرا که در اینجا شفاف

عاملیت پیوند بزند .به نظر من انجام چنین کاری بدون بهرهگیری از نظریهی
سیستمهای پیچیده ممکن نیست .هگرستراند خود از رویکرد سیستمی و مفاهیم
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وابسته به پیچیدگی بسیار تاثیر پذیرفته ،اما با نگاهی کالننگر و تا حدودی

و همچون امری نهادین و در پیوند با متغیر مرکزی قدرت تکامل مییابد .در مدل

پساساختارگرا نسبت به عاملیت انسانی بیتوجه بوده است .گیدنز اما بدون

زروان نقش دستورالعملی برای رفتار هدفمند است که قرار است از راه افزودن

بهرهگیری از مفاهیم نظریهی پیچیدگی –که برای چنین تلفیقی بسیار سودمند هم

بر قدرتِ نهادهای اجتماعی ،کلیت قلبم در کنشگر و اطرافیانش ر افزایش دهد.

هستند -کوشیده عاملیت را در زمینهی همین زمان-مکانهای سامان یافتهی

البته این هدف در بسیاری از موارد برآورده نمیشود و دلیل کژکارکرد نقش در

اجتماعی بازتعریف کند .نتیجه آن شده که طیفی گسترده از رخدادها که در مدل

سیستمهای نهادین به همین خاطر در دیدگاه زروان به پرسشی کلیدی و مهم

سیستمی زروان به سطوحی متفاوت از پیچیدگی تعلق دارند را در هم آمیخته و

تبدیل میشود که پاسخهایی تحلیلی را نیز در پی دارد .اما نکته در اینجاست که

به همین خاطر تصویری شفاف و روشن و رسیدگیپذیر از هیچ یک به دست

در این مدل آشکار میشود که نقش –یعنی مجموعهای از دستورالعملهای

نداده است.

هنجارین و عمومی برای «به کار انداختن» نهاد -همواره با شکلِ عملیاتی و

وقتی از نقش اجتماعیِ یک «من» سخن میگوییم ،در واقع یک پدیداری

اجراییِ تحقق یافتهاش در اکنون پیوند خورده است ،که این دومی را «نمایش»

سلسله مراتبی اشاره میکنیم که در سطوح متفاوتی از نظم گسترش یافته است.

مینامیم .در برابر نقشِ انتزاعی ،عام ،غیرشخصی و کالن ،نمایشی عینی ،دمدستی،

نقش اجتماعی در بطن خود امری جامعهشناختی است و بنابراین به سطح

خُرد و تعین یافته را داریم که همواره در جزئیات از آن برنامهی کالن انحراف

اجتماعی تحلیل سیستمیمان مربوط میشود .یعنی با نهادها پیوند برقرار میکند

پیدا میکند و در مقابل در هستهی مرکزیاش به الگوی رفتاری یاد شده و اهداف
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قدرتمدار نهادی آن وفادار باقی میماند .همنشینی و ترکیب نمایش و نقش در
سطح اجتماعی همواره با زیرسیستمهایی در سطوح دیگر سلسله مراتب پیچیدگی
(فراز) پیوند برقرار میکنند .نمایش همواره با راهبردهای لذت و خواست و نقش
همیشه با خودانگاره و نظام شناسایی در سطح روانی چفت و بست میشوند و
در الیهی فرهنگی هم زیرسیستمهای کالنی مانند اساطیر ،هنجارها و ارزشها،
اخالق ،و جهانبینی نظام عمومی رمزگذاری نمایش و نقش را تعیین میکنند و
معنای نهایی منسوب به دستاوردشان را مشخص میسازند .بدون نگریستن به این
الیهبندی سیستمیِ چرخهها تفسیر نظم حاکم بر نقشهای اجتماعی ممکن نیست و
محدودیت غربمدارانهی دیدگاه گیدنز

نمیتوان دریافت منها چرا به اجرای نقشهایی تکرار شونده و گاه بیحاصل تن

یکی از نقاط کلیدی فهم دیدگاه گیدنز ،توجه به این نکته است که او به

در میدهند و نهادها چگونه بر این مبنا ساختارهای خود را با کارکردهایی گاه

صراحت جامعهشناسی را علمی فاقد قدرت تعمیم میداند .یعنی پیشاپیش

پرخطا بازتولید میکنند.

میپذیرد که دایرهی این علم به جوامع مدرن مربوط میشود و در ضمن هیچ
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قانون عمومی و صورتبندی کالن تاریخیای را هم بر نمیتابد .گیدنز با آن که

تعلق خاطر دارند و گیدنز دامنهای بزرگ از چنین مخاطبانی را برای نظریهی خود

چنین موضع روششناسانهای را اتخاذ میکند ،در عمل از آن تخطی میکند و

فراهم آورده است.

مدام گزارههایی کالن را دربارهی کل تاریخ انسانی و یا جوامع غیرغربی و

از این رو بخش بزرگی از اظهار نظرهای گیدنز با پیشداشتهای اولیهاش

غیرمدرن صادر میکند .این خطا طبیعی و بدیهی است .چرا که اصوال آن

دربارهی روششناسی و ماهیت جامعهشناسی ناسازگار است ،و باید هم باشد

موضعگیری آغازین از وضعیت کمینهی علم جامعهشناسی است که ایراد دارد.

چون چنان که گفتیم آن پیشداشتها محدودیتی ناضروری و حد و مرزی بیفایده

به احتمال زیاد مخاطبان پرشمار گیدنز چندان به این که استادشان دربارهی

و پوچ را برای این علم ترسیم میکنند .اما این تخطی ضمنی از حد و مرزهای

موضوعی خاص و تکرار ناشدنی در دنیای مدرن چه نظرِ تعمیمناپذیری دارد،

یاد شده با نادیده انگاشتن تام و تمام همهی جوامع غیراروپایی غیرمدرن همراه

عالقهای ندارند .مخاطبان هر علمی و به ویژه آنان که خواهان راهبری عملیاتی

است .گیدنز در جای جای کتابش دربارهی پویایی پول و تحول نظامهای

کردارهایشان بر مبنای علم هستند ،به قواعد کالن و چارچوبهای مفهومی عام

اقتصادی 24،انواع جوامع انسانی و سیر تحولشان 25،و دربارهی کارکرد تضاد و
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تعارض در پویایی نهادهای اجتماعی 26سخن میگوید و در همهی این موارد

گئورگ زیمل گفته شده بود و محدودیتها و خطاهای ایدئولوژیک نگرش مارکسی

چنین مینماید که گویی مشغول به دست دادن تصویری عام و کالن از کلیت

را هم نداشت .گیدنز به عنوان مثال با تکرار سخن مارکس میگوید دگردیسی

جوامع انسانی است ،و نه فقط جوامع مدرن غربی ،و نه در قالب گزارههایی گذرا

ارتباط کاال-پول-کاال به پول-کاال-پول همان است که پول در مقام واسطهی

و فارغ از تعمیم و قاعدهسازی.

تبادل را مسخ میکند و پول به مثابه سرمایه را پدید میآورد .آنگاه با وفاداری به

برداشت گیدنز دربارهی این مفاهیم آشکارا در جریان خیره نگریستن به

همان سرمشق میگوید که چنین گذاری با ظهور مدرنیته آغاز شده و با کاپیتالیسم

جوامع مدرن غربی شکل گرفته است ،و به همین خاطر تعمیم آن به کلیت جوامع

پیوند خورده است .در حالی که چنین نیست .گذار یاد شده روندی تکاملی و پر

نادرست ،و در عین حال بر خالف زنهار آغازین گیدنز ،اجتنابناپذیر است .آنچه

فراز و نشیب بود که تاریخ تحول مفهوم پول را بر میسازد و قدمت و گستردگی

گیدنز زیر تاثیر مارکس دربارهی تحول اقتصاد پولی میگوید و آن را مانند وی

جغرافیاییاش بسیار از آنچه مورد نظر مارکس و گیدنز است بیشتر است .گذار

به دوران انقالب صنعتی مربوط میسازد ،پیشتر از گیدنز با عمقی بیشتر توسط

از پول در مقام واسطهی تبادل به پول نمادین در مقام سرمایه برای نخستین بار

26
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در دوران هخامنشی در ایران زمین تحقق یافت و این اندکی پس از پیدایش پول

نمونهی دیگری از این تعمیمهای خطای غربمدارانه آن که گیدنز جوامع

استاندهای بود که دولت پشتوانهاش را تضمین میکرد .یعنی بر خالف الگویی

انسانی را به سه ردهی جوامع قبیلهای ،جامعههای طبقهبندی شده و نظامهای

متاخر که اروپاییان در جریان انقالب صنعتی تجربه کردند ،تکامل مفهوم پول

سرمایهدار تقسیم میکند .ردهبندیای سه پلهای که با دعوی ضمنی تکامل یکی

بسیار بسیار پیشتر در تمدنی یکسره متفاوت همین روند را طی کرده بود ،هرچند

به دیگری همراه است و با اظهار نظر پیشین گیدنز دربارهی ناممکن بودن به دست

بدیهی است که به چیزی شبیه به انقالب صنعتی انگلستان منتهی نشده بود ،و

دادن قوانینی در تاریخ و مخالفتاش با تکاملی بودن تحول جوامع ،ناسازگار

پیامدش انقالب بسیار ریشهدار و بنیادین نظمهای سیاسی و اقتصادی بود که

مینماید .اما گذشته از این ناهمسازی درونی ،این برداشت نادرست هم هست.

ظهور «دولت» به معنای دقیق کلمه را در تاریخ جوامع انسانی رقم زد .تحول

معلوم نیست گیدنز بر چه اساسی این طبقهبندی را انجام داده ،و متغیرهایی که با

مشابهی در مفهوم پول را در دوران قرون میانه در چین میبینیم که با چاپ

تکیه بر سازماندهی مکان-زمان بر میشمارد مبهم و ناکارساز هستند و تفکیک

اسکناس همراه است و شکلی نمادین شده از همین تحول پول به سرمایه را به

میان این سه نوع جامعه و محدود بودن همهی جوامع به یکی از این سه را توجیه

خوبی نشان میدهد .هرچند بر خالف الگوی ایرانی که مبتنی بر بازرگانی و تبادل

نمیکند .در واقع متغیر بنیادینی که گیدنز در اینجا نادیده میگیرد و بر تفسیر

کاال و پول بود ،خصلتی تجاری نداشت و بیشتر در بافتی دیوانساالرانه تعریف

خودش هم سایه افکنده ،پیچیدگی است.

میشد.
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جامعهی غربی ردهبندی میکردند و بسته به دوری و نزدیکی با آن انواعی (و
معموال سه نوع!) جامعه را از هم تفکیک میکردند .اگر با متغیری عینی مانند
پیچیدگی به جوامع انسانی بنگریم ،میبینیم که تنوع این جوامع بیش از آن است
که ادعا شده است .جوامع انسانی از نظر سطح پیچیدگی چند پلهی بزرگ تکاملی
دارند که با انباشت نظم به هم گذر میکنند ،و اینها عبارتند از سبک زندگی
گردآوری-شکار به استقرار اولیه ،به یکجانشینی روستایی باستانی ،به نظم
دولتشهری کهن ،به جوامع دارای کشاورزی پیشرفته و به دولتهای بزرگ فراگیر،
و در نهایت جوامع مدرن .همهی موجهای یاد شده به جز آخری خارج از اروپا
تکامل یافته و سیر اصلی دگرگونیشان را هم در بیرون از قلمرو جغرافیایی غرب
آنچه گیدنز در مدل سه مرحلهایاش از تحول جوامع به دست داده در

سپری کردهاند .جالب آن که بدنهی این گذارها یعنی گذار از گردآوری-شکار

واقع بازتولید همان برداشتهای انسانشناسان ابتدای قرن بیستم است که در عین

به یکجانشینی و انقالب شهرنشینی و گذار به جامعهی کشاورز پیشرفته همگی و

پایبندی به نوعی نسبیگرایی فرهنگی ،جوامع انسانی را با غایت فرض کردن

ظهور اولین دولتهای گسترده همگی برای نخستین بار در ایران زمین تکامل
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یافتهاند و هریک دامنهی تاثیر و دوام و اثربخشی جهانی چشمگیرتری از تمدن

گوناگون تحت تاثیر قرار داد .اما جوامع کوچکرد موازی با شهرنشینان تکامل

مدرن داشتهاند که تنها سه قرن از ظهورش میگذرد و پیامدهایش هنوز جای

یافته و بخشی همنشین و گاه متداخل با آن بودهاند و نظم خطی و تاریخیای که

بحث و چند و چون دارند.

گیدنز از تبدیل یکی به دیگری سراغ میدهد ،وجود نداشته و از نگاهی
غربگرایانه و سادهساز حکایت میکند.

گذشته از این نظمهای افزایشیابنده که با روندی تکاملی همراه است،
طیفی وسیع از جوامع گوناگون دیگر را هم میبینیم که ردهبندی کردنشان زیر

خالصه آن که محدودیت چشمگیری در نظریهپردازی گیدنز دیده میشود

یک برچسب دشوار است .یعنی قدری دشوار است سبک زندگی اسکیموها و

و آن هم از خیره نگریستن به جامعهی اروپایی طی سه قرن گذشته ناشی شده

بومیان کونگ در کاالهاری را یکسان قلمداد کنیم ،هرچند میدانیم که هردو از

است ،و تعمیمهایی که باید در هر نظریهی استواری انجام شود ،اما در نگرش

گردآوری-شکار مشتق شده و از نظر سطح پیچیدگی دنبالهی آن محسوب

گیدنزی بر خالف ادعاهای فروتنانهی آغازیناش به شکلی نااستوار انجام

میشوند .دست کم در یک موردِ مهم یعنی آنچه گیدنز زیر نام جوامع قبیلهای

میپذیرد.

ردهبندی کرده ،با نظم اجتماعی قبایل کوچگرد سر و کار داریم که آن هم برای
نخستین بار همزمان با رام شدن اسب در میان جوامع آریایی باستانی شکل گرفت
و بخش مهمی از تاریخ جهان را با توسعه و وامگیری این سبک در سرزمینهای
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