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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است کتابی که در دست دارید هدیه

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استاستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعالم نمایید  (sherwin_vakili@مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده که مایل هستید

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

توانید ها میو فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 دیباچه

شک یکی از مهمترین نقاط چرخش فناورانه استفاده از آن بیهای مجازی و فراگیر شدنِ پیدایش شبکه 

در دوران معاصر ماست. به احتمال زیاد هیچ کشوری در جهان به قدر ایران از پیدایش این فناوری تاثیر 

های مجازی و به ویژه رخنامه نپذیرفته است. ایرانیان در زمانی بسیار کوتاه راه و چاه استفاده از شبکه

(Facebook )شان و ضریب نفوذ اینترنت در کشور با گستردگی و تلگرام را آموختند، با توجه به جمعیت

کننده به استفاده از آن روی آوردند و برای نخستین بار از آن برای سازماندهی حرکتهای  ای خیرهو دامنه

 جمعی و جنبشهای سیاسی بهره جستند. 

افزار در ایران ال به نخستین نسل از کاربران این نرمدر واقع احتمامن خیلی زود به رخنامه پیوستم. 

( تمرینی Orcutی اورکوت )مان در شبکهتعلق دارم. دلیلش هم آن بود که کمی پیش از رونق آن با دوستان

کرده بودیم و وقتی رخنامه آمد به سرعت به آن پیوستیم. با این همه سر و کله زدن با دوستان در این فضا 

خودم تقریبا هیچ چیزی روی  1392تا سال خواست که من در اختیار نداشتم. از این رو ای میوقت و حوصله

کسهایم یا خبرهای مربوط به کالسهایم را با بقیه ام بیشتر پاتوق دوستانی بود که عنوشتم. صفحهام نمیصفحه

شد. گذشته از ای که در حوالی زمان زادروزم بسامدش بیشتر میشدند، و البته ابراز مهر و دوستیشریک می

گذاشتم و نه درخواست کردم و یادداشتی پایش میی کسی را پسند مینوشتم، نه نوشتهآن که هیچ چیز نمی

انگیز است که چطور همچنان شمار دوستانم زیاد فرستادم. از این رو برایم شگفتدوستی برای کسی می

 شد.می
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رسیده بود که در آن دوران تن  681 بر رخنامه به شمار دوستانم (.م2009) 1388در ابتدای سال 

ام غیرفعال بود. تا پایان این سال شمار دوستان من شد. به ویژه که اصوال صفحهعددی چشمگیر محسوب می

 1023.م( دو برابر شد و 2011) 1390این عده طی سال  افزوده شدند.بدان تن  369از هزار تن عبور کرد و 

ام اندیشیدم و تا یکسال اواخر همین سال به فعال کردن صفحه تن دیگر به جمعیت یارانم پیوستند. آنگاه در

شدم. با آن که این فعالیت ای را با دوستانم سهیم میبعد تنها خبرهایی شخصی و گاه چند بیت شعر یا جمله

همچنان بسیار اندک بود، تا این تاریخ شمار دوستانم از سه هزار تن گذر کرده بود. آنگاه  1391تا پایان سال 

هایم بهره ای برای انتشار آرا و اندیشهتر به رخنامه نگریستم و از آن همچون رسانهقدری جدی 1392از سال 

 جستم. 

ی رخنامه را روزی در یک مجموعه گردآوری کنم از این فکر که یادداشتها و نوشتارهای پراکنده

نوشتم فراهم آوردم و جُنگِ رخنامه بر میای از آنچه در رخنامه ابتدای کار در ذهنم بود. برای همین بایگانی

ام را خواهید خواند. ها، تنها بخشی از آنچه که بر رخنامه منتشر کردهآن مبنا پدید آمده است. در این جنگ

ام و تنها عکسها اخبار و مطالبی گذرا و آنچه که وابسته به موقعیت معنا داشته را از این مجموعه حذف کرده

ام. در برخی ایی که شاید مستقل از زمان و زمینه برای خواننده جالب باشد را باقی گذاشتههو مطالب و اشاره

 ام. گرفته و ارزش نقل کردن داشته، آن را نیز در متن گنجاندهجاها که بحثی با دوستان در می
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30/9/1390 
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18/10/1390 

 

 برف

 ی پروینخوش نشستی به خوشه   برفِ مغرورِ اوج نشین

 هم فرازت چو شعرِ شورآیین  هم فرودت سماعی آهنگین

 ی کینتو کجا و کجا کجاوه   داندکاج قدرِ خلعتت نمی

  کشی بر حریم ظلمت کینمی   ای از بلور ایزدوارپرده

 سوگ سردی به شهر رنج آجین  کشی با سپید رخسارتمی

 شدی پایینپای کوبان چو می  دیدمت آن سپیده دم، در کوه

 شد میان بام و زمینآب می  هایت ز شرم این پستیدانه
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19/11/1390 
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20/12/1390 

 

 مترسک!شعری در سوگ 

 

 توتم زرد باغبان، گوش سپار اندکى  پیکر پوک خشمگین، پرچم پوچ کودکى

 تلخى صفراى حسد بسته رسوب آهکى هر رگ سختِ قامتت سوخته در تب طمع 

  

 ى آغوش کمانگرمى طرز رفتنت، خدعه  خلعت زشت قدرتت، بخشش خان باغبان 

 ارزشت، به قدر ترس آسمانى ارج و پایه  ات، الف کجى ز ادعاقامت سروگونه 

  

 حرص سیاه دشتبان، رخت تو و لباس تو  پرندگان باغ را، بهره نه جز هراس تو 

 ى ناسپاس توخو، طعنهى پاى چوبسایه  هابغض و حسد، دروغ را کرده نثار بال 

  

 کسى، مگر یکىمانده در انبوه سکون، هیچ خلوت دشت و راغ بین، کوچ رخ چکاوکى 

 تا دم واپسین اگر، همچو کنون مترسکى  گُسارِ کامجویچاره بمان، ترسکس و ببى 
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1/1/1391 

 

 ای در تایلندشادباش نوروزی از جزیره

 این خجسته سال نو بر مهرِ یاران باد شاد  شاد بادا، شاد بادا، شاد بادا، شاد باد

 ایستاد کوهساری خوش خرامید و کنارم  در دل اقلیم پنجم، دورتر، آنسوی شرق

 خاک از شب بارور، وز روز خندان بامداد  آسمان یشمی کبود و نیلگون دریا، بلور

 سال چون ماری سپید انداخت فلس و بَرّه زاد گردش برج دو ماهی جوشنی از موج ساخت

 بر نشسته مهرِ بغ بر تختگاه زامیاد  دیو سان وقتِ کرانمند عاقبت شد واژگون

 خواند در گوشم به راز و فاش در پیشم نهاد  صبحدم بشنو آن خرم پیامی کآن سروش

 گفت این دریا گواه و گفت آن اختر، نماد گفت زاین سال خجسته، بس شگفت آید پدید

 نوبت نکبت شود آخر، بدار این مژده یاد  واپسین روز از تباهی سالها چون می رود 

 شاد باد عصر زرین گلِ خورشید آید،  گردش نیلوفرِ ناهید چون تکمیل شد
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31/1/1391 

 

ی کشور ایران به اطراف خودمان را تبریک و تهنیت انگیز هندوچین، بازگشت پیروزمندانهبعد از سفر هیجان

 گوییم! )ستاد تاکید بر نسبیت حرکت(می
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23/2/1391 

 

 در آز و در نیاز که جویند مال هیچ  تودهْ هیچکس که دارند حالِ هیچیک 

 رویای پرفریب، ز وهم خیالِ هیچ  پزندگونه خفته و بیهوده میکابوس

 یک کبریا جواب، برای سوالِ هیچ   شان نبود، مگر بازگفتِ پوچکنکاش
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2۵/2/1391 

 

 دهی...جواب شاگردان ناسپاس را نمیگفتند چرا پیشکش به یاران و دوستانی که می

 

 ای کآن فریب و بهتان استقصه  این شنیدم ز دادخواهی دوش

 در جواب کسی که نادان است  گفت شاید که پاسخی گویی 

 مایه بر حکیمان استنذرِ دون گفتمش غم مخور که رشک و حسد

 داستان، آری، حکایت آن است ی کاخی دلقک است و خواجهقصه

  سرخوش از دلقک  است و خندان است  خواجه با بانوان نشسته قعر حرم 

 جایگاه قلندران به بستان است   رند و مغ را چه کار با ایشان؟

 بوی سوزش از آن نمایان است  آن که از دانش و هنر هراسیده

 هاش جمله اینسان است...پارگی  پاره کرده حجاب شرم و ادب

 قصدشان ز رقص، جلب چشمان است ی پستیلهخیره منگر به اهل این قب

 حرف مفت این روزها فراوان است  وقت را خوش شمار و ایمن باش
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3/3/1391 

را با تمام ی زروان دیگر شکی ندارم که خواجه عبداهلل انصاری هم در دوران خودش چیزی شبیه به دوره

مان توجه کنید و نگاهی اش طراحی کرده است. به شکاف تاریخی نهصد سالهعناصر آموزشی بازیگوشانه

 زده شوید...بندم از سازماندهی مطالب شگفتشرط می«. صد میدان»بیندازید به کتاب 
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21/3/1391 

 

 ... و آن عفریت کلیددار دوزخ را مالِک خوانند. )تفسیر سورآبادی(

 

 دیوِ کژخواهِ دیرینه، مالک خان  زد شبیخون دوباره بر دلِ یار

 شد هواری به چشم و سینه مالک خان  ی گوشزمزمه ساخت زیر الله

 کاشت در سینه بذر کینه مالک خان «که باید آن را داشت»کرد وسوسه 

 تیره شد خون زآفرینِ مالک خان  اش افشُردقلب عاشق به پنجه

 خواند شعر از هزینه مالک خان  سودها را شمرد و جدول ساخت

 ی دسترنج و پینه، مالک خانقصه  رد شد رنگ رخ ز رنج قیاسخُ

 وای و زنهار، زاین زمینه، مالک خان   رفت مِهر مِهین ز چشم و نگاه
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10/4/1391 

 

ای که در سطح روانی «من»مانند هر روزِ تاریخ دیرپای ما، پرسش این است که در میان امروز نیز 

کشمکش قدیمی و دایمی  توان آشتی برقرار ساخت؟مستقر در سطح اجتماعی، چگونه می« نهاد»مقیم است و 

نِ عصرِ ایست که ما زادِگاهای برخاسته از سطح خرد و کالن، و تعارض عاملیت و ساختار، مسئلهسیستم

ها در سازمانها، نیک دریافته و با گوشت و خون خود یافتگانِ دوران مسخ مناستبداد نهادها و ما پرورش

جویی، چند وقتی است ایم. با این وجود، و شاید به دنبال همین سابقه و به خاطر همین سلطهاش کردهحس

لتد. غپاشد و رو به انحطاط و تباهی فرو میمیمان فرو ی ایرانی یکایک در برابر چشمانهکه نهادهای جامع

کار این زوال ابتدا با نهادهای سیاسی و نظامی شروع شد و حاال بعد از فروپاشی نهادهای آموزشی و دینی، 

خودِ خانواده یعنی کهنترین و پایدارترین نهاد است که ناپایدار گشته و در شرف سقوط است. در این شرایط 

ایست که در هاست که نهادهایی نو بیافرینند. این قاعدهی منوب سیستمی است، بر عهدهبحرانی که همانا آش

هایی که آزاد کنند و این بختی است برای منموقعیت آشوب، متغیرهای سطح خرد نظامهای کالن را تعیین می

شند، امکان بازسازی خواه اگر که خود بدین دلیل منهدم و ویران نشده بای نهادهایی کهن و تمامیتاز سیطره

 ی ایرانی آینده و پیکربندیتر و کارآمدتر را دارند. نهادهایی که بافت احتماعی جامعهو باززایی نهادهایی انسانی

گیرد و این بار امانتی تاریخی است که بر های بعدی بر مبنای آن شکل میهنجارهای تمدن ایرانی در دوره

 نهاده شده است...های ایرانیِ اینجا و اکنون دوش من
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11/4/1391 

 

 نهایتى تنیده به تار و پود پیرهنم چونان   بر غرور حجم تنم هسخت شکست هجوم بادِ

 اینک افق گشوده به پیشواز آمدنم    ستاره داشتطعمِ آغوشى از غروب که  

 منَکَچندان نبود که کند ز پایه ریشه    رید قد درختسیل دروغ آدمیان که بُ 

 سزاست به جنگل سبزت سرى دوباره زنم    کوه بلند ،از این تراکم پستى دلم گرفته 

 ببین دوباره به قلبت چه سان نشسته منم   نشین به اوج درختان پگاه و قصه بگو
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17/4/1391  

 که افغان بود...برادرم را زدند، چون 

 

 شرمِ گرم و نمناک است، اشک تیر ماهِ بارانی  سان آرم؟ عفو کن، ای غریب افغانیات چهپوزش

 تندری شد به داغِ افالکی، غرشی شد به قلبِ توفانی   بغض و نبض اندوهت در افق گسست ابری

 ام به مهمانیکه آمدی خانه ات آن زمانیدر خمِ پشت   ی پر از اشکتام قصهدرد دل نکن، بابا، خوانده

 دانیبینی، وضع ما را که میروز ما را که می  این ستمهای تلخ را گردون بر همه مردمان برافکنده

 زود باشد که رخت بر بندد رسم نفرین این انیرانی  افتد، تشت رسوای ظلمشان از بام زود بینم که می

 وطن بینی، عاقبت قومهای ایرانیشاید آن گاه هم  یسخن بینترک و کُرد و پشتون را، شاید آن روز هم
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24/4/1391 

 ای در برمه....شناوری بر فراز دریاچه
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26/4/1391 

 

 ای در برمه:ی شناوری بر فراز دریاچهاسنادی جدید درباره

بینید حدسهایتان )فتوشاپ، فتوفارت، جادوگری، موازی بودن دوربین، نگفتن حقیقت و...( همان طور که می

 چهارزانو برایتان نوشته بودم...ی نادرست بود و قضیه همان بود که طبق قضیه
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31/4/1391 

ها را به حساب کند. زمخت بودن مجسمهام است که امیدوارم ادامه پیدا بازیی گِلاینها دستاورد اولین تجربه

توانید جزئیات بیشتری را شود که میها به طرح پخمستان مربوط میناشی و مبتدی بودنم بگذارید. سردیس

 های تخیلی مربوط به آن مشارکت کنید.ی آفرینش شخصیتاش در گروه سیمرغ ببینید و دربارهدرباره
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7/۵/1391 

 

 ها و سرهاخندید زخم گلگون، بر سینه   ى سپرهاآویخت موج آهن بر رخنه

 ى نظرهاهنگامه ،کآشوب ساخت بنیاد   چون و چراى پرسش ،آنقدر فتنه آشفت 

 باک تا بتازند، در دشتِ نیشترهابى    گُردان پارسى را، از من ببر پیامى 

 رهااثى شکستند در عرصهنیرنگ مى   هاى گستاخ، جنگاوران نورندآیینه 

 بر جنگجوى تنها ؛ریدابَ ،این مژده بر   چهرگان شکستندضحاک دیوخو را جم 

 ها و نرهاهم پیر و هم جوانان، مادینه   ردیاران راست خو را، زروان نگاه دا 

 ى نبرد استمایهنفهمیدن تقارن، بُ

 ها«اگر»ترین «اما»قطعیت شک است این، 
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14/۵/1391 

 

مهم از دید زروانی، و هم شاید اگر های نامه درست کنیم. هم جدی برای کلیدواژهدوستان، در فکرم یک واژه

گیرم و اگر دوست دارید در بحث شرکت دست دهد، به طنز. باقی ماجرا را به تدریج در گروه سیمرغ پی می

 اینک فتح بابی در این مورد با الهام از اوضاع زمانه: کنید، به آنجا مراجعه کنید.

ه در ساختار از چیزی محتوا، قالب و چارچوبِ فاقد اندرون و مفهوم، فُرمِ بی معنا، چیزی کدروغ: شکلِ بی

 نهفته در دیگر تقلید کند، اما کارکرد آن را نداشته باشد؛ آنچه که راست را بازنمایی کند، اما در تثبیت هستیِ

 راستی ناکام بماند...

ی خویش را با ارجاع و تکیه بر مفاهیم متافیزیکی برتر و زیباتر نمایاندن، استفاده از مراجع ریا: خودانگاره

 تقدس برای توجیه رفتارهای نامقدس، پنهان کردنِ پستی زیر پوشش نمادهای معتبرِ و متونِ هنجارین...
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18/۵/1391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/۵/139۵ 
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22/۵/1391 

را تلخ کرده است. دوستانی که قصد  ی آذربایجان و کشته شدن مردم کام همهدرود بر دوستان. خبر زمین لرزه

موسسه خورشید تماس بگیرند. ایشان از طرف  )...(یاری رساندن به زلزله زدگان را دارند، با خانم ساسانی 

ی قابل اعتماد هم ارتباط و سازمان خیریه ها هستند و با چندین تشکیل مردم نهادرسانیمسئول هماهنگی یاری

دهند. اگر اند که وقتی مستقر شدند، اطالع مینزدیک دارند. گروهی از دوستان به سمت منطقه حرکت کرده

 بتوانند میزبان یاریگران دیگر باشند، خبرتان خواهم کرد.
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23/۵/139۵ 

کنند، برای هماهنگی با دیگران و انتخاب دوستانی که کاروانی را از شهرستانها به سوی آذربایجان راهبری می

هماهنگ کنند. ورود )...( ای بهترین محل برای توزیع کمکها، پیش از راه افتادن با دوست عزیزم بابک مغازه

تواند در این مورد نیز کمک کند. در ضمن به گروههای میبه برخی از مناطق نیاز به مجوز فرمانداری دارد و او 

کوهنورد که بتوانند چند کیلومتر مسیرهای زمینی را پیاده طی کنند و اجناس ضروری را با کوله به روستاهای 

دور افتاده برسانند، نیاز داریم. داوطلبان گروهی چند نفره را تشکیل دهند و به بابک عزیز خبر دهند تا نشانی 

 های الزم در اختیارشان قرار گیرد.ستاهای نیازمند و راهنماییرو

 

بامداد فردا یک کاروان با راهبری دوستانمان اهورا پارسا، امیرحسین ماحوزی و پویان مقدم با کمکهای 

هایتان سریعتر به دست نیازمندان برسد، خواهید یاریکنند. اگر میگردآوری شده به سوی ورزگان حرکت می

بندی هایی به ازای هر خانوار بستهمشب اقدام کنید. در ضمن قرار است اقالم گردآوری شده در بستههمین ا

بندی اجناس امشب توانند برای کمک در بستهتر صورت گیرد. یاران و دوستان میشان راحتشوند تا توزیع

ادن اجناس و یاری در شب به بعد به آموزشگاه موسیقی زروان بروند. لطفا برای تحویل د 10از ساعت 

 بندی حتما با آقای پارسا تماس بگیرید و با ایشان هماهنگ باشید.بسته
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24/۵/1391 

بر برای رساندن آذوقه به ی کولهدوستان کوهنوردم خسته نباشند! خبر رسیده که نیاز به گروههای پیاده

فراهم آمده و دکتر حمیدی فرد عزیز اعالم روستاهای دور افتاده از میان رفته است. آمبوالنسی شاسی بلند 

 کنم.ی روستاها در دسترس هستند. اگر باز نیازی پیش آید خبرتان میکرده که فعال همه

 

گروه یارانمان )پارسا، ماحوزی، مقدم( ساعتی پیش به سمت آذربایجان حرکت کردند. یک خبر برای دوستانی 

آموزشگاه موسیقی  -که همچنان تمایل به ارسال کمکهایشان را دارند، این که دومین کاروان موسسه خورشید

تان شان در کامیون سخت به یاریکند. برای بسته بندی کاالها و بارگیریحرکت می 9روان امشب ساعت ز

یا اگر در دسترس -( )...(هایتان با آقای پارسا نیاز داریم. لطفا برای یاری در این زمینه یا تحویل دادن کمک

 بعد در محل حضور یابید. به 1۵ت ساعهماهنگ شوید و امروز از  -)...(نبود با دفتر آموزشگاه زروان 

تان گرم و دلتان دریغ را نداشتم. دم همهدوستان، راستش در ابتدای کار انتظار این همه همت و همیاری بی

 مان رو به کاستی باد...مردم تان و غمخوش و غم
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2۵/۵/1391 

ی های موثر و نیکوکارانهیاری دوستان، راستش من از حاال نگران آن هستم که چند ماه بعد موج همدردی و

مان فروکش کند و مردم روستاهای آسیب دیده با آغاز فصل سرما بی سرپناه باقی بمانند. لطفا از وطنانهم

ها نیز تدبیری زدگان بسیج شده، برای ساماندهی اسکان و بازسازی خانهحاال که منابع برای یاری به زلزله

 بیندیشید.
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26/۵/1391 

یاران و همراهان، خبردار باشید که کار رساندن ملزومات پایه به تمام روستاهای ورزگان با موفقیت به انجام 

رسیده است. اما نیاز به نیروی انسانی )ترجیحا پزشک پرستار یا افراد آشنا با کمکهای اولیه( همچنان وجود 

م است با نیروهای تازه نفس جانشین شوند. شوند و الزدارد، چون تیمهای مستقر در محل به تدریج خسته می

تماس بگیرند. اگر  )...(فرد توانند برای چند روز در محل باقی بمانند، با دکتر حمیدیلطفا داوطلبانی که می

قصد خریداری کاال را برای زلزله زدگان دارید، تا امشب دست نگه دارید تا فهرست دقیق کاالهای مورد نیاز 

 را اعالم کنیم.
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27/۵/1391 

ی امدادرسانی به زلزله زدگان باالخره به پایان رسید و دوستان و یاران، شادمانم به اطالعتان برسانم که مرحله

اند. لطفا از فرستادن در حال حاضر تمام روستاهای زلزله زده به شکلی مناسب کمکهای مردمی را دریافت کرده

از اجناس و اقالم در آمورشگاه زروان باقی مانده که برای کاالهای بیشتر خودداری کنید. همچنان بخشی 

توانید برای یاری در تان نیازمندیم. فردا از ساعت یک بعد از ظهر به بعد میشان به یاریبندی و ارسالبسته

 زنگ سوم( مراجعه کنید. -55پالک -خیابان اورامان-این کار به آموزشگاه )خیابان مطهری
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27/۵/1391 

 

رسان مردمی از استانهای ای که مسئولیت هماهنگی گروههای یاریو یاران، دوست خوبم بابک مغازه دوستان

ی گذشته موفق به ساماندهی کمپ مشترکی برای امدادگران شده که گوناگون را بر عهده داشت، طی دو هفته

ران، استان مرکزی، ی میان اهر و ورزگان مستقر است و گروههای گوناگون از تهدر حال حاضر در جاده

ی امدادرسانی، همین البرز، یزد، اردبیل، همدان، اصفهان و تبریز در آن حضور دارند. با به پایان رسیدن مرحله

ی بعدی )بازسازی( نیز ایفای نقش خواهند کرد. از این رو الزم است شورایی تشکیل دهند گروهها در مرحله

منطقه به وضعیت عادی را به انجام برسانند. دوستانی که نمایندگی ریزی برای بازگشت ا تقسیم کار و برنامهت

ریزی با ایشان گیری و برنامهگروهی را بر عهده دارند برای پیوستن به این گروه و مشارکت در تصمیم

ای برای رسیدگی به امور کودکان نیز تعریف شده تماس بگیرند. در این گروه ستاد ویژه (0918812602۵)

شان را در آن تعریف کنند. با سپاس از توانند به طور تخصصی نقش مورد نظرکه فعاالن در این حوزه می

 ی دوستان و یارانمان از استانهای گوناگون که این کار بزرگ را به فرجام رساندند. همه

 

29/۵/1391 

 داشتیم...بوکی میی بم هم فیسدیشب این فکر در سرم افتاد و خوابم را پریشان کرد، که ای کاش هنگامِ زلزله
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1/6/1391  

 سرود جشن بما

 

 زاهد به خواب رفت ز اوهام بنگ و می  ساقی، بیار جام، شبِ روزه گشت طی

 آنقدر غوطه خورد که اشموغ کرد قی  جمشید را بگوی که مَلکوس در دروغ،

 تا نیشِ مارِ سوز چه سازد به ماهِ دی  افسونِ تیرِ سرخ ز داغِ  لبت گذشت

 نشنید بانگ ویرسواست هر کَری که    تشتِ بغانِ پیر ز بامِ مغان فتاد

 آخر کشید رخت برون از حریم ری  که دلها کنام اوست -آز-دیوی خبیث، 

 نوش لبی ستُرد و وِرا سوخت بانگ نی  زنگاری از دروغ که بر دل نشسته بود

 تا چند این خرافه و طامات تا به کی؟  ای ز خویش ای خسته از ستوه، که آزرده

 وانِ بیکران نشود با درنگ طیزر  دمد هاست که در باغ میرمز شکوفه
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8/6/1391  

 

 آمیز و شادمانه ساختند...چند سطر برای تمام یاران و دوستانی که امسال با ابراز لطفشان، زادروزم را خاطره

ایم ی ما گاه با این پرسش رویارو شدهای قدیمی است. همهبرای خیلی از ما دغدغه« چرا بودن؟»پرسش از 

مان هست؟ و ای قانع کننده برای تداوم هستیمان، و بهانهکه آیا به راستی دلیلی استوار برای وجود داشتن

 مان را توجیه کند؟ و حالی که بودن کدام آن است عینیتِ آن آرمانی، ماهیت آن فرجامی، یا کیفیت آن حس

دانم. هنگام گره خوردن انگشتانم با گرمای دستان یاریگرِ دوستان، کنم که پاسخ این پرسش را میگاه یقین می

ماند که در میان هرآنچه و هنگام مبهوت ماندن در برابر سیلِ لطف و مهربانی یاران، شکی برایم باقی نمی

مهر به مردمان دلیلی بسنده است برای هست بودن. ابراز لطفتان بابت زادروزم را  هست، همین مهرِ مردمان و

ام که بختِ بلندِ دوستی با شمایان را شده دستاویزی قرار دادم تا فاش بگویم که انگار در طالعی سعد زاده

 .دارم. دوستتان دارم و مهرتان در دل دلیل بودنم است. هستم چون هستید، باشید تا باشم..
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13/6/1391 

 زنمآری، سخن ز هر چه دلم خواست می زنمهای کم و کاست می ام که قصه آن یاغی

 زنمتیرِ سخن به چشمِ خطا راست می   کژ چون کمان اگرم چرخ خم کند

 

 

19/6/1391  

و  یهست دنیدر آن است که خداوند با آفر منیاهورامزدا و اهر زیدر بندهش آمده است که تما

 دهیپوش یااستعاره دیشا ،یدو همزادِ ازل نی. اسازندیرا بر م شیمخلوقات خو یستین دنیبا تراش منیاهر

و خرد و  یادمانباشد، آنکس که مهر و ش نیآنچه که در اندرون مردمان نهفته است. اگر چن یباشند برا

و غم  یو نادان یهورمزد است و آنکس که دروغ و دشمن یجلوه ندیافریب انیو اطراف شتنیدر خو یتوانمند

 باشد... یتیدر گ نویم یجلوه نیترینیع دیشا نیاست. و ا منیاهر یهیبپرورد و بپراکند، سا
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2۵/6/1391 

 

 ی آذربایجانگزارش امدادرسانی زلزله

 درود بر یاران و همراهان و دوستان

ی خورشید و در کنار سایر سازمانهای چنان که در جریان هستید، در ماه گذشته به همراه دوستانمان در موسسه

زدگان آذربایجان بودیم. همان طور که رسانی به زلزلهساماندهی کمکهای مردمی برای یارینهاد، درگیر مردم

ی امدادرسانی پایان یافت و شورایی از سازمانهای مردمی برای اعالم کردیم، از حدود دو هفته پیش مرحله

به آن را به  کنندگانش اخبار مربوطی بازسازی تشکیل شد که بعدتر مسئوالن و هماهنگراهبری مرحله

ی امدادرسانی بر دوش من بود، ی مرحلهای که دربارهتان خواهند رساند. برای به پایان رساندن وظیفهاطالع

 ای از فعالیتهای انجام پذیرفته را ارائه نمایم.الزم دیدم گزارش فشرده

ی خورشید برای امدادرسانی از حدود سی ساعت بعد از زلزله لع هستید، فعالیت سازمان یافتهچنان که مط

 آغاز شد و این دستاوردها را به بار آورد:

ه در تبریز حضور دوستانی که پیشاپیش در آذربایجان ساکن بودند و به خصوص یاران خورشید ک (1

ها و نیازهای مردمی برای ما ارسال کردند. ی خرابیزده و دامنهی مناطق زلزلههایی دربارهداشتند، داده

دامنه بوده و قابل کنترل است. ها به این نتیجه رسیدیم که آسیبها در اهر کمبعد از تحلیل این داده

 ده شد.کانون نیازمند به یاری، ورزقان )ورزگان( تشخیص دا
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ی آسیب دیده یک گروه پزشک )دکتر مهدی حمیدی فرد و خانم دکتر تقوی( به سرعت به منطقه (2

ی شهید رجایی در شهر ورزگان مستقر شتافت و تا چهل و هشت ساعت بعد از زمین لرزه در مدرسه

ن به شدند. ایشان ساماندهی و راهبری گروه پزشکان فعال در منطقه را بر عهده گرفتند که شمارشا

 تدریج افزون شد و تا پایان کار به بیش از بیست نفر رسید. 

یک روز بعد، دو گروه دیگر به منطقه حرکت کردند. یک گروه که از دکتر امیرحسین ماحوزی )مدیر  (3

آموزی زروان(، مهندس پویان مقدم )مدیر طرح سندباد(، و اهورا پارسا )مدیر آموزشگاه محتوایی هم

کار( موسیقی زروان و مدیر هنری خورشید( و گروه دوم از خانم نفیسه محمدی )روانشناس و مدد

و دکتر محسن احمدی )پزشک( تشکیل شده بود. آقای پارسا و مقدم مدیریت توزیع کمکهای مردمی 

را در ورزگان بر عهده گرفتند و هفتاد روستا را زیر پوشش قرار دادند. باقی دوستان به گروه 

ب دیدگان ی امدادرسانی روانپزشکانه به آسیی اولیهامدادرسانی پزشکی پیوستند. خانم محمدی هسته

 اندازی کردند. را راه

زاده به منطقه رسیدند و مدیریت توزیع دارو یک روز بعد گروه دیگری با رهبری خانم دکتر نعمت  (4

 در منطقه را بر عهده گرفتند. 

-offامدادرسانان پیوستند که از چهل خودروی صحرایی )در همین حدود یک گروه مستقل به گروه  (5

road تشکیل شده بودند. فعاالن در این گروه عبارت بودند از هومن باقرزاده، بهراد طوقی، یاشار )

گر، روزبه دانا، مهسا شیری و دوستان دیگر. حضور این یاوران محمدی، شکیبا شاکر، شهرام شیشه

کرد و امکان دسترسی به روستاهای دور افتاده را فراهم آورد. این  روند امدادرسانی را بسیار تسریع

 ی امداد حضوری فعال و بسیار موثر داشتند.دوستان تا پایان مرحله
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شناس و یک گروه دیگر که در روزهای بعد چند گروه دیگر به امدادگران پیوستند. یک گروه زمین  (6

ی چشمِ یب دیده را بر عهده گرفتند و به منزلهی روستاهای آسی مهم گردآوری آمار دربارهوظیفه

 کردند. گروه توزیع کننده عمل می

در این میان کار گردآوری کمکهای مردمی در تهران با همکاری سازمانهای دیگر انجام پذیرفت.  (7

کمکهای یاران خورشید و آموزشگاه موسیقی زروان با سرپرستی خانم سیما مشعوف در محل این 

بندی و طی سه نوبت در قالب سه کامیون و یک وری شد و با یاری دوستان بستهآموزشگاه گردآ

ها که برای موج دوم ی گذشته نیز بخش باقی مانده از یاریخودروی شخصی ارسال شد. در هفته

ی خدمات روانشناسی رسانی انبار شده بود به منطقه فرستاده شد. موازی با خورشید، موسسهکمک

سازمان دیگر نیز با همکاری هم کار گردآوری و ارسال کمکهای مردمی را انجام  سیاووشان و چندین

 ای به هم رساندند.های ارزندهدادند و یاریمی

ی ترابری تخصص دارند، مدیریت افراز( که در رشته-آقای کاوش ساعی )انجمن فرهنگی ایران زمین  (8

کامیون را در فاز  79گرفتند و روی هم رفته بندی، دپو و ارسال کمکهای مردمی را بر عهده بسته

اول امدادرسانی از تهران به منطقه گسیل کردند. بخش مهمی از رانندگان با بلندنظری داوطلب شدند 

ی گازوئیل خود را دریافت نمودند. ایشان و از دریافت کارمزد خویش خودداری کردند و تنها هزینه

شان سپاس توزیع کنندگان یاری رساندند که جا دارد از همهدر منطقه نیز با خوشرویی و اشتیاق به 

 گزارده شود.

آقای علی مشاری که مبلغ هشت میلیون تومان کمک نقدی گرد آورده بودند، آن را صرف خرید و  (9

ارسال یک کامیون دارو به منطقه کردند که بسیار به موقع انجام پذیرفت و گره از کار گروه توزیع 

 دارو گشود.
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های خورشید در تهران را بر عهده ی ساسانی که هماهنگی بخشی از امدادرسانیآزادهخانم  (10

تومان آن صرف خرید دارو و لوازم  1100000تومان گرد آوردند که  5688000داشتند، مبلغ 

سرپرست روستاها ضروری )دارو و چادر و...( شد و باقی آن احتماال صرف تحصیل کودکان بی

 خواهد شد.

ی موسیقی زروان حدود سیزده میلیون تومان کمک نقدی اهورا پارسا از سوی موسسه( آقای 11

گردآوری کردند که حدود شش میلیون تومان آن صرف خریداری خوراک و دارو و امکانات زندگی 

 شود.ی بازسازی هزینه میبرای روستاییان شد و باقی آن دار مرحله

ی گردآوری و ارسال کمکهای گوشزد: طبق تصمیم جمعیِ گرفته شده، دوستانی که مسئولیتی در زمینه

ها اعالم رسانیبندی یاریمردمی بر عهده داشتند، خود گزارشی دقیقتر و ریزتر از فعالیتها و هزینه

 شد.که به وظایف من مربوط میی گزارشی بود خواهند کرد. آنچه که گذشت تنها چکیده

پی نوشت: شمار یاران و دوستانی که در جریان این امدادرسانی پا پیش نهادند و یاری رساندند، چندان 

این متن کوتاه مجال سپاسگزاری دریغ و دلگرم کننده بود که در هایشان چندان بیها و همدلیپرشمار و یاری

ی شان وجود ندارد. از این رو تنها در این میان از آقای مهندس پیمان اعتماد )مدیر عامل موسسهاز همه

کنم که خورشید راگا( و مهندس علیرضا افشاری )موسس انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز( یاد می

ی کوچک ما در جریان این رخداد ناگوار و متنان است. تجربهشان در ساماندهی این کار شایان اپشتیبانی

مان در قبال ی وظیفهوطنان و اندیشهمان کرد که همچنان مهر به هماستقبال دوستان و اعتماد یاران دلگرم

 توان بابت چنین فعالیتهایی انتظار داشت.نوع در دلها زنده است و این شاید بزرگترین پاداشی بود که میهم
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3/7/1391 

 گروه زیست دبیرستان عالمه حلی، دوران پارینه سنگی زیرین!
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16/7/1391 

 شادباش مهرگان

 ایمی پیشدادهختم شکوه سلسله  ایمما واپسین موبدان جم و جام باده

 ایمی گردون گشادهآغوش چشم به سرمه  نیلوفری کشیده قد به دل آب الجورد

 ایمبر آسمان نشسته دل به رخ مهر داده   غروبفریاد آتشیم به سردرگمِ 

 ایمشادان به  گرد مرکز خود رقص زاده  وارچون گردباد واله و دیوانه شعله
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19/7/1391 

 سال: 26ی فوتبال بعد از گذشت شهرام حکمت: به یاد دوران مدرسه، گردهمایی به بهانه
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27/7/1391 

 

 )صائب(« ای ره صحرا گرفته استاز خود رمیده این گردباد نیست که باال گرفته است»

 ام پریده، زیر گلو جا گرفته استاز سینه  یک گله سارِ سرخ همانند آفتاب

 رقص جنون زده تب سودا گرفته است  بدسرشتغار عمیق قهر از آن دیو 

 از ضرب گام رخش مگر آوا گرفته است؟  شور مهیب رزم بزد طبلِ خشم باز
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30/7/1391 

 

تاریخ »ی حران، نوشته شده در دوران حکومت کوروش بزرگ )نقل از کتاب آموز از کتیبهای عبرتچکیده

 روزها خواندنی است: ، که به ویژه در حال و هوای این«(کوروش هخامنشی

 

های خویش نابود کرد، اشراف را شد، او مردم عادی را با خواستقانون و نظم توسط او )نبونید( ترویج نمی

های بازرگانان را مسدود نمود. برای کشاورزان، ]...[ را کمیاب کرد، هیچ ]...[ای ها به کشتن داد و راهدر جنگ

کشید. ]...[ او زدنی حصار نمیهای شخمخواند و دیگر در اطراف زمیننبود، دروگر دیگر سرود آاللو را نمی

شان را پراکند، او ]...[ را کامالً ویران کرد، اجسادشان در مکانی تاریک باقی هایشان را گرفت، داراییاموال

شادمانی  دهند و دیگرهای پهناور جوالن نمیشان خصمانه شد. دیگر در خیابانهایماند و فاسد شد. چهره

 بینی. آنان تصمیم گرفتند که ]...[ ناخوشایند است.نمی

اش به دشمنی او برخاست. او که تا پیش از این مورد توجه خدایان بود، مورد طور نبونید، خدای حامیهمین

ارزش هایی بیی خدایان کنشی نامقدس را مرتکب شد و آموزههجوم بدبختی قرار گرفت. او بر خالف اراده

پراکند. او تصویر خدایی را برساخت که تا پیش از این هیچ کس در این سرزمین او را ندیده بود. او وی را 

بندی الجوردین تقدیس ای بلند قرار داد. او آن را ماه نامید. او با گردنرا به معبد معرفی کرد و آن را بر پایه

رایش بسازم. باید مسندی مقدس برایش برافزازم. شد و کالهی بلند بر سرش نهادند...نبونید گفت: باید معبدی ب

ی دومی از معبد هایش را محکم بنا کنم. باید حتی نسخهباید نخستین خشت را برایش قالب بزنم. باید پی

ام انجام دهم، هول بنامم. وقتی هر آنچه را طرح ریختههای آینده اِهولاِکور بنا کنم. باید آن را برای تمام زمان
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ستانم او را به مسندش راهنمایی کنم. تا وقتی که به این هدف دست یابم، تا وقتی که به آرزویم باید با د

ها را از میان بردارم. حتی باید دستور دهم تا جشن آغاز سال را هم ی مراسم و جشنوارهبرسم، باید همه

ن تحمیل کرد. با وجود کار زنی و سبد آجرها را بر ایشامتوقف کنند... ساکنان دچار دشواری شدند. او خشت

شان را به پایان کشت. او خوشبختیکردند ]...[ او ساکنان را، از جمله زنان و نوجوانان، را میسختی که می

 رساند.
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13/8/1391 

 ام پیدایش کردم...های قدیمیی نوشتهیک داستانکِ از یاد رفته که امروز در گنجه

 آره/ نه

بابا، برام کفش میخری؟  -آره-ی همسایه بازی کنم؟ بچهمامان، میشه برم با  -آره-مامان، میشه شیر بخورم؟ 

خانوم اجازه، میشه بریم دست  -آره-میشه دفترت رو بهم قرض بدی؟  -آره-بابا، میشه برم مهمونی؟  -آره-

 -آره-این دوچرخه رو ارزونتر میفروشی؟  -آره-آقا، اجازه، ما توی امتحان قبول شدیم؟  -آره-به آب؟ 

عزیزم، میخوای  -آره-قربان، با مرخصی بنده موافقت شد؟  -آره-ام نکنی؟ عه جریمهسرکار میشه این دف

-فکر میکنی مسافرت بهمون خوش بگذره؟  -آره-میشه چراغو خاموش کنی؟  -آره-امشب بریم گردش؟ 

عنی ی -آره-میخوای اسمشو به یاد مرحوم بابام بذاریم...؟ -آره -آقای دکتر، بچه سالم به دنیا اومده؟ -آره

چه  -آره -پس به نظر تو هم پیر شدم؟ -آره-حساب پساندازمون تکمیله؟  -آره-میگی کنکور قبول میشه؟ 

 نه.-خاطرات جالبی، زندگی همین بود، مگه نه؟ 
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23/8/1391 

 ی چه کسی باشد؟ زنید سرودهبه شعری جالب توجه برخوردم از ادبیات صدر مشروطه، حدس می

 که رخشید از او هرمز تابناک  زروان پاکسر نامه بر نام 

 که هستند فرمانبرش جاودان...  وزو آفرین باد بر ایزدان

 )شعر از میرزا آقا خان کرمانی(

 

6/9/1391 

...و در آن هنگام که خلق سرگرم عزاداری و 

پختن نذری بودند، ما از غفلت ایشان استفاده 

کردیم و کتاب اسطوره شناسی آسمان شبانه را 

 به چاپ رساندیم.... 

ی جدلی شروکینِ مُغ خطاب )فرازی از رساله

 ی صنف رماالن و اخترشماران(اتحادیهبه 
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1391آذر  16  

 کنم...اش را باور نمیبرای میثم که رفتن

 

  ای چند؟ ماه کم کم رفتخفته  خیز از جا، ببین که میثم رفت 

 اخگری غرق دود و ماتم رفت   آتشی در سرای شب افتاد

 نگذرد بر گمان که او هم رفت  باورم چون شود که دیگر نیست؟

 غم رفترفت بی من، رها و بی  چون برادر به مهرْش پروردم 

 روزگاری که بود و بودم رفت  سالهای خوشِ فراز و فرود 

 مرگ زاین خوی او ز یادم رفت  زنده از شور و شوق بودن بود

 آن که با او به کوه رفتم، رفت   تنگ واشی ز رفتنش دلتنگ

  گریست، نم نم رفتابر آمد،    اشک باران ز سوگ او تیره

 آدمی بود، ماند و آدم رفت  در دل عصر زشت اشموغان

 رفت میثم، دریغ، میثم رفت   رفته رفته همه به ره رفتند
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17/9/1391 

واقعه بود. در مهمانی کوچکی با برخی از فکر کنم آخرین عکسی است که از او داریم، چهار روز پیش از 

ی پیمان جمع شده بودیم. دوستان قدیمی دوستانی که در روزهای اولِ کانون خورشید نقش داشتند خانه

آمدند. میثم اما سراسر رفتند و برخی دیر میشان شام جایی مهمان بودند و زود میرفتند. بعضیآمدند و میمی

ش همه را شادمان کرد. خودش هم شاد بود و سرحال، با شور و شوق برایم تعریف مهمانی را ماند و با ماندن

کند. با غرور اش استفاده میکرد که کتاب سیستمهای پیچیده را خوانده و دارد از این نظریه برای عکاسی

واشی ی کند. پرسید که اگر باز تنهایی به تنگهزندگی می« ی خودشخانه»گفت که مستقل شده و دارد در 

 ای میثم!روم، او هم پایه است که بیاید. گفتم: بزرگ شدهمی

از آن روزی که چهارده سال داشت و اولین بار سرِ کالس دیده بودمش، چندان فرق نکرده بود. همان شور و 

اش فرصتی شد... اگر این روزگار با تقارنِ ابلهانهبزرگ شده بود. بزرگتر هم مینشاط کودکانه را داشت، و البته 

 داد...می
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 علی خطیبی:ی صفحه -18/9/1391

میگرفتیم، میخواستیم براش تو دفتر گروه  همیشه باهاش کل کل میکردیم و کشتی شروین معلممون بود، ولی

دونستیم ای هم بگیریم که بمالیم به صورت شروین...میزیست مدرسه تولد بگیریم و قرار بود یه کیک خامه

زیاد بود و سه چهار نفری  خیلی خواهیم انجام بدیم چون شروین زورش همطرناکترین عملیات دنیا رو میخ

کنم..نهایتش اینه که شروین دستم رو میشکونه اما به به زور حریفش میشودیم...میثم گفت من این کار رو می

 ارزه...نتیجش این عکس شد:که با کیک رو صورتش میگیریم می اون یه دونه عکسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 
 

 

20/9/1391 
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30/9/1391 

 ی پایان جهاندرباره

 گیتی تباه گردد و آخر شود زمان  گفتند کاهنان که همین چند روز بعد

 گردد عروقِ باد ز هیاهوی کشتگان   آتش به ماه تازد و غرقه به رودِ درد

 خوانافتد ستاره ز سقف و بمیرَد ستاره  پوستاز خشم ایزدانِ کهنسال سرخ

  توانآنسان که زبان شرح هراسش نمی  آن شب ستون و بام فلک سخت بشکند

 

 لحنش امیدوار و زبانش شکنجِ شک   پرسید کودکی از من به راه، صبح

 دگر نوبت محک؟ آیا رسد دو روزِ   رسید؟آیا زمانِ روز قیامت فرا 

 یا سیمِ اورْمیه که مُرد از تب نمک  آن کودکانِ سوخته در خشمِ نفتِ پیر

 آن کشتگانِ درد ستمهای مشترک   آن بندیانِ خم شده در قیدِ ناکسان

 

 اند به قعر قفس اسیرکز جبرِ ظلمت  ی گیسو کمندِ شادآن دختران نژاده

 ی دبیرآن زخمیانِ رسم کژِ ترکه   شیوارِ هوشمندآن نوگاُلن شوخِ ه

 وآن آسمان پاک عزادارِ دود و قیر  آن جنگل غرور که آشفت از دروغ

 رود آخر سپهرِ پیر؟ آیا به باد می   شود این ظلمِ دیرپای؟آیا تمام می
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 مشتی خرافه بود که افسون سروده بود   گفتم که این همه شور و دریغ تو

 امروز هیچکس به خِرد، حیف، ناگشود   ی کاهن که زند بافترمزِ ترانه

 سرود می مهر بود و مهر، که شمن ساده   اشگفت قصهآن مار بالدار که می

   خواهی ببین خروش من و آن خمِ کبود  خواهی نشین به سوگ خدایان دادگر

 

 ن، باد ناپدیدتاای از جمودِ نعشِ پنجره  ایدای مردگان که نام خویشتن آدم نهاده

 ایدتا چشم به راهِ ایزد سرخی نشسته  ایدی زنجیر نکبتیک حلقه از سُالله

 بینی به دوشِ رنج زمین پرچم سپید  یک لحظه عاقبت آری، دو روز بعد

 ی کرنش برون شویدکای بندگان، ز پیله  رسدآنگاه محشری ز شور فرشگرد می
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 19/12/1391شنبه 

 یلتایمراسم باشکوه قور یاژهیو یدر برنامه شبیمغولستان د یمل ونیزیو تلو مزیباتور تااوالن یخبرگزار

راگا بعد  یفهیخان از طا نیو-شر ،یخبرگزار نیرا پوشش داد. به گزارش ا یدیمتحد خورش لیقبا یساالنه

 یهایزنیمتحد گرد آمدند و بعد از را لیقبا نسرکردگا یهیباتور با بقاطراف اوالن یدر دشتها یلتایاز اعالم قور

عصرگاه  شاوند،یدوست و خو یهاورتیاز  یبرخ یاعالم کردند که جشن نوروز امسال با همکار ار،یبس

 عصر،یول ابانیبه خ دهیانقالب، نرس ابانیفرهنگ و هنر )خ یدر پژوهشکده 20تا  16اسفند، ساعت  24پنجشنبه 

وابسته و مهمانان و آنها  یو خانوارها هشتادگانه یهاورتیاتباع  یو همه شودیصبا( برگزار م ابانیخ یابتدا

 توانندیاند، مبسته یهمخون مانیپ یمراسم یکه ط

 یآن بود که مجله میتصم نیدر آن شرکت کنند. دوم

به  شود،یاولش منتشر م یکه نوروز شماره مرغیس

رو  نیجدا جدا ارسال شود. از ا لهیهر قب یهاورتی

خود را )که در  یتمغاها دیبا لهیمردان و زنان هر قب

شهرت دارد(  لیم-یا یبهیبا لفظ غر یغرب یالسنه

خان بفرستند. الزم  نیو-شر ورتیبر به با کبوتر نامه

عمل نکنند  هیاعالم نیکه به ا یلیبه ذکر است، قبا

 !  رسندیم یزیچنگ یاسایبالفاصله به 
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1392فروردین   

 یرانیخلوص تمدن ا یدرباره

 یبه آنچه که در نوشتار نمیبیم یشیو گرا یشور و شوق ،یمجاز یگفتگوها یایروزها به خصوص در دن نیا

 یبرجسته ساختن و پاک و خالص پنداشتن عنصر یتالش برا یعنینام نهاده بودم، « خلوص یاسطوره»آن را 

است  یکسان کند،یبه ذهن خطور م فیتعر نیکه با ا یمثال نیاش با کلِ آن. اولو برابر پنداشتن ستم،یس کیاز 

عصر  یآورفن» ای «ییعصر نوزا یهاشهیاند» ای «کیکاتولتِ یحیمس یدستاوردها»را با  «یتمدن غرب»که 

 ثیهر تثل ای) «یآزاد /یبرادر /یبرابر»حالت( با  نیتررا )در روشنفکرانه تیانسان ای رند،یگیم یکی «یصنعت

را  یرانیاست که تمدن ا یطرز تفکر در اطراف ما گفتمان غالب نیبارز ا ی. نمونهپندارندی( همتا میگرید

منحصر  یخاص یخیدر دوران تار یعیاز قرائت ش یخاص یو بعد آن را به شاخه نامندیم یاسالم-یرانیا

 لهمه روشن است. اما اشکا یبرا یآن به قدر کاف یامدهایکار و ابتر بودنِ پ نیا یشناختروش رادی. ادانندیم

رده  نیاسطوره، در ا نیبا ا یبا وجود سازگار «یخود»محبوب و  یِفکر یهاکه معموال قالب نجاستیا

 . شوندینقد نم هیزاو نیو از ا گنجندینم

 کیاز  یبر خلوصِ بخش دیو با تاک رندیگیرا با کل برابر م یاست که جزئ یکسان یهمه یخطا، خطا نیا

نژاد  کی ای نید کی ایقوم  کیرا با  «یرانیا»که  ی. تمام کسانزندیپرهیم اشیدگیچیبه پ ستنیاز نگر ستم،یس

 یصورتبند یخیتار رِیمس کیو  ریتفس کیمتن و  کیبزرگ را با  نید کیتمام آنان که  پندارند،یبرابر م

خاصِ  آن  یو موضع مندخیخُرد که نمودِ تار یکالن را با امر یآنها که امر یو همه رند،یگیم یکیتقدس 

 خطا دچارند.  نیبه ا انگارند،یاست، همتا م
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که  یکسان دِیروبروست. تهد یانگارنوع ساده نیا دِیبا تهد شهیاز هم شیب یرانیروزها مفهوم تمدن ا نیا

از  یاشتباه ای یرا همچون اهانت گرید «رِ یغ»و هر جور  رمدرن،یغ ،ییایرآریغ ،یراسالمیعناصر غ کوشندیم

رنگارنگ  اریبس یکه شاخ و برگ ماندیم یبه درخت یرانی. تمدن اندیبزدا دانند،یدامن آنچه طاهر و خالص م

. ردیگیرا در بر م یرانیتمدن ا یخیتار ینهیشیتمام پ ده،ییدرخت رو نیکه بر ا ییهاوهیو انبوه دارد. شاخ و م

قاجار  خیو تار ،یحیو مس یهودیو  یو مزدک یو مانو یزرتشت نیدر کنار د ستیاوهیم انیم نیاسالم در ا نید

چتر گسترده و بزرگ درخت  نی. ایو صفو یو صفار یساسان خین کننده است که تارییهمان قدر در آن تع

خاص  یخیو تار ییایجغراف تیبا ماه انیرانیمشترک ا تیسوار شده که هو رومندیاستوار و ن یابر تنه ران،یا

 نیبه هم ییهاشهیبه ر تیدر نها م،یاند. اما اگر تنه را ادامه دهآن را برساخته اشژهیو یو فرهنگ یو بافت زبان

و  یو قفقاز ،یو اکد یالمیا ،ییایشاآریو پ ییایآر ییهاشهی. ردیرس میاندازه گسترده و شاخه شاخه خواه

آن  یعنی ستم،یبه س یوقت دییایاند. بآورده دیرا پد رومندین یتنه نیو سکا که در هم گره خورده و ا یهند

ها شاخه یو چترِ گسترده هاشهیرا بر انشعاب ر مانیهاچشم م،ینگریم گانهی یافتهیمنسجم و سازمان  یتنه

 ...میاسزاوارِ سوختن فرو کاسته یزمیو آن را به ه میاگرفته دهیحال کل درخت را ناد نیکه در ا م،ینبند
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1392اردیبهشت   

شان برای آور از بدرفتاری دولتیان با مهاجران افغانی و تالشچندگاهی است که خبرهایی ناخوشایند و شرم

 رسد. این خبرهای تلخ را ماجرایی به اوج رساند، که آن هم حملهدامن زدن به اختالفهای قومی به گوش می

از همان ابتدا بوی نامطبوعی از آن بر  گناهِ کوچیده به شهر یزد بود. ماجرایی کههای بیی افغانبه محله

ای در کار است تا از هیجانهای مردمیِ ناشی از قتل دختری بیگناه، در راستای خاست و معلوم بود دسیسهمی

، چه در دولت ایران دیده شود و گرایانهکند. بدیهی است که سیاستهای قوم گرا سوءاستفادهجریانی خشونت

ی سرزنش گرا و بدوی و در امتداد خواستهای استعمار نوین است، و شایستهاپسچه در دولتهای همسایه، و

کرد، آن بود که برخی ایرانیان را در این زمینه مسئول و سزاوار رسوایی. اما آنچه در این میان جلب نظر می

من به عنوان یک  بستند.گرایی ایرانی میافکن را به ریش ملیگرا و تفرقهدانستند و جریانی آشکارا قوممی

گرا بودنم هم سرافراز ایرانی، که در ضمن تعلق خاطر نمایانی به تمدن و فرهنگ ایرانی دارم و بنابراین به ملی

گرایانِ راستین هستند که اقوام کرد و آذری فهمم. چون دست بر قضا ملیهستم، موضوع را طور دیگری می

ها هستند دانند و تنها همینهویت میبار و خویشاوند و همتو ازبک و پشتون و تاجیک و گیل و مازن را هم

افکنی میان ساکنان کشورِ امروزین ایران و زادگانِ کشورِ امروز توانند تفرقهکه بر مبنای پایگاهی نظری می

از همسانی و  -بایدو می –توانند گرایان هستند که میافغانستان را محکوم کنند. بیش و پیش از همه، ملی

همذاتی و برابری و برادری حقوقی تمام اقوام ایرانی سخن بگویند و از ستم و بیدادگریِ قومی به قومی 

که به –های میهمانِ ما در کار باشد جلوگیری کنند. اگر به راستی سیاستی پشت پرده در راستای ستم به افغان

ها ها اهالی نورستان را، ازبکایست که باعث شد پشتونقومیاز جنس همان بربریت و بدویت  -گمانم هست

ها قبایل ایرانی عراق را مورد حمله و ظلم قرار دهند. به ها را، و بعثیها و آسوریها ارمنها را، ترکتاجیک
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های لوژیایست که دیرزمانی است از راه ایدئوفکرانهگرایی کوتهبینیم، همان قومعبارت دیگر، آنچه در اینجا می

درک و  کوشد تا در کشور ایرانِ ما نیز رخنه کند.مان نهادینه شده، و گویا میمدرن در کشورهای همسایه

تری مانند ایرانی بودن، که چتری است بر فراز تمام اقوام و هویتهای خُردتر منطقه، بازسازی هویتِ بلندمرتبه

 نوع خشونتها در دست داریم. شاید تنها راهی باشد که برای پیشگیری از ترویج این 
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)انتشار نایافته( 1392اردیبهشت   

بالد و ات میبستریزنکی... دختری است که به همزنند، حرفهای خالهگفت: پشت سرت دارند حرف می

 کشد.اش در این مورد را به رخ همه میدختری دیگر که میل

 شود، بخشیدمشان. به بیماری نباید کین ورزید.میاند دیگر، تا آنجا که به من مربوط گفتم: آدم

 زنند.هاست که به یارانت میکنند و تهمتی دوستانت هم بدگویی میگفت: عالوه بر تو، درباره

رانم و شود، سختگیر هستم. بدگویان را از فضاهای اطرافم بیرون میگفتم: تا جایی که به دیگری مربوط می

 بیماران را ببخشند.کنم از دوستانم درخواست می

گویند مشغول نقد دستگاه کنیم میشان میی اسافل اعضاست و وقتی سرزنشگفت: حرفهایشان همه درباره

 ات هستند.نظری

ی انسان، مردان دو اندام دارند که از دیرباز رفتارهای فراوانی را در خودشان و دیگران تعیین گفتم: در گونه

ی رگهای خونی صد گرمی. بدبخت کسی که و نیم کیلویی، و یک شبکهی عصبی یک کرده است: یک شبکه

و جبران  این شیفتگی صد گرم را بر آن یک و نیم کیلو ترجیح دهد و بعد برای الپوشانی ایندر یک مرد 

 گوید!ی آن سخن مین، وانمود کند دارد دربارهایمحرومیتش از 
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1392خرداد   

 

شود. شکست داشت. او شکست خورده بود و به همین دلیل نکوهیده میجم با من تفاوت “سوشیانس گفت: 

 "بخشند.قهرمانان گناهی است که مردمان هرگز نمی

نه، گناهی بزرگتر وجود دارد و آن پیروز شدن است. جم را به خاطر قدرت و “آژیدهاک خندید و گفت: 

چشم جهانیان است. تو نیز در حال نخستینش بر جهان است که خاری در  یکنند. سلطهشوکتش نکوهش می

تکرار کردن اشتباه او هستی. تا این لحظه، تو پهلوانی اساطیری و موفق بوده ای. پهلوانی که موانع بیشماری 

هدفش رسیده است. حاال وقت آن است که مطابق با خواست جهانیان  یرا از پیش پای برداشته و به آستانه

 "رفتار کنی.

 "به خودم و آرمانم خیانت کنم؟ یعنی“سوشیانس گفت: 

ناجی بوده، این کار خیانت نیست. تو باید  یاگر آرمان تو رفتار کردن بر مبنای اسطوره“آژیدهاک گفت: 

های تاریکی شوی. این چشمداشتی است که همه از تو دارند. مردم هرگز شکست بخوری و تسلیم نیرو

آورند. از د. مردم غیاب خویشتن و حضور پهلوانان را تاب نمیپذیرنای را که به حقیقت بپیوندد نمیاسطوره

ای که چگونه کوشند مرگ خود و زندگی ایشان را از یاد ببرند. مگر مردم ویدرفش را ندیدهاین روست که می

های مربوط به مرگ اسفندیار و رستم را با آب و تاب کوشند و داستاندر انکار مرگ خویشاوندانشان می

 "کنند؟تعریف می
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ای برای مردم باشم. آنچه که ام تا اسطورهمن شش روز گذشته را بر پشت اسب نگذرانده“سوشیانس گفت: 

تو یا ایشان از فرجام داستانِ ناجی انتظار دارید برایم ارزشی ندارد. تنها امر ارزشمند، چیزی است که درستش 

توانم خود را هم دیگران را فریب دهم و نمیخوادانم. و آن تسلیم نشدن به نیروهای ظلمت است. نمیمی

  "گول بزنم.
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21/۵/1392دوشنبه   

 در ستایش کتاب خواندن

به قلم بهاءالدین خرمشاهی، که چنین آغاز « هنر کتاب نخواندن»به تازگی متنی به دستم افتاد به نام 

 شد:می

اند که هیچ کتابی نیست که به یک بار خواندن نیارزد؛ یا هر کتابی از قول ابوالفضل بیهقی نقل کرده»

ایم که اساس است. همه ما به تجربه دریافتهارزد. حال آن که این قول از مشهورات بیبه یک بار خواندن می

کتابهاست که ارزش ورق زدن جدی هم ندارد. و ارزند و بسیاری بسیاری کتابها به یک بار خواندن نمی

بایدشان خواند )برای ما مثل قرآن کریم، احادیث نبوی، توان و میالعمر میبرعکس بعضی کتابهاست که مادام

بسیاری ادعیه، مثنوی معنوی، دیوان حافظ و سعدی و نظایر آنها(. طراوت این کتابها با تکرار خواندن، اگر 

 « .شودنمی افزوده نشود، کاسته

با همین پیش درآمد فکر کنم معلوم باشد که دیدگاه آقای خرمشاهی عزیز چیست. او به خاطر ارجی  

داند، و شان را توهین به ساحت آن کتابها میارزشمند قایل است، سرسری خواندنکه برای برخی از کتابهای 

داند. او در نوشتار دیگری به نام ارزش میترند، تلویحا بیهای معنا فروپایهسایر متونی را هم که از آن قله

یک زمینه، یک ، توصیه کرده که به جای خواندن چندین و چند کتاب در «بازخوانی بهتر از بسیار خوانی»

، «خوانی(: پیوسته5رنجه )قلم»کتاب خوب در همان مورد چندین بار خوانده شود، و در نوشتار سومی با نام 

اند را سرمشقی خواندهاصوال زیاد کتاب خواندن را نکوهش کرده و قدمایی که معدودی از کتابها را خوب می

های متنوع اب خواندن، و خواندن کتابهایی در زمینهکند که زیاد کتغایی دانسته است، و صریحا اعالم می

 نکوهیده است. 
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 اش را سودمند دیدم:با خواندن دیدگاهش، چند نکته به ذهنم خطور کرد که نوشتن

نخست: خواندن، مانند خوردن و سفر کردن و تفریحات سالم دیگری از این دست، امری است از  

ی. همان طور که مردم گاه برای تفریح و گاه برای ماموریت سویی شخصی و از سویی چندجانبه و چندبُعد

خوانند. ها و اهداف گوناگون هم کتاب میروند، با نیتکاری و گاه برای تحصیل و گاه برای درمان به سفر می

خوانیم و گاه برای ارضای حس کنجکاوی و گاه برای خودآموزی گاهی کتابها را برای لذتِ خواندن می

ای، و گاه برای امتحان دادن و استخراجِ گوهرِ مدرک از کانِ  دانشگاه )!(، و احیانا گاه برای نهمحدود در زمی

ای و تولید معنایی. بدیهی است که این همه با هم تفاوت ی درست ایدهای و عرضهصورتبندی کردن اندیشه

مشاهی خود خوب به این بینانه. سرورمان آقای خردارند و راندن همه به یک چوب ناراست است و ساده

ها به دست داده است. ای هم از انواع کتابها و انواع خواندنبندیاش ردهتنوع آگاه است و در نوشتار آخری

ی برخی از کتابها )مثل بیند. خواندن یکبارهاز این رو برایم غریب است که چگونه این همه را با یک دید می

لی تفریحی و حتا سرسری خوب است و معقول، و برخی دیگر )مثل ها( به شکرمانهای پلیسی و زندگینامه

توان دقیقا با همان هدفِ لذت بردن، دهها و صدها بار تکه تکه و گسسته دیوان حافظ یا شاهنامه( را می

توان یکبار خواند و یادداشت برداشت و آموخت و دیگر به آن مراجعه نکرد، و خواند. کتابهای درسی را می

هم هست که مرجع است و باید بارها و بارها بدان بازگشت. همانطور که آدمهای متفاوت و کتابهای کتابهایی 

ای شود و به این ترتیب شبکهها و خواستهای واگرایی هم با خواندن برآورده میگوناگون وجود دارد، انگیزه

ی مثل سفارش به کم آن هم حکم عجیب–های خواندن پیشاروی ماست، که اعالم حکم پیچیده از امکان

 شان جای نقد دارد. درباره -خواندن

دوم: تا جایی که من دریافتم، آماج اصلی نقد آقای خرمشاهی این بود که برخی از مردم کتاب خواندن  

اند و جویای کتابهای نو هستند تا آن را از سر وظیفه یک بار از سر تا ته بخوانند و بعد ی تفاخر ساختهرا مایه
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ایم که کتابها را ی ما کسانی را دیدهاین مشاهده پذیرفتنی است و احتماال همه«. پُز بدهند»اندوخته با این 

را بخشی « خواندن فالن و بهمان کتاب»کنند و اش ادعاهای گزاف میخوانند و بعد دربارهسطحی و ناقص می

فروشند. همچنین من در این فخر میآورند و بر این اساس به دیگران ی خویش به شمار میستودنی از انگاره

داوری با آقای خرمشاهی همراه هستم که چنین صفتی ناپسند است و چنین کسانی نیرومند و صادق و 

و بدتر از آن -« خواندنکم»ی ای چطور به توصیهفهمم که چنین مشاهدهنمایند. اما باز نمیخوشایند نمی

 منتهی شده است.  -«نخواندن»

ای گزاف و غیرواقعی از خویش را پیش چشم دیگران از آدمها هستند که انگارهشک بسیاری بی

شک این کارشان نه اخالقی است و نه کارساز و سودمند. اما در میان این افراد، شمار دهند، و بینمایش می

و ابراز  داربسیار کمی هستند که با خواندن کتاب چنین کاری را به انجام برسانند. پوشیدن لباسهای مارک

دوستی با آدمهای مشهور و کسب مهارتِ فالن جور رقص یا تعریف بهمان جور جوک، معموال روشی آسانتر 

ی تر هم هست. من وقتی به تجربهبخشتر برای خودنمایی و نمایش خویشتن است، و کارآمدتر و نتیجهو رایج

بینم. می« های الفزنکتابخوان»ی این رده کنم، سهم بسیار اندکی از افرادِ خودنما را درام رجوع میشخصی

بدیهی است که جوکِ خوب یا رقصیدن یا لباس شیک به خودی خود ایرادی ندارند و هیچ آدم عاقلی مردم 

–ی ارزش ذاتی برخی از آنها کند. حال آنکه دربارهرا به خاطر وجود گروهی خودنما از این چیزها منع نمی

خودنمایان  ای مثل الفزنیِ جای بحث وجود دارد. در این شرایط چطور از مقدمهواقعا  -مثال مارک فالن لباس

 توان به تالیِ سفارش به نخواندن رسید؟کتابخوان، می

ی مطالعه در آن بسیار پایین است. ارج و ارزش کتاب کنیم که سرانهسوم: ما در کشوری زندگی می 

مارگان و شمار عنوانهای کتابهای منتشر شده به زبان کند و شو کتابخوانی سال به سال در آن پسرفت می

شان به هیچ عنوان سزاوار تمدنی به قدمت و گستردگی تمدن ایرانی نیست. پارسی، و دامنه و تعداد مخاطبان
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خوانی و بیگانگی با مطالعه است، نه چنان که آقای برند، کمدر این شرایط دردی که مردمان از آن رنج می

 اند، پرخوانی و حرص برای مطالعه. داده خرمشاهی تشخیص

ام و آن هم این که این کسان ام، به الگویی دست یافتهدر میان آن اندک خودنمایان کتابخوانی که من دیده

معموال در سن و سال نوجوانی و ناپختگی چنین وضعیتی دارند و معموال کم کم با افزون شدن بر سن و 

شوند. در مقابل در طیف گریزندگان از مطالعه و انان واقعی و جدی بدل میخوی کتابشان به جرگهتجربه

ام. گویی درگیرند، به ندرت این روندِ شفا یافتن را مشاهده کردهکتاب، که با شکلهای دیگر خودنمایی و گزافه

ان تبدیل شوند، و عمر از این رو به گمانم اگر تمام خودنمایانِ بالقوه، به بدترین نوعِ کتابخوانانِ مورد نظر ایش

فروشی صرف کنند، روی هم رفته، به نفع خودشان ی کتابها برای فضلی سطحی و آزمندانهخود را در مطالعه

ی ایران است! یعنی هنجارِ ناپیدای فیس و افاده بابت کتابخوانی، که البته ناپسند است، به نظرم از و جامعه

تر و در تحملها، قابلپنداشتنِ کتابخوان« بچه مثبت»دانی و انی و کمخوهنجارِ نمایان و فراگیرِ نادانی و کم

 تر است.زیاندرازمدت کم

خالصه کنم، به نظرم خواندن، در ذات خود، امری ارزشمند و نیکوست. زیانهایی هم که به آن  

خیزد و نه خودِ خواندن، و چه بسا که با خودِ خواندن برطرف منسوب شده، از نقصهای خوانندگان بر می

فنی است که تنها گردد. عمیق خواندنِ آنچه که عمق دارد، و گذرا خواندن آنچه که سزاوار نگاهی گذراست، 

های توان بدان دست یافت. مهارتِ زیستن با کتابهای خوب، در ژنبا تجربه اندوختن در امر کتابخوانی می

تنیده وجود ندارد. بلکه خصلتی این میمونِ نوظهوری که تازه چند صباحی است نویسا شده، به شکلی پیش

یابد. خواندن، حتا اگر چرندترین متنها را میاست که با تمرین و ممارست و تربیت کردنِ خویشتن ظهور 

است، و هیچ « دیگری»پیشاروی داشته باشیم، شکلی خالص و خودبنیاد از سهیم شدن در فضای ذهنی 

ای به نظرم آنقدر خوار و تباه نیست که مهارت نوشتن و نویساندن داشته باشد، و باز نتوان از سهیم «دیگری»
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خالصه کنم، فضل و خرد و بینش استادمان ابوالفضل بیهقی بزرگ را  اش چیزی آموخت.شدن در ذهنیت

 «.هیچ کتابی نیست که به یک بار خوانده شدن نیرزد»دارم و با او موافقم که پاس می
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23/۵/1392چهارشنبه   

 آلودذهنیتی مه

نوشتم که هیچ کتابی نیست که به یک بار خوانده پریروز در نقد سخن بهاءالدین خرمشاهی گرامی 

اش نیرزد و دوستانی اشاره کرده بودند که این طورها هم نیست و کتابهایی هست که اثری بد و زیانبار شدن

کتابی دست گرفتم و تورقی  گذارد و من چندان با ایشان موافق نبوده و نیستم. امروزبر ذهن بر به جای می

 کردم، که انگار صرفا با قصد اثبات نظر این دوستان نوشته شده بود. 

است « دومانلی تبریز»اش بود به قلم محمد سعید اردوبادی، که اسم اصلی« آلودتبریز مه»این کتاب، 

لها دورانی است که .م به زبان ترکی آذری نوشته شده است. این سا1948تا  1933و در باکو، طی سالهای 

زدایی در قفقاز و آسیای میانه به تبعید و استالین و کارگزارانش شمشیر را از رو بسته بودند و برای ایرانی

روی آورده بودند. خط این مناطق در همین دوران از پارسی به سریلیک  اعدام دسته جمعی قشر فرهیخته

گرای گان بدل شد و کتابها سوزانده شد و ایدئولوژی قومهای قدیمی به پادتغییر یافت، و مسجدها و مدرسه

ترکی در همین دوره از طرف دولت شوروی به عنوان سالحی برای سرکوب فرهنگ ایرانی، و توجیهی پان

 برای قلع و قمع نهادهای مدنی و کشتار اندیشمندان، رسمیتی دولتی یافت. 

از چند جنبه مهم است. از طرفی، این اولین رمان  اش،، با حجم زیادِ چهارجلدی«آلودتبریز مه»کتاب 

تاریخی است که در جمهوری آذربایجان شوروی نوشته شده و حدود پنجاه سال )تا پایان عمر دولت شوروی( 

بوقِ بلندگوهای دولت آرمانیِ شوروی سوسیالیستی بوده، و بعدتر هم سرمشقی برای ادب دولتیِ کشورِ نوپای 

ر گرفته است. چندان که این کشورک همسایه دست کم دو تمبر یادبود برای اردوبادی جمهوری آذربایجان قرا

چاپ کرده و خوشبختانه )از نظر ثبت در تاریخ( زیرش به خط روسی اسمش را نوشته، و دلیلش هم البته 
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 آلوده نکردن خط پارسی با نام چنین کسی نیست، که به سادگی آن است که دیگر در این دیار کسی باقی

 نمانده که پارسی خواندن در یاد داشته باشد.

وری در تبریز گذشت. ی پیشهمتن اما، تحریفی رسوا و آشکار است از آنچه که در جریان فعالیت فرقه

گرای ایرانی که تبریز و باکو دو گرانیگاهِ مهمش ایست برای این که کل جریان ملیچینی ماهرانهرمان، زمینه

ترکی فروکاسته شود. بخشهایی از آن تحریف صریحِ اسناد گرایی پانای از قومبه نسخه بودند، در ذهن نادانان

وری، که در اصل دومی ی پیشهتاریخی است، مثل شرح من در آوریِ کشمکشهای سیاسی حزب توده و فرقه

 -رتش ایرانمثل کشتار بیست و پنج هزار تن از مردم تبریز به دست ا–ای از اولی بود! بخشهایی دیگر شعبه

دانیم که تلفات آزادسازی سراسر بیشتر به هذیان و توهم شباهت دارد، چون با شواهد مستند تاریخی می

های ی کمونیستشائبهآذربایجان و کردستان از دست ارتش سرخ، حدود صد نفر بوده است. شرح خدمات بی

ای خود دارد، و برای کسی که با ماجرای ی آذربایجان و آران هم که جی استالین به مردم ستمدیدهسرسپرده

ای در زنگ ها در همان حدود زمانی آشنا باشد، به شوخیکشتار مردم باکو و تفلیس به دست کمونیست

 اش خوشایند نیست. حقیقی ماند، در کالس تاریخی که درستفریحی می

تیرکشی همه چیز از هفت نثر کتاب به نسبت روان است و برای این که مخاطبان بیشتری را جلب کند،

و عشق و عاشقی در آن گنجانده شده است. اثر دست کم بر مترجمش )سعید منیری( تاثیر فرهنگی مهمی به 

بنویسد، با همان نثر و همان مضمون « تبریز توفانی»جا گذاشته، چون باعث شده که خودش هم رمانی به نام 

 وزها مظلوم واقع شده در این گرداب دروغ...و البته حجمی کمتر. بیچاره تبریز که چقدر این ر

پرستی دوستی و میهنمدام به وطن و میهن و ملت و وطن« آلودتبریز مه»آلودِ القصه، در کتاب مه

یابد که منظورِ ی صد و اندیِ کتاب در نمیتاکید شده، و اگر کسی اردوبادی و اربابانش را نشناسد، تا صفحه
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اش هم تنها بخشی از مردم آران هستند که خودشان «وطنانهم»و و اطرافش است، و شهر باک« وطن»این بابا از 

 ها آذری بدانند و با فرهنگ ایرانی ستیزه داشته باشند و ترجیحا زبان پارسی را هم ندانند! را به سبک شوروی

که مثال گرایی و ایران ستیزی در آن غالب باشد، من پیشتر هم کتابهایی دیده بودم که تبلیغ قوم

به قلم رضا براهنی و شعرهای بندتنبانی ابوالقاسم الهوتی در ستایش از لنین و استالین « رازهای سرزمین من»

ای از آن است. اما متنی چنین عریان و صریح ندیده بودم که از فرط ناسازگاری با حقیقت مضحک نمونه

شود و چه بسا که با کمک مالی نهادهایی بنماید و باز هم آسان و آسوده در ایران ترجمه و چاپ و پخش 

 رسمی هم چنین شود. 

گرفتند، در این مورد ی ارزشمند بودنِ تمام کتابها خرده میی بیهقی بزرگ دربارهمن با دوستانی که به گزاره

لوح تاثیری های سادهشان چه بسا بر ذهنتوافق دارم که کتابهایی از این دست، چرندِ محض هستند و خواندن

ی این درد، آن است که آن ذهنهای ساده لوح کتابهای زیانبار به جا گذارد. اما باز بر این باورم که راه چاره

بیشتری بخوانند، نه آن که به کل از خواندن دست بردارند. این نکته هم بماند که خواندن کتابهایی از این 

زده و جریانهای های دروغیل ایدئولوژیبرای فهم و تحل -شناسانهبه عنوان طرحی پژوهشی و مردم–دست 

با عرض سپاس فراوان از دوستی که این کتاب را برایم –به راستی ضرورت دارد. هرچند  سیاسی غیرعقالنی

 ای را ندارم! کنم که فعال خودم حوصله و وقتِ مرور چنین متنِ کج و کولهاعتراف می -تحفه آورده
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24/۵/1392شنبه پنج  

 

 منم آن خداى یاغى که نگین توست، چنگم  تقارن، تویى از ازل به جنگم فلک، اى بت

 چکانت، تو و مشت سرخ رنگممن و تیغ خون ز تو، سرنوشت، نآید خطرى، به جنگ رو کن

 ز شوق بزم جنگت، بگشود خُلق تنگمکه   بستیز با خروشم، مکن اى زمانه، سستى

 ازه گذشتیم و شکست نام و ننگمکه ز آو  هراس، زیرا نبودز تو، اى بخت ستمگر، 

 خدنگم «زندبگذار تا ببینم، که که مى برو، اى سپر، ز پیشم، که به جان رسید پیکان»

 مبه حصار سخت سنگخدنگت،  رخنهنکند  بزن اى خطر، شهابت، که خِرَد مراست جوشن

 پلنگمگرت چو میشی و کمینتو در این چمن   بگذر از این هیاهو، برو راه خویش پى کن

 لنگم چو شرار تیز تازد تب نعل اسب  کنمت شکار، چرخا، من اگر شتاب گیرم

 ز آن بدان درنگمابُوَد این ز شوق بازى، و  زور منى، من اگرت به جنگ کوشمنه تو هم

 پالهنگملب چرم  ی توفانشده آغشته  بگسسته قید ظلمت به طراز بامدادى
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2۵/۵/1392جمعه   

 هاهای منآغازگاه /آغازگاه من

)یا همان سوژه( همچون امری ناگهانی و در زمان و « من»هایی که معتقدند همواره نسبت به دیدگاه

ام. از فوکو که تاریخ این رخداد را در اوایل قرن نوزدهم است، دیدی انتقادی داشته« خلق شده»مکانی خاص 

کردند، سخن همه زگاه معرفی میدهد، تا اندیشمندان کالسیک که آتن قرن پنجم پ.م را به عنوان آغاقرار می

ام که هرچند هایی گوناگون برخورده«من»های تاریخ به به نظرم نادرست بود و هست، چرا که در صفحه

شناختی و ویژگیهای عام و مشترک های زیستای اجتماعی بوده، اما استخوانی از برنامهشان سرساختهگوشته

 ی زایش من! ها سر و کار داریم، و نه لحظههایی از زایش منلحظهاند. به این ترتیب با جهانی را هم داشته

ی ایرانی، به این با این همه، این روزها دارم همزمان با بازخوانی گاهان برای کالس تاریخ اندیشه

ی سوم پ.م، با یکی از نقاط عطف در این زمینه روبرو باشیم، و کنم که انگار در اواخر هزارهنکته فکر می

ی نو از صورتبندی من در حریم فلسفه در این تاریخ گشوده شده باشد. یکشنبه در این مورد سخن سپهر

 خواهم گفت...
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27/۵/1392یکشنبه   

گریز، و محبوب که به شخصیتهای مقدس داستانهای قدیم گاندی: سیاستمداری پیروزمند، خشونت

 ماند.هندی می

های های کالسیک فیلم«آدم بد»گرا، و منفور که به خشونتهیتلر: سیاستمداری شکست خورده، 

 هالیوودی شبیه است.

شان بر سر عقایدشان تکان شان، که پافشاریجامعه« پاکسازی»دو رهبر ناسیونالیست، گیاهخوار، و هوادار 

ای این زده خواهید شد اگر شباهتهکردند. شگفتدهنده است و همزمان با هم با قدرت بریتانیا مخالفت می

شوید اگر تفاوتهایشان را دقیقتر تر میزدهدو تن را بر مبنای اسناد بازمانده از دورانشان وارسی کنید، و شگفت

 بنگرید... 
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28/۵/1392دوشنبه   

ای سالها پیش، در قرارگاهی که برای خودم در جنگل گلستان یافته بودم، درخت بلوطی کهنسال بر ستیغ صخره

کنم. روایت کامل شعر را در برایش شعری گفتم و حاال بخشی از آغازگاهش را اینجا نقل میروییده بود، که 

 ی سیمرغ منتشر خواهم کرد:این شماره

 اى تناور، اى درختِ کرده اندر خاک، چنگ

 برجى سبز رنگ سنگ و اى چو تندیسى ز چو اى  

 ها همچون خدنگها چون لنگر و سرشاخریشه

 چینِ چوبینِ درنگ پوستینِ برجِ قدت،  

 ها بر پیکرت چون خلعتى سبز و قشنگبرگ

 ى شوخ بهارکرده آن را پیشکش، شهزاده

 هاها بگذشته بر تو، عمر گشته قرنسال

 هاها پیوسته در هم تا هزاران سالقرن  

 فنا دارِ جنگاور، شکست آورده بر دیوِ

 شُست باران، خونش از شاخَت، بهاران بارها  

 انتهابى دایم ودر نبردى زنده ماندى 

 ...، درخت استوارمندپرسشى جوشد در آوَ 
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 29/۵/1392سه شنبه 

 

اش کرده بود. کمی طوالنی است، اما این متن را امروز در پاسخ به دوستی نوشتم که بدزبانی نابخردان آشفته

 امیدوارم سودمند باشد: 

 هفت داغ نابخردی

 

ی نابخردی است و زمانی است که نادانی بر دانش و پستی بر شرف چیرگی یافته دوران ما، زمانه 

ی ایرانی، چرا که دورانی ی جمعی جامعهسابقه بوده است، و نه در حافظهاست. این موقعیت نه در تاریخ ما بی

کنیم و در شرایط آشفتگی، انتخاب طبیعی عادی و کارآمد نهادهای استوار اجتماعی بر آشوبناک را سپری می

 گردد.بر برای عروج دروج و سقوط راستکاران هموار میهای میانروند و راهباد می

را به در این میانه، درخواست دوستی که انتظار داشت چیزی در باب دروغزنان و ناالیقان بنویسم  

بینند و چه بسا حس و حالی شخصی بینیم و میفال نیک گرفتم، و فکر کردم با پرهیز از اشاره به آنچه که می

مان، همچون امری کالن. چرا که شاید به ی نمودهای نابخردی در جامعهپیدا کند، چند سطری بنویسم درباره

ای پرتردد پنهان نده که در گرد و غبار بیراهههایی هشدار دهای نمایان گردد و نشانهاین ترتیب مرزبندی

شان ی ما از دیرباز شناخته شده بودند و زنهارها دربارههایی که در جامعهبار دیگر نمایان شوند. نشانه اند،شده

ای از این دیوها تخیل کرده بودند و کردند و دستهفراوان بود. در حدی که هریک را به دیوی همانند می

 شان داده بودند.دانستند و روی هم رفته کماله دیوان لقبشان میهریمنفرزندان ا



74 
 

بدخواهی است. بدخواهی یعنی انجام کاری یا پرهیز از  ی نابخردی در روزگار ما،نخستین نشانه 

کاری، با قصد زیان رساندن و آسیب رساندن به دیگری، یا حتا خواستِ چنین چیزی را داشتن. بدخواهی 

یافت، و جالب آن که نام این دیو )اَکَه: بد + مَن: اندیشه( ه در قدیم در قالب دیو اَکومن تبلور میهمان است ک

دقیقا مترادف است با دشمن که باز به همین ترتیب از دو بخشِ دُش )یعنی بد( و من )اندیشه( تشکیل شده 

ی است. یعنی بد اندیشیدن پروری نابخردی، دشمنی ورزیدن و دشمن تراشی و دشمناست. نخستین نشانه

یا –شان، و دست یازیدن به کاری که لذت، قدرت، بقا یا معنای ایشان ی دیگران، بد خواستن دربارهدرباره

را کاهش دهد. کسی که با دیو اکومن درگیر است، با قصد زیان رساندن به  -شان«قلبم»خالصه بگوییم، 

خرد و این همه را برای آسیبهایی را در مقابل به جان میکند و معموال دیگری نیرو و وقت خود را صرف می

ی بدخواهان البته آن است داشتِ همهدهد. پیشکاستن از قلبم دیگری )و نه افزودن بر قلبم خویش( انجام می

شود. اما این که کاسته شدن از قلبم دیگری به افزوده شدن بر شادمانی و قدرت و معنای خویشتن منتهی می

های بقای خیزد، که تعمیمی نابجاست از اصلی نادرست از اعتقاد به اصل بقای قلبم بر میعهاصل موضو

پذیر و مادی سر و کار دارند، و به سپهر مینو، یعنی قلمرو پردازش اطالعاتِ دیگری که با منابع پایان

 یابد.روانشناختی پیوندی نمی

که در گذشته در قالب ایزدی هندی به نام ی نابخردی، خشم است، و این همان است دومین نشانه 

اند. نابخردان از این نظر دیوان گنجاندهی کمالهیافت، و او را ایرانیان با نام اَندَردیو در سیاههایندرَه تبلور می

یازند، و آسیب رساندن به دیگران نزدشان حالتی شوند، شتابزده به خشونت دست میکه زود خشمگین می

ورزند، که مدام بابت این ارد، با هم شباهت دارند. نابخردان نه تنها با این و آن دشمنی میتهاجمی و خشن د

دشمنی ورزیدن خشمگین هم هستند. کالمشان به ناسزا و فحش آلوده است و رفتارشان با عصبیت و افراط 

، به سوی خودشان شودو عدم تعادل، و همواره بخشی از این خشونتی که از مجرای زبان یا کردار سرریز می
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ای از خشم و عصبانیت را پدید ی تازهشود که چرخهگردد و رنج و آزاری را در خودشان سبب میباز می

 آورد. می

دارند، گفتار و کردارشان نابخردان معموال در حال پرخاش به این و آن هستند، احترام کسی را نگه نمی

آورند. نابخردان با خشمی که نثار دیگری ی قدرت به شمار میاست، و این را از سر نابخردی نشانه گستاخانه

 کنند. پیدا می« وجود داشتن»شوند و حس کنند ارضا میکنند، و آسیبهایی که برایش آرزو میمی

مایه دارد و حضور در هستی ناچیز کسی که خِرَدی خُرد دارد، به همین ترتیب وجودی سبک و بی

ها سهیم شود، و «دیگری»کوشد تا در هستیِ استوارتر و نیرومندتر ن کمبود، میو گذراست. او برای جبران ای

ترین روش برای ارتباط یافتن با ترین و راحتیابد، برایش سادههای مهر را در نمیاز آنجا که پیچیدگی

 خیزد. دیگری، خشمی است که از دشمنی بر می

کنند، و اگر که با او دشمنی دارند تعریف میای از این رو نابخردان خویشتن را بر اساس دیگری 

ای از حضور و هستی بازند. نابخردان در طلب خرده ریزهشان را از دست بدهند، هویت خود را در میدشمنان

افزایانه در وجود دیگری برند، اما چون از خِردِ الزم برای شریک شدنِ هماست که به حریم دیگری هجوم می

ای برای خویش جایی بتراشند، و زوری که در در گوشه« به زور»ر نیستند، ناگزیرند تا برخوردا  -یعنی مهر–

آورد. شود و در دلشان دشمنی و بدخواهی پدید میزنند، به صورت خشم و نفرت صورتبندی میاین راه می

  

ه، یا آن دیگری که آماج بدخواهی و خشم قرار گرفته، ممکن است به راستی پایگاهی در هستی داشت 

تر ای راستین را در جهان برآورده سازد، و بزرگتر و واقعینداشته باشد. یعنی ممکن است به واقع خویشکاری

ی دیگری از همان نابخردِ اولی باشد، که به خطا توز باشد، یا ممکن است چنین نباشد و نسخهاز نابخردِ کینه

ان بر مبنای واکنش وی به نفرت و خشم دریافت. آن تومهمتر و بزرگتر پنداشته شده است. این تفاوت را می
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ای دارد و قصدی و آرمانی و فرصتی گذارد، خویشکاریکسی که وجودی دارد و ردپایی بر هستی به جا می

دهد، برای تلف کردن بر سر روندهای نابخردانه ندارد. پس واکنشی که به خشم و بدخواهی نابخردان نشان می

دفاع کردن، و طرد کردن است. این طرد و حذفِ زیان نابخردان گاه با نابود کردن و از جنسِ بی اثر کردن، 

ای عقالنی و رفتاری سنجیده، که شود، اما همواره تابعی است از محاسبهزیان رساندن به ایشان همراه می

 هدفش کاستن از زیانِ دیگری است، و نه زیان رساندن به دیگری. 

کند و از این رو در مقابله با ی نابخردی را در درون حمل میمینهآن کس که چنین نیست، خود ز

ای تکرار شونده آید. در این حالت چرخهورزد و در برابر خشم دیگری به خشم میدشمنیِ دیگران دشمنی می

آویزند و به هم و خودزاینده از خشم و کین و بدخواهی را داریم که نابخردان در جریان آن با هم در می

ی عمومی، خویش را برتر از دیگری بنمایند و ی زشتی بر صحنهکوشند در رقصِ دو نفرهآمیزند و میمی

 آسیبی بیشتر و بیشتر را متوجه حریف سازند.

نابخردان با یاری این دو مرضِ پیش رونده، یعنی با بدخواهی و خشم، جایگاهی برای خویش بر  

گیرند و با بازیهایی دوطرفه سرگرم همسان با خویش را هدف میهایشان، ناچیزهایی افرازند. ناچیزترینمی

گیرند، ای بزرگتر از خویش را که جای پایی در هستی دارد نشانه میهایشان، اما، دیگریشوند. جاه طلبمی

کوشند در نزدیکی او جایی برای خویش بیابند. برخی از آویزند و میو با قالب خشم و بدخواهی به او می

کنند که این وضعیتی انگلی و غیرواقعی است، و برخی دیگر که ه هوشی بیشتر دارند، حس میآنها ک

ی پایهگیرند و خویشتن را همای از نفرت و کین را جدی میترند، حضور موقت خویش در هالههوشکم

 اند. پندارند که برای خویش تراشیدهدشمنانی می

شود، که همانا غرور است. ایرانیان باستان این صفت را ن میبه این ترتیب سومین داغ نابخردی نمایا 

ایست به نام آرمَئیتی، که یعنی کردند و او هماورد و ضدِ فرشتهدر قالب دیوی به نام تَرومَئیتی تصویر می
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بینی بوده است، و این همان سری و خودبزرگآرامش اندیشه. ترومئیتی در اوستایی کمابیش به معنای خیره

پندارند، در عینِ ناتوانی، ه داغ نمایان نابخردان است. نابخردان با دانشی اندک، خود را دانای کل میاست ک

ستایند که یا ندارند، و یا ستودنی نیست. معیار نابخردان برای بالند، و خویش را با صفاتی میبه اقتدار خود می

 ی که گاه مغرور هم هستند، تشخیص داد. توان از اینجا ایشان را از خردمندانغرور، دیگری است و می

خردمندِ مغرور، هرچند ترکیبی ناپایدار و کمیاب است، بابت آنچه که هست و امری درونی به خود 

آورد. نابخردان اما با معیارهای بیرونی و به خصوص در آمیز را پدید میای گاه اغراقبالد و خودانگارهمی

مانند –کنند. هدفِ نابخردان کنند و غرور خویش را صورتبندی میبی میها خویش را ارزیامقایسه با دیگری

ای زیبا و ستودنی را به دست آورند. این ای پذیرفتنی و محبوب و خودانگارهآن است که انگاره -همگان

داری و انضباط درونی، و ی خویشتنانگاره و خودانگاره در شرایط عادی و شکلِ درست، توسط توسعه

شود. نابخردان چون از دستیابی به این ر قدرت و بقا و لذت و معنای خویش و دیگران ممکن میافزودن ب

کوشند نیرومند، شادمان، معنادار و کنند. یعنی میاند، به تولید نمادهای قلبم بسنده میمسیرِ دشوار بازمانده

یی قالب شود، به نقاط تراکم قلبم نزد اما از آنجا که این نمادها باید باالخره به جا«. به نظر برسند»سرزنده 

کوشند تا این نمادها را معتبر اندازند، میکنند و طی بازی نابابی که با ایشان به راه میها رجوع میدیگری

خواهد به دانشمندی شهره شود، دانشمندی را جایی سازند. به این ترتیب، کسی که نادان است، اما دلش می

کند را راهی برای سهیم ورزد و خشمی و نفرتی را که نسبت به وی ابراز مینی میکند و با او دشمپیدا می

های رویاروی خویش را به هر صورتی که کند. نابخردان، واکنشهای دیگریشدن در صفتهای وی قلمداد می

ند، کنند. برای بیشترشان، تنها صرفِ این که کسی به دانشمندی حمله کهست، به نمادهای قلبم ترجمه می

 شود. ی دانشمند بودن است، و این که بتوان با قدرتمندی دشمنی ورزید، عالمتِ نیرومند بودن فرض مینشانه
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بالند. نازند و میشوند، و بدان میای از نمادهای قلبم محصور میبه این ترتیب نابخردان در پیله 

نی ورزیدن با دیگری تبلور یافته است. ای که از رمزگذاریِ خشم و نفرت حاصل آمده و طی فرآیند دشمپیله

گیرند، بلکه اصرار دارند تا دیگران را نیز به این نابخردان نه تنها خود این نمادها را با قلبمِ راستین اشتباه می

یابد و چه بسا در رگهای آید که نمودی عینی نیز میموضوع مؤمن سازند. به این ترتیب غروری پدید می

 دیگر نیز به جریان بیفتد و جریانی در سطحی اجتماعی ایجاد کند. ی نابخردانیافسرده

چهارمین و پنجمین داغ نابخردی، آز است و حسد. با کمی توسعه دادنِ رمزگان کهن، این دو را در  

پنداشتند. در روایتهای قدیم شناختند و گاه با گرسنگی و تشنگی همتایشان میقدیم با نامهای تَریز و زَریز می

ستیزند. دو داغِ دوقلوی مال میزرتشتی، این دو دیوهایی هستند که امرداد و خرداد، یعنی جاودانگی و ک

شان و پوچیِ نمادهایی که خویش حرص و حسادت نیز چنین هستند. نابخردان در درون خویش بر پوکی پیله

اند، آگاهی دارند. بنابراین از سویی نسبت به نمودهای واقعیِ قلبم، و نمادهای استخواندار را بدان تزئین کرده

کوشند با انباشتن و متراکم کردنِ همان نمادهای توخالی، آنها سوی دیگر می دارِ آن حساس هستند و ازو مایه

 را توپُر و واقعی جلوه دهند. 

کوشد در سپهر اخالق وی جایی برای مدار مینابخردی که از راه مسخره کردنِ یک شخصیت اخالق 

یان سرها بر آورد، در نهایت غرور گیری از آرای دانشمندی سری مکوشد تا با خردهخود بیابد، یا نادانی که می

شان معلوم است. همواره نمادِ یک کنند که سستی و دروغین بودنخویش را بر مبنای نمادها و عالیمی بنا می

توان جعل کرد، و از این رو نابخردان به جای رها کردن این روند و تغییر تر از خودِ آن چیز میچیز را راحت

تر کردنِ روندِ جعل نمادهای کوشند تا با پیچیدهلذت و معنای راستین، میشان به سوی قدرت و سوگیری

 قلبم این محرومیت را جبران کنند. 
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کند، چرا که موهوم بودنِ نتیجه آن است که نمادهای راستینِ قلبم برای ایشان خطرناک جلوه می

کوشد نوعی از اخالقی ردِ اخالقی میدهد. نابخردی که با تمسخر فاند را نشان میتزئیناتی که به خود آویخته

بودن را در چشم دیگران بازتولید کند، از رمزگان و نمادهای مربوط به اخالقی بودنِ واقعی بیزار است و 

کند، چرا که در این حالت رنگ پریدگی و مصنوعی بودنِ نمادهای وجودش را توهینی به خود تلقی می

با هرچه که رنگ و بویی از قلبمِ راستین داشته باشد، سرِ ستیزه دارد  شود. از این روغرورآفرین وی نمایان می

 آیند. و این همان حسد سوزانی است که نابخردان در چنگالش گرفتار می

کنند غیابِ قلبم را با انباشت نمادهای قلبم پنهان کنند. از این رو از سوی دیگر، نابخردان سعی می

گیرد. آزمندی ایشان، های مربوط به قلبم در ایشان شکل میشانهشکلی از آزمندی برای کسب و تصرف ن

آید، که نام دیوی بوده است در ایران باستان. دیوصفت و اهریمنی است، و این همان است که از اسم آز بر می

نابخردان برای دستیابی به نمادهای قدرت )رتبه و مقام سازمانی(، نمادهای لذت )پول و شهرت( و نمادهای 

 -ی قلبم، یعنی اندرکنش نیرومند و برندهکنند، و خودِ منابعِ آفرینندهنا )مدرک دانشگاهی، نمره( تالش میمع

گیرند. از این رو برنده با دیگران، شادمانی و برخورداری از لذتهای زندگی، و دانایی و اندیشه را نادیده می

 اش چیزی وجود داشته باشد. در میانه شود، بی آن کهگرداگرد نابخردان انبوهی از نمادها جمع می

در خردمندان، انباشت نمادهای قلبم، امری طبیعی و تکاملی است. یعنی به تدریج، و معموال بعد از  

جذب و تثبیت شده، در قالب نمادهایی از جنس پول و شهرت « من»درنگی دیرپا، منابع راستینِ قلبم که در 

ای نازک و نامهم یابد، و چه بسا هم که نیابد! در خردمندان با الیهیو مدرک و چیزهایی از این دست نمود م

ی خود دارند. در مقابل، نزدِ نابخردان هزارتویی فربه و هایی روبرو هستیم که امری اصیل را در میانهاز نشانه

ردمندان به گردویی اند. در این معنی، سپهر قلبمِ خبینیم، که فضایی تهی را محاصره کردهقطور از نمادها را می

 شبیه است، در برابر کدوی نابخردان!
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ششمین داغِ نابخردی، تعصب و یقین و مقاومت سرسختانه در برابر تغییر است. نابخردان خویشتن  

خیزد. ایشان در ضمن از کنند و این مرضی است که از غرور بر میرا در بهترین موقعیت ممکن تصور می

کنند که به هر صورت چون جریانی از جعل و انباشت نمادها را دنبال می وضعیت خویش راضی هم هستند،

تر است. از این رو ایشان در برابر دگرگونی تر و سریعیاباز مسیرِ جذب و هضم منابع راستین قلبم آسان

 یابند. در میاندانند، و نقاط ضعف خویشتن را در نمیمقاومت می ورزند، آرای خویش را یکسره درست می

کماله دیوان، دیوی به نام ناگهیس کمابیش با این داغ همخوانی دارد. چرا که دیوی است که با سختی و انجماد 

گذرد سختی و و خشکسالی نسبت دارد. نابخردان به تندیسی سفالین از خودشان شباهت دارند و هرچه می

ان، که خواه ناخواه و دیر یا زود به ششود. به شکلی که در نهایت تغییر در شکلشان بیشتر میشکننده بودن

ی شود. آرامش و نرمی و سیالیت تکامل یابندهشان منتهی میجبر زمانه پیش خواهد آمد، به شکستگی و ویرانی

شان در مسیر زمان شود و از این روست که عقاید و باورها و اصول و مواضعخردمندان در ایشان یافت نمی

 ماند.باقی میهمچنان ثابت و تغییر ناپذیر 

واره و نارس، نابخردان برونی سخت آسیب دیده و ویرانه دارند. ی درونیِ جنیندر مقابلِ این هسته 

هایی برتر، یا سازماندهی غرور موفق عمل نابخردان ممکن است در گردآوری نمادهای قلبم، تاختن بر دیگری

کنند. از این رو نابخردان ه از سرِ بیماری چنین میانگیز و ناتوان هستند ککنند، اما در نهایت موجوداتی رقت

دادند، نمایند. این صفت را در میان کماله دیوان با ساوول نشان میفرتوت و درهم شکسته و کج و معوج می

نمایند، هرچند شاید سن و که دیو سالخوردگی و مرض و مرگ هم هست. نابخردان، فرتوت و سست می

رها و عقایدی کودکانه دارند، هرچند شاید سالیانی دراز را پشت سر گذاشته باشند، سالی نداشته باشند، و باو

 و این هفتمین داغ نابخردی است. 
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دهد و بوی معنی می« ایچه کله»ای که خواندند، کلمهدیو میاین هفت دیو را ایرانیان قدیم کماله

درست و سزاوار است، چرا که این هر هفت  رسد. این نامگذاری از جهتیشگفتی و بیزاری از آن به مشام می

کند، تراوش می« هاکله»ها و دیو در سر و مغز آدمیان النه دارند و با نگریستن به آنچه از مغزها و اندیشه

ی تاخت و تاز این هفت دیو است و زمانه رام و هموارِ شان. در روزگار ما که زمین عرصهتوان بازشناختمی

توان یافت، بر گردنهایی که رگهایی هایی از این دست زشت و غریب فراوان می، کلهتوسنِ لنگِ نابخردان

 اند.شان کردهتزئین« به حجت قوی»برافراشته و 

نابخردی وضعیتی دوردست و سرشتی نیست که برخی با آن دست به گریبان باشند و بعضی در 

ی ما بذر آن را در خویشتن ست که همهبرابرش ایمنی داشته باشند. حقیقت آن است که نابخردی مرضی ا

هایی زهرآگین را به بار آورد. داریم، و کافی است موقعیتی هموار و مساعد برایش فراهم شود، تا بروید و میوه

بدخواهی، خشم، غرور، آز، حسد، تعصب و کمبودِ قلبم، نمودهای نابخردی هستند، و الزم است که لحظه به 

ان در سرهایمان رصد و شکار شوند. کمین کردنِ من برای غلبه بر داغهای های ظهورشلحظه، در بزنگاه

ی خرد است، که همواره خویش را در نابخردی، تنها راه مصونیت در برابر آن است، و این واالترین مرتبه

 ی مغاک نابخردی بدانیم و در این مورد از خویش مراقبت کنیم.کناره
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30/۵/1392چهارشنبه   

 فرانسیس عبداهلل یزدی!حاج ریچارد 

انگلیسی است.  یکی از شخصیتهای غیرعادی و عجیب و غریبِ قرن نوزدهم، سر ریچارد فرانسیس بِرتونِ

دانست، به خوبی میزبان را  29جهانگرد، نویسنده، جنگاور، شاعر و ماجراجویی که بر اساس برخی گزارشها 

کرد و چون و یکی از کاشفان مشهور آفریقای مرکزی است. برتون معموال در کسوت مردی ایرانی سفر می

زد، خود را میرزا پارسی )و همچنین پشتو، پنجابی، سندی، گجراتی، هندی و عربی!( را به روانی حرف می

 هم رفت و شد حاجی عبداهلل یزدی!نامید. برتون با همین نام و نشان به سفر حج عبداهلل می

ی او همان کسی است که برای نخستین بار داستانهای هزار و یک شب را به انگلیسی ترجمه کرده و ترجمه

های مشروح پروا دارد و در سفرنامهکاماسوترا به انگلیسی هم از دستاوردهای اوست. زبانی صریح و رک و بی

هایی را ذکر کرده که زمانی سخت مخالفت کاریوام گوناگون ریزهی امور جنسی اقاش دربارهو خواندنی

شناسی ساخت. او در ضمن بنیانگذار انجمن سلطنتی مردمهواداران اخالق منزه ویکتوریایی را خشمگین می

ا کرد و بعدهی مردم دنیا را تبلیغ میی برتری اروپاییان بر بقیهلندن هم هست، که دیدگاهی نژادپرستانه درباره

ست از پارسیان هند که دادابهایی نائوروجی سخت با آن در آویخت، و این شخص اخیر دانشمندی زرتشتی

سرنوشتی شگفت و ردپای تاریخی ماندگاری دارد، و مرشد گاندی هم بوده است و داستانش را باید نوبتی 

 دیگر تعریف کرد.

اش افزود، ی زیستههای گوناگونی به تجربهاما غرض از معرفی این آدمِ شگفت، آن که برتون عالوه بر حوزه

 The Kasidah) «ی حاجی عبداهلل یزدیقصیده»و از او شعر بندی باقی مانده به نام شاعر خوبی هم بود 

of Haji Abdu El-Yezdi که در آن نام مستعار خودش را به جای شاعر قصیده آورده تا از گزند مخالفت )
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ی عمیقی داشته و دهد که برتون در دل گرایشهای صوفیانهبینان در امان بماند. این شعر بلند نشان میکوته

ین قصیده از آیین قلندران  به دست داده، خواندنی و جذاب است و به خصوص در شرح و بیانی که در ا

 کنم:. دو بیتِ مشهور از آن را نقل میی فراوان داشتهی اروپایی تاثیررازورزانهتاریخ تحول باورهای 

Do what thy manhood bids thee do 

from none but self expect applause 

He noblest lives and noblest dies, 

who makes and keeps his self-made laws 
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31/۵/1392پنج شنبه   

 بسمه تعالی

 ایی بهبود ارتباطات رسانهاندیشی ملی در زمینهفراخوان هم

رساند طبق آخرین تصمیم شورای عالی ارتباطات، این جانب قصد دارم یک دستگاه بدین وسیله به اطالع می

ی دانشگاه شیکاگو پیشنهاد کرده آفرین آن است که موزهکنم. دلیل این تصمیم حماسهتلفن همراه خریداری 

ی بازمانده از آغازگاه تحول در صنعت تلفن و تلگراف با قیمتی موبایل قبلی مرا به عنوان یکی از آثار عتیقه

شود تجارب می گزاف خریداری کند. لذا از تمام دوستان، همکاران، اندیشمندان، و صاحبنظران درخواست

ی ملی بدین شرح عملیاتی و سوابق پژوهشی خویش را در این زمینه اعالم فرمایند. مشخصات این پروژه

 است:

ی جدید برای این منظور، بین پانصد هزار تا یک میلیون چوق ی تصویب شده در کابینهالف( بودجه

 است.

بوک و تایپ کردن، -از خواندن ایب( یکی از امکانات مورد نیاز در این دستگاه، عبارت است 

 شود. فرض گرفته میگذشته از مهارتهایی مانند آشپزی، گلدوزی و هنرهای رزمی که پیش

( بسیار اهمیت دارد. یعنی مهم است دستگاه مورد kharkaari quotientکیو )-پ( شاخص خ

گرفتگی توسط شیر و تمساح، نظر در جریان افتادن بر زمین، عبور از چرخ گوشت و ماشین رختشویی، گاز 

 برخورد گرز و شمشیر و گلوله، و تشعشع رادیواکتیو آسیبی نبیند!

ها و قیمتها و سایر تجارب گرانقدر خود را در این زمینه طی یادداشتی همین زیر ثبت کنید تا در لطفا مارک

 ساز فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. ی سرنوشتجریان این حادثه
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باز هستند به گرمی ساز، و موبایلپرداز، موبایلفروش، موبایلمکاری دوستانی که موبایلتبصره: از ه

 شود.استقبال می
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1/6/1392جمعه   

 

ام. چند سروده بودم منتشر کرده 1374ی سیمرغ دو سرود در ستایش درخت را که در سال در دهمین شماره

ی درختی ی کامل شعر دوم دربارهمیان گذاشتم. اینک نسخهروز پیش چند بیتی از یکی از شعرها را با شما در 

 کنم. بادا که خوشتان بیاید...دیگر را پیشکش می

 

 سرود در ستایش درخت

 

 ست زیبا و بلنداى که خلوتگاه تو سنگى   اى درختِ پرشیارِ شادکامِ سالمند 

 همچون کمند اهشاخو  اى بدن همچون خیال  خزند ات ماران و موران مى خرقه بر طرازِ

 اى که از پیچِ تنت، شاخه به درّه واژگون  نهنداى که عقابان به دستت آشیانه مى

 

 اى خمیده چون سپهر و اى فریبا ساحره  اى درختِ پرشکوهِ سالخوارِ پرگِره

 هاى کهنسالِ زِرهپیکرت پنهان به چین  ها بر شاخسارت، دُختِ سبز باکرهبرگ

 ها در اندرونرخنه کردت موریانِ سال  اى دار، همچون خاطرهاى، پاى بر جا مانده
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 ات بفشرده پا، بر کوه، در ژرفاى سنگ ریشه اى نوک تیز، در آن جاى تنگ بر فرازِ صخره

 شاخ افراشت چنگ فرقش ز بر کهپیکرت تاجى جنگمردوکی به  صخره همچون مرمرین سردیسِ

 بازِ ابد، یک روز گردى سرنگونزاین دغل رنگى چرخ دو  هان، مشو غافل ولى از حیله

 ساى ماست سنگى در بَرَت تخت همایونتخته ات، اى شاخ، اینک جاى ماست آن همایون سایه

 هم فرداى ماست آنچه دیروزت چنان بودَست  ماست یآوای  آیینهباد نواز سازِ هم

 ایم و خونت به خونهدر تنیده در رگت رگ پرواى ماستخفته در آغوش سبزت چشم بى

 

 ى منات با سرشتم، هم ز بویت بو سرشت هم حل شدن در تو بدان هنگامه بُد جادوى من

 ات مانَد به گامم، کاسبرگ، ابروى من ریشه پیکر و رخسار سبزت هست همچون خوى من

 و خونخاک پس تفاوت بین ما باشد فقط در   بازوى منآشنا شاخ پُربرگِ بلندت 

 

 بر حالِ ما هاآژنگدست دوران حک کند   ذر، افزون نماید سالِ ماروزها اندر گ

 الْفِ قامت، نرم نرمک زود زاید دالِ ما  برخالِ ما آشوبى شکوفد، پیکرِ طرحِ

 هرچه باشد محو گردد، چون زمان گیرد قشون  ماغرورِ یال ، جز ز شیرانهیچ نامانَد 

 

  



88 
 

 و تار هم مات، گردند اتو رخ بر تخته شاه   در هجوم سیلِ دوران بشکند این دار، هم

 هم  هم، آیینه هم وآثاررود بر بادِ مى خشک، یک روزى شود، آن باقى اشجار هم

 پاسخى نآید ز کس، کاین بهر چه؟ آن بهرِ چون؟  از من و از تو، درختا، هیچ ماند، انگار هم

 

 ز آن نماند هیچ چیزنیست جز یک خاطره، ج  هاى این ستیزماند به جا از نقش آنچه مى

 هست گردد نیست نیز؟ جهان هراندر اینیعنى آسمان، پاسخ بده، این نقش هم گردد تمیز؟

 اى زمان، اى توسنِ پرقدرتِ مرگ و فسون مگر ممکن نشد چار و گریز؟چرخه هیچ زاین 
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7/6/1392پنج شنبه   

 

ی همشهری شهریور( که دیروز در روزنامهی کامل یادداشتم به مناسبت روز ورزشهای پهلوانی )سوم نسخه

 چاپ شد:

 «زورخانه، آیین پهلوانی و هنرهای رزمی ایرانی»

شنویم، بالفاصله به یاد معبدی بودایی در چین یا ژاپن ی هنرهای رزمی را میاین روزها وقتی کلمه 

کنیم. این در ذهن تجسم می های ژاپنی را در حال نبرد با سالح سردافتیم و راهبان شائولین یا ساموراییمی

های خاور دور، میراث توسعه و رونق صنعت سینما در این اتصالِ استوار میان هنرهای رزمی و فرهنگ

ی ی زیستهکشورهاست، و جنگ جهانی دوم که مفهوم جنگ را در هردوی این سرزمینها بر کانون تجربه

 مردم نشاند. 

کنگ د میالدی قرن گذشته، صنعت سینمای ژاپن و هنگی شصت و هفتابه این ترتیب، وقتی در دهه

ی چشمگیری یافت، جنگیدن و جنگاوران در آن موقعیتی مرکزی داشتند، و ناسیونالیسم رونق و توسعه

شکست خورده و غرور زخمیِ این مردم باعث شد جنگاوران کامل و اساطیری خویش را در سنت تاریخی 

 -جو بودندکه بوداییانی صلح –شان بنگرند و راهبان شائولین رون میانهی خویش بیابند، و به تاریخ قگذشته

را به عنوان جنگاورانی آرمانی  -شدندداران بزرگ محسوب میکه در واقع چماقداران زمین –ها یا سامورایی

شد و سازی چین بود، سرزمینی مستعمره محسوب میکنگ که مرکز فیلمتصویر کنند. در این دوران، هنگ

آلوده شده  ژاپن هم کشوری شکست خورده بود که بعد از جنایتهای جنگی فراوانش، خاکش با دو بمب اتمی

 و چنان به سختی شکست خورده بود که فاتحان از داشتن ارتش و نیروی نظامی محرومش کرده بودند. 
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 ها و کالههلها، کمابیش شبیه بود با برجسته شدنِ نقش جاآرمانی ساختنِ شخصیتی مثل سامورایی

ای که طی آن ایفا کردند، امرداد و نقش سیاسی 28های قدیمی، که بعد از کودتای ها در فیلم فارسیمخملی

به شخصیتهای مثبت و دوست داشتنی فیلمها بدل شدند و مورد ستایش قرار گرفتند. مشابه این ماجرا را در 

شناختی متفاوتی، جوانان قانون شکن به همین امعهسینمای هند هم داریم، که در آنجا هم در جریان روند ج

 ای نیکو یافتند و به عنوان قهرمانان فیلمهای بزن بزن رسمیتی یافتند.ترتیب جلوه

و جنگی که بعد از آن رخ داد، سینمای ایران را برای مدتی  13۵7با این وجود انقالب ایران در سال  

کنگ و ژاپن بود که سخنگوی اصلی مفهوم ت سینمای هنگی جهانی به حاشیه راند و در این مداز صحنه

رسد، ما مردی تقریبا ریزجثه شد. به این ترتیب حاال وقتی اسم هنرهای رزمی به گوش می« هنرهای رزمی»

مان، کنیم که لباسی چینی یا ژاپنی به تن دارد و بسته به سنو کوتاه قامت، اما عضالنی را در ذهن مجسم می

 چان، یا جت لی شباهتی دارد! جکیلی،  به بروس

اما حقیقت آن است که این تصویری تبلیغاتی، دستکاری شده، و غیرواقعی از هنرهای رزمی است،  

ها و نمادها به کرسی نشسته و فراگیر شده است. واقعیت که در جریان تکثیر صنعتی و مکانیکیِ اندیشه

بایل بدوی و نانویسا، با مفهوم جنگ آشنا هستند و تاریخی آن است که تمام جوامع شناخته شده، حتا ق

سالحهایی خاص برای رویارویی با حریفان انسانی دارند و به همین ترتیب سنتی برای جنگیدن، روایتهای و 

اند. به بیان دیگر، هنرهای رزمی مفهومی است که بر اساطیر پهلوانی، و فنونی از نبرد را در دل خود پرورده

کند، و تنها در قرن گذشته به دالیل تکثر و فراگیر در تمام فرهنگهای انسانی اشاره میعنصری مشترک، م

 ای رنگ و بوی فرهنگ خاور دور در آن غلبه یافته است.رسانه
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تاکید و تفصیل بر این مقدمه را از آن رو الزم دانستم که هنرهای رزمی در میان جوانان ایرانی از  

ای قرار گرفته های گذشته به شدت زیر تاثیر این موجِ رسانهداشته، ولی طی دههدیرباز اهمیت و محبوبیت 

اش انتخاب ی ورزشیاندیشد و احیانا آن را به عنوان شاخهاست. کسی که به طور جدی به هنرهای رزمی می

 مشهورتر، کند، باید به این نکته توجه کند که هنرهای رزمی رایج و مشهورِ خاور دور، که البته امروزمی

هستند، به هیچ عنوان منحصر به فرد یا آغازگر نیستند.  تر از بقیهتر، و سازمان یافتهتر، رایجتر، علمیپرداخته

ها و فنون تکامل یافته در توجهی کامل داشت، و شیوه« ها»در فراگیر هنرهای رزمی، باید به پسوندِ جمعِ 

ی تجربیات انسانی در این از آن چیزها آموخت. چرا که خزانه جوامع گوناگون را ارج نهاد و محترم شمرد و

 گیرد.ها و تمدنها سیراب شده، و همه را در بر میزمینه از کل فرهنگ

یابد که دریابیم موقعیت ایران در این میانه یگانه و ویژه ی بیشتری میتوجه به این تکثر زمانی جلوه 

دارد و آن هم این که قدرتهای نظامیِ بزرگ، هنرهای رزمی  است. اصلی در سیر تحول هنرهای رزمی وجود

کنند. یعنی به همان ترتیبی که سربازان آلمانی در جنگ جهانی دوم از نوجوانی در ی خود را ابداع میویژه

هایی دیدند، امروز هم ارتشهای بزرگ دنیا برنامهای خاص تعلیم میهای گوناگون به شیوهاردوها و آموزشگاه

هایی بندند و بر آن مبنا ارتشدر اختیار دارند و آن را به کار می« فنون جنگیدن»و منظم برای انتقال  مدون

ای از فرهنگ و کنند. به عبارت دیگر، هنرهای رزمی پیش از هرچیز، شاخهنیرومند یا ضعیف را بنیاد می

شود و این همه فرآیندی مربوط می ای از مهارتها و فنون است که به جنگ و رزمای از دانایی و شبکهخوشه

توان شود. بر این مبنا میها سازماندهی و رمزگذاری مینهادین و اجتماعی است که در درون ارتشها و سپاه

شک هنرهای رزمی خاص خود را هم اند، بیحدس زد که در جهان باستان، رومیان که ارتشی نیرومند داشته

 هم.پدید آورده بودند، و ایرانیان نیز 
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ایران سرزمینی است که برای مدتی بسیار طوالنی یکی از نیرومندترین ارتشهای دنیا را داشته است. 

شود. آید، و یا به فتح سرزمینهایی پهناور منتهی میارتش نیرومند یا در جریان فتح سرزمینهایی پهناور پدید می

اش دانست. بر این مبنا، ایران در ار نظامیتوان شاخصی برای اقتدبنابراین در حالت پایه وسعت کشور را می

دوران هخامنشی، ساسانی، آل بویه، سلجوقی، و صفوی نیرومندترین کشور دنیا بود، و در دوران اشکانی، 

آمد. تردیدی نیست سامانی، ایلخانی، تیموری و ابتدای قاجار یکی از بزرگترین کشورهای جهان به شمار می

اند ومند و هنرهای رزمی پیچیده و سلسله مراتب و سبکهای گوناگون تحول یافتهکه در این مدت ارتشهایی نیر

ی جنگیدن در سراسر این ی شیوههای نو دربارهو باز هم شکی نیست که رمزگذاری رزم و ظهور گفتمان

از  توان دریافت، و همدوران تداوم داشته است. این را هم از مرور تاریخ سیاسی و تاریخ نظامی ایران می

مراجعه به منابع ادبی و اساطیر و آثار هنری بازمانده از دورانهای مختلف. کافی است به عبارت داریوش بزرگ 

را به یاد آوریم، و « ی مرد پارسی به دوردستها رفته و در دوردستها نبرد آزموده استنیزه»ی این که درباره

از و برگ جنگی سربازان هخامنشی در تخت جمشید ی ایزد مهر در مهریشت را بخوانیم و ستصویر جنگاورانه

ها را بخوانیم، تا دریابیم که از همان دوران بسیار کهن، هنرِ ی جاویدانرا بنگریم و گزارش هرودوت درباره

 ای در میان پارسیان وجود داشته است.آوریِ جا افتاده و نهادینهرزم

خوانیم، یا چیزهایی که از عیارانِ صر اشکانی میی سوارانِ پارتیکانِ عهمچنین است آنچه که درباره

ی فردوسی نشان دوران عباسی و سربداران عصر تیموری و قزلباش صفوی در اختیار داریم. مرور شاهنامه

ی سالحها و پهلوانان ای دربارهشناسانه و پرداختهدهد که هزار سال پیش چه تنوع و صور خیالِ زیباییمی

دهد که این سنت رزمی تا چه پایه ی نه چندان زیبای عصر قاجار نشان میاهنشاه نامهوجود داشته، و مرور ش

ی فروپاشی نهادهای دوام و قوام داشته است. شاید به این دلیل است که ورزشکاران ایرانی حتا در این زمانه
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که در  درخشاند و سالی نیستی ورزش در کشورمان، همچنان در سطحی جهانی خوش میسازمان دهنده

 ورزشهای مربوط به این رده افتخاری نیافرینند.

توان در رمزگذاریِ یکی از کهنترین نهادهای مربوط به رزم بازجست، تداوم این سنت تاریخی را می 

کافی است نمادها و داللتهای مربوط به زورخانه را بنگریم، تا با یکی از کهنترین  که همانا زورخانه است.

به  -پیشاز حدود سه قرن -اى است که به تازگى زورخانه واژه ی ایرانی روبرو شویم.بقایای هنرهای رزم

محل تمرین و گرد آمدن پهلوانان و جوانمردان اطالق شده است. مهرداد بهار نام آن را مرکب از دو بخش 

رزمی باستانی که ایست از نهادهای گوید که این نهاد بازماندهو می داندو خانه مى (به معناى آب مقدس)زور 

یکى از عناصر مقدس میترایى و مقدس آب زور یا چرا که  اند.به خصوص زیر تاثیر آیین مهر قرار داشته

در معابد است. در حدی که بعد از انتقال این آیین به غرب و تکوین مهرپرستی رومی همچنان زرتشتى بوده 

زورخانه معمارى  ت.کرده اساى را ایفا مىویژهنقش آیینى ضرورت داشته و اى جارى چشمهوجود مهرى 

ش از سطح زمین و ابه ویژه پایینتر بودن .داردبازمانده در قلمرو قدیم روم شباهت زیادى با معابد مهرى هم 

 کند. هاى قدیمى را در ذهن تداعى مىهمان مهرابه (سردم)وجود طاقهاى ضربى و مکان استقرار مرشد بزرگ 

ی ترین شیوهآمیزترین و کم آسیبر زورخانه، کشتی گرفتن است و این صلحورزش اصلی رایج د

کند. نبرد با دیگری است که تنها با خاک کردن حریف، و نه زخم زدن به وی، غالب و مغلوب را تعیین می

ز آن شده است. تعبیر کشتی گرفتن انام این ورزش از کمربند آیینیِ زرتشتیان گرفته شده که کُشتی نامیده می

اند. گرفتهرو به این ورزش منسوب شده که پهلوانان هنگام دست و پنجه نرم کردن با هم کمرگاه یکدیگر را می

 ی امری بودن هم از همین جا آمده است.هایی مانند کمر همت بستن و کمربستهاصطالح

گیران در آن ىبه نام گود، که کشتبه وجود آمد از دوران صفویه به بعد، محلى در مرکز زورخانه 

اى گرفته شده که پیش از رواج زورخانه در آن ى گود شدهاند. این نام از منطقهکردهدست و پنجه نرم مى
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 80-70ها حدود  اند. گودهاى زورخانهدادهاند و براى کشتى مورد استفاده قرار مىریختهخاک رس نرم مى

کند. قطر آن متر پایینتر از سطح زمین قرار دارد و شکلش معموال با یک هشت ضلعى منتظم تطبیق مىسانتى

آن سردم قرار دارد که حدود یک متر از زمین ارتفاع دارد و محل  طرفحدود شش تا ده متر است. در یک 

قیقى دارد و به عنوان استقرار مرشد و هدایتگر ورزشگاه است. زنگ زدن در زورخانه آداب مشخص و د

گیرد. به عنوان تشویق ورزشکاران به هنگام ورود و خروج یا انجام عملیات پهلوانى مورد استفاده قرار مى

براى از دوران صفوی به بعد چرخ زدن پهلوان سوم کشور مجاز است و و مثال زدن زنگ به هنگام ورود 

ى باالتر از شصت ساله پهلوانان کل کشور یا پهلوانان باسابقهاند. یا فقط براى فرستادهپایینتر از آن صلوات مى

 اند.آوردهموقع خروج از زورخانه زنگ را به صدا در مى

خودِ استفاده از ضرب و تنبک و ضرب در زورخانه، یعنی تلفیق موسیقی و ورزش، ابداعی مهم است 

مبنای گزارشهای بازمانده از یونانیان  شود. براش به ایران زمین مربوط میترین ردپای تاریخیکه قدیمی

دانیم که ارتشهای ایرانی از همان ابتدای کار هنگام جنگ یا رژه رفتن از سازهایی مانند کرنا و طبل و کوس می

نیرومند جمشید شاه « سالح»خوانیم که سووُرا )سوفار، شیپور( اند، و در اوستا میکردهو شیپور استفاده می

امه تاکید روشنی بر استفاده از موسیقی در جریان جنگ وجود دارد و تمام مراحل رزم از بوده است. در شاهن

بسیج سپاه تا فرمان حمله و درآویختن با حریف با غرش کرنا و شیپور و گاودُم، یا کوبش کوس و طبل 

ضرب ت. ها باقی مانده اسباستانی در زورخانه ی این موسیقیِ ورزشیشده است. بازماندهرمزگذاری می

تر بمشود و صدایى زورخانه چیزى شبیه تنبک است اما از آن بزرگتر است معموال از جنس سفال ساخته مى

 نبک معمولى دارد. تتر از متینو 
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شان به ابزارهایی است که دیگر ویژگی جالب دیگر زورخانه، نمادین شدنِ سالحها و دگردیسی

آیند. برخی از نویسندگان این تحول را ناشی از قوانین منع کاربرد رزمی ندارند و تنها برای ورزش به کار می

و ایرانیان را از یادگیری هنرهای ی اعراب بر ایران رواج داشته اند که در دو قرن نخستِ غلبهای دانستهکننده

کرده است. با این وجود به نظرم نمادین شدن ابزارهای رزمی در رزمی و تمرین با سالحهای واقعی منع می

اش به وسایلی صرفا ورزشی، مسیری مستقل را طی کرده و حاصلِ طبیعیِ نمادین شدن زورخانه و بدل شدن

اش از خودِ عین حال تخصصی شدنِ ورزشِ رزمی و جدا شدن ابزارهای جنگی بوده است و دیرینگی و در

-60ابزار ورزشى زورخانه عبارت است از تخته شنو که ابعادى برابر با  دهد. به هر صورت رزم را نشان می

اند، میل که تجسم اش را از دوران صفویه به بعد به آن اضافه کردهمتر دارد و پایهسانتى7متر در  سانتى 80

سازند که تا البته میلهاى کوچکى هم براى حرکات نمایشى مى)کیلوگرم وزن دارد.  16-12ت و بین  گرز اس

 30-1۵کباده هم تجسمى از کمان است و حدود یک و نیم متر طول و   (تواند وزن داشته باشد.پنج کیلو مى

 40-20 وزنش بهمتر دارد و سانتى 2در  80در  110کیلوگرم وزن دارد. سنگ هم معموال ابعادى برابر با  

 رفته است.براى تمرین سپرگیرى به کار مىوسیله . این رسدمیکیلوگرم 

زورخانه عالوه بر این که کهنترین نمونه از تلفیق ورزش و موسیقی را در خود حفظ کرده، از این 

عنی ورزشکاران همزمان با کرده است. ینظر هم منحصر به فرد است که این موسیقی را با آواز هم همراه می

اند و هم روایتی پهلوانی را که یادآور شخصیتی شنیدهای به فراخور حرکت خود میزنده تمرین، هم موسیقی

اند و این همه در هماهنگی کاملی با هم قرار داشته است. کردهای بوده را در ذهن مرور میتاریخی یا افسانه

دانیم، اما احتماال اند، چیز زیادی نمیخواندهها میقدیم در زورخانهی سرودهایی که در دورانهای درباره

خوانده، یکی است. ها از دوران اشکانی با ساز و آواز میخاستگاه این سرودها با روایتهایی پهلوانی که گوسان
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ه تا چند سال اند و این سنتی به جا و زیبا بود کخواندهها شاهنامه میاز دوران صفوی به بعد، در زورخانه

پیش رواج داشت. سلسله مراتب ورزشکاران هم احتماال از همین زمانهای دوردست برای ما به یادگار مانده 

کار، نوچه، در آیین پهلوانى دوران قاجار، با پنج مرحله در سلسله مراتب جوانمردى روبرو هستیم: تازهاست. 

 .همسان است ،وجود داشتهعصر عباسی با آنچه در دستگاه فتوت  و این ،نوخاسته، برگزیده، و پهلوان

هنرهای رزمی ایرانی نیاز به بازشناسی و بازسازی دارند، و این کار بدون شناسایی دقیق و درست  

سنت تاریخیِ جنگیدن در ایران زمین ممکن نیست. از جنگهای ایالم و سومر که در واقع جنگی داخلی در 

شود، تا جنگهای ایران و عراق که نمودِ دیگری از همان است، یران زمین محسوب میی تمدن ادرون حوزه

اند، و تبلور مهارتها و فنون نبرد در قالبی مردم این سرزمین به مدت پنج هزار سال با خویش و بیگانه جنگیده

ا و داستانهای پهلوانی، ای از روایتهشناسانه، پیامدی طبیعی برای آن است. این جریان، شبکهاخالقی و زیبایی

هایی گاه واگرا از رمزگان و داللتها و معانی ای از نظامهای اخالقی و هنجارهای انضباطی، و خوشهمجموعه

دهد ی معنایی، نشان میرا پدید آورده، که پا به پای فنون جنگیدن بالیده و رشد یافته است. مرور این دستمایه

ی هستهآوری هم ی دینی و عرفانی ایران است، جنگیدن و رزمات اندیشهکه در کنار مهر و عشق که ستون فقر

داده است، و از این روست که انسان آرمانی در بیشتر شناسی تمدن ایرانی را تشکیل میاخالق و غایت

های فرهنگ ما همچون جنگاوری مهربان و جوانمرد تصویر شده است، یعنی کسی که هردو عنصرِ حوزه

یمانهای مهری را همزمان داشته باشد. چگونگی رمزگذاری انسان کامل در هر تمدن، پیچیدگی آوری و پرزم

نمایاند. تمدن دهد و رواج و گستردگی و نفوذ این رمزگان، اقتدار و توانمندی فرهنگ را باز میآن را نشان می

شناسی آنچه که بوده و پاالیش و به باز ایرانی نیز، برای گذار به وضعیتی نیرومندتر و بهتر از آنچه که هست،

ایست که ی هنرهای رزمی، یکی از قلمروهای دست نخوردهبازسازی آنچه که باید باشد نیاز دارد، و عرصه

 کاران مانده است.در این حوزه چشم انتظارِ پژوهشگران و رزمی
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8/6/1392جمعه   

 

میهنان عزیز از متولد شدنِ رساند، نظر به استقبال چشمگیر همبدین وسیله به اطالع ملت همیشه در صحنه می

 شود! عبادی به صورت ماهانه برگزار می-این جانب، زین پس این مراسم ملکوتیِ سیاسی

 روایت خودمانی:

 شود! ابراز لطفتان و پیامهایتان آن قدر پرمهر و دوست داشتنی است که تولدم دارد به شکلی رادیکال مبارک می

شان چندان است اما گذشته از شوخی، مهربانی دوستان و آشنایان و یاران و همراهان چنان فراوان و بزرگواری

 واهند پذیرفت. شان سپاسگزاری نکردم، خکه پوزش مرا بابت این که از تک تک

 بالم... و تا هستید، هستم!مهرتان را در دل دارم و از بودن در کنارتان به خود می
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11/6/1392دوشنبه   

 ی التفاضیلمقدمه

گردش روزگار و چرخش فلک دوار را چنین قرار افتاد که راقم این سطور، عالمه سید محمد 

قراء ری رحل اقامت افکندم و چند ماهی در این اقلیم  ای ازطباطبایی تبریزی چند صباحی در طهران، قریه

قلم به دوات اندیشه آکندم. پس چندگاهی از سرشت هجویات بزرگان ادب پارسی در شگفت بودم و به 

اندیشه سوخته، که چگونه شده که عارفی عظیم همچون سنایی و حکیمی نامدار مانند سوزنی چنین به درفش 

همچنین رکاکت هجوهای شیخ سخن سعدی و خشونت التفاصیل فریدون  اند.ادب نقش یکدیگر سپوخته

 نمود بر گنبد رنگین اندیشه.خان توللی، در نظرم خللی می

الحیوان، دست تقدیر مردمانی بر سر پس چنین بود تا آن که به حکم تلمُذ در علم شریف حکمت

ی خرفستران و جانوران اهرمنْ آفریده به ردهی خلق، جانورانی نیک نبودند و راهم قرار داد که بر خالف کافیه

نگریستند و در سوگ آنان که به زیان ایشان تعلق داشتند و خالیق در کراهت طبع و رکاکت سبع ایشان همی

 گریستند و دم بر نیاوردند و این همه را سخت ناخوش داشتم که:آمدند همیگرفتار می

 مکار نام و نشاننبود از ست  )بیت( ستمکش نبودی اگر در جهان

از اینجا مرا روشن شد که هجو و قدح برخی از مردمان نه تنها که ایرادی اخالقی ندارد، که 

ها در آن ادیبانه باشد و اشارتها به کنایه. پس ادبیایست شرعی، بدان شرط که بیایست واجب و فریضهوظیفه

ی اطرار بسی و سلک سارقان و طبقه ی حاکماندر طلب شکار به چپ و راست فراز نگریستم و در حلقه

کسان دیدم از زیانکارانی که به چند سالی شکوفایی فرهنگ به رکود و شادمانی و سرزندگی ملک به جمود 



99 
 

کردند! و امانت خلق به روزی بدل به ویال ساختند و به جای رعایت خلق و دسترنج مردمان به کود بدل همی

 و واویال آختند. به ساعتی عمل به گاز زهرآگین نمودند

 که دست ستم را بباید شکست  بیت: مهل تا ستمگر شود چیره دست

القصه بنا بر آن شد که شرحی بنویسم پاره پاره در وصف حال این وحوش، شاید که از روزگار ما و 

یدون ی فری قضا و روز شمار اثری بماند به یادگار. و نامش را بقه پیروی از جریدهکار و بار ما بر جریده

خان شیرازی التفاضیل نام نهادم که هم حق پیشگامی وی لحاظ شود و هم وجهِ فضل این وجیزه! پس به هر 

آید از نوادر کالم و غموش لفوظ، و اگر شعری از دیگری به وام ستانده شود نامش مذکور بند شرح لغتی می

رگونه گردد. جز آن هرچه باشد الباقی افتد به رسم امانت، اگر چند دستی در آن برده شود و چیزی در آن دگ

 از صاحب این قلم است و امید است که طالبان علم و سالکان نور را سودی افتد...
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 اسد

گیرند و دندانها را نیکو شیر را گویند و آن مایعی است سپید و رقیق و مغذی که از گاو همی

سازد. همچنین نام جانوری درنده و خشمگین و دژکردار نیز هست که دندانهای تیز دارد و زنان و مردان همی

دارند که میان اسد و دندان ی خلق در این نکته توافق درد و در اقلیم شام النه کرده است. فاما کافهرا می

اند اسد آن های گوناگون در آرای شیوخ ظهور کرده و برخی گفتهها و شعبهارتباطی هست و بعد از آن فرقه

بازد و قومی هم هستند که درازد و از آن دندان میاند که دندان میفرازد و برخی آوردهاست که دندان می

 سازد. گویند بهر خالیق دندان می

الدین دمشقی در وصف اسد گفته که بشارتی است در این نام، که یاد و نام حافظ را ابوالغنائم تمجمج شیخ

المعارضه دوامی نیست در کارش، آن چنان که حافظ را بود! و حافظ را گویند که نیای بشارت نبود، اما فی

 بوده باشد در حریم اسدی...

 در این معنی شیخ سخن سعدی فرموده است:

 ان هجرت الناس و اخترت النوی   ومونی فان العذر بانالتل

 کنت امشی و قوامی غصن بان   زمن عوج ظهری بعدما

 و بقیت الیوم اخشی الثعلبان  طال ما صلت علی اسد الشری

ی حاج مصورالملوک متکلم انگلیزی در رسائل النفیس فی جرائم صی، صبیه بیی مشهوره بیزاهده

ه اسد را هفتاد امیر بود و هر امیری صد کرور سپاهی زیر فرمان داشت و ایشان سالیان )ط( آورده کالدِنتیس

سال با وهابیان و سلفیان و کرامیان و حرامیان و مخربان بوداهای بامیان و قشون پاپ و صلیبیان به جهادی 

یرا که اسد از طرفی جرار مشغول بودند و نفوسی بسیار از مردم در این میان شهید شده به بهشت شتافتند. از

مزِ وی حلق خالیق داد مسموم، و معارضانش از طرفی دیگر به قصد ترموبیلِ حکومت گاز همیبر اطول
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بریدند، مظلوم، به جرم ناقص بودن وضو و اختالل در ارکان نماز. پس اسد که نوبتی دندان مردم سرویس همی

رعیت شکر نعمت نکنند و تکلیف طاعت نگزارند،  نمودی و نوبتی دیگر دهان مردم، به خشم خروشید که چرا

 در شرح همین معنی است که موالنا خاقانی شروانی گوید:

 در زد آتش به شبستان اسد   آه و دردا که شبیخون اجل

 ی جغد بر ایوان اسدنغمه   ی عنقاست کنونبدل نغمه

 شاکر جود فراوان اسد  خوران یک کس نیستزآن همه ریزه

 نام جاوید ز دوران اسد   ی خاقانی ماندگفتهلیکن از 

و این بنده را شبانگاهی که در شهر حران به زیارت قبور مشغول بود، الهامی در رسید بدان مضمون 

که هرچه اسد کرد، از حرص و از از حسد کرد و آنچه از حسد به اسد رسد، همان است که از اسد به 

 الحرص و الحسد رسد:صاحب

 خلق در کار تو چون برف به دیدار تموز  تو را گاز بود هیچ مگوزای اسد گرچه 

 ی دندان در پوزای اسد، بشکندش ریشه  آنکه زد گاز به یاقوت دل کودک و زن

 خون غوغای حلبچه، هوس فتح سه روز؟  دامن چرکی صدام ندیدی بگرفت؟
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12/6/1392سه شنبه   

 چالدران

 قزلباش سوخت خرمن گرد و غبارخون   کوه سترون نشست، دشت خروشید زار

 نقطه و خط سیل شد، شد کلمه کردگار کوس فرو کوفت بام، نای و دف و شعر خام

 خار تعصب کشید خیمه به درگاه دار   کشمکشی خاسته از جگر بذر پیر

 تا که کند دستگیر مست، گهِ کارزار  قاف سرازیر شد از افق سرخ خشم

 سرخ کالهان ز شرق ، مهر غمین، داغدار  جان به نثاران ز غرب پا به رکاب آورند 

 زنان بر مزارتا که شقایق شکفت نعره  ای سهمگینی گلزار ماند خاطرهقصه

 شکست از ستم روزگارچالدران در   سوخته در شرم خاک چرخ هوسباز چون
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13/6/1392چهارشنبه   

 در همایش مانتره )انجمن زرتشتیان(چند جمله از سخنرانی امروزم 

 انجامد؟ ... و چه کرداری فرشگردساز است؟ یعنی آن کدام کردار است که به نو شدن هستی می

داشتها، انجام شود. آن ها و پیشچشمداشت های پیرامونی، جدای از تمامآن کنشی که فارغ از تمام مالحظه

ای و خواستی فراتر از خود نده باشد، به هیچ عامل بیرونیاش دلیلی بسکنشی که خودش برای انجام یافتن

اشاره نکند، و فارغ از اظهار نظر این و آن، و با به تعویق انداختن تمام عناصر ایدئولوژیک، تنها و تنها به 

خاطر درست بودن، سزاوار بودن، و پیوندش با خواستی خالص، برگزیده شود. چنین کرداری است که در 

آفریند و درخشد و دگرگونی مییکنواخت و تیره و تار از کردارهای تکراری و ناخالص، می یاین زمینه

 سازد.هستی را نو می
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1۵/6/1392جمعه   

ای بودیم در رکاب اهل خورشید، و آنجا بحثی درگرفت که دریغم آمد چند جایتان خالی، دیشب مهمانی

کنم به علیرضای گرامی که پرسید، و به سطر را پیشکش میاش را با شما در میان نگذارم. پس این چند جمله

 حامد عزیز که پرسش را دنبال کرد...

گوید. گویی که با خویشتن سخن می« من»آمیزی است که در آن ی فریبگفتگوی درونی، مکالمه

گشاید، امری خود داشته باشد. منِ گوینده، در آن هنگام که در ذهن لب به سخن میای را پیشاروی «دیگری»

اش، از گوید، که پیش از گفتنکند. هیچکس چیزی را به خود نمینادانسته و نو را برای منِ شنونده بیان نمی

کند و رگیر میحاصل است که ذهن را با زبان دای باطل و بیآن آگاهی نداشته باشد. گفتگوی درونی چرخه

توجه، ادراک، خالقیت و فهم را با این لگامِ نهادینِ جامعه، یعنی با این ضرورتِ توضیح دادنِ زبانی چیزها 

 کند. برای دیگری، مهار می

ی روانشناختیِ تکوین زبان در کودک برای ما به یادگار گفتگوی درونی میراثی است که از مرحله

باستانی که در سه چهار سال اول عمرمان کاربردی داشت و زبان آموزی  مانده است. کارکردی فسیل شده و

ساخت، اما بعد از آن که زبان باز کردیم، کارکرد خود را از دست داد و به قفلی زبانی برای را ممکن می

 اندیشه بدل شد. 

، خودآگاه، و زنجیروار و خطی است که با دستور زبانی کودکانه و سادهمدار، شبهای زبانگفتگوی درونی، الیه

کند که به بازگو کردنِ افکارِ من برای من مشغول است، و این دعوی را دارد که خودآگاهی را وانمود می

شود. درخشش خودآگاهی راستین فاش میاش در شرایط ای نادرست، که قالبی بودنکند. وعدهصورتبندی می
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ی جوشش خالقانه شعری یا اثری ی طبیعی، یا در لحظهی مبهوت ماندن در برابر زیبایی یک منظرهدر لحظه

هنری، یا در موقعیتی بحرانی که باید با تمام وجود و سرعتی بیشینه دست به رفتار زد، این غالف دست و پا 

ی شکوفا، و کنش درست و بینیم که توجهِ کامل، آفرینش نوآورانهود و میشگیر و مزاحم ناگهان دریده می

 گردند. شود و آشکار میی حیاتی، همگی در غیاب گفتگوی درونی ممکن میسنجیده

ی اندیشیدن را تا حد سرعت صحبت کردنِ شتابزده با کنندهگفتگوی درونی است که سرعت خیره

 دهد. خود کاهش می

کند تا در بسترِ ی توجه و حواسِ گشوده بر هستی را چروکیده میت که پنجرهگفتگوی درونی اس

 است، چپانده شود. « گفتنی»محدودِ آنچه که بیان شدنی و 

گیرد، حضورِ تمام و کامل در هستی را گفتگوی درونی است که بختِ ایستادن بر اکنون را از من می

آمیزد تا زمانی خطی و پلکانی و ت آینده در هم میبرد، و خاطرات گذشته را با مخاطرابه تاراج می

 پذیر را بر محور زبان استوار سازد. شمارش

جانبه و تحریف گفتگوی درونی است که در این زمان خطی و در این بسترِ ساختگی، اندرکنشی یک

دیگری عواطف و  آورد، و همگام با نادیده انگاشتنِ واقعیتِشده و بیمار با دیگری را در غیاب وی پدید می

پروراند و صورتبندی هیجاناتی منفی مانند خشم و حسد و ترس و آز را نسبت به تصویری درونزاد از وی می

 سازد. ای آنها را به کردار متصل میکند و همچون واسطهمی

در اند و پنداشتند، در اصل، دژی استوار در زبان برآوردهشان را دل مردمان میآن دیوهایی که النه

 کشند...گفتگوی درونی است که کمینِ ما را می
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16/6/1392شنبه   

 گر رختِ خود از بودنِ خود بربستی  در آن نشیند رَستی« من»زآن خانه که 

  ای شیخ، تو هم آنچه که هستی هستی؟  زاین روست که من هرآنچه هستم هستم

 

 

18/6/1392دوشنبه   

همایش مانتره را با دوستان سهیم شده بودم که پرسشهایی را  ام درچند روز پیش چند جمله از سخنرانی

 برانگیخته بود. اینک دو روایت دیگر از همین سخنرانی:

 ی بحث به روایت تارنمای امرداد:  چکیده

http://www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=10391 

 و یادداشت کوتاه من در این مورد:

 

ی ایرانیان باستان است. مفهومی که در لغت شناسانههای مهم فرجام. فرشگردسازی، از کلیدواژه1

به کار « نوسازی هستی»شناسانه به معنای دهد و معموال در چارچوبی غایتمعنی می« تازه کردن/ نو ساختن»

ند است، و در میان انسانها گرفته شده است. این مفهوم از آن رو اهمیت دارد که کنش مشترک انسان و خداو

ها فاعل آن هستند. نخستین ظهور این مفهوم را در گاهان همچون شکلی غایی هم به طور خاص سوشیانس

http://www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=10391
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بینیم که در روایتهای پهلوی به مفهومی آخرالزمانی بینیم، و بعدتر میی هستی میو خالص از کنش پاکیزه کننده

 خورد.ها پیوند مییابد و با خویشکاری سوشیانسدگردیسی می

 

. نوسازی هستی، به معنای افزودن چیزی تازه به نظم موجودِ جهان است. یعنی کرداری است 2

ی خداوند، یعنی خلقت، همسان است. مرور این مفهوم، شعری از آفرینشگرانه که در سرشت، با کنش ویژه

 کند که: اقبال الهوری را در ذهن تداعی می

 گشاید راز و خود راز است آدم  دم نوای عشق را ساز است آ

 مگر با ایزد انباز است آدم  جهان او آفرید این نیکتر ساخت

در گاهان که برای نخستین بار این مفهوم ارائه شده، پاسخ به پرسش اقبال مثبت است. یعنی انسان و خدای 

کردن بیماری گیتی  شان، یعنی نوسازی هستی و درمانهای اصلییگانه سرشتی مشترک دارند و در کنش

 بیش بودن( با هم همسان هستند.)پزشک هستی/ اهوم

دهد. یکی را با نام ساعت ی نگاه به هستی را از هم تمیز می. پوپر در کتاب شناخت عینی دو شیوه3 

 /cloudآهنگ )ی انگلیسی همای با دو کلمهگذاری کرده است و با این کار بازیو دیگری را با اسم ابر نشانه

clockای از مدارهای توان همچون شبکهی کالمش آن است که جهان را یا می( کرده است. خالصه

های به هم چفت تغییرناپذیر و آهنینِ علیتِ خطی در نظر گرفت، که در این حالت به ساعتی با چرخ دنده

کرد. ساعت جهان  بینی فهمشود، و یا باید آن را همچون ابری متغییر و پیچیده و غیرقابل پیششده شبیه می

داند و مدل ابری برعکس هستی را پدیداری تصادفی، محتمل و پذیر میرا ماهیتی جبری، خطی و محاسبه
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مکانیک مدار است و کوانتومانگار کالسیک، ساعتکند. مدل الپالسی و علم تجربی تحویلغیرقطعی قلمداد می

پیچیده بیشتر تصویری ابرگونه را از جهان به شناسی جدید و دیدگاه برآمده از بررسی سیستمهای و عصب

 دهد.دست می

. اگر جهان ساعتی از پیش کوک شده باشد و جبری آهنین بر همه جا حاکم باشد، کردارِ خودبنیاد 4 

شوند. دیدگاه ابرگرایانه ها به عروسکهایی اسیرِ جریانهای علی بدل می«من»شود و و درونزاد ناممکن می

 کند، اما در مقابل با نامعتبر ساختنِ قطعیتِزاد هموار میی آخوبی را دارد که راه را بر اراده ی هستی ایندرباره

اند قاطعانه رفتار کردن را با زند. زیرا مردمان عادت کردهبرآمده از علیت، به قاطعیت کردارها هم لطمه می

 های قطعی و اتصال محکمِ کنش و واکنش همراه بدانند. بینیپیش

 

های روشن و صریحی شود، اشاره. در گاهان که برای نخستین بار مفهوم فرشگردسازی مطرح می5 

توان پذیرفت که در آنجا با مدلی ابری از جهان سر و کار داریم. در ی آزاد وجود دارد و بنابراین میبه اراده

تر، و بنابراین از نظر زمانی تر و مکانیستیتر، از نظر علمی پیچیدهکل مدل ساعتی از گیتی امری دیریاب

گرایی عصر ساسانی نمود داشته است تر است که در ادیان کهن ایرانی به خصوص در رویکرد زرواندیریاب

 یابد.و بعدتر در عصر اسالمی در مذهب اشعری تجلی می

 

توان در غیاب قطعیت، یعنی در جهانی ابرگونه، قاطعانه رفتار آن است که آیا می . پرسش اصلی،6 

شود، در تواند نظم و انسجامی از کردار را که معموال به دنیایی جبری و قطعی منسوب میکرد؟ یعنی آیا می
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انه ضرورتی اخالقی دارد و خیزد که کردار قاطعغیاب این قطعیت بازتولید کرد؟ این پرسش از آنجا بر می

منسجم و مرکزدار است. به بیان دیگر، مسئله « منِ»های یک فاعل یگانه، و زایش یک ضامن پیوستگی کنش

اش به انسجام و که خود برای تداوم عملیاتیشود،ی آزادی ممکن میاینجاست که اخالق در بستر قبول اراده

ی از قطعی پنداشتن جهان، و بنابراین جبر، و بنابراین نفی ارادهاستحکامی در کردارها نیاز دارد که معموال 

 خیزد.آزاد بر می

 

دهد. اگر ایست که امکان پیوند این دو امر به ظاهر متناقض را نشان می. فرشگردسازی کلیدواژه7 

اخالقی خلق منِ منسجم و استواری وجود داشته باشد، قاطعیت را به شکلی درونزاد و با اتکا بر محوری 

کند، بی آن که نیازی به تکیه کردن به قاطعیتی بیرونی و جبری گیتیانه باشد. این فرا افکندن قاطعیت به می

سازد و بنابراین نوسازی اکسیری است که ظهور کردارِ موثر را ممکن می درون و انکارقطعیت در بیرون،

هایی تکراری، هنجارین، ی هستی از عملسازندهزند. به این شکل کنش استوار و دگرگون هستی را رقم می

 شود.جبرزده و نااندیشیده متمایز می

 

 انجامد؟ چه کرداری فرشگردساز است؟ یعنی آن کدام کردار است که به نو شدن هستی می .8

داشتها، انجام شود. آن ها و پیشچشمداشت های پیرامونی، جدای از تمامآن کنشی که فارغ از تمام مالحظه

ای و خواستی فراتر از خود اش دلیلی بسنده باشد، به هیچ عامل بیرونیکنشی که خودش برای انجام یافتن

تمام عناصر ایدئولوژیک، تنها و تنها به  اشاره نکند، و فارغ از اظهار نظر این و آن، و با به تعویق انداختن
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خاطر درست بودن، سزاوار بودن، و پیوندش با خواستی خالص، برگزیده شود. چنین کرداری است که در 

آفریند و درخشد و دگرگونی میی یکنواخت و تیره و تار از کردارهای تکراری و ناخالص، میاین زمینه

 سازد.هستی را نو می
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21/6/1392شنبه پنج  

شارالطان: 2-التفاضیل  

 

باز و دغل را گویند و همچنین لقب کسی است که خویشتن را داناتر یا هوشمندتر از مکار و نیرنگ

پرونچالی آمده، -الغه مادیالمعارف هفتاد جلدی فقهآنچه هست وابنماید. اصل این لغت چنان که در دایره

بازی شارژ شود. در متون قدیمه آن مرجوع است به کسی که با التشارژالتان بوده در لفظ اهل اندلس، که 

اند که مؤلفان و مفسران را در شرح معنایش اختالف است. بعضی گویند به را تصحیف چارالتان هم دانسته

سنگِ چهار الت و لوط جرم داشته باشد، یا به قدر مجموع ایشان عمر الوزن که هممعنای کسی است عظیم

اند که از اسامی نساء فحاشی به خلق کرده باشد. برخی دیگر آن را تصحیف شارلوت دانسته خویش مصروف

را در معنای « ان-»است به بالد فرنگستان و منظور نظر ایشان از شارالطان معنایی رکیک بوده و پسوند 

اندر این معنی اند. یعنی کسی که پدرش همچون شارلوت فالن و بهمان بوده باشد! و ی بنوت گرفتهاضافه

 مکاتب پرشمار است و ابهام بسیار و معنای دقیق این لغت را جز اوتاد و اقطاب ندانند.

 آید به بارپشکلی باشند کز آن کود می  شارالطان اندرین گلشن که گل دارد بسی

 ها صدها هزارآنگه آراید همان با الف و شان چارکی عقل و خرد دارد به سرهریکی

 همچو الواطند در میدان شوش و پامنار  الغرض، این چند تن منسوب با اقوام لوط 

اش چارالنگ است متشکل از عدد چهار و لغت النگ که نزد اهل فرنگ اند که ریشههمچنین گفته 

 به معنی زبان باشد. پس آن لقب کسی باشد که قدر و ارج خویشتن را با چهار زبان کهنِ آمیخته با هم اعالم
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ی قدیمه آواز بخوانند در مدح خویش، همان اند که اگر چهار الت همزمان به این السنهکند، و همچنین گفته

هایی چهار نفری معرکه گیرند و خطابه خوانند و معنا را بدهد و از این روست که ایشان معموال در دسته

وزنِ اند، همااللواط نیز خواندهرتِطشان را کواافشانی کنند و به سبک اصطربتیز برقصند، و این رسمدست

 العادات!خوارق

 رابعه فرموده است: و خواجه فَربهان نُقلی در شرح این السنه

  بشنو پند از شیوخ خلخالی  خواهی اَر شهرت و تمکّنِ مالی 

 داغ باید شوی و جنجالی  گر بجویی حدیثِ ثروت و نام 

 کفِ خالیالف کن پیشه با   گرچه سهمی نبردی از دانش

 هیتی و حَتی و پُرونچالی   رو بیاموز این زبان: رومی

های بسیار ی عینِ خارجی منسوب به لغت شارالطان، دانشمندان و علمای روزگار شرحاما درباره 

فی احوال »العلماء اشموغ اردوبادی دخانیاتی در شرح خاطرات خویش مسمّی به اند. دکتور غبغبپرداخته

بعد از نقل مقادیری شعار بیاض و طوماری ابیات سفید که در مدح خویش « الشاعر االبیَضاستاذ االکبر و 

اند به نام شارالطانیه و خویش را ای بودهسروده، ذکر کرده که در قرن چهاردهم هجری در اقلیم ری فرقه

ن و جانورشناسان، داناقطب و قائد ایشان دانسته است. اما در شرح شعور بیضاء وی اختالفهاست میان طبیعی

 و در این ادعای وی شکوکی وارد است. 

)الحاشیه: الممالک سوهانکی به نقل از استاد خویش کونمَرز االهی گوداالرضی اما فقیدِ سعید فحاش

کوداالرض، و االستاذ قال: الگود هو سوراخً عمیقٌ، فلذا گوداالرض هی چالةٌ الژرف، فهو منِ الطائفة البهیمة بنی

آورده که پیشوای شارالطانیه « الوحوشمجمع الفحوش فی احوال اَنکَر»میدانی( در کتاب فهو مسمّی بالچاله

ی علمای انساب و صاحبان ی سخت ستوده است و قاطبهمردی بوده به نام فَربهان نُقلی و وی را در مقام استاد
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اند. در همین منبع مستند است که این شخص از نوادر العلماء دخانیاتی دانستهطبقات این را نام دیگرِ غبغب

نموده روزگار و غرائب کردگار بوده و گویند امردی بوده سالخورده که خود را در هیئت مردی میانسال باز می

 ری! به قصد دلب

کرده، از دعوی جسارت و جالدت گرفته تا اش شک نکنند هزار شعبده در کار میپس تا در جنس

نمایش فنون استبراء. اما به فرجام، از روی دو صفت وی را بشناختند و رسوا گشت، و آن دو عبارت بودند 

البیضاء به هنگام ی غیابی خطر و هنگام بحث و فحص با علماء، و عارضهاز فقدان لوازم رجولیت در هنگامه

ر بزرگان روزگار ی رویارویی با حکمای دهر، و دیگری حسدِ عظیم و عجیبی که باش از معرکهگریختن

اند و این نیز با خواص مردانگی ناسازگار نماید. و گویند ی بلغم بر دماغ وی دانستهبرد و این را نتایج غلبهمی

ی دِکارَت کرد )فهو فی باب الفعالَت من خلعت پوشاند و ازاله ی وقت وی رابه میمنت این صفات خلیفه

 خواندند. داد در دولت محمودی، و از این رو وی را دکتورالدوله همیو مقام منیع استاذی همیالمصدر دَکَر( 

این شعبه از شارالطانیه و پیروان شیخ « الحیوانعلم»ی مستطاب الممالک رازی در رسالهحکیم وکیل 

ای هستند از بندی نموده که طبقهها ردهای از پخمزاتان و همچون نمونهفربهان نقلی را زیر عنوان مولوچ

شان آمده المخلوقات قزوینی شرحی مبسوط دربارهطبقات جانوران غریبه، و در فصول گمشده از عجائب

 به جنگ و دعوا و مرافعه داشتند: پرستیدند به جهت ارادتی کهاند که این طایفه کوکب مریخ میاست؛ و گفته

 ای خیکِ برافراشته چون خوک به سیخ  ای خدمتِ مریخای پَخم که خادم شده

 چون زخم کنی شعر درختان با میخ  زآن رو به سرت چکش دوران کوبد

ی ماضی بود در همین کتاب اخیر آمده که فربهان نقلی در ایام صباوت که در سلک اهل حرم خلیفه

گری، و خویش با جولیت و لیلی و عذرا همسان ونی مستقر، اشتیاقی سوزان داشت به دلبری و عشوهو در اندر

جست. اما بعد، چون ایام بود و مجنون و وامق باز میانگاشت و در وجنات خلق به دنبال یافتنِ رومئو میمی



114 
 

ها قِر در کوچه صباوت بگذشت و موی از سرش بریخت و موی زهار بر وجناتش رُست، دیگر نتوانست

بوق اندر شد و آنجا کند، پس چاره جست و به اقلیم فیضریزد و در مجالس با الواط و رنود رقص همیهمی

صفحه زد و پشت سر مردمان صفحه گذاشت تا که شاید مهری از او در دل دیگران انباشته شود و گِرد آید. 

 این نام ترکیِ اوست نزد طوایف صحرانشین! نامند ونیز می« مِهری قُلُبنه»پس بدین مناسبت وی را 

زآن زهی غیض و زهی حیض و زهی چرِت    بوق در فیض« مهری بال»شد قُلُنبه صورت 

 دروغ

 الشأن، جنبِ چارسوق نزد الواطی عظیم  طالب مهر و محبت بود، خود را عرضه کرد

 کرده بوق بوق  اش بسیارخودروها با دیدن   خانالکن از الیْکِ مالیک شاد شد دالک

 گشتند دوغهوم و می از این تناسخ فاش می   دید، چشمش کور شدمهر چون این صحنه را می

نام وی بوده در خلوت و تنها رنود و الواطِ محرم را بدین مقام راه بوده که وی را « مهری قلنبه»اما گویند 

 نامیدند. اش چنان چنین بنامند، تا آن که فاش گشت و همگان در کوی و برزن

اند. اندر باب این نام وی شروح نامیدهاما در جلوت مردمان و مریدان او را همگان فربهان نقلی می

الفصحاء و ای که به الکنی عاشقانهشکمِ قوزقوزکی در نامهفراوان است. حاجی سهل بن کمال خجسته

جعلی بوده و وی خویش را فَربهان  السفهاء افالطون اغوستوس شفتگانی نوشته، قید کرده که این ناماحمق

خوانده به جهت اقتداء به شیخ العارفین روزبهان بَقلی، و گویند که وی را عادت چنین بود که خویش نُقلی می

ستاند، تا تخمِ سیوی نشاند و امضاء از خالیق همیبندد و اسم خود در کنار نامداران همیبه این و آن همی

 همی بکارد با قصدِ گِرد کردنِ مهر. ( باللغة الخارجیه! .C.V)فهو 

همچنین گویند که از آن رو خلق وی را فربهان نامیده بودند که وی را نشمینگاهی بود سخت عظیم 

العلماء را نیز ناشی از این صفات و سترگ و غبغبی داشت سخت ضخیم و بزرگ و لقب امجد افخمِ غبغب
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اند که چون رکاکت ظاهر و کراهت منظرش نزد همگان نمایان بود، نیز از آنجا آورده اند. لقب نُقلی رادانسته

بوق نهاده بود و همگان به فیض رسانده، و عکسها از دوران نوباوگی و دوران اقامتش در اندرونی، بر فیض

 نامیدند.احباب از این رو وی را نقلی همی

 داری، گزافی! چون کالفی از گمانی الفها   ای که در اکناف عالم ناف کلِ ابلهانی

 فَربهانی، فربهانی، فربهانی، فربهانی  نُقلی و خوشگل نمودی، آی بَبَم! افسوس، اکنون
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2۵/6/1392دوشنبه   

 ی غیابِ بتِ مهردرباره

 زیرا نکرده بودم، بحثی در آن رساله  دیدمی فراغش، عاجز شدم چو از نامه

 گفتا منش رقیبم، وین بت مرا سالله با مهر چرخ دی گفت: این بت، تو راست مانا

  اوحدی مراغی

، هنگام تدریس آیین مهرِ کهنِ هند و ایرانی، بحثی درگرفت که «ی ایرانیتاریخ اندیشه»دیروز در کالس 

اص داد. بخشی از آن چندان جالب و آموزنده بود که نیک دیدم آن را بینی ناشده را به خود اختصزمانی پیش

 با شما شریک شوم:

ها و ی هیتیهایش در ایران غربی و آناتولی )عهدنامهمهر، ایزدی است باستانی که نخستین نشانه

شود. دیده می ی دوم پ.م( و ایران شرقی )نام مهر در وداها و پوراناها و اوستا(ی هزارهها در میانهمیتانی

های درباری و سلطنتی به اهمیت و بزرگی مهر هم بعد از این عهدنامه، به قلب ترین اشارهکهنترین و گسترده

بینیم. با این وجود، از این ایزد هیچ های هخامنشی میشود و ردپایش را در کتیبهسیاسی ایران زمین مربوط می

ها و نقش ایران زمین یافت نشده است. تنها دیوارنگاره در -مثل مهرِ گاوکشِ رومی–ای «بت»تندیس یا 

ی تاق بستان و آرشاموتا، که آشکارا بت نیستند هایی را داریم مثل شیرِ گاوکشِ تخت جمشید، یا نگارهبرجسته

شناسان توانند کارکرد آیینی داشته باشند. این غیاب به قدری چشمگیر و مهم است که برخی از شرقو نمی

اند، که البته با توجه به مرکزیت مفهوم و رمزگان و اخالقیات ود آیین مهر در ایران زمینه را انکار کردهاصوال وج

 وابسته به مهر در ادیان ایرانی و عرفان قرون میانه، حرفیست از سرِ ناآگاهی.
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ان زمین اما غیاب تندیس مهر در ایران زمین، باید در کنار این حقیقت نگریسته شود که اصوال در ایر

ی مفهوم بت غایب است، و غیاب بتِ مهر جزئی از این الگوست، نه استثنایی معنادار. از قرون آغازینِ هزاره

زدایی از فضای دینی اقوام ایرانی است، بینیم الگویی فراگیر از غیاب بتها و بتاول پ.م به بعد، آنچه که می

رود، که به کهنترین االهیات ی زرتشتی پیش میتانهی یکتاپرسی تدریجی اندیشهو این همزمان با توسعه

ریختِ ملموس فلسفی جهان باستان تکیه کرده و امر قدسی را به مفهومی استنتاجی و ذهنی، و نه ماهیت انسان

 سازد. و عینی بدل می

گویند از این روست که هرودوت و خشایارشا همزمان از درهم شکستن بت بعل در بابل سخن می

بینیم، در حدی که از حدود دو هزار رویم شمار کمتر و کمتری از ارجاعها به بتان را میپیشتر میو هرچه 

سال پیش به این سو، یعنی بعد از بیرون راندن مقدونیان از ایران زمین، کمابیش دیگر با غیاب کامل اشاره به 

نا در این میان داریم: یکی آیین پرستش ها روبرو هستیم. از ابتدای دوران هخامنشی به بعد هم تنها دو استثبت

شود بتکده و ی سنت پرستش ایشتار بابلی است و باعث میآناهیتا در دوران اردشیر دوم است که ادامه

ای هم در ایران غربی و آناتولی برایش بر پا گردد. دیگری هم دگردیسی دین بودایی به سنتی معبدهای آراسته

ی سنت هندوییِ بازنمایی خدایان تِ بودا همراه است و از این نظر ادامهمحور است که با ساختن بتندیس

شود. هردوی این سنتها هم طی قرون بعدی در ایران زمین منقرض شدند و تنها در قلمروهای محسوب می

 یونانی تداوم یافتند.-چینی و رومی-هندی

ی انتزاعی های پیچیدهیم و نمادپردازیدر ایران زمین، همگام با غیابِ بتان، با انباشتی از متون و مفاه

برای رمزگذاری مفاهیم دینی و فلسفی روبرو هستیم. به همین دلیل در همسایگی غیابِ تندیس مهرگاوکش، 

ی مهر را داریم که از مهریشت تا مثنوی معنوی تداوم دارند. به عبارت دیگر، ما در انبوهی از متون درباره

فلسفی، و صورتبندی دقیقتر و دقیقتر -نتزاعی شدنِ روزافزونِ مضمونهای دینیایران زمین با انباشت متن، ا
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پرستانه به اشکال ی بتمفاهیم در زبان روبرو هستیم. در حالی که گرداگرد ایران زمین، همان بافت دیرینه

گیرد در بر میپرستی چندخدایی هندویی تا به امروز دوام یافته و آیینهایی را متفاوت تداوم دارد. در هند بت

که بر محور تندیسِ مقدسِ خدایان سازمان یافته است. در چین الگوی مشابهی را در قالب معبدهای 

شان به همین ترتیب بت )یعنی تندیسِ مقدس با کارکردهای بینیم که همهکنفوسیوسی، تائویی و بودایی می

پرستش عیان و علنی تندیس خدایی  دارند. در غرب هم کل سنت مسیحی چنین وضعیتی دارد. ازجادویی( 

ریخت که بر صلیب میخکوب شده، تا مناسک گرداندن تندیس مریم مقدس و قدیسان دیگر، شباهت انسان

 ساختاری چشمگیری به تکریم بتان در آیین هندو دارند. 

شوند  کشان یا حمل علم در سنتهای ایرانی مقایسهکافی است این مراسم با آیینهایی مشابه مانند نخل

چیز انتزاعی، زبانی و نمادین شده است. از این روست که هالل، که تا دریابیم که در ایران زمین چقدر همه

ی اش، نشانهدر اصل نمادی سلطنتی در دربار ساسانی بوده و بعدتر به خاطر تطابق تقریبی قلمرو جغرافیایی

یب را به دست نیاورد. یعنی هرگز مردمان آن را جهان اسالم قرار گرفته، هرگز در میان مسلمانان جایگاه صل

برای دفع بال بر سینه نیاویختند، و در داستانهایشان برای خنثا کردن تاثیر ارواح خبیث و خون آشامها از آنها 

 ها از آن سود نبردند. گیریبهره نجستند، و در جن

ین و محوریت بازرگانی در اقتصاد دیرینه بودنِ نویسایی در ایران زمین، مرکزیت جغرافیایی این سرزم

این قلمرو، و وجود شهرهای بزرگ و شهرنشین بودن جمعیتی چشمگیر، عواملی بوده که از سویی اندرکنش 

ی آرا و عقاید و درهم آمیختنِ مفاهیم و راهبردهای نظری را ممکن ساخته، و از سوی دیگر به ظهور یک طبقه

ی پویایی حاکم بر این سرزمین به عالوه« جبرِ جغرافیایی». ی حامل فرهنگ دامن زده استتخصص یافته

پیچیده و شگفتِ منشها و عناصر فرهنگی، عاملی بوده که این انتزاعی شدن، زبانی شدن، نمادین شدن، و 

 های فکری را ممکن ساخته است.پیچیده شدنِ دستگاه
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به –و عقبگرد برخی از هنرها  زدایی و زبانی شدنِ مضمونهای دینی در ایران زمین، به انحطاطبت

نظر انجامیده است، اما نباید شتابزده آن را جریانی منحط و تباه در  -گراسازی و نقاشی واقعویژه مجسمه

گون و هندسی کرده، و همین است سازی و معماری ایرانی را ریاضیگرفت. همین جریان است که مجسمه

های تو در توی زبان پارسی و نمادهای عرفان ایرانی ممکن یهکه رمزگذاریِ انباشتی شگفت از معنا را در ال

ها و ساخته است. در این مورد نیز مانند هر جریان فرهنگی دیگری، با گسستها و پیوستها، و تباهی

های همزمانی روبرو هستیم که باید در کنار هم نگریسته شوند، و همچون امری پیچیده موضوع شکوفایی

 داوری قرار گیرند.
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29/6/1392جمعه   

 «:جنگجو»چند سطر از داستان 

 ”شوى؟خواهى دست به کار نمىچرا براى تحقق آنچه که مىگفتم: ....

خواهم، خواهم شک دارم. به راستى چه کسى آنچه را که من مىزیرا به آنچه که مى” گفت:شکاک 

ى یکى از ناظران که خواننده و نویسندهام، یا خواهد؟ آیا من به طور مستقل در مورد هدفم تصمیم گرفتهمى

روایتى از من است این خواست را به من تحمیل نموده است؟ جایگاه من در این جهانِ پهناور چیست؟ 

 ”گردانى خودمختار و هنرمند؟بازى طوالنى، یا عروسکشبعروسکى در یک خیمه

من نیز مانند تو در واقعیت کنى. جایگاه تو، همان است که خود توسط رفتارت تعیین مى”گفتم:

کنم. اما ها و احساساتم راستین هستند، تردید مىخویشتن شک دارم و در مورد این که چه میزانى از خواست

هاى راهى که براى غلبه بر این تردید دارم، در یک گوشه نشستن و دست از کنش کشیدن نیست. من خواست

بودنِ خویش را با دگرگون کردن خویشتن و جهان اطرافم  کنم و هستخود را یکى پس از دیگرى دنبال مى

 ”کنم.اثبات مى

فهمى که تقارنى محض بر جهان حاکم است. هاى دانا را درست دریافته باشى، مىاگر حرف”گفت:

هر رخدادى با هر رخداد دیگرى برابر، و هر چیزى همتاى هر چیز دیگر است. من و تو سطرهایى از یک 

نهایت سال روایت نشده و پس از زمانى کوتاه از یادها خواهد رفت و دیگر هستیم که بى ى بى سر و تهقصه

 ”کند که چه کنیم و چه بخواهیم.بازگو نخواهد شد. بنابراین هیچ تفاوتى نمى
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این تقارنِ میان همه چیز، بر جهانِ موهوم ما حاکم است و من که ادعاى واقعیتى فراتر از آن ”گفتم:

فراسوى این تقارن را نیز تجربه کنم. آرى، در واقع هرچیزى با هرچیز دیگرى برابر است، و  را دارم، باید

سازد. اما من در این میان مدعىِ حقیقتى همتاى آنها هستم. پس چشم ناظران است که تمایزها را برقرار مى

آورد، یکى را با م پدید مىارزى که جهان در برابرهاى همشکنم و از میان گزینههمچون ایشان تقارن را درمى

 ”گیرم.گزینم. تنها به این شکل است که از پوچىِ باقىِ جهان فاصله مىقاطعیت بر مى

پرسش دقیقا همینجاست. وقتى به برابرىِ تمام رفتارها باور دارى، چگونه یکى از ”گفت:شکاک 

است، با کدام دلخوشى دست به دانى همه چیز هیچ و پوچ گزینى؟ زمانى که مىامکانات پیشارویت را برمى

کنى، چطور خود را راضى زنى؟ هنگامى که ابهامِ فراگیرِ حاکم بر درستى و نادرستى را درک مىعمل مى

 ”ى مشکوک دیگرى ترجیح دهى؟اى مشکوک را بر گزینهکنى گزینهمى

بخشد و پوچىِ هاى ماست. آنچه که به جهان معنا مىراستى و نادرستى محصول مستقیمِ انتخاب”گفتم:

برد، خودِ روندِ برگزیدن است. معنایى در آن بیرون وجود ندارد که اصالت هاى پیشارویمان را از بین مىگزینه

کنم. شاید به دستى مىهایم بر پوچى پیشخویش را در آن بجوییم. من با انتخاب کردن و معنا دادن به کنش

 ”نامند.همین دلیل باشد که مرا جنگجو مى
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1/7/92دوشنبه   

 

-6۵، ص: 8، سال 14ی ی ادب حماسی )شمارهکه در پژوهشنامه« تبارشناسی وای»ام با عنوان بخشی از مقاله

 هم بخوانید. توانید بر تارنمای سوشیانس( چاپ شده است. اصل مقاله را گذشته از مجله، می88

 

بوده که او را به نمادی از بالهای طبیعی ای گری وی احتماال دستمایهگریزناپذیر بودنِ وای و چیره...

اش در های زبان فارسی هم هست. چون بازماندهتبدیل کرده است. به همین دلیل وای یکی از دیرپاترین واژه

است. همچنین خودِ  "باد"ی فارسی میانه )وات/ واد( همچنان در زبان امروزین ما کاربرد دارد، و همان واژه

همچنان باقی مانده  "وای بر تو"، و "ای وای"هایی مانند ن است که در شبه جملهعبارت وای احتماال هما

کافی است به  است. برای آن که قدمت این اصطالح را بنماییم و ریشه گرفتنش از آیین وای را تایید کنیم،

 کهنترین بخش از اوستا، یعنی گاهان بنگریم:

تا بدان هنگام که دل و جان شما سرشار از شور و مهر است و خواه در فراخی و خواه در تنگنا با یکدیگر "

جوشید، از پاداش مغان برخوردار خواهید شد. اما اگر مینوی دروغزن بر شما دست یابد و از مغان روی می

 (7، بند ۵3)یسنه  "برتابید، سرانجام بانگ وای و دریغ بر خواهید آورد.

 گوید:آید، میدر آنجا که اهریمن از هماورد خویش به تنگ می همچنین در اردیبهشت یشت،

 اهریمن تباهکار گفت: وای بر من از )دستِ( اردیبهشت.
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ی رام یشت دید که نام وای را باید به هنگام رویارویی با دشمنی این سخن اهریمن را باید در کنار این اشاره

(. و به ۵1-49، بندهای 11رام یشت، کرده که فرد اسیر حریف شده است، برخواند )تشنه به خون، و زمانی 

 نیز احتماال از همین موقعیت برخاسته است. "وای بر من"نظرم اصطالح 

که امروز در فارسی رواجی چنین  "ای وای"، یا "وای بر تو"، "وای بر من"بنابراین شاید اصطالحِ 

چشمگیر دارد، در ابتدای کار تکیه کالمی بوده که در میان محفل پرستندگان وای رواج داشته است. به همین 

ار دارند، و یا خودِ اهریمن نسبت ی مغان قردلیل هم کهنترین منابع زرتشتی آن را به کسانی که بیرون از حلقه

 اند. داده

 خوانیم که:ی ابراهیم میی دوم از سورهتعبیر یاد شده حتی به قرآن هم راه یافته است. مثال در آیه

که همچون  "ویل"عبارت . "ی سخت...وای بر کافران از شکنجه"یعنی ، "وَوَیْلٌ لِّلْکَافِرِینَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ ..."

ای ندارد و شکل به کار بردن آن نشانگر آن است که بالغی بارها در قرآن به کار رفته، در عربی ریشه تدبیری

شود منظور زنهار دادن و هشدار دادن همراه با افسوس بوده است. این شبه جمله بیشتر در آیات مکی دیده می

دهد. مثال ویل خود را مخاطب قرار میو در ابتدای کار بیشتر به شکل خالص و تنها آمده است و نامِ بعد از 

 لکل همزه لمزه )وای بر اشاره کنندگان با چشم و ابرو(، ویل للمصلین )وای بر نمازگزاران(

محمد بن حسان که فرزند حسان بن ثابت، شاعر مداح پیامبر اسالم است، این عبارت را با وایِ فارسی برابر 

 "وای بر..."ت اسالمی نیز این عبارت را در فارسی به داند و تمام مفسران و مترجمان قرون نخسمی

ای از عبارتِ وایِ فارسی است که درگویش عربی دگرگون شده و اند. این به احتمال زیاد وامگیریبرگردانده

ترِ مکی این عبارت همواره به تنهایی و به ویل تغییر شکل یافته است. جالب آن است که در آیات قدیمی

ای مرکب با شود، اما به تدریج صرف شده و همچون واژهاش به کار گرفته میفارسی نزدیک به وضعیت

 شود )مثل ویلکم، ویلنا،...(. ضمایر متصل چفت و بست می
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این عبارت در فارسی احتماال فراخوانی از ایزد باد )وای( بوده که متولی بخت و رخدادهای تصادفی 

شدند آن را برای بیان ناخشنودی و با رخدادی ناخوشایند روبرو میشده و هنگامی که مردمان نیز دانسته می

گرفتند. میبدی بدون این که خاستگاه آریایی کهن این عبارت را بشناسد، توضیحی در شان به کار میحسرت

مورد کاربردهای آن به دست داده است که بازگو کردنش سودمند است. او نیز ویل را با وای یکی گرفته و 

برند. وای یا از سرِ آز است، یا نیاز، و یا نام و یا ننگ. ه در فارسی وای را در چهار مورد به کار میگفته ک

ی آز و نیاز است که پارسیان وای را ( یعنی بابت از دست رفتن نام و ننگ یا غلبه24۵(: 1)ج. 1382میبدی، )

 خوانند.فرا می

ی قرآنِ ارتباط وای و ایزد باد فراموش شده یا به هر اولیه نماید که در زمان نگاشته شدنِ تفسیرهایچنین می

اند به ترتیبی این عبارت دلیلی پوشیده مانده باشد. از این روست که برخی از مفسران سختگیرتر کوشیده

اند. مثال مجمع البیان حدیثی را از ناآشنا را بفهمند و تعبیرهای متاخرتر به رویکردهایی خالقانه گرایش یافته

کند که بر مبنای آن ویل نام چاهی است در انتهای جهنم، که اگر کسی به درونش بیفتد،چهل پیامبر نقل می

 (321(: 1)ج. 1380طبرسی، کشد تا به انتهایش برسد! )سال طول می

است که  "واویال"ترجمه کرده که همان  "ؤاوایلی"ی طه را از سوره 60ی سورآبادی ویل در آیه

رسی کاربرد دارد. به نظر او ویل جایی است که در دوزخ که ماران و کژدمان خطرناکی دارد امروز هم در فا

(: 4)ج. 1381سورآبادی، کند که از گناهکاران انباشته شود. )و هر روز از خداوند به زاری درخواست می

نقل شده که  و از سعید بن مسیب "سختی گرما"( اسفراینی از ابن عباس نقل کرده که یعنی 2436و  243۵

(: 1)ج. 137۵اسفراینی، ای در دوزخ است که اگر تمام کوههای جهان را در آن بگذارند، بگدازدشان. )وادی

121) 
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ها روشن است که دست کم در میان مترجمان و مفسران ایرانیِ قرآن، پیوند میان وای و از این بحث

معلوم بوده و از این رو آنچه که به ویل یا ویل در عربی، و همچنین داللت منفی و اهریمنی وای همچنان 

نماید اند. چنین میدانستهشده را به گناهانی مانند آز و نیاز یا مکانهایی مثل دوزخ مربوط میوای مربوط می

که این تصویر منفی از وای به دیو بودنش در اساطیر کهن ایرانی مربوط باشد. شاید زرتشت به همین دلیل 

ی خود رانده باشد. با این وجود مغانِ بعدی، او را نیز مانند مهر و بهرام به ه، و از ایزدکدهاو را نادیده گرفت

ی تاریک و نیکِ وی تمایز قایل شوند، به دو نوع باد اشاره ی زرتشتی راه دادند و برای آن که میان سویهزمینه

 ..کردند: وای بِه، و وای بد.
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2/7/1392سه شنبه   

 فراخوانی برای یک بازی ادبی

ی سیال ذهنِ ناخودآگاه، به عنوان یک بازی ادبی، قصد دارم به کمکتان یک داستان بنویسم به شیوه

نظور در اینجا ناخودآگاه جمعی یونگی است! یعنی ایده این است که با کمک سه هزار و اندی دوستی اما م

 که اینجا دارم، داستانی بنویسم.

گذارم، نویسم و برایتان میالبداهه میی بازی این جوری است: یک بند از روایتی را کامال فیقاعده

این که چه پرسشهایی برایتان پیش آمده، دوست دارید زیرش هرچه دلتان خواست بنویسید. به طور خاص، 

برانگیز، آشنا یا ترسناکی در روایت یافتید، و کننده، کنجکاوی بعدش چطور بشود، چه چیز لذتبخش، نگران

ی تصادفی که با تداعی آزاد به ذهنتان خطور کرده توانید یک مشت کلمهخالصه هرچه دلتان خواست. حتا می

هایتان باز با همین روش ناآماده و فکر بوک سر زدم، با خواندن نوشتهی بعد به فیسدفعه را بنویسید. بعد

های داستان را ی روایت را خواهم نوشت. وقتی حجمش از حدی بیشتر شد، پارهناشده بندی دیگر از ادامه

نم چطور از آب درآید، دایابد. نمیگذارم و باز همین بازی ادامه میکنم و به صورت پستی جدا میسر هم می

اما چند روز پیش یک دفعه موقع شنا )!( به این فکر افتادم که داستانی با مشارکت دوستانم بنویسم. خودش 

 جریان سیالی بود برای خودش! 

 و اما سرآغاز داستان سه هزار تن:
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اسمی خودش ی فردوسی بود که دیدمش. اسمش را درست یادم نیست. هر بار به اولین بار در کافه

ارِ اولی، گمانم یک اسم ایرانی قدیمی برای خودش انتخاب کرده بود. یک چیزی شبیه کرد. آن برا معرفی می

دانم، فقط یادم هست که اسمی غیرعادی بود. آن روزها به اردشیر یا داریوش یا یک اسمی شبیه به اینها. نمی

های تاجری ی باشد. این اسمها بیشتر بین آن پارسیکسی از این اسمها نداشت، مگر آن که جد اندر جد زرتشت

دانستند آوردند. چون میها خبرهای داغ میی هندیآمدند و برایمان از مبارزهرایج بود که از گجرات می

جی کردند و با آب و تاب از شورش مردم هند و تقدس گاندیسخنشان خریدار دارد، بازار گرمی هم می

کردی همین امروز و فرداست که استعمار پیر چنگالش نشستی، فکر میای حرفشان میگفتند و هر بار که پمی

 را از حلقوم اهل هند بردارد.

های لباس مرد غریبه شباهتی به تاجران گجراتی داشت، اما رنگ و رویش سرخ و سپید بود و به پارسی

ها در ن قیافه در جمع کسانی که صبحشباهتی نداشت. دستار بزرگی را با دقت بر سر بسته بود و با ای هندی

 شان صادق خان بود، مثل گاو پیشانی سپید بود. شدند و شمع محفلی فردوسی جمع میکافه

های صادق خان همه متجدد و به اصطالح فکلی بودند. خودش که همیشه کاله شاپوی دوری و بری

ی که کنار دستش جا خوش کرده است. دیدرفتی، آن را میگذاشت و وقتی سر میزش میسفیدی بر سر می

بست، یا آقا بزرگ خان که چند سالی هم از بقیه هم همین طور بودند، مجتبی با آن کراوات مبسوطی که می

دانم بست. در این جماعت این اردشیر یا نمیماها بزرگتر بود و گاهی زیر کتِ گرم و سنگینش بند شلوار می

 د. رسیی ناجوری به نظر میچه، وصله

صادق خان تازه از هند بازگشته بود و برای همین در اولین برخورد فکر کردم یکی از کسانی است 

اند. اما خیلی سریع معلوم شد که این طور نیست. بیشتر دوستانی که آن روز دور هم که آنجا با هم آشنا شده

حتا خانلرخان هم که در خوش جمع شده بودند، پیشِ این آدم غریبه دست و پایشان را جمع کرده بودند. 



128 
 

مشربی با آقا بزرگ رقابتی داشت، آن روز را کم حرف زد و بیشتر گوش داد و هر از چندی نگاهی کنجکاو 

انداخت که در کمال آسودگی در ردای زربفت و دستار بزرگش جا خوش کرده و انگار که به مرد غریبه می

 رد.ی گروه ربعه عضویت داصد سال است در دار و دسته

گشود، همه مسحور حرف زدنش زد، اما وقتی لب به سخن میمرد دستارپوش خیلی کم حرف می

شک هندی نبود. حرفهایش سنجیده و روان بود و البالی جمالتش ی عجیبی داشت که بیشدند. ته لهجهمی

کمی متظاهرانه  زد کهای حرف میپیلهشیلهآورد. فارسی تمیز و بیمصراعهایی از شاعران مختلف گواه می

خورد، به اظهار نظرهای تک و مرغش را مینمود. صادق خان در همان حال که اسفناج سرخ شده و تخممی

ی خواهد کتاب کهنهکرد. همان جا بود که باالخره فهمیدم طرف میتوک و گهگاهِی او به دقت گوش می

 پیشنهاد کرده است.  ای را از صادق خان بخرد، و برای آن قیمت بسیار باالیی راخطی

توانست بخواندش. حتا صادق خان کتاب به خط عجیب و غریبی نوشته شده بود که هیچکس نمی

خواند هم از آن چیزی سر در های پهلوی را میکه در هند پیش موبدان زرتشتی درس خوانده بود و رساله

ه مخبرالدوله تعلق داشت و صادق خان اش دیده بودم. در اصل بآورد. یکی دو بار کتاب را در کتابخانهنمی

اش کرد خیلی زیاد بود و وسوسهاش ابا داشت. اما قیمتی که مرد غریبه پیشنهاد میبه همین بهانه از فروختن

بینی است، اما بعد از این که خبر کردند از این کتابهای طلسم و جفر و طالعکرده بود. تا آن موقع همه فکر می

ی آن کتاب ی گنجی را در خود جای داده باشد. به بهانهزدند که کتاب نقشهان حدس میدرز کرد، بیشتر دوست

دو سه باری به منزل صادق خان رفت و آمد کرده بود و از همین راه به محفلی که روزها در کافه فردوسی 

دانم چه درست نمیشدند، راه یافته بود. من چند وقتی برای ماموریتی به خارج از تهران رفته بودم و جمع می

شناختندش. با این پیاله شده بود. اما بقیه در عینِ احساس بیگانگی با او، خوب میمدت با این جماعت هم

 وجود، در همان روز بود که مرد غریبه از رازی پرده برداشت و گفت...
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4/7/1392پنج شنبه   

 پَدَه:بخشی از فصل پنجم سرود بودایی دَمَّه

 مایگان منشین.بهتر از خویش یا برابر با خویشتن نیافتی، تنها برو. با بیدر سفر اگر کسی 

شوند. کسی که حتا صاحب خویشتن نیست، چه ی ثروت و فرزند آزرده میمایگان با اندیشهبی

 فرزندی و چه مالی دارد؟

دمند بداند، ای که خود را خرمایهمایگی خود را بشناسد تا آن حد خردمند است. بیای که بیمایهبی

 ی راستین خوانند.مایهاو را بی

ی آش ای یک عمر با خردمندی نشیند، راه درست را نخواهد شناخت. چنانکه قاشق، مزهمایهاگر بی

 را!
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۵/7/1392جمعه   

 هماورد

 وِرا شاخ بگرفته دندان گسستم  خمیده غمِ هول غولی شکستم

 رهِ سیل خونش به یک خنده بستم  تنش قیرِ تاریکِ زهری روان شد

 ز رنجش نمُردم، ز زخمش نَخَستم  خراشید چنگال خشمش دلم را

 خواست مستمکرد و میمرا مسخ می خواند هرشبطلسمی به گوشم فرو 

 ام کآن به خواری پرستمبتی بوده  چو زنجیر زرین چرخ تناسخ

 منم آن که با خود هماورد هستم ست جایشبه آوردگاهی که هستی

 به چاالکِ افسون شعری برستم  آکنده مدفناز این چسبناکِ من

 ورثِ کِی نشستم به زین همچو تهم  من آن اهرمن، توسنی رام کردم

 فلک چون رها گشت، شد رامِ دستم چو عقاب نمرود و کاووس سرکش

 چنین است پیمان روز الستم  چنان بود با مهر بغ رازِ دوشم

 زبان را شکستم، زبان را شکستم  ی خویشتن فاش زیرا به هنگامه
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11/7/1392شنبه پنج  

 چند بیتی از موالنا بیدل دهلوی

 خود را چو گوهر، انجمنِ آبرو کنند  جمعی که با قناعتِ جاوید خو کنند

 آیینهْ مشربان به نگه گفتگو کنند  حیرت، زبانِ شوخی اسرار ما بس است

 ات روبه رو کنندپیدا شوی گر آینه  دلی عدمی بی حضور محجوبِ پرده

 پیراهنی که چاک ندارد رفو کنند  آنجا که عشق خلعت رسوایی آورد

 چون نی به جای آب، نفس در گلو کنند  ی هوای تو را محرمان رازلب تشنه

 حاصل تیممی است، به هر جا وضو کنند  در بحرِ کائنات که صحرای نیستی است
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12/7/1392جمعه   

که در « در شعر بیدل دهلوی« من»کاروان آینه: بحثی در پیکربندی مفهوم »ام با عنوان بندهایی از مقاله

توانید به شد. اصل مقاله را می ( در تهران ارائه1387المللی عرس بیدل دهلوی )آبان ماه ی بینسومین کنگره

نمای سوشیانس برگیرید: اش را از تاری الکترونیکیکتاب مقاالت همایش بیابید، یا نسخه  

http://soshians.ir/fa/?p=5281 

برای بیدل، یک « من»توان گفت، آن است که نخستین چیزی که در مورد موضوع بحث ما می... 

را نه همچون ضمیری خنثی و شخصی، بلکه همچون « من»زاست. به بیان دیگر، بیدل، ضمیر مفهوم مسئله

به ویژه خود، -ای از واژگان مترادف دیگر گیرد که با شبکهپیچیده به کار میبرانگیز و ای دغدغهکلیدواژه

در پیوند و به ویژه به نمادهایی استعاری، مانند آیینه در ارتباط است. از این رو بیدل،  -خویش، خویشتن

سرگرمی های دالویز سبک هندی گم کرده و ها و رنگنویسنده و شاعری نیست که خود را در هیاهوی طرح

 ...باز داشته باشد« من»های رمزآمیز آن، او را از اندیشیدن به های هستی و داللتپرداختن به زیبایی

شان با این مقدمات است که به نظرم جفایی به اشعار بیدل است، اگر در چارچوب معنایی مرسوم بخوانیم... 

و « من»و خداوند که همواره در قالب ربط  ی منو تفسیرشان کنیم. به عنوان مثال، سخنِ او در باب رابطه

« باالرونده«تواند در قالب عرفان استعالیی ابن عربی و در مسیری بیان شده است، می »دیگری»و « من»یا « او»

« روندهپایین»های فراوان منتهی گردد، یا آنکه در قالب عرفان های معنایی و تعارضبستفهمیده شود و به بن

است و « سهروردی»و « القضاتعین»و « حالج»و « بایزید»ی آثار ای درک شود که دنبالهخدامدارانه-انسانو 

کننده از معانی بلند و ترکیبی شگفت از انسجام و همخوانی را نمایان خواهد در این حالت دستگاهی خیره

 .کرد
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ام که با کلیت هستی و ماهیت مطلق امرِ در شعر بیدل نیز چنین تقابلی وجود دارد؛ یعنی من در آن هنگ... 

شود، به ویژه در شکل هنجارین و مرسومش، غیر اصیل و سطحی و زودگذر و موهوم موجود سنجیده می

ای که یک ”من“شناختیِ آن نماید. با وجود این، بیدل در پرداختن به این دوگانگی و انکار اصالت هستیمی

کند. بود، متفاوت با چارچوب تصوف روزگار خویش عمل می ای محوری مطرحش کردهبار همچون مسئله

، «هستی»، «مطلق»ای مانند تر و فلسفیهای یادشده از واژگان دقیقبدان معنا که به جای پیروی از دوگانه

 .بردبهره می« من»ها برای نامیدن پادنهادِ و مانند این« وجود»
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12/7/1392جمعه   

ای حلقه زده ها، دور هم نزدیک چشمهی بچهامروز این که موقع معارفههای کوهنوردی از شگفتی

بودیم. یک آقایی قبل از آمدن ما همان جا نشسته بود و ما که آمدیم سر جایش ماند و بین ما بُر خورد. وقتی 

ن آقا جان، حاال که اینجا نشستی شمام خودتو معرفی ک»اش خودش را معرفی کرد، به او گفتم: بغل دستی

ی سرنگیتی است، در تانزانیا! بان زیستگاه حفاظت شدهاو هم خودش را معرفی کرد و معلوم شد محیط« دیگه!

ها به آفریقا ی سفر خورشیدیی شادمانی. گفتم خبر داشته باشید که برنامهاسمش فراز بود و دیدارش مایه

 شود...هم دارد جور می
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13/7/1392شنبه   

فکر کنم در آگره( که  1028ی همین االن تصادفا به شعری برخوردم از کمال الدین حیاتی گیالنی )درگذشته

شعری که از بیدل دهلوی نقل کردم، استقبالی از آن بوده باشد. اما بنگرید زیبایی و عمق شعر بیدل را، و تفاوتش را با 

ترِ حیاتی:ی قدیمینسخه  

 آرزو کنند خون شکیب در جگرِ  کنندآزردگان شوق چو با درد خو 

 حیب هوس به تار توکل رفو کنند های بیابان به دست شوقسرپابرهنه

 گر کاسه کاسه زهر رسد در گلو کنند  مستان اشتیاق گه بیخودی شوق

 هرجا که هست خون دلی در سبو کنند ی عشقش به جای میشوریدگان باده

 در پیش چشم تیره درونان فرو کنند.  ای که پریزادگان حسنعشق است پرده
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1۵/7/1392دوشنبه   

 گزارشی از سفر اخیرمان به ترکیه، که با وجود درازایش، امیدوارم خواندنی باشد...

 مرزبندیِ رمزگان و فقر هویت

در تابستان امسال فرصتی دست داد و سفری داشتم به فالت آناتولی، و بختی که بتوانم بخش بزرگی  

از این سرزمین را ببینم و با مردمش بیشتر آشنا شوم. مردمی که بخش بزرگی از ایشان به مدت بیش از دو 

ی تمدن ایرانی ده از حوزههزار سال )از ابتدای دوران هخامنشی تا پایان دوران تیموری( بخشی فعال و سرزن

شدند. بودند و بعد از آن نیز تا همین هفتاد سال پیش گرانیگاهی نیرومند در سپهر زبان پارسی محسوب می

سهمی از میراث مشترک فرهنگ ایرانی که در آناتولی زاده و شکوفا گشته، درخشان و چشمگیر است، از 

هخامنشی بگیریم، تا مثنوی معنوی موالنای بلخی در معبد ناهیدِ سارد در دوران شهربانی کوروش کوچک 

 دوران کیقباد و کیخسروی سلجوقی. 

ی اول زبان به این منطقه در ابتدای هزارهسرزمین آناتولی از دیرباز، یعنی پیش از ورود قبایل ایرانی

در این قلمرو  پ.م، قلمروی متمدن و کشاورز و شهرنشین بود، و دیرزمانی پس از آن که نظم سیاسی ایرانی

های انقالب کشاورزی است که تثبیت شد نیز همین وضعیت را حفظ کرد. فالت آناتولی یکی از خاستگاه

های نوسنگی چاتال هویوک، دولت نیرومند و آریاییِ هیتی، واحدهای قومی و فرهنگی تاثیرگذاری استقرارگاه

های قرون میانه، یعنی روم و تا از بزرگترین امپراتوریمانند لودیه و ایونیه و فریگیه و کاپادوکیه، و در نهایت د

بینیم سهم اند. اگر تاریخ شکوفایی معنا در این سرزمین را وارسی کنیم، میشرقی و عثمانی در آن قرار داشته

ی یونانی، باورهای های همری، کیش مهرپرستی رومی، فلسفهچشمگیری از دگردیسی و تحول سروده
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ی قرون وسطا، علوم و فنون عصر عباسی، تصوف بکتاشی و حروفی، و ادبیات سفهمسیحی، ادبیات و فل

 اند.ی پارسی در این قلمرو زاده شده و به بار نشستهعارفانه

ای که ما از آن دیدار کردیم، با هر معیاری این مقدمه را از این رو نوشتم که بگویم سرزمین آناتولی 

هایی عمیق و نیرومند در فرهنگ اوری است که تاریخی درخشان و ریشهکه سنجیده شود، اقلیم کوهستانی پهن

در –داشتها، انتظاری که داشتم آن بود که در این سرزمین با مردمی فرهیخته و تمدن انسانی دارد. با این پیش

 روبرو شوم، و افسوس که چنین نبود! -معنای برخوردار از فرهنگِ غنی و پیچیده

شود، پیشاپیش بر این نکته تاکید کنم که من، تا حدودی بر خالف آنچه در گوشه و کنار شنیده می 

ی وان تا شهر مردم ترکیه را بسیار دوست داشتنی یافتم. گروه ما بخش شرقی و آسیایی ترکیه را از دریاچه

قومیتهای مهم این کشور تعلق ی حران و از ابایزید تا آنتالیا زیر پا گذاشت و مردمی را دیدیم که به همه

های شمال داشتند، یعنی کردها را در شمال، عربها را در جنوب و ترکها را در غرب دیدیم، و همچنین با شیعه

ها ها، و یونانیها، آسوریهای جنوبی و غربی هم صحبت کردیم. از ارمنیهای شرقی و سنیشرقی، علوی

ل گذشته آتاتورک و پیروانش کشتار کرده و باقی را از زادگاهشان بیرون البته نشانی نیافتیم. آنها را طی صد سا

 رانده بودند. 

ترکهای کمالیست کشی و سیاست ناسیونالیستی پانی گذشته با نسلمردمی که من دیدم، طی چند دهه

من این زبان از نظر فرهنگی همگن شده بودند. های عمومی پرطرفدار ترکاز نظر قومی یکدست، و با رسانه

نواز، خوشرو، به نسبت با اخالق و امانتدار، و روی هم رفته خوشایند و دوست داشتنی یافتم. مردم را مهمان

باعث شده بود محیطی آرام و متمدن بر شهرهایشان « اروپایی شدن»تالششان برای رعایت قوانین مدنی و 

 شد. ی خودخواهانه در میانشان دیده میحاکم باشد، و به ندرت دعوا و مرافعه، تعصب دینی، و قانون شکن
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ای شده بودند. یعنی هویت مدرنِ نوساخته« ترک»ساده بگویم، مردم فالت آناتولی به معنی مدرن کلمه 

اند. این هویت نوپا، کرد را پذیرفتهرا که ابتدا ترکهای جوان و بعد آتاتورک با شدت و غلظت فراوان تبلیغ می

گذاری ی داشت که رواداری دینی، عرفی شدن سیاست، باسواد شدن مردم، سرمایههای ارجمند و سودمندسویه

بند و بسیار بحث برانگیز از دموکراسی سیاسی دستاوردش بود. اما ی اقتصادی، و شکلی نیمعقالنی بر توسعه

ی از به پیرو–در برابر این دستاوردهای مثبت، معماران هویت جدید ترکی ناگزیر شده بودند خط خود را 

شان را انکار از پارسی/عربی به التین تغییر دهند، تنوع قومی و دینی سرزمین -سیاست کمونیستهای شوروی

را نادیده  -از پارسی هخامنشی گرفته تا رومی بیزانسی و حتا ترک عثمانی–شان کنند، هویتهای تاریخی دیرینه

اش نوعی نژادپرستی عجیب و ی مرکزیهستهبگیرند، و به جایش هویت توخالی و پوکی را اختیار کنند که 

ها استوار شده ی نژاد و تمدن کهن ترکبنیاد و تخیلی دربارههایی بیغریب بود که بر مبنای زبان ترکی و قصه

خورد. مردم، هرچند دیگر شهرنشین بود. به همین دلیل بود که خأل هویتی چشمگیری در همه جا به چشم می

ی فرهنگی خود را از دست داده اسواد شده بودند، در واقع هویت تاریخی و حافظهو مدرن و )به تعبیری( ب

شان بود، که ی هویت ایرانیبودند. آنچه به خصوص در این میان جای دریغ داشت، انکار منظم و ویرانگرانه

تاریخ انجامیده ی به منسوخ شدن زبان پارسی، ترک پنداشتنِ مفاخر تمدن ایرانی، و تحریفِ پردامنه و وقیحانه

 بود. 

کردند که زمانی داشتنی و مدرنی که من در ترکیه یافتم، در شهرهایی زندگی می مردم دوست

های مهم تمدن پارسیِ عصر هخامنشی و پارتی و ساسانی بودند، و بعدتر به گرانیگاه فرهنگ یونانی پایگاه

انی بدل شده بودند. با این وجود ساکنان این بدل شده بودند، و در نهایت باز به مراکز مهم تمدن تمدن ایر

دانستند. در حران تنها دوازده هزار نفر عرب ی شهرشان نمیشهرها کمابیش هیچ چیز از پیشینه و گذشته

ی ترکی مقاومتی هم داشتند، اما به پیوند متی بن یونس کردند که تازه در برابر این هویت نوساختهزندگی می
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ندان حران با تمدن ایرانی آگاه نبودند و اصوال خبر نداشتند که بیشتر این کسان ی دانشمو نهضت ترجمه

اند. از دید آنها، تمام این دانشمندان کردهاند و کتابهایشان را از پهلوی و سریانی به عربی ترجمه میمسیحی بوده

شان هم برایشان اهمیتی اند و محتوای کاردانستند، عربهایی مسلمان بودهکه اسمهایشان را هم درست نمی

 نداشت.

تر بود. چون بر خالف هویت این عارضه در شهرهایی که هویت ترکی را پذیرفته بودند، وخیم

گرای عربیِ حران و عرفه که بیشتر مذهبی و سنتی و تدافعی بود، بر مبنای تبلیغات منظم و پر زرق و برق قوم

دانستند، و آن هم ر این شهرها تنها زبان ترکی را میای در هفت هشت دهه شکل گرفته بود. مردم درسانه

توانستند کتابهای خطی قدیمی خودشان را که به خط ناقص و ناکامل، یعنی به خاطر تغییر خطشان نمی

پارسی/عربی نوشته شده بود، بخوانند. هرچند زبان آن کتابها ترکی بوده باشد. به بیان دیگر، این مردم که 

همتای فالت ایران بود و پنج هزار سال تاریخِ دیرپا و درخشان را با فرهنگهای و زبانهای  شانی فرهنگیخزانه

شان فیلمهای تلویزیون گاه و مرکز تغذیهسواد بودند و تکیهمتنوع پشت سر داشتند، از نظر فرهنگی به شدت بی

م، چیزی جز روزمرگی و اای، که تا جای اندکی که من تماشا کردههای ماهوارهبود و سریالهای شبکه

 کند. اش ترویج نمیترین شکللوحی هنجارین را در سطحیساده

دولت ترکیه در حدود یک قرن گذشته که این کشور تاسیس شده، تمام تالش خود را به کار برده تا 

هویتی مشترک شان را از میان ببرد. تا حدود زیادی به این دلیل که این سابقه برایشان ی مردم از پیشینهخاطره

زند. یکی از نمودهای تقریبا مضحکِ این تالش، به جالدت و گستاخی مبلغان زبان ترکی با ایرانیان را رقم می

ی شود. تا جایی که من دریافتم، تقریبا تمام واژگانِ برسازندهجدید برای دستکاری ساختهای زبانی مربوط می

های اروپایی، همان است واژهی ترکی، و شماری از وامهزبان ترکی، به جز چند صد فعل و اسم و حرف اضاف

دقیقا « زبان مستقل و سرافراز ترکی»ی که در زبان پارسی دری هم وجود دارد. یعنی خشتهای زبانیِ برسازنده
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همان است که در زبان خودمان داریم. این البته دور از انتظار هم نیست. چون زبان ترکی تا پایان دوران 

ی تمدن ایرانی بود، که البته مانند کردی ، یعنی تا همین صد سال قبل، یکی از زبانهای قومیِ حوزههاعثمانی

و بلوچی و طبری و گیل و تات و اردو و پشتو نویسا هم بود و ادبیات درخشانی هم داشت، که به شش 

رسی دری هزار و چند صد شد، و البته زیرسیستمی از تمدن ایرانی سه هزار ساله و زبان پاهفت قرن بالغ می

 شد. ساله محسوب می

توانستند به نژاد یا دینِ مردم رجوع کنند. ترکها برای آن که هویت ترکی مدرنی بیافرینند، نمیپان

ای در چون از طرفی، حتا بعد از کشتار مسیحیانِ بیگناه در هیاهوی جنگ جهانی اول، همچنان تنوع مذهبی

شان را از ترکها ها همچنان هویت مستقلسوی دیگر کردها و عربها و علوی این سرزمین باقی مانده، و از

ی ممکن یعنی زبان پناه بردند، که البته کلید تعریف ناسیونالیسم اند. این بود که به تنها گزینهپاسداری کرده

ا پارسی دری اروپایی هم هست. اما این کار هم ایرادی داشت و آن هم پیوند ناگسستنی زبان ترکی عثمانی ب

بود، و وام چشمگیر ادبیات و فرهنگی که در زبان ترکی صورتبندی شده بود، به تمدن ایرانی. در حدی که 

ای در زبان ترکی تولید توان گفت حتا امروز نیز هیچ شعر، داستان، اسطوره و تفکر فلسفیبدون اغراق می

ریزان ایرانیِ اسالمی( دنبال کرد. این بود که برنامهشود که نتوان بند نافش را تا تمدن ایرانی )و معموال نمی

ی ترکی، دست به کار عجیبی زدند و آن هم مرزبندی میان زبان ترکی بود کمالیست و بنیانگذاران هویت تازه

لوحی آغاز زدایی از زبان ترکی را خودِ آتاتورک با شدت و تا حدودی سادهبا پارسی و عربی. روند پارسی

ی کلماتِ زبانشان با پارسی دری ندی است که هنوز ادامه دارد. اما برای مردمی که تقریبا همهکرد و این رو

مشترک است، دشوار است که این میراث را از دست بدهند. پس زبانشناسان ترک دست به کاری عجیب 

 !ها را از نظر تلفظ دستکاری کردند و ادعا کردند اینها کلماتی ترکی استزدند و همان کلمه
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ای را در نظر بگیرید دهد: کلمهی ترکی مدرن را با این شیوه شرح میی یک کلمهدر اینجا طرز تهیه

اش، در پارسی دری امروز رواج داشته باشد. آن را از نظر آوایی ی آریایی یا سامینظر از ریشهکه صرف

بدل شود. کلمات را هم « ای»ها به «اِ »، و «اِ »ها به «آ»، «ح»ها به «خ»، «ک»ها به «ق»دستکاری کنید، طوری که 

در حد امکان ساده کنید و با دست و دلبازی پیشوندها و پسوندهای زبان ترکی را به آن بیفزایید تا ترکی به 

بدل کنید، در نهایت جای فاعل و مفعول و صفت و موصوف را هم « وْ»ها را هم به «او»نظر برسد. اگر شد، 

بهرام »شود می« ی بهرامقلعه»ترکیب ترکی ناب خواهید داشت. به این ترتیب  واژگونه کنید و حاال شما یک

مِواْلنا »یابد به دگردیسی می« حضرت موالنا»، و «تَکسیم میدانی»شود به بدل می« میدان تقسیم»، «سیکالِه

 «!حضرتی

ای محلی و آهنگ کردنِ زبان یا منظم کردن لهجههای زبانی اگر تنها با هدف خوشاین بندبازی

گرفت، خیلی هم خوب و شایسته بود. اما ایراد کار اینجاست که این بازی برای گویش ترکی عثمانی انجام می

شود. شان به یک واحد بسیط و مجزا از نشانگان زبانی به کار گرفته میمبهم کردن تبار واژگان و تحریف کردن

ی توتالیتر روبرو هستیم. با این تفاوت که این راد در جامعهیعنی در اینجا ما با روندی موازی با اتمیزه شدنِ اف

دهند و از این رو شوند و ارتباطشان را با هم از دست میبار واژگان و رمزگان زبانی هستند که اتمیزه می

 آیند.ای توتالیتر، به بحران هویت و معنا دچار میدرست مانند افراد در جامعه

مشکل بزرگی روبرو هستند. آنها نه تنها توانایی خط پارسی/عربی را مردم ترکیه به این ترتیب با 

های اند. خودِ این نکته که نوادگانِ همسایهوار واژگان را نیز از دست دادهی منسجم و اندامندارند، که شبکه

کنید با  موالنا نتوانند غزلیات شمس را بخوانند و بفهمند، به قدر کافی ناخوشایند هست. اما این را ترکیب

اش از اش که به خط عربی است، و حتا ناتوانیناتوانی یک شهروند عادی ترک در خواندنِ کتاب مقدس
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ها به پارسی حک شده است، و این نمود تأخر رواج پارسی خواندن سنگ قبرِ پدربزرگش، که بر آن نوشته

 در گورستانهای تمام شهرهای ترکیه همچنان باقی مانده است.  

شود. ما متعصبانه ی حکیم و حکمت و حاکم و محکوم با هم مربوط میمردم ایران، کلمهبرای ما 

دانیم. دانیم، اما به خاطر کاربرد دیرپایشان در زبان پارسی، آنها را پارسی دری میتبار نمیاین کلمات را آریایی

ی را با این داللتها به کار تبارِ رایج در پارسزبانان مصر و حجاز واژگان سامیچرا که به واقع هم عرب

، ما ارتباط بین مشتاق و «مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد...»گیرند. در این مصراع از حافظ که نمی

یابیم، و با این وجود اشتیاق و شوق را از یکسو و مهجوری و هجر و هجران و هاجر را از سوی دیگر در می

کنیم که یکسره ایرانی است و در بستر پارسی دری تکامل یافته است. می ای از داللتها درکاینها را در شبکه

ای که از مشتاق و و این داللت عاشقانه و عارفانه« ی»وگرنه اصوال اسمهای برساخته از صفات با افزودنِ 

 شود.زبانان یافت نمیمهجور در این مصراع وجود دارد، در ادبیات عرب

کنند. مشتاق را به موشتاک و مهجور را به مِهجور بر استفاده می در ترکیه، مردم از همین کلمات

کند. خوب پنداشته شده، با شوقِ منقرض شد ارتباطی برقرار نمیگردانند، اما دیگر برایشان موشتاکِ ترکیمی

ای ی قونیه به دنبال محلهبه یاد دارم که چند سال پیش با دوست عزیزم مهندس پیمان اعتماد در حومه

کاروانسرای »گشتیم که در آنجا موالنا برای نخستین بار با شمس تبریزی دیدار کرد. جایی که در آن روزگار می

شد، و کلی سرگیجه گرفتیم، چون دقیقا همان جا قرار داشتیم، اما مردم محل اصرار نامیده می« خوانخروس

ند، تا آن که باالخره کشف کردیم که این دانستاست و معنایش را هم نمی« هانوهوروس»داشتند که نامِ آنجا 

 خوان است!ی همان خروساش، تحریف شدهیونانی-ی عجیب با طنین مصریکلمه

کوشیدند در حد داری در ترکیه ایجاد کرده است. مردم البته میاین عوارض، بحران هویتی ریشه

های اروپایی بود که در توریست شان افتخار کنند و این هم بیشتر به خاطر حضور پررنگامکان به گذشته
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کردند، اما حتا در شان شده بودند. در قونیه همه به موالنا افتخار میاصل برای برخورد با این گذشته مهمان

جریان مراسم عرس موالنای بلخی در چند سال پیش، کسی از شهروندان قونیه را نیافتم که بتواند حتا یک 

بفهمد. در حران به همین ترتیب همه به دانشگاه بزرگ و مشهور آنجا افتخار  بیت از اشعار موالنا را بخواند و

شد. اما راهنمایی که کردند، و کورسویی از افتخار به معبد بزرگ سین )خدای ماه( هم در آنها دیده میمی

ادشاهان کرد معبد حران با پپنداشت و فکر میها بود، دانشمندان حرانی را مسلمان میکارش ارشاد توریست

 بیزانسی رابطه داشته است!

ای ببینی ای و منارهای و گرمابهاین که در شهری کهنسال قدم بزنی و در هر قدم مسجدی و مدرسه 

که بر در و دیوارش اشعار پارسی نوشته شده، و در کنار آن انبوهی از جمعیت را ببینی که آشنا و نزدیک و 

آورند، حس خوبی به بار ر نمیآن سر د  ِنمایند، اما هیچ از این شعرها و زبانِ آن و فرهنگخویشاوند می

 آورد. نمی

قید و شرط از مستعمرگی این که شهروندان ترکیه امروز به سوی تعصب دینی اسالمی یا هواداری بی 

انگیز فقری فرهنگی است، که از سیاستهای نادرست و زیانبارِ کنند، پیامد غمفرهنگی اروپا هواداری می

ی مادریِ یاستهایی که برای بریدن بند ناف فرهنگ ترکی از زمینهترک برخاسته است. سگرایان پانقوم

هایی اش، تنوع را سرکوب کرد، زبان را مسخ کرد، و تاریخ را انکار نمود، تنها برای آن که با نسخهایرانی

 لوحانه، خشن، و زیانکار از همان شبحِ گذشته بار دیگر دست به گریبان گردد.ساده
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16/7/1392سه شنبه   

دیروز من بخشی از گزارش سفر اخیرم به آناتولی را منتشر کرده بودم که با واکنش دوستانی روبرو 

دانستند. از این رو الزم دیدم باز چند سطری بنویسم و چند شد که به تلویح یا تصریح خود را پان ترک می

 روشن کنم.« ترک»ی ی موضع خودم نسبت به کلیدواژهنکته را درباره

نخست این که نام کامل من سید محمد شروین وکیلی طباطبایی تبریزی است، و هر جزء از نامم را 

اند هم خوب دانند و آنان که دورتر ایستادهشناسند میدانم. کسانی که مرا از نزدیک میهم بخشی از هویتم می

باری واقعی مانند ایرانیان ی خلوص )چه مربوط به خلوص تمدن و تاست بدانند که با هر شکلی از اسطوره

ای از اقوام باشد، یا جعلی...( مخالف هستم. یعنی مردم ایران زمین را از نظر نژاد و تبار و فرهنگ آمیخته

شان، هویتِ اند و در عینِ حفظ هویتهای قومیها با هم جوش خوردهبینم که در درازای هزارهگوناگون می

 اند به نام هویت ایرانی. پدید آوردهملیِ کالن و پایدار و بسیار باروری 

کوشم و از این رو اش میدارم، و در رونق و توسعهپسندم، آن را پاس میمن این هویت ملی را می

گرا بودند. های پیاپی چنین کردند، ملیدانم، به همان معنایی که تمام بزرگانی که در هزارهگرا میخود را ملی

ی دینی و محترم شمردم اقوام و تالش برای حفظ و رونق سنن محلی، در زیر که این مترادف است با روادار

دانم و اصوال وامگیری این ایدئولوژی درفش فرهنگ مشترک و دیرپای ایرانی. من خود را ناسیونالیست نمی

هایم تهبینم، و اگر به نوشسیاسی مخرب را برای تمدنهای کهنی مانند ایران و هند و چین ناالزم و زیانبار می

 ام.بنگرید تمایز میان این دو را به طور مفصل شرح داده
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دانم، و بعد در درون این بستر عمومی تاریخی، بنابراین بنده خودم را پیش از هرچیز ایرانی می

تهرانی از سمت مادری تا  -بلوچ-شناسم، تبارهایی که از سیستانیتبارهای قومی خود را هم به رسمیت می

 یابد. کرد در سمت پدری تداوم می-یمازن-عرب-آذری

ای در حد هفت هشت اش را به قدر کافی دنبال کند و خاطرهبر این باور هم هستم که هرکس تبارنامه

اش روبرو خواهد شد. ی ژنتیکیپشت از نیاکانش داشته باشد، به همین ترتیب با آمیختگی قومیتها در خزانه

شان شکی نیست، اما تنها به عنوان زیرسیستمی از یک میت و احترامبنابراین قومیتها وجود دارند و در اه

شوند. بر این مبنا کسی که مستقل از ایرانی بودن خود را کرد، بلوچ، دار میترِ ملی است که معنیسیستم کالن

 کند، به نظرم در گام نخست با یک خطای تئوریک جدی، و در گامگیل، مازن، یا هر چیز دیگری قلمداد می

زدایی مزمنی دست به گریبان است. این را هم بگویم که چنین شکلی از تعریف دوم با فقر فرهنگی و هویت

هویت بر مبنای قومیت در ایران زمین امری متاخر است و از سویی به دنبال تبلیغ دولتهای استعمارگر، و از 

ش در سطح قومیت ایجاد شده، که اسوی دیگر به خاطر نشت چارچوب ناسیونالیسم اروپایی و تعمیم یافتن

 آمیز.از هر دو سو معیوب است و زیانبار و فریب

ترک را برآشفته کرده است. نخست ی ترکیه کردم و دوستان پانی اظهار نظری که دربارهاما درباره   

تعلق ترک. ترک، یعنی کسی که به قومیتِ ترکی بین دو چیز تمایز قایل شویم. یکی ترک است و دیگری پان

داشته باشد. این قومیت در اوایل دوران ساسانی در ترکستان )استان سین کیانگ امروزین در چین( از درآمیختن 

بندی فرهنگی )خدایان، تبار و اقوام زردپوستِ مغول و تاتار پدید آمد. این قومیت استخوانسکاهای آریایی

نظام ای، ارتشِ مبتنی بر سوارهله مراتب قبلیهمراسم پرستش، جامه، مراسم و جشنها( و ساختار سیاسی )سلس

کمانگیر، نشانهای سلطنتی یا تمغا( را از سکاها، و زیربنای زبان و نژاد را از اقوام زردپوست گرفته بود، و از 

ی پژوهشگران جدی با استناد به منابع کهن چینی همان ابتدا قومیتی دورگه بود، و این موضوعی است که همه
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های ی دوران سامانی از راه کوچاش توافق دارند. قومیت ترکی از اواخر دوران ساسانی تا میانهربارهو ایرانی د

تدریجی و روابط تجاری، و بعد از آن از عصر غزنوی تا پایان دوران صفوی با راهبردهای سیاسی و نظامی 

 شروی کرد. به درون فالت ایران وارد شد و از آنجا تا شمال مصر و اروپای شرقی هم پی

شان شان ترکی، زبان علمی و ادبیترکها در تمام این دوران از نظر فرهنگی ایرانی بودند، زبان محاوره

شدند. یعنی در کل تاریخ شان عربی بود، و مروجان پرشور تمدن ایرانی محسوب میپارسی، و زبان دینی

را در ایران زمین و آناتولی شاهان سلجوقی ایران زمین، بیشترین سهم برای ترویج و گسترش زبان پارسی دری 

و صفوی و عثمانی به انجام رساندند، و در شبه قاره هند هم همین وظیفه را شاهان گورکانی بر عهده گرفتند 

ی تمدن ایرانی هستند که های ترک بودند. بنابراین ترکها در کل، یکی از اقوام برسازندهو اینها همه سلسله

اند. از حدود اوایل دوران ساسانی که برای ته نیز در تاریخ و تحول این تمدن ایفا کردهنقشی سزاوار و برجس

شود، تا ابتدای قرن بیستم، هیچ گروهی از مردم خود را ترک ها نمایان مینخستین بار اسم ترک در تاریخ

 ی تمدن و فرهنگ ایرانی تعریف کنند.اند، مگر آن که خود را در زمینهندانسته

ها در اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ترکترک. پانقابل، مفهوم دیگری داریم به نام پاندر م 

ی روزگار پدیدار شدند، و جریان ترکهای های تجددخواه عثمانی بر صحنهدر جریان فعالیت ناسیونالیست

پاشا )آتاتورک( نابودی  جوان را پدید آوردند که در نهایت بعد از جنگ جهانی اول، با رهبری مصطفی کمال

کسی است که یک ایدئولوژی مبتنی بر خلوص نژادی  ترکدولت عثمانی و ظهور کشور ترکیه را رقم زد. پان

شان در آناتولی، و برتری نژادی این مردم را بپذیرد، و به خصوص در برکندن و دار بودنترکها و ریشه

از آنجا که این جداسازی به خاطر زاده شدن و بالیدن  جداسازی عناصر ایرانی از فرهنگ خویش کوشا باشد.

های قومیت ترکی در اندرون تمدن ایرانی با روشهای عقالنی ناممکن است، خواه ناخواه این کار طی دهه
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ها(، یا جعل و تحریف تاریخ ها، ارمنیکشی اقوام دیگر ایرانی )کردها، آسوریگذشته با اعمال خشونت و نسل

 پیش رفته است. 

بر مبنای آنچه که گذشت، من امیر علیشیر نوایی، آن وزیر خردمند گورکانی که برای نخستین بار در  

ی عطار بود و زبان ترکی شعرهای صوفیانه گفت و ادبیات زبان ترکی را تاسیس کرد، همو که شیفته

صفوی را که دیوان  دانم. من شاه اسماعیلکرد، را ترک مینویسی از دیوانهای پارسی را ترویج مینسخه

خواندند اشعارش به ترکی است، و مدعی بازسازی دولت کیانی بود و سربازانش در میدان نبرد شاهنامه می

ی ایران زدند و برای جلوگیری از تجزیهدانم. من محمد شاه قاجار که در دربارش ترکی حرف میرا ترک می

زاده و کسروی دانم. من ستارخان و باقرخان و تقیرک میبا دست نشاندگان انگلستان در افغانستان جنگید را ت

ستایم و دوست دارم، چه ی همسانان ایشان را و ترکهای دیگر را میدانم، و ایشان را و همهرا ترکِ آذری می

 در درون مرزهای سیاسی کشور ایران قرار داشته باشند و چه نداشته باشند. 

ان و ارمنستان از لنین پول گرفت و این سرزمینها را تسلیم در مقابل، آتاتورک که برای نابودی آر

ترک پاشا که آن کشتارهای وحشتناک را در ارمنستان کرد را پان دانم. کاظمترک میارتش سرخ کرد را پان

ترک گناه باکو را کشتار کرد را پانها ساخت و دوازده هزار تن از مردم بیدانم. شاهومیان را که با بلشویکمی

دانم، و حتا صدرالدین عینی که سیاست تغییر خط روسها در آسیای میانه را پیش برد و نابودی کتابهای می

 دانم.ترک میرا رقم زد را هم پان« خط قدیم»پارسی و 

ی افتخارهای تاریخی ترکان، ترک مرزی روشن قایل شد. باید از مصادرهبه نظرم باید میان ترک و پان

ترکان جلوگیری کرد. باید نادانی ی پانهنگ ایرانی است، به سود ایدئولوژی سرکوبگرانهکه میراث مشترک فر

کن های ایدئولوژیک است را ریشهساز جعل و تحریفسوادی و ناآشنایی با منابع تاریخی را، که زمینهو بی

از این رهگذر بهبود یابند ها را به خواندن و دانستن تاریخ دودمانشان تشویق کرد، شاید که ترککرد. باید پان
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ای شوند، که تا صد سال پیش بودند. و باید حقیقت را گفت و نوشت و نشان داشتنیهای دوستترک و همان

مان زیر این بختکِ نوظهور بیش از این ادامه تبارانبختی همزدایی و نگونداد، شاید که فقر معنا و هویت

 نیابد...

  

  



149 
 

18/7/1392شنبه پنج  

ی اطالعات حکمت و معرفت ی زروان که چندی پیش در مجلهی کتابهای مجموعهدرباره مااز مصاحبهبخشی 

 :منتشر شد

با بحرانی در تعریف  -ی تمدن ایرانی و نه تنها کشور ایرانیعنی در حوزه –ما در ایران زمین ... 

سوژه روبرو هستیم که از تعارض و تصادم چارچوب های سنتی با موج تمدن مدرن نتیجه شده است. بخش 

های خونین میان اقوام ایرانی، و انحطاط نظام های اخالقی و اجتماعی مهمی از بحران های سیاسی، درگیری

کنم برخاسته باشد. گمان می "من"ما به نظرم از این غیابِ نظریه و نااندیشیده و نامفهوم ماندنِ معنیِ  زمانه در

برداری از ایرانی با وام گیری سطحی و گرته قرن گذشته نشان داده باشد که بازسازی مفهوم سوژه تجربه

مفاهیمی که در سرزمین های دیگر تا حدودی کارساز بوده، ممکن نیست، و به همین ترتیب موضع دفاعی و 

کند. بنابراین برای بازسازی آنچه که هریک از ما هستیم، ان نمیعناصر مدرن هم دردی را درم لوحانهطرد ساده

مان به عنوان و جایگاه جمعی «منِ ایرانی»مان در مقام یک یعنی برای به کرسی نشاندنِ موقعیت شخصی

وارثان تمدن دیرپا و درخشان ایرانی، نیازمند چارچوب نظری دقیق و روشن و کارآمدی هستیم که عناصر 

شناسی نیرومند رایج در تمدن مدرن را دارا باشد و بتواند با گذر از آن و اهیم کارساز و روشکارگشا و مف

 ...چیز بینجامدی همهفراتر رفتن از افق های مرسومِ نظری، به نگاهی بومی و ایرانی درباره

 )برای خواندن کل مصاحبه بنگرید به این نشانی: 

http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content

&view=article&id=496:-l-r&catid=30:mag2&Itemid=39) 
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20/7/1392شنبه   

 «...تاریخ اندیشه ایرانی»ی نشست فردای چند سطری درباره

، بزرگترین جنگ تاریخ جهان باستان در قلب ایران زمین در گرفت. این پ.م ۵21و  ۵22طی سال 

و همان جریانی بود که داریوش بزرگ شد، جنگها، به تعبیری نخستین جنگ جهانی تاریخ بشر محسوب می

هخامنشی را بر اورنگ گیتی استوار ساخت. این جنگِ فراگیر، در سرزمینهایی توسعه یافت که امروز کشورهای 

شود. حدود یک میلیون ، عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، و پاکستان را شامل میایران

نفر در آن درگیر شدند، و دهها هزار تن در جریان آن به قتل رسیدند. این نبرد، از ابتدای ظهور دولتشهرهای 

ترین شروع شد، به مدت سه هزار سال، پردامنهآغازین تا قرن اول پیش از میالد که جنگهای بزرگ ایران و روم 

ی شد و از نظر پیچیدگی، شمار سپاهیان درگیر، و دامنهترین نبرد در کل تاریخ بشر محسوب میو پیچیده

تاثیرات با هر آنچه پیش از آن رخ داده بود تفاوت داشت. داریوش در جریان این جنگها، سپاهیانش را در 

ای را طراحی و اجرا کرد که به معنای واقعی کلمه در سطحی راهبردهای جنگی و فواصلی جا به جا کرد،

 اش هم سیر تاریخ جهان را به کلی دگرگون ساخت.سازی شده بود، و پیامد پیروزیجهانی اندیشیده و پیاده

ده، ی بیستون و اسناد آرامی و یونانی باقی مانبا وجود آن که گزارش دقیق و روشن این نبرد در نبشته

ساز در دست نیست و پرسشهایی کلیدی ناپرسیده همچنان تحلیلی دقیق و روشن از این رخدادِ سرنوشت

اند. به راستی در این یک سالِ خونین چه کسانی با چه کسانی، به چه دالیلی جنگیدند؟ جنگاوران باقی مانده

ها یا خیانتها، و ها، وفاداریشمنیهایی اتحادها و دشدند؟ چه انگیزهو سرداران چگونه با هم هماهنگ می

توان این نبردها را پیامد کشمکشی دینی دانست و از مجرای کرد؟ آیا میها یا شورشها را ایجاد میفرمانبری

آن به ساخت دین در عصر هخامنشی آغازین پی برد؟ زیرساختهای اقتصادی و طبقاتی این نبردها چگونه 
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ن شاهان خوشنام و نیرومند نخستین پارسی )کوروش و کمبوجیه( در بود؟ چه تنشها و شکافهایی در دورا

کرد؟ چه گفتمانی بر گزارش  ی ایرانی دهان گشوده بود، که جنگی چنین مهیب و بزرگ را ایجابجامعه

نماید؟ واقعا در این یک سال، در سابقه و نو و غریب میداریوشِ پیروزمند در بیستون حاکم است، که بی

چه اتفاقی افتاد و امروز بعد از بیست و پنج قرن، ما تا چه پایه وامدار رخدادهای آن روزهای  قلب ایرانشهر

 دوردست هستیم؟

ی ایرانی بدان خواهم پرداخت. پیشتر هم اینها پرسشهایی است که فردا در کالس تاریخ اندیشه

مجدد هستند، و  ی طرحایستهبودم، اما خودِ پرسشها  ش نوشته« داریوش دادگر»اش در کتاب شرحی درباره

 ها بدان جلب کرد...شاید توجهخودِ رخداد چندان مهم و سزاوار است که می
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  22/7/1392دوشنبه 

1377های سال شعری قدیمی از سروده  

 ضحاک

 ى دیریندر گوش کند زمزمه، اسطوره  ى خونین دماوندهر شامگهان گونه

 دلخوش شده بیهوده ز اشعار دروغین   در پیکرِ آتش رخ افسانه شکسته 

  

 ى ناپاکک نطفهشد حامله این کوه ز ی  چون پیرزنى خسته و بیمار و بداحوال 

 تنِ ضحاک ،آویخته ده قرن چو انگل   غمِ غارهاى در تیرگى تلخ رَحِم 

  

 ى پازندآورده شما را سخنى سینه  اى پارسیان، رام نخوابید، که هشدار 

 یک روز بر آید چو مذابى ز دماوند  ست که خاکسترىِ لعنت تاریخگفته 

  

 روز بجنبد به خود از اژدر تازىیک  هشدار بسى داده به مردم که همین کوه 

 کند باز بدی دستْ درازیآن روز    بر طبق فتاواى اساطیر قدیمى 

  

 بینند خالیق ستم و اندُه بسیار  تا سطح زمین را همه چون ابر بپوشد 

 تار شیطان نشود پیر ز جادوى شبِ  ده قرن گذر سازد و ضحاک نمیرد 
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 از این برج دماوند بترسند ،چون مار  مردم همه از ترسِ همان راز کهنسال 

 رخان زاین همه بسیار بخندندضحاکْ   ضحاک شد از یاد و فقط مانده هراسى

  

 پیر است هاى شما مسکن آن اژدرِدل  اى پارسیان، مار نهفته است همین جا 

 چشمان شما در کف ضحاک اسیر است   بیهوده کنامِ تن خود پاک ندانید 

  

 فرداست از آن زهر شوى خفته و مدهوش   مار ى در سخنِامروز اگر بند شو 

 سرِ دوش مارِ برخیز و بکن قطع، سرِ ضحاک خوراک از خورش مغز تو کردَست 
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23/7/1392شنبه سه   

ی علوم اجتماعی دانشکده /«ظهور منِ ایرانی در دوران هخامنشی آغازین»ام با عنوان ی سخنرانیچکیده

1392مهرماه  22دوشنبه  /شناسی تاریخیشناسی ایران، گروه جامعهدانشگاه تهران، انجمن جامعه  

ای یگانه، معلوم و متمایز از دیگری در ذهن داریم که مرزبندی «من»هریک از ما تصویری ذهنی از  

سازد. مان را بر میشود و هویت شخصیای صورتبندی شده در زبان مشخص میمشخصی دارد و با خودانگاره

گیرد، ورد استفاده قرار میهایی که برای پاسخگویی متواند بسته به داده، می«من»پرسش از تاریخِ ظهور این 

 شناسانه، یا فلسفی به خود بگیرد. شناسانه، جامعهزیست-خصلتی روان

در گذارِ قرن نوزدهم به بیستم میالدی، همگرایی نقدهایی که اندیشمندانی مانند نیچه و فروید بر  

منتهی شد. « من»ین ی اصالت و عمومیت اسرمشق فلسفی خرد روشنگری وارد آوردند، به بازاندیشی درباره

ی دوم قرن بیستم اندیشمندانی مانند فوکو این ادعا را مطرح کردند که اصوال مفهوم به این ترتیب، در نیمه

اش با گسستهای پیاپی، و نه پیوستاری مفهومی روبروست. در این در موج مدرنیته ریشه دارد و پیشینه« من»

دمختار، و عاقلی که به شکلی درونزاد و خودجوش به کردار ، یعنی آن گرانیگاه خودآگاه، خو«من»چارچوب، 

 شود.ی نهادهای مدرن است، و توهمی است که از گفتمانهای نهادی ترشح مییازد، برساختهدست می

، قبول دیرینگی و عمومیت این مفهوم است. یعنی به چندین دلیل «من»ی موضع فلسفی من درباره 

کنم ، فکر می«من»ی شناختیِ برسازندهعصب-نظیر سیستمِ روانیر و بیفلسفی و به خاطر پیچیدگی چشمگی

را امری انسانی « من»اش به مفاهیم دیگر نادرست و ناکارآمد باشد. یعنی انگاشتنِ اهمیت و فروکاستن نادیده
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شود، میدانم، که در بسترهای تاریخی و فرهنگی متفاوت به اشکال گوناگون صورتبندی به معنای عام کلمه می

گردد. بهترین راهبرد برای ی مرکزی ثابت و همریخت است که دستخوش رمزگذاری میاما همواره یک هسته

جویی از رویکرد سیستمهای پیچیده ، بهره«من»محک زدن این دعوی و پاسخگویی به پرسش از تبارِ تاریخیِ 

ه از قلمروهای متفاوتِ علمی را با هم های گوناگون برآمدتوان دادهایست که به کمکش میاست و این شیوه

 دست یافت.« من»ی موضوعی به پیچیدگی ترکیب کرد و به تصویری یگانه و همه جانبه درباره

بینیم که در تمدنی کهنسال مانند ایران ها انجام شود، میی سیستماگر چنین کاری در بستر نظریه 

ایم. بر همین مبنا، ی شده در قالبهای اجتماعی را داشتههایی روشن و صورتبند«من»زمین، از دورترین زمانها 

پیشنهاد کرد. یعنی مشخص کرد که در چه تاریخی، « منِ ایرانی»توان تاریخ دقیق و روشنی را برای ظهور می

ای که کل ایران زمین را در بر ای، مفهوم من در بستری ملی و عمومی در گسترههای مکانیدر چه گرانیگاه

توان بررسید که این حادثه زیر تاثیر چه نیروهای اجتماعی و جریانهای فرهنگی رتبندی شد، و میبگیرد، صو

 انجام پذیرفته است. 

های قرن ششم پیش از میالد در جنوب غربی به گمان من، جریانِ ظهور منِ ایرانی در نخستین دهه 

کل ایران زمین در قالب کشوری ایران زمین آغاز شد و با به قدرت رسیدن کوروش بزرگ و متحد شدن 

یگانه، به بیانی سیاسی و قالبی دیوانساالرانه برای تبلیغ و آموزش دست یافت. صورتبندی نهایی و دقیق این 

پ.م، در دوران زمامداری داریوش بزرگ انجام  480-522ی سالهای منِ ایرانیِ نوظهور به نظرم در فاصله

 ام.شرح داده« داریوش دادگر»ر مشروح در کتاب پذیرفته است و این چیزی است که به طو
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شناسانه شناختی و اسطورههایی تاریخی، باستانتعیین این زمان و مکان دقیق، از پژوهش در داده 

، در تاریخ یاد شده دستخوش چرخشی «من»ی دهد تصویر ذهنی مردمان ایران زمین دربارهبرآمده که نشان می

بندی مجدد مفهوم انسان در نظامهای حقوقی، چارچوبهای دینی، جدی شد، و این چرخش در صورت

راهبردهای اقتصادی، و ساختهای سیاسی تبلور یافت. در این دوران گفتمان سیاسی تغییر کرد و همگام با 

زدایی گسترده از آن، با مفاهیمی یکسره نو مانند مفهوم انتزاعی مردم، رضایت یا رفاه عمومی )شادی( خشونت

یت و آبادانی غنی شد. همزمان، بازنمایی بدن انسان در آثار هنری دگرگون شد، ساز و کارهای اقتصادی شد، امن

 و نه قبیله یا عشیره، بازتعریف شد. « من»عقالنی گشت و قوانین حقوقی یکسره بر مبنای مرکز فرض کردنِ 

ی مقدونیان بعد از آن با حملهزاده شده در این دوران تا حدود دو قرن بعد دوام آورد و «ِ منِ پارسی» 

دستخوش لطمه و آسیبی شد که در یک و نیم قرن خونریزی و خشونت مداوم ریشه داشت. چگونگی 

بازسازی و احیای این مفهوم در عصر اشکانی، و تکرار این کارِ بزرگ در دوران ساسانی، سامانی و بعد از 

توان به چالش است، و تنها بعد از رویارویی با آن می آن، پرسشی است که دیرزمانی است ناپرسیده باقی مانده

 آنچه که امروز منِ ایرانی هست و آنچه که باید بشود، پاسخ داد.
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1392مهر  23پنج شنبه   

دیروز طی ده دقیقه، هم به مجلس عروسی دوستی عزیز دعوت شدم و هم به مراسم بعد از خاکسپاری 

دهد مان هزارها از آن رخ میخوش و دیگری ناخوش، که هر روز پیرامونآشنایی دیگر. دو خبر نامنتظره، یکی 

ای که شتاب ای گذر کرده باشد... آستانهمانیم. گمان کنم شمار دوستان و آشنایانم از آستانهخبر میو از آن بی

 کند...گیر رخدادها و ناپایداری همه چیز را گوشزد مینفس

27/7/1392دوشنبه   

 بر مغزی شکم اصل غلبه

ی شان. یعنی لولهدهند تا خوراک ذهنشان بیشتر اهمیت میصورتبندی اول: مردمان به خوراک بدن

ی طول نخاع )حدود نیم متر( و طول شان. این را با مقایسهشان بیشتر فعال است تا دستگاه عصبیگوارش

 توان دریافت.گوارش )حدود هشت متر( هم میلوله

ریزی شده که خوردن و بقا اولویت باالتری ی انسان از نظر تکاملی طوری برنامهصورتبندی دوم: گونه

ها هستند یابیم که غذا نخورد، ولی خیلینسبت به اندیشیدن و معنا داشته باشد. به همین دلیل کسی را نمی

 کنند!که فکر نمی

جمع شکم و ی اثبات کننده: در متروهای شلوغ، در ارتفاع حدود یک متری، برای حاصلدهمشاه

ازدحام اوقات کم متری، سرها آزادانه در محیطیسانتی 170ارتفاع حدود نشیمنگاه مردمان جا نیست، اما در 

 کنند!را به خوشی سپری می
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11/8/1392شنبه   

 

ی توصیف بهشت نوشته شده، چرا ناپذیر است: در این همه کتابی که دربارهواقعا این مسئله به نظرم توجیه

ای نشده است؟ یا جویهای آب انار، یا دست کم های تشکیل شده از انار یاقوتی دون شده هیچ اشارهبه تپه

 ا دستهای مرموزی در کار نبوده است؟ ی انار! به نظرتان این پنهانکاری نوعی دسیسه نیست؟ آیبالشهای ژله

 مسئولین رسیدگی کنن لطفن!
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13/8/1392دوشنبه   

ی تاریخ اندیشه»ی ی خورشید کاری کردند کارستان. دورهدیروز دوستان و همکارانم در موسسه

که حاال به ماهِ هشتم رسیده، این بار به شکلی تازه برگزار شد، که برایم تازگی داشت. علت تغییر هم « ایرانی

کالس به طور مستقیم  یانس،، دوست عزیزم مانوئل اوهانجان«ای.سمینار»سایت آن بود که به همت مدیر وب

شد. حدود هشتاد نفر از کشورهای مختلف برای شرکت در آن ثبت نام کرده بودند روی اینترنت پخش می

شان بودند و از این مجرا با کالس مربوط بودند. ی رایانهکه بخش مهمی از ایشان در زمان مقرر پشت صفحه

ی دانشجویان حاضر در اندازهدرس دادم که کمابیش به همان به این ترتیب دیروز برای اولین بار کالسی را 

 زیستند هم در آن شرکت داشتند. کالس، دانشجویان دیگری که در کشورها و سرزمینهای دیگری می

کردم تدریس در چنین کالسی فرق چندانی با کالسهای دیگرم داشته باشد، راستش قبلش فکر نمی

 فرق داشتنی!اما واقعیت آن است که فرق داشت، 

روز ای در کالس گشوده باشد و دوستانی که در ساعتهای متفاوتی از شبانهاین که در هنگام تدریس، پنجره

ی چشمگیری بود. به کنند، از مجرای آن با حاضران در تماس باشند، تجربهدر سرزمینهای دیگری زندگی می

کردند و نظر یان کالس پرسش طرح میخصوص در آن هنگام که این حاضرانِ غایب پا به پای دانشجو

ای بودنِ جوامع انسانی و درهم تنیده بودن رخدادها به شکلی ملموس تبلور دادند، به واقع حسِ شبکهمی

ام، آن هم به کردم در دوران زندگییافت. بیست سال پیش که کار تدریس را شروع کردم، هیچ فکر نمیمی

 تصال را به چشم ببینم...این زودی، چنین سطحی از پیوستگی و ا
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14/8/1392سه شنبه   

آبان 13ی وقایع افشاگری فوق محرمانه درباره  

 وطنان گرامی، توجه فرماییدهم

ی این سازمان ی مخفیهی تحقیقات و تفحصات دایرهطبق آخرین پژوهشهای انجام گرفته توسط شعبه

جهانخوار و مستکبران و مستشرقان و مُستفرَنگان ی جاسوسی آمریکای معظم، وقایع سیزده آبان توسط النه

 داریم:ی خطرناک را خدمتتان اعالم میی این توطئهی تایید کنندهطراحی و تعبیه شده است. شواهد و ادله

دانند سیزده نحس اول: چرا این واقعه در روز سیزدهم آبان رخ داده؟ آن هم در شرایطی که همه می

ی عیانش این شده که نحسی وقایع این روز دامن ملت ای خطرناک باشد. نتیجهطئهی تواست؟ این باید نتیجه

 کند!شهیدپرور ما را گرفته است و ول نمی

رسد )دو میهن عزیزمان به  هزار و دویست سال می ی تمدنیدوم: چنان که استحضار دارید، سابقه

در زمان فعالیت جاسوسان استثمار جهانخوار،  قرن اول هنوز یک عده از مردم خوب عربی یاد نگرفته بودند!(.

، کا گ ب، موساد، 11تا  6های سیا، ام آی فعال موضوع اصلی جاسوسیتمدن بیش این فرهنگ درخشان و

ی گروههای خفن بوده است. ها، گارد جاویدان، شهسواران معبد و بقیهگشتاپو، فداییان اسماعیلی، فراماسون

مذکور، تمدن معظم ما به تولید روشنفکرانی کمونیست اشتغال داشت که در زمان مزبور و مقطع حساس 

دار از آب در آمدند و همزمان هم از استالین و خروشچف و هم از مراجع تقلید عظام بیشترشان بعدا کارخانه

پریشی و شیزوفرنی کردند و آرزویشان هم خرید خانه در نیویورک بود. به همین خاطر شیوع روانتبعیت می
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رسد که خودِ این اند. چنین به نظر میای از تماس با این روشنفکران دانستهدر میان جاسوسان بیگانه را نشانه

اند تا از دیوانگی و خودکشی کل اعضایشان پیشگیری ی جاسوسی را ریختهایادی اجانب طرح بسته شدن النه

 کرده باشند.

ار اصلی جاسوسی از همان وقتها ماهواره بوده ی آحاد ملت استحضار دارند، ابزسوم: چنان که همه

بایست قاعدتا برای است، و نه در و دیوار و اتاقهای ساختمانی خاص. بنابراین ملت همیشه در صحنه می

ها تظاهرات کنند، که عبارت است از کوههای اطراف ترین نقطه نسبت ماهوارهمبارزه با جاسوسان در نزدیک

ی استکبار جهانخوار ی پیچیده و ددمنشانهاند حاصل دسیسهسفارتخانه سر در آوردهتهران. این که اشتباهی از 

 ی جهان سوم را گمراه نمایند.بوده است تا ملل مظلوم و ستمدیده

شود این بار تظاهرات پرشور آمریکاکُشون را در ی دوستان و یاران دعوت میدر این راستا، از همه

گزار کنند که عالوه بر زدن مشت محکم و لگد سفت به اسافل اعضای آبان در کوهستان بر 17روز جمعه 

 استکبار، سرویسهای امنیتی و جاسوسی غرب را غافلگیر کرده، سرویس نمایند. 

 و من اهلل توفیق و علیه عدوان

قمری  143۵ی محرم غره  

 ی قبلی:ی پست تاریخی افشاگرانهچکیده

روی گردیم پیادهرویم و زود بر میرویم کوه، صبح تا ظهر میخورشید میاین جمعه داریم با دوستان و یاران 

کنیم و قصدمان بیشتر دید و بازدید است. قرارمان هم یک ربع به هفت تا هفت صبح جلوی سبکی می

 شود ها!رویم و حتما بیایید که کوه تمام میی میدان تجریش است. دیر نیایید که سر وقت میپستخانه
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18/8/1392شنبه   

 هایی که این روزها در فضای روشنفکری مُد شده: در امتداد اظهار فضل

مدرنیستیِ سورئالِ فمینیستی خوانش هرمنوتیکِ ابیاتی از اشعار موالنا، بر مبنای رویکرد پسا استعمارگرای پُست

 آنارشیستوسندیکالیستی!رادیکال، از منظری سادومازوخیستی، با تاکید بر مفاهیم اقتصاد 

 به من آورید آخر سرِ آن گریزپا را   بروید ای حریفان، بکُشید یار ما را

 لقا را بکُشید توی خانه مه خوب خوش  های زرینهای شیرین به بهانهبه ترانه

 همه وعده مکر باشد، بفریبد او شما را  وگر او به وعده گوید که دمی دگر بمیرم

 کن تو عجایب خدا رابنشین نظاره می  و نگار من بکُشتیبه مبارکی و شادی چ

 ... خیلی هم شیک و مجلسی!
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19/8/1392یکشنبه   

 دوستان

ی بلند مدت و همان طور که در جریان هستید، من قرار بود گوشی همراهم را عوض کنم که طی یک پروژه

ی کالن ملی باالخره با همفکری تک تک شهروندان تهرانی این مهم به انجام رسید. برای تکمیل این پروژه

آمیزی مثل روشهای خشونتام با تان خالی رفته بودیم کوه( گوشی همراه قبلیعظیم، جمعه )که جای همه

ها، ماندن الی درِ ماشین و لگد شدن توسط دایناسورهای تنومند، با موفقیت منهدم شد. در افتادن بر صخره

شان را قدیمها به من داده ی بیشترِ شما عزیزان را ندارم، مگر آنهایی که شمارهنتیجه در حال حاضر من شماره

 بودند. 

تان در اتوبیوگرافی کاملو  .C.Vیک پیامک به من بزنید و اسمتان را به همراه  ی اخالقی این که لطفانتیجه

 تان کنم و در دو جهان رستگار شوید.آن بنویسید تا به فهرست اشرار و یاغیان اضافه
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20/8/1392دوشنبه   

گرفته  ای که گذشت جایتان خالی کوهی زیبا را سیاحت کردیم و عکسی که دوست عزیزم نیما بزرگیجمعه

ای شد تا از بیتهایی نه چندان استوار یاد کنم که حدود بیست سال پیش در همان کوهها سروده بود، بهانه

 بودم، جوانی است دیگر!

 باخت در داوِ بخت، باج و ساوی زمان  ، برگ شد، بر درختزرچو همزردِ زرد 

 رختدر جواب آفتاب، از جهان بست   باد و باران به شب شورشى پیشه کرد

 لخت و عریان از او، کاروان درخت   زآن خزان تَتاررکتازى کند تُ

 تختداده تاراجِ باد، تاج و دیهیم و   درگذشتنور، پیر شد،  ارزمِخو شاهِ

 آب تا خفت سخت شش پرِ ى قطره   خت بر بوستانسوشوکت ارغوان، 
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28/8/1392سه شنبه   

تعارضی با هم نداشته باشند. شاید اینها دو موضع سازگار خواهی گرایی و آرماندر نهایت شاید واقع

کند و دیگری به وضع مطلوب خیره شان به وضع موجود نگاه میی هستی باشند که یکیاما متفاوت درباره

شده است. اینها دو نگرش هستند به دو وضعیتی که هیچ یک بدون دیگری معنا ندارد. هردوی اینها از جنس 

 وما خواست و آرزو.فهم هستند، نه لز

طلبانه، آدمها با ی شعارهای برابریگرایی یعنی فهمِ این که با وجود جذابیت همهبا این حساب، واقع

خواهی یعنی فهم این که با این همه، معموال تفاوتِ میانشان آن قدرها هم نیست که هم تفاوت دارند. آرمان

 بینیم....می

30/8/1392پنج شنبه   

 بیخالِ بی

 بی ست بیبسی خاج و دل عنابی  بیسرباز و شاهِ بیست، بی زهی

 بی؟ست بیچرا این روز مهتابی    خبر از آفتاب و مهر نآمد

 بی!ست؟ بییابیمگر بنگاه زن دل و خشت از چه رو با هم نشستند؟

 بی؟ست بیات آبیچرا دل در تن  چگونه خاج حیرت سرنگون شد؟

 بی! ست، بیعجب اطوار و اسبابی  ای خفتدل جنگاوران بر برگه

 بیست، بیکه صحن خانه اربابی  دل آلونکِ ویرانه خوش بود

 بیست، بیکه این کافر، که آن بابی  دگر تکفیرها فرسود عادت
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3/9/1392یکشنبه   

شرکت که برخی آن را به ترکمنچای با تزار روس و برخی دیگر به خلع ید از ی برجام امهندر راستای توافق

 اند:نفت انگلیس تشبیه کرده

  یک حرف صوفیانه بگویم، اجازت است؟

 ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری...

 

۵/9/1392سه شنبه   

ای کودکان رفتار کنند، به های داستانهکوشند با غرور و تفرعن شبیه به شاهزادهدیدن برخی از کسانی که می

است. اگر همین افراد بخواهند با دیگران مثل رعیت برخورد کنند  ی دلسوزیانگیز و مایهخودیِ خود رقت

ای شود. به خصوص کسانی که چنین مکالمهشان دشوار میو زوری هم به کسی بگویند، تحمل کردن

 شان مصداق داشته باشد:درباره

 !قورباغه گفت: منو ببوس، منو ببوس

 نمیدونم چطور بهت بگم...شاهدخت گفت: بوسیدم، ولی یک جای کار ایراد داره. 

 قورباغه گفت: بهم بگو، بهم بگو و باز منو ببوس. من میخوام شاهزاده بشم!

ی شاهدخت گفت: آره میدونم، اما مشکل اینجاست که کسی تو رو طلسم نکرده، تو یک قورباغه

 خالص و اصیل هستی!
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11/9/1392دو شنبه   

یاد امیر کبیر:، در هوای باغ فین کاشان و 1376شعری از سال   

 بخیه خورده بر آبروى دریغ   دم انگارزخم سرخ سپیده

 زاغ پیرى شکسته در تب جیغ  وآن خروش قشنگ گنجشکان

 

 ى حمامدر خزان خزینه  چون شکوفه شکفت گلشن سرخ 

 شد چو خونِ ز رگ چکیده تمام   بر جهنم نفیر گریه نوشت

 

 طغیانرنگ قرمز گرفته چون    آب شفاف و گرم سربینه

 ى ایرانخط کشیده به سینه   خون زرینه از رگ نقاش

  

 میردخویش مى غرورآسمان با   چون امیر از زمانه پوشد چشم

 گیرددامن هر امیر مى   ى کاشانآن تباهىِ فینه
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13/9/1392چهارشنبه   

تاریخ معاصر ایران زمین، تاریخِ بداهتهای موهوم است. یعنی تاریخ اندیشه و فرهنگ، و حتا تاریخ 

شرح داد، که در اصل هیچ بدیهی « بدیهی»ی باور به اموری توان با زنجیرهسیاست را در یک قرن گذشته می

رگتر از این ابهام و پایبندی به نمایند، اگر که به سادگی نادرست نباشند! دردِ بزنیستند و سخت مبهم هم می

ی حل و فصل شدنِ این مسائل هم بداهتهای ناسنجیده، آن است که برداشتی به همین اندازه مبهم درباره

اند، وجود دارد. به این ترتیب ما با انبوهی از مسائل روبرو هستیم که نادرست و ناقص و ناروشن طرح شده

اند. آنگاه این فرآیند و به ناروا بدیهی و درست و گاه طبیعی قلمداد شده اند،نادقیق و تیره و تار پاسخ یافته

ها را خوار و ای هم تقویت شده که اصوال طرح مسائل در این زمینهکوبی ذهنیسازی با مایههوشنادان/کم

 شمارد. مقدار میبی

 اش را مثال بزنم: بگذارید چند نمونه

 بر فرهنگهای غیرمدرن که دیگر بحثی وجود ندارد...ی برتری مدرنیته آقا جان درباره

ی خوار بودن همهی شاهان قاجار و جیرهی دست نشانده بودن همهپسرم، امروز دیگر مسئله

 سیاستمداران دوران پهلوی حل شده است...

 ی تعریف شعر و جدال بین شعر نو و کهن که دیگر تکلیفش معلوم شده است...عزیز من، این مسئله

بانت گردم! معلوم است که فالن شخصیت تاریخی/ علمی/ ورزشی/ سیاسی از بهمان رقیب/ قر

 تر بوده است...تر و باسوادتر و کال با حالاش بهتر و شریفهمکار/ دوست/ دشمن

 بابا جان، تعریف عقالنیت )/ دین/ اخالق/ حق/ عدالت/ ملیت ایرانی/ هویت....( که روشن است...
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باشیم و پرسش طرح کنیم. بگذارید صریح بگویم، به نظرم اصال این مسائل، و دهها اما بیایید جسور 

اند، که بدتر از آن، حتا درست ی مشابه، که به همین اندازه مهم و حیاتی هم هستند، نه تنها حل نشدهمسئله

 اند! طرح هم نشده

 ی ابهامها نترسیم.بیایید از پرسیدن درباره

 داشتها استقبال کنیم.ن پیشبیایید از به چالش کشید

 بیایید کمی فاصله بگیریم از آنچه که به شکلی مزمن، مدتهاست هستیم...
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16/9/1392شنبه   

 

... خالصه دردسرت ندم، پهلوونه اومد و اژدها رو کشت، بعدش هم نگهبانا رو لت و پار کرد و رفت توی 

 اون برج کناری. دم همون دروازه با قزلقاقوس خان درگیر شد و زد خان رو دو شقه کرد، عین خیار! 

ی سمت کوچیکهگفتی؟ اون خانوم توی اون اتاق آره، سؤالت چی بود؟ آهان، زیبای خفته رو می

گرفت، قزلقاقوس خان گفته چپ خوابیده بود. چون سالها بود خواب بود و تختخوابش هم جای زیادی نمی

ی زیبای خفته خالی بشه برای انبار کردن آلو قیسی... خالصه، بودن تختشو ببریم بذاریم اونجا که اتاق قبلیه

دونست باید چه کار کنه. یه چند باری درست نمی دردسرت ندم، پهلوونه رفت زیبای خفته رو پیدا کرد، اما

شه. بعد چند راه دیگه رو امتحان کرد، هلش داد، قلقلکش صداش زد و تکون تکونش داد، اما دید بیدار نمی

داد، براش قصه تعریف کرد، حتا یواشکی نیشگونی هم ازش گرفت. اما زیبای خفته بیدار نشد که نشد. دیگه 

شو دیدن از دور که اون باالی برج یکی دو بار پاشو کوبید زمین گن سایهها میعیتشد. رداشت عصبانی می

آبجی، پاشو دیگه بابا، ما این همه کارِ حماسی کردیم واسَت، دست کم پاشو یه خسته نباشی »و نعره زد که: 

 «بگو!

گفتم رنه بهش میای نداشت. من اون موقع رفته بودم گوسفندا رو بچرونم و نبودم، وگاما هیچ فایده

که باید ماچش کنه. اما اون پهلوونه اونقدر جوونمرد بود که اصال ذهنش به همچین عمل منافی عفتی هم 

خواسته نرفت... خالصه، وقتی اومدم برام تعریف کردن که پهلوونه زیبای خفته رو کول کرده بوده و می

ی هم نبوده بهش بگه بابا جان باید بوسش ببردش شهرشون بلکه حکیمی چیزی پیدا بشه بیدارش کنه. هیشک

شد، کنی، به همین سادگی... خالصه دردسرت ندم، همون طور که زیبای خفته به دوش از روی پل رد می
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سگهای وحشی قزلقاقوس خان بهش حمله کردن. اونم پاش لیز خورد و افتاد توی خندق دورِ قلعه که توش 

 پر تمساحه...

 ، هیچ وقت جسدشون رو هم پیدا نکردن...... آره دیگه، دردسرت ندم

ی فرجام هرمنوتیک داستان زیبای خفته، برگرفته ی قزلقاقوس خان، دربارهبان قلعه)بخش از مصاحبه با دروازه

 ی مستطاب فی الحکایة القزلقاقوس و الخواص و الفواید المأج و البوس!(از رساله
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20/9/1392چهارشنبه   

توانید تا چند روز که می« ی ایرانی شدندرباره»ی کوتاه ، بخشی از مقالهامروزم در کنگرهدر امتداد سخنرانی 

 اش را بر تارنمای سوشیانس بخوانید:دیگر کامل

های نیرومندِ نوظهور، در «من»شوند که ضرورتی ایجاب کند. هویتهای سترگ در شرایطی زاده می

کنند، و ما امروز در چنین موقعیتی هستیم. همچون بالند و رشد میی حوادث میشکاف تنشها و زیر بارِ تازیانه

ی تاریخی گریزناپذیر ی تاریخ، هویت ایرانی یک جبرِ نژادی و زبانی و جغرافیایی، یا یک عارضههمیشه

نیست. هویت ایرانی بدان دلیل چنین مهمان پذیر و پویا و سرسخت و دیرپا و تنومند است، که در طول 

بوده است. امروز، ما این بخت را داریم تا  -و نه یک اجبار –از و نشیبش همواره یک انتخاب حیات پر فر

را. هویت « من شدن»و « من بودن»شکلی جدید از هویت ایرانی را تعریف کنیم، و به همراه آن، شکلی نو از 

گشاید، و زایش پیکربندی ژه میایرانی از آن رو انتخابی شایسته است، که راه را بر بازتعریف بنیادینِ مفهوم سو

-بار و خردورزیبا تمام غرورهای مصیبت –ی مدرن ای که سوژهسازد. در زمانهای از سوژه را ممکن میتازه

زده تبدیل شده است،  شکلی از من، در این آشوب مایه و سطحی و مصرفبه امری بی -اشهای ستودنی

تواند به ای باشد که فرهنگ ایرانی میاین برش از تاریخ، هدیهچشم به راهِ زاده شدن است، و این شاید در 

 سایر تمدنها بدهد. 

اکنون، چارچوبی نظری باید، تا این منِ نوظهور را صورتبندی کند، و راهبردی عملیاتی تا زاده شدنش  

جسارتی که های برتر را بخواهیم و بجوییم، و را ممکن سازد. همتی شاید که دگردیسی یافتن به این من

تر از انسان است برهیم. شرم و عار، موهبتی هستند، اگر ابرانسان شدن را آماج کنیم، تا شاید از آنچه پست

هایی بارآور منتهی شود. اینک این ما و این بخت جبرانشان به فراتر رفتن از خویشتن و خطر کردن در عرصه
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شود، مگر در ما، و نِ ما، و فرشگردی که زاییده نمیی غنی و سرشار ما، و این همت و تواما و این دستمایه

 «. هاما، ایرانی»ای نو پدیدار شود، که شایستگی آن را داشته باشد تا بگوید «من»ما، اگر که به راستی 
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22/9/1392جمعه   

 

 

 اى سنگدل کوه کهن، بشنو ز من این پند را 

 سود و زیان را خط بزن، فارغ شو چون و چند را  

 آوند را آن، سرشار تندر نمااز جوشش  

 مجمر بشو، آتش بجو، در رقص کن اسپند را  

 زنجیرها بر پا شکن، از دست بگسل بند را

 ها حک بر جبینها در گوش کن، واین گفتهاین چامه

 شاید ز شعر آهنم، اى کوه، در خود بشکنى

 شاید که جنبش آورى، شاید رهِ آتش زنى  

 اى، تو برج خام آهنىنهاى، تو کم تو کم نه

 تو کشتزار شورشى، صد عمر ز آن آبستنى  

 آتشفشان آغاز کن، تا کِى هراسانِ تنى؟

 تا چند رام کرنشى؟ تا چند پابند زمین؟

 بنگر به من اى سنگدل، اندامِ خورشیدم ببین

 در پشت سرخِ جوشنم، شعر تپش هر دم ببین  

 دم ببینسطر هر یا، در رزم رااوج شکوه 

 آیینه در قلبم نگر، وآنرا که من دیدم ببین   
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 دل، اندرزها، در چشم آزادم ببیناى صخره

 کن گوشوار این پند را، این پند کن نقش نگین

  از کِى تو در دشت جنون، زاین بهت افگار آمدى؟

 هنر، در کنجِ ره خوار آمدى؟از کى چو خار بى 

 شدى؟ مرسوم و هنجار آمدى؟ ی خفتندل بسته

 کوه، خاکت بر سرت، با دشت همکار آمدى؟اى   

 ى قدرت چه شد؟ آتشفشان، زار آمدىپس قصه

 در جنگ افتادى ز زین !صد سفره ننگت باد، کُه

 اما من امیدى به تو، بستم ز آغاز زمان 

 سان جنبش کنى، دیدم تو را، آتشفشاندیدم چه   

 پاى تو، اى سنگ فلج، درمان شود با شعرمان 

 شورشى، گردد به برخالت روان یک بار دیگر  

 روزى رسد طغیان کنى، خیزش کنى تا آسمان

 سازم چنینتا آن زمان همراه تو، آشوب مى
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 30/9/1392شنبه 

پرستی: دو سرمشق رقیب برای پیکربندی هویت ناسیونالیسم در برابر وطن »ام با نام بخشی از فرجامِ مقاله

ی اجتماعی و جوامع خاور میانه و شمال آفریقا ارائه المللی نظریهی بینکه چند روز پیش در کنگره« اجتماعی

 در تارنمای سوشیانس بخوانید:  http://soshians.ir/fa/?p=5552توانید کل مقاله را در نشانی شد. می

ی سازگاری آن ایِ ناسیونالیسم و بازبینیِ درجهای که دیر یا زود باید بدان پرداخت، نقد ریشهاما مسئله...

با تمدن ایرانی است. اندیشمندان صدر مشروطه که از استبداد شاهان قاجار و واماندگی صنعتی و اقتصادی 

ساختند، همراه با سایر ی سنت مربوط میهویت جمعی ایرانیان را با کل پیکرهایران و انحطاط 

ای را نیز بر مبنای آرای مدرن وامگیری کنند. این ارمغانِ نو، هایشان، کوشیدند تا هویت جمعی تازهوامگیری

ر کشورهای ی غالبِ مرسومش دناسیونالیسم مدرن بود. ناسیونالیسمی که در واقع ارتباط چندانی با نسخه

اندیشی و کمتر از سر ناآگاهی، از ترکیب و اروپایی ندارد، بلکه روایتی دورگه است که بیشتر با مصلحت

های مدرن اروپایی ناشی شده است. این ناسیونالیسمِ مدرنِ انگاریِ مفاهیم سنتی ایرانی و کلیدواژههمسان

ی ایران ها با روند مدرنیزاسیون شتابندههلویایرانی، به خاطر ساخت و بافت مدرنی که داشت، در دوران پ

همنشین شد و چارچوب ایدئولوژیکِ الزم برای مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی را فراهم آورد، و این 

همان نقشی بود که کمابیش با همین قالب در کشورهای اروپاییِ چند دهه قبل نیز ایفا کرده بود. با این وجود 

گرایی قدیمی ایرانی اهیتی دورگه داشت. یعنی در برخی از ارکان با مضمونهای ملیناسیونالیسم یاد شده م

نشاند گره خورده بود و حاصل تلفیقی شکننده بود که گاه معانی ناسازگار و دور از همی را با هم به یک جا می

 انگاشت.پذیر را نادیده میو گاه مضمونهایی همسان و ترجمه

http://soshians.ir/fa/?p=5552
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ی های ایرانی بر سنت و اندیشهتسلط و چیرگی چشمگیر نسل اول ناسیونالیستبا این وجود، به خاطر 

هایی که در ناسیونالیسم اروپایی رواج گراییِ شکننده، از سویی از افراط و تفریطمان، این ترکیبکهن سرزمین

و شکل و کن نشدند، ملیت به نژاد داشت، پیشیگری کرد. به شکلی که زبانهای قومی در ایران زمین ریشه

ها ی خاصی فرو کاسته نشد، و خشونتی از آن نوع که بعد از انقالب فرانسه و اتحاد آلمان به دست نازیقیافه

شاهدش بودیم، در ایران زمین رخ نداد. با این وجود تثبیت ناسیونالیسم مدرن در ایران زمین بهای سنگینِ 

خورده از و عراق که دو بخشِ به هم جوش ی میان ایرانخاص خود را نیز داشته است. جنگ هشت ساله

ترین جنگ قرن بیستم بود و آن را واپسین جنگ کالسیک تاریخ نیز ایران زمین هستند، از نظر زمانی طوالنی

ها، ترکهای قومی، به ظهور پانی ناسیونالیسمِ مدرن در حوزهاند. وامگیری قالب دست و پا شکستهدانسته

خبری از میراث تاریخی شان بیهای دیگری منتهی شد که وجه اشتراکیا پان ها،عربها، پانکردپان

کنند. زوال اش میی ریشه و تبار و معنای دقیق کلیدواژگانی که تقدیسشان دربارهشان بود، و نادانیمشترک

ار در ای ریشه دارد و به خصوص با سیر استعمهویت جمعی ایرانیان، هرچند در جریانهای تاریخی پیچیده

اش، در قالبِ ناسیونالیسم مدرن است که رو به منطقه گره خورده است، اما با این وجود در شکل کنونی

 انقراض دارد.

 توان در سه بند بیان کرد:پیشنهاد این نوشتار را به طور فشرده می

ن ایرانی و گرایی کهنخست: باید به تبار متمایز، محتوای معنایی ناسازگار، و کارکردِ متفاوتِ ملی

ناسیونالیسم مدرن اروپایی آگاه بود. باید نقاط تفاوت و تمایز در این دو گفتمان مجزا را شناخت، و هردو را 

 شان و دستاوردهایشان، نقد کرد.شان و پیشینهبر اساس استواری نظری
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اید بسترهای شک بای که بیگرایی ایرانی تدوین شود. نسخهای نو از ملیدوم: ضرورت دارد که نسخه

های سودمند و ارزشمندِ رمشق مدرن را مد نظر قرار دهد و گرانیگاههای نظریِ ساستوار مفهومی و پیچیدگی

ی ی آن را وامگیری کند. اما تردید هست که لزومی به برگرفتنِ کلیت پیکرهسازانهشناسانه یا مفهومروش

زمین روایتی مجزا و گفتمانی بسیار دیرپاتر و از برخی  ناسیونالیسم مدرن وجود داشته باشد. یعنی ما در ایران

تر از هویت جمعی را داریم، که الزم است در پرتو تماس با سرمشق مدرن بازبینی و بازسازی ها پیچیدهجنبه

 اش وجود ندارد.«مدرن شدن»شود، اما ضرورتی منطقی در 

استهای نادرستی که در تبعیتِ چشم و شناسی هویت جمعی امروز ایرانیان و بازنگری در سیسوم: آسیب

گوش بسته، یا مخالفتِ چشم و گوش بسته با سرمشقِ ناسیونالیسم مدرن صورت گرفته، اندرزی عملیاتی 

 نماید. تر میاست که توجه بدان روز به روز حیاتی
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 3/10/1392سه شنبه 

اگر سست باشد در کنار سخن  تضمین کردن غزلی از حافظ کاری است جسورانه و خطرخیز، چرا که بیتی

ی گردد، اما رشتهشود و معنایی اگر بلند نباشد در همسایگی مضمون دلکش او آشکار میشیوای او نمایان می

 احتیاط از دست بشد و این چنین شد آنچه که شد:

 بر قاف اگر نشست گیرد،  سیمرغ که اوج و پست گیرد،

 و مست گیرد. دیوانه و رند  زآن دست که هیچ و هست گیرد،

 «بازار بتان شکست گیرد  یارم چو قدح به دست گیرد»

 

 با شعرِ شفق، سپیده شد جفت  ی مهر سینه آشفتچون جلوه

 وآن راز به خوابِ جیوه بنهفت   آیینه گلی ز شور بشکفت

 «کو محتسبی که مست گیرد  هرکس که بدید چشم او گفت»

 

 سیاهیابهام گسست زآن    ما مردمکیم، او نگاهی

 بایست خطی کشید گاهی  صد پیچ نشسته کنج راهی

 «تا یار مرا به شست گیرد   ام چو ماهیدر بحر فتاده»

 

 چون ابر خزان دمی بباری  ی من سزاست باریسینهای 

 باری، مگر آن به دست آری  از مهر چه مایه چشم داری؟

 «آیا بود آنکه دست گیرد؟   ام به زاریدر پاش فتاده»
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 بشکفته در آن هزار نسرین   غزلی سرود رنگین حافظ

 این نغمه به سایه خواند پروین  آیین به زمان چو بست آذین

 «جامی ز می الست گیرد»  شروین خرم دلِ او که همچو
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4/10/1392چهارشنبه   

تعدیل در های اجتماعی که دیروز با کمی جرح و ی پیوند میان دانایی و شبکهیادداشت کوتاهم درباره

 گذارم که جبران مافات شده باشد:اش را میی اصلیی همشهری چاپ شد. اینجا نسخهروزنامه

 های اجتماعیی شبکهای: یادداشتی دربارهدانایی شبکه

گذرد و از ایست که هرچه زمانِ بیشتری میای چشمگیر و پردامنه. دوران ما، عصر انقالب رسانه1 

ویدئو،  شود. تحول شتابزده در فن آوریگیریم، گستردگی و ژرفای آن بیشتر نمایان میآن بیشتر فاصله می

اند و با ای را رقم زدههای رسانهماهواره، تلفن همراه و اینترنت، موجهایی پیاپی و درهم فرو رفته از نوآوری

اند. در این زمینه مان را دگرگون ساختهانداز اجتماعی پیرامونو بنابراین چشم« ارتباط»گیر مفهوم سرعتی نفس

 شود. ای در چنین بستر پرخروشی شبیه میگیرد و به خیزابههای اجتماعی جای میاست که شبکه

ها در بسیج سیاسی، توان از زوایای گوناگون بررسی کرد. تاثیر این شبکههای اجتماعی را میشبکه 

هایی هستند که سزاوار است جدا ریزیِ هیجانها و عواطف جمعی، موضوعهمگرایی افکار عمومی، یا برون

ایست که کمتر یی مسئلههای اجتماعی با داناجدا و به شکلی مفصل تحلیل شود. در این میان، ارتباط شبکه

های اجتماعی از چند نظر منحصر به فرد و ویژه هستند و با شبکه مورد توجه قرار گرفته است. از این زاویه، 

ی ایم، تفاوت دارند. در بحث کنونی، به طور خاص بر شبکههایی که پیش از این با آن سر و کار داشتهرسانه

ی ی اجتماعی امروز دنیاست، و هم در جامعهم پرطرفدارترین شبکهکنم، چون هبوک تمرکز میاجتماعی فیس

 ما رواج و کاربردی فراگیر یافته است.
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توان به طور سازد را میبوک را منحصر به فرد میای اجتماعی مانند فیس. شاخصهایی که شبکه2

آن نوعی ارتباط ارتباط  ها آن که دری این شبکهسابقهخالصه در چهار مورد گنجاند. نخستین ویژگی بی

هایی مثل رادیو و تلویزیون و کتاب و گنجانده شده است. یعنی بر حالف رسانه« همه با همه»ی پیچیده

شوند، در روزنامه که در آن یک نفر یا شماری اندک از تولید کنندگان پیام با انبوهی از مخاطبان مربوط می

و درهم تنیده روبرو هستیم که طی آن هرکس با همه مربوط  ایبوک با ارتباطی چندالیهای مثل فیسشبکه

ترِ شود، و این ارتباط هم از جنس فرستادن پیام است و هم دریافت آن. این در حالی است که اشکال سنتیمی

هم در این سیستم وجود دارد و از  -نگاری یا گفتگوی تلفنیمثل نامه-« یکی با یکی»ارتباط مانند ارتباط 

های اجتماعی را به ای که شبکهاصلی برداری شده است. نوآوری( کپیe-mailنگاری الکترونیکی )روی نامه

ای اجتماعی بدل ساخته و آن را به مثابه عاملی برای خلق تغییر و دگرگونی برکشیده، همین امکان پدیده

 ارسال پیامِ هرکس برای همه، و دریافت پیام از همه است.    

ها و ی نو، آن است که طیفی وسیع از پیامها در شکلدومین ویژگی نوظهور و غیرعادی این رسانه 

اش ارسال کرد. متن، فایل صوتی، عکس، فیلم، نمادهای از پیش طراحی توان به واسطهقالبهایی متنوع را می

چنین الگویی از ارسال پیام توانند به کمک این رسانه پخش شوند. شده، و تقریبا هر رمزگان قابل تصوری می

شان های مجازی است که جا به جایینگاری الکترونیکی ممکن شده بود. اما تنها با ظهور شبکهنخست در نامه

 با چنین حجم انبوهی ممکن شده است. 

های مجازی آن است که بخش مهمی از ارتباط در آن به بازخوردِ ی شبکهسابقهسومین خصوصیت بی 

های سنتی که ارسال پیام از فرستنده به گیرنده بود، به صاص یافته است. یعنی ارتباط در رسانهمخاطبان اخت

وضعیتی تازه دگردیسی یافته که در آن ارسال پیام از فرستنده به گیرنده، با بازگشت بازخورد از گیرنده به 

ای اجتماعی بنگریم، با حلقههای فرستنده نیز همراه است. به عبارت دیگر، اگر از دیدی سیستمی به شبکه
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کند و این جایگزین ارتباطِ سنتیِ تشدید شونده از بازخوردهای مثبت روبرو هستیم که خود را تقویت می

های اجتماعی ای شده که به علیتی سرراست و مستقیم و تکینه شبیه بود. به همین دلیل است که در شبکهخطی

( برای اعالم بازخورد قرارداد شده و ابزارها و نمادهایش … ,like, shareابزارها و رمزگانی خاص )مثل 

 توسعه یافته است. 

های اجتماعی از دید ارتباطات آن است که ارتباط در آن کمایش در نهایت، آخرین ویژگی مهم شبکه

یع پذیرد. یعنی ضرباهنگ ارسال پیام و دریافت پیام در آن چندان سربا مکث و اتالف زمانِ صفر انجام می

بوک نزد ایرانیان آن است معنا کرده است. یکی دلیلِ محبوبیت چشمگیر فیسی مکانی را بیشده که فاصله

کنند و این که جمعیت بزرگی از مردم کشورمان در سرزمینهای دیگر به صورت مهاجر یا تبعیدی زندگی می

 سازد. وطنانشان را ممکن میایشان و همابزاری است که با غلبه بر بعدِ مسافت، ارتباط نزدیک و همزمانِ میان 

بوک را برشمریم، به این ای مثل فیسهای اجتماعیی شبکهبنابراین اگر بخواهیم ویژگیهای برجسته

است، قالب پیامهای ارسالی « همه با همه»ها پیچیده و از نوع رسیم: ارتباط در این شبکهچهار سرفصل می

ی میان ایج و فراگیر و متصل به پیام است، و ضرباهنگ ارتباط تند و وقفهبسیار متنوع است، بازخورد در آن ر

 ارسال و دریافت پیام تقریبا صفر است.

  

بوک توجه کنیم، برخی از پیامدهای حضور آن بر ای مثل فیس. اگر به همین چهار ویژگی شبکه3 

های ی مطبوعات و رسانهورانهمحشود. انسداد سیاستدرک میسپهر اجتماعی کشورمان خود به خود قابل

مرزی را به دنبال داشته، ای رقیبِ برونهای ماهوارهزبان، که تاسیس و رواج استفاده از شبکهعمومی پارسی

بوک که از نظارت ای مانند فیسزده را بازتولید کرده است، و شبکههمچنان محیطی ار ارسال پیامهای سیاست

سی رهاست، در این فضای دوقطبی و عصبیِ اقتدارمدار/ اقتدارستیز به و کنترل ایدئولوژیک جناحهای سیا
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توان پیامی را بوک میسابقه که در فیسماند. به همین ترتیب، این امکانِ بیای جذاب و خودمانی میگزینه

به  برای همه ارسال کرد، و آن همه را هم از میان اطرافیان و دوستان برگزید، خود امکانی است که از سویی

بخشد و از سوی دیگر راهی هموار برای ارسال پیامهای شخصی را برایشان فراهم ها صدای مستقل می«من»

 آورد. می

ای ی ایرانی پدیدههای اجتماعی در جامعهی تاریخی سالهای گذشته نشان داده است که شبکهتجربه 

های سیاسی آن ممکن است. از کاربست شانتاثیرگذار و مهم هستند که بسیج رفتار جمعی به سادگی در بطن

دوستانه و زیبایی مثل بسیج جمهوری گذشته گرفته، تا نمودهای انسان های ریاستدر جریان انتخابات

ها زدگان آذربایجان، یا بازتابهایی نازیبا و زشت مثل توهین دسته جمعی به فوتبالیستنیروهای یاریگر به زلزله

ی بوک را به موضوعی شایستهاند و اینها همه فیساین فضا مجال ظهور یافتهو شخصیتهای مشهور، همگی در 

 اند.بررسی و تعمق بدل ساخته

اش پرسش طرح کرد، ارتباط توان مورد توجه قرار داد و دربارهیکی از مواردی که در این بافت می 

بوک ای شخصی و جمعی در فیسهاست، و دانایی. هر روز انبوهی از پیامهپیامهای تبادل شده در این شبکه

یابد. این بدان شود که هریک از آنها باالخره معنا و مفهومی دارد و در بافتی از حقیقت معنا میرد و بدل می

های ها، همگی بر بنیانی از حقیقتبوک و ابراز نظرها و اعالم موضعمعناست که پیامهای رد و بدل شده در فیس

توان کند. میی خود حقیقتی ویژه را بازتولید میاستوار شده است و به نوبه های هنجارینفرضمرسوم و پیش

پذیر، عقالنی و کارآمدِ بوک، تا چه حد با حقیقتِ رسیدگیپرسید که پیامهای جاری در فضایی مانند فیس

وان سؤال کرد تای از دانایی پشتیبان این پیامهاست؟ و میتوان پرسید که چه اندوختهبیرونی ارتباط دارد؟ می

هایی از پرسشها، همان شود. این ردههای معتبر، علمی، و جدی در این زمینه جا به جا میکه چه حجمی از داده

 دهند.های اجتماعی و دانایی را مورد توجه قرار میهستند که ارتباط میان شبکه
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. نخست آن که در این فضا، شودبوک، به سرعت چند الگو نمایان میای مانند فیس. با بررسی شبکه4 

 شوند، معموال دست باال دوها گذاشته میبر صفحه postپیامها معموال کوتاه هستند. متنهایی که به عنوان 

خورد، معموال از چند کلمه تا چند سطر درازا دارد. صفحه دارند و ابرازنظرهایی که پای این پیامها به چشم می

بوک، آن است که کوتاه و بریده بریده است، و به بیان دیگر، نخستین ویژگی پیامهای رد و بدل شده در فیس

دهد. میق یا پیچیده را در اختیار کاربران قرار میهای کافی برای انتقال معنایی عاز این رو به ندرت حجم داده

بوک آورانه برای درازای پیامها وجود ندارد. یعنی کاربران فیساین نکته هم قابل تعمق است که مانعی فن

های خویش منتشر کنند، اما معموال توانند پیامهایی به درازای دهها صفحه را تولید کنند و آنها را بر صفحهمی

کنند و دلیل آن سلیقه و الگوی مصرفِ پیامها توسط مخاطبان است. یعنی مهمترین عامل کاهنده از چنین نمی

بوک معموال بیش از چند دقیقه را برای خواندن ی مخاطبان است. کاربران فیسدرازای پیامها، حوصله و عالقه

چیزی را به آنها منتقل کند.  کنند و به پیامهایی عالقه دارند که به شکلی گذرا و سریعیک پست صرف نمی

بوک است، و عاملی این خصلت، یعنی توقف کوتاه مدت و خودداری از تامل بر پیامها دومین ویژگی فیس

 سازد.است که خود به خود پیچیدگی پیامها و تراکم حقیقتِ نهفته در آنها را محدود می

ی اجتماعی از خیزد. این شبکهبر می بوکدر فیس« همه با همه»از همان خصلتِ ارتباط  سومین نکته 

بخشد و ابزاری همسان و متقارن را برای ابراز نظر در ساالرانه به همگان صدا میاین نظر که به شکلی مردم

گرایی و سبکیِ معناها نیز تواند به عوامبرانگیز و ارجمند است. اما همین امر میگذارد، ستایشاختیار همه می

شود که متغیرهایی مانند شهرت، محبوبیت، و بوک، باعث میها در فیسپیامها و فرستندهدامن بزند. ازدحام 

ی پیام، عامل اصلیِ تاثیرگذاری پیام باشد، و نه در بسیاری از موارد جنسیت یا مطلوبیت جنسی فرستنده

کار گرفته شده در زبان  ها، یا دقت بهمدار، مانند اعتبار علمی گوینده، یا مستند بودنِ دادهمتغیرهایی حقیقت
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ها و گروههایی که به مسخره بینیم صفحهیابد که میی سوم به خصوص در آنجا نمود میو کالمِ پیام. این نکته

هزار کاربر و هوادار دارند و اند، چند دهی اموری روزمره و سبک مشغولکردنِ این و آن، یا اظهار نظر درباره

شود، با چند صد تایید و چند ده زده که در آنها دیده میپایه یا هیجانبیپیامها و ابرازنظرهایی معموال 

هایی که به مراکز معتبر دانشگاهی یا شخصیتهای نامدار علمی شود. در حالی که صفحهگیری همراه میموضع

هزار شوند، معموال بیش از چند تعلق دارند و مطالبی معتبر و درست از نظر علمی را با دیگران سهیم می

 گیرد.گذاری مورد استقبال قرار میهوادار ندارند و پیامهایشان هم با چند ده تایید و چند یادداشت

بوک، باعث این شلوغی و ازدحامِ فرستندگان پیام، و فرصتِ محدود کاربران برای حضور در فیس 

ی بی سر و ته و بی ی کاربران در این شبکه به گشت و گذارشود که از طرفی حضور گاه چند ساعتهمی

ی اتالف وقت بوک برای بیشتر اعضای این شبکه در ردههدف بدل شود. از این روست که استفاده از فیس

گنجد و چیزی جز تفرجی ولگردانه در فضاهای شخصی اطرافیان را به دنبال ندارد. حضور همزمانِ چند می

دهندگانِ معتبر یا دانا، بدان معناست ندی و شناسایی پیامبی پیام، در غیابِ معیاری برای ردهمیلیون تولید کننده

که در این فضا هر پیامی باید تا حدودی مشکوک و پا در هوا قلمداد شود. با این حال، هر پیامی به قدرِ حمل 

ترین کند. از این روست که در این زمینه شاهدِ رواج عجیب و غریبمقداری معنا اعتبار دارد و جلب توجه می

ها هم هستیم. در چنین فضای بی مرز و حدودی است که ها و تخریبترین بدگوییها، یا زشتپردازییعهشا

حریمهای خصوصی یا نقض قواعد اخالقی رواجی نسبی یافته، و این با توجه به فشارهای  بینیم مداخلهمی

 ازی، دور از انتظار هم نیست.ی آزاد در جهانِ غیرمجروانیِ حاکم بر فضای اجتماعی ما، و انسداد مکالمه

شود در عین حال، در همین بسترِ به ظاهر آشوبزده و پر هرج و مرج، الگوهایی امیدبخش هم دیده می 

های تاریک و ناخوشایند را شرح دهیم و آنها را ناگفته بگذاریم. پا به پای این که دریغ است اگر سویه

اش، خورند که مهمترینو نویدبخش هم به چشم میی ارجمند الگوهایی که شرحشان گذشت، چند رگه
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ای که امروز کاربران در این شبکه به بوک است. زبان پارسیاستانده شدنِ تدریجیِ زبان و گفتمان در فیس

گیرند، به کلی با آنچه که چند سال پیش و در ابتدای ظهور این شبکه در فضای مجازی وجود داشت، کار می

ی بوک نیرویی بوده که زبان پارسی را در زمینهاز حقیقت نباشد اگر بگوییم فیس متفاوت است. شاید دور

دنیای مجازی استانده ساخته است. در همین بافت بود که نوشتن پارسی با خط التین )فینگلیش( منسوخ شد، 

و خودمانی در  ی متمایز از نوشتنِ عامیانهقبول رواج یافت، و دو الیهالخطی به نسبت قابلاستفاده از رسم

 تر از نظر دستوری، حالتی جا افتاده به خود گرفت. کنار نوشتارِ عادی و رسمیِ درست

هایی ها، اشارهاعتبارترین بدگوییگذشته از این، حتا در هیاهوی ناخوشایندترین بگو مگوها و بی 

خورد و اهی به چشم میمداوم و مکرر به قواعد اخالقی و ضرورت پرهیز از ناسزاگویی، دروغگویی و بدخو

ای دور از انتظار نبود که مردم کشوری مانند ای چشمگیر است. در واقع در ابتدای کار چنین جلوهباز این نکته

با دستیابی  -اندای چنین فراگیر و دیرپا روبرو بودهکه از نظر فضای ابراز نظر و اعالم وجود با قحطی-ایران 

های پردازیروی کنند و ناسزاگویی یا دروغو آزاد، در دریدگی و رکاکت زیادهای چنین بی در و پیکر به رسانه

سبک و عامیانه را به حد اعال نمایان سازند. حقیقت آن است که چنین اتفاقی رخ نداده و سیر عمومی تحول 

ت سوق بوک، در عینِ گرایش به تابوشکنی و هنجارستیزی، به سوی شکلی از عقالنیت و متانگفتمان در فیس

رفت و از سویی بیانگر و از سوی دیگر ارزشمند یافته است و این چیزی است که در ابتدای کار انتظارش نمی

 نمایند.می

خوریم که به جای خود اگر متغیرهایی خردتر را در این زمینه بررسی کنیم، باز به الگوهایی بر می 

نقدِ عقالنی اظهار نظرها، و تالش برای مستند  جالب توجه و ارزشمند هستند. در سالهای گذشته تمایل به

ی زبان گرایشی چشمگیر و روزافزون کردنِ گفتارها و مرجع طلبیدن برایشان رواجی بیشتر یافته، و در حوزه

بینیم. یکی از گرایشها و الگوهای انگیز زبان پارسی را میی ادبی غنی و شگفتبه سوی بهره بردن از خزانه
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بوک است، که به شکلی دور از انتظار دریجی و پراقتدار شعر در فضای زبان پارسیِ فیسمهم، همین حضور ت

دهد. در حدی روز به روز به شعرهای کالسیک و شاهکارهای کهن پارسی توجه و اقبال بیشتری نشان می

ولها از قکه یکی از الگوهای چشمگیر و عمومیِ دیگر در سالهای اخیر، از میدان به در شدنِ تدریجی نقل

شعرهای سپید و مدرن، و بازگشت و تامل در سخنهای بزرگان ادب پارسی و ادبیات کالسیک قدیم بوده 

 است.

بوک، معمایی است که بسته به انگیزه های اجتماعی و به طور مشخص فیسفضای مجازی و شبکه 

آورد. شکل جریان ان میو دقت کاوشگران، پاسخهایی چشمگیر و جذاب، و معماهایی تازه و نو را به ارمغ

یافتن حقیقت در این بستر، و ساز و کارهای تولید و تکثیر حقیقت در این بافت، یکی از پرسشهایی است که 

 سزاوار است بیشتر مورد توجه و دقت قرار گیرد. 

 6/10/1392جمعه 

 نویسند، یا بدیهی است و یا غلط! گویند و میکسانی هستند که هرچه می

 معموال همین افراد اعتقادی راسخ دارند که هرچه غیربدیهی باشد، پس البد غلط است. 

 !بدیهی غلطها بودن غلط و است غلط بدیهیات نمودن بدیهی که است بدیهی البته
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8/10/19392یکشنبه   

 ام:ی کتابهای مهمی که خواندهیادداشتی درباره

خواندم، فهرست ده کتابی در یک ماه گذشته، یکی از مطالب جذابی که در یادداشتهای دوستان می

دانم نمودند. این بازیِ فهرست کردنِ کتابهای خوب و مهم را نمیبود که از دیدشان برگزیده و تاثیرگذار می

ی دوست کسی راه انداخته است، اما هرکس که بوده، دستش درد نکند. من که نخست آن را در نوشتهچه 

 پور دیدم، و بنابراین دست او بیش از بقیه درد نکند، یعنی کمتر درد کند!عزیزم محمدرضا جالئی

و کنجکاوی در  ی ده کتاب برتر اما بسیار دشوار بود و به این بهانه دیرزمانی به فضولینوشتن درباره

، چون ترجیح ده متن بر دیدم خودم هم به این بازی بپیوندمهای دیگران مشغول بودم و دلیلی نمینوشته

های دیگر واقعا کار دشواری بود. تا این که میل به مشارکت در این حرکت بر لذتِ کنار نشستن ی خواندههمه

کردنِ متنها همراه بود  مرور کتابها و سبک سنگینو فضولی کردن چربید. به خصوص که اندیشیدن به آن با 

و این به خودیِ خود کاری است سودمند و آموزنده. اما باز جدا کردن تنها ده کتاب به نظرم سخت دشوار 

 ام!آمد. بنابراین کتابها را ده تا ده تا برایتان سوا کرده

پرسید. یکی این که چه کتابهایی شود دو جور به نظرم پرسشی که از محمدرضای عزیز خواندم را می

ی منحصر به فردم تاثیر چشمگیر داشته است؟ و این پرسشی در چرخشهای فکری شخصِ من و در زندگینامه

گویی و گپ و گفت با دوستان جذابیتی داشته باشد. اما پرسش ای که شاید از نظر خاطرهاست زندگینامه

نویسد، بیشتر توسط چه اینجا نشسته و دارد این کلمات را می ای کهکنونی« منِ»دقیقتر به نظرم آن است که 

اش تبدیل شده است. یعنی کتابهایی که بیشترین کتابهایی شکل گرفته و با نفوذ چه متنهایی به شکل کنونی

 دارند، کدامند؟ « من»حضور و نمود را در 
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م خاصی زدند جالب و بامزه ی کتابهای اول، به خاطر تلنگری که در زمان و مکان خاصی به آدسیاهه

شان توان به نوعی متون تاثیرگذار جدی قلمداد کرد که بارها و بارها خوانده شدنها را میهستند، اما دومی

شود آن را به نوعی دعوت به بخشی از شخصیت یک نفر را شکل داده است و به این ترتیب تلویحا می

 خواندن و سفارش به مطالعه هم تعبیر کرد.

ام را ی شخصیین توضیح که به نسبت طوالنی شد، ابتدا فهرست ده کتاب تاثیرگذار در زندگینامهبا ا

ی شخصیت و هویتم را از تویشان در آورم، با این توضیح که پیشاپیش فهرست ده کتاب تعیین کنندهمی

ابهای مهمترِ فهرست دوم ام، هم برای این که جا برای کتابهای بیشتری باز شود، و هم به خاطر آن که کتآورده

ام را به شود. کتابهای مهم در زندگینامهی خاصی محدود نمیمعموال همراه آدم هستند و تاثیرشان به دوره

 برم:ترتیب تاریخی نام می

ی کمیک استریپ بود )از سری ی کتابها بگنجد، یک مجلهتماال اصال نباید در طبقهاولی، که اح

league of justice  محصولDC Comics  ( که در سه چهار سالگی آن را خواندم )یعنی !1975سال

ی داستانش را در خواب دیدم و بعدش عکسهایش را نگاه کردم!( و بعد در همان حال و هوا ادامهدر واقع 

کلی اتفاق بامزه و مهم افتاد. آن مجله را در حدود ده دوازده سالگی گم کردم، و حدود ده سال بعد، وقتی 

ری از همان را پیدا کردم، ی دیگفروش تهران را کاویدم تا نسخههای قدیمیدانشجو بودم، آنقدر کتابفروشی

 با نیت تکمیل روانکاوی خودم! 

خواند و بعدتر حروف و دومی، سری کتابهای تن تن بود. اوایل پدرم آنها را برای من و خواهرم می

کلمات را یادمان داد که خودمان بخوانیم و دست از سرش برداریم. راستش من قبل از مدرسه رفتن، خواندن 

 دانم!کتابها یاد گرفتم و از این نظر خود را مدیون هرژه میفارسی را با این 
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بود از جک لندن، اصوال کتاب خیلی مهمی نیست، اما اولین کتاب بدون « گرگ دریا»سومی کتاب 

شد. وقتی خواندمش آنقدر به نظر رفتم و داشت شش سالم میخواندم. هنوز مدرسه نمیعکسی بود که می

و خوشم آمده بود که در سالهای بعد بارها و بارها باز خواندمش، طوری که وقتی خودم کار مهمی کرده بودم 

اش یادم مانده! در عین حال که به دبیرستان رسیدم کتاب را کال حفظ شده بودم و هنوز هم کلمه به کلمه

 باالخره بین کل کتابهایی که در جهان هست و حتا مابین آثار جک لندن اهمیت خاصی ندارد.

ی راهنمایی ، کتاب فراسوی نیک و بد نیچه بود. اول دبیرستان بودم که آن را خواندم، از دورهچهارمی

ی حضرت کانت و هگل یک دفعه افتاده بودم به خواندن کتابهای فلسفی و داشتم کم کم به آیین خردورزانه

. با این که مهمترین کتاب مان را به هم ریختی سبیلوی بامزه کل کاسه کوزهآوردم که این نویسندهایمان می

نیچه نیست، روی من خیلی تاثیر گذاشت. این را هم بگویم که آن را تقریبا همزمان با چنین گفت زرتشت 

 ترِ این کتاب بود.پیرایهخواندم و شاید شکوه آن متن هم یکی از علل تاثیرگذاری متن بی

بود، آن را سال دوم دبیرستان بودم فلسفی( -ی منطقیپنجمی تراکتاتوسِ ویتگنشتاین )همان رساله

ی ادیب سلطانی شناختم و چون داشتم سنجش خرد ناب ترجمهکه خواندم، اولش اصال ویتگنشتاین را نمی

ام برای فهرست بعدی!(، دنبال کتاب دیگری از این مترجم بودم که ببینم منظورش خواندم )آن را گذاشتهرا می

ی منطقی فلسفی متنی تکان دهنده و جدی است. دیدم خودِ رساله از این جور پارسی نوشتن چیست! بعد

هایم باقی مانده تاثیر نثر ویتگنشتاین و به خصوص فشردگی و بند بند بودنِ محتوا هنوز هم در خیلی از نوشته

 است.

ی عمومی سیستمها بود از لودویگ فون برتالنفی، آن را سوم دبیرستان خواندم و ششمی کتاب نظریه

ی دانشهای پراکنده در قالب کنندهترکیب»ام چه کاره شوم! آن هم خواهم در زندگیفعه فهمیدم که مییک د

 ام.بود، شغلی که هنوز اسم کوتاهتری برایش پیدا نکرده« یک سیستم منسجمِ شناختی
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خواندم،  را« بنیاد و امپراتوری»های بنیادها اثر آسیموف بود، دوم دبیرستان بودم هفتمی، مجموعه رمان

های زدهای بود که آن روزها مثل قحطیکه هنوز ترجمه نشده بود و یکی از رمانهای علمی تخیلی انگلیسی

ی شان ترجمه شد و همه را به ترتیب خواندم و هم ایدهخواندمشان. بعد تا دو سه سال بعد بقیهمعنوی می

 ریاضیِ تاریخ و تکامل اجتماعی برایم خیلی ی علمِانجمن مخفی تنظیم کنندگانِ ضرباهنگ تاریخ، و هم ایده

 بخش بود.الهام

که برایان مگی آن را نوشته است. احتماال روانترین و « ی گودلقضیه»هشتمی، کتابی بود به اسم 

ام، درست ی مشهور گودل در فراریاضی/ منطق است. آن را در سال دوم دانشجوییترین بیان از قضیهفهمعامه

اندم که راهبردهایم برای دست یافتن به حقیقت قوامی پیدا کرده بود و داشتم از اعتماد به ای خودر لحظه

آزار آجر سنماری بود که کل این کاخ را ویران کرد بردم. این کتاب کوچک بینفسِ ناشی از نادانی لذت می

 و در مقابل به جایش امکانهای چشمگیر و جذابی را نشاند.

توانم افزایی در توضیح دادنِ آگاهی. نمیی همی کاربرد نظریهکن بود دربارهنهمی، کتابهای هرمان ها

کرد هایی از متخصصان مختلف جمع میمقاله یک کتابش را از بقیه جدا کنم، چون کارش این بود که مجموعه

 synergetics of cognitionو  synergetics of the brainو در کتابهایی با اسمهای یکنواختی مثل 

ترین شکلِ قابل تصور برای کتابی دانشگاهی. آنها را وقتی خواندم که تازه داشتم ریختکرد، با بیمنتشرش می

 ی آگاهی و خودآگاهی شده بودم.خواندم و به طور جدی درگیر مسئلهفیزیولوژی اعصاب می

ام آنقدر خوب نبود که کل کار را به بود از میشل فوکو، فرانسه« نظم اشیاء»در نهایت، دهمی کتاب 

اش هم بخوانم، گرچه به اصل متن کمی ناخنک زدم. پارسی -«واژگان و چیزها»با عنوان اصلی -فرانسوی 

ا بر عهده گرفت و به خوبی یاد دکتر یحیی امامی این کار رهنوز ترجمه نشده بود و بعدتر دوست خوبم زنده

 The order of the thingsاش بود با عنوان ی انگلیسیی ترجمهانجامش داد. آن وقتها فقط یک نسخه
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ها و ای که برای چیدن دادهی گفتگوی تمدنهای مرحوم یافته بودمش. سبک فوکو و شیوهکه در کتابخانه

 ود. استخراج نتیجه از آنها داشت برایم بسیار دلپذیر ب

ام، تا از تکرار پرهیز کرده باشم. اما ی دوم را ذکر نکردهدر این فهرستی که برشمردم، کتابهای سیاهه

ی دوم، عالوه بر این که بخشی از هویت و شخصیت مرا واقعیتش آن است که خواندن کتابهای سیاهه

گاهی دو سه بار، در مقاطع ام را تعیین کرده، دست کم یک بار، و «هستن»پیکربندی کرده و سمت و سوی 

ام چیزهایی را ویران کرده و چیزهایی نیرومندتر را به جایش بنیاد کرده است. این است که حساس زندگی

 شاید رعایت انصاف نبوده باشد که در ابتدای کار تنها از همین ده کتاب نام ببرم.

بوده است. اگر بپرسید ده کتابی که  ی دوم، که برای من مهمتر و تاثیرگذارتر و ماندگارترو اما سیاهه

ات داشته، یا بیش از همه ساخت شخصیت و باورهایت را تعیین کرده، یا سمت و بیشترین تاثیر را بر زندگی

رسم، که راستش برای خودم هم در ی دنیا رقم زده، به این فهرست بعدی میات را دربارهسو و جهتگیری

سنتیِ ایرانی، تکان دهنده بود. چه بسا که در ابتدای کار به خاطر همین  ابتدای کار به خاطر سهم بزرگ منابع

دیدم، از نوشتن این متن چشم پوشیده اش با آنچه نزد دیگران میغیرعادی بودنِ این فهرست و ناهمساز بودن

 بودم:

تاثیرگذاشته، چه ی ایرانیان سخت هاست، که فکر کنم بر همهشک یکی از مهمتریناول: شاهنامه، بی

دانم! شاهنامه امکانِ باشکوه زیستن و تناور و برجسته هستی بدانند و چه ندانند. به سهم خودم، من که می

 دهد...داشتن را به من گوشزد کرد. بارها و بارها داستانهایش مرا تکانهای سخت داده و هنوز هم می

دانم دوستان ادیبم شک یکی دیگر از این متون است، هرچند میدوم: اشعار موالنا بیدل دهلوی بی

ی من چنین بوده و رنجانم. اما دربارهآید را با این بزرگداشت از خود میکه از سبک هندی خوششان نمی
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فشردگی معنا، که از نظر محتوا  ی بیان ومان را برده است. نه تنها از نظر بافت سخن و شیوهبیدل به راستی دل

 دانم.ی نگاه به چیزها هم، بسیار خود را مدیون بیدل میو شیوه

گنجد، به خصوص بیشتر شک در این فهرست میالدین محمد بلخی هم بیسوم: آثار موالنا جالل

مس را هم برای من دیوان شمس، و بعد از آن مثنوی معنوی، و اگر رخصتِ جر زدن خفیفی باشد، مقاالت ش

 کاری عیب نکند...گنجانم که کار از محکمهمینجا می

زنم و ی دین رایج مردم حرفی نمیدانند که من معموال دربارهچهارم: دوستان و نزدیکان می

شود. اما ی دین و مذهب معموال به ادیان زمانها یا مکانهای خیلی دوردست مربوط میاظهارنظرهایم درباره

شک در سازماندهی فهم من تاثیر گذاشته، قرآن است، با جا بگویم که کتاب دیگری که بیاین را باید همین 

ی اکید که حتما باید آن متن را با تفسیرهایش خواند. واقعیتش آن که یکی از چرخشهای مهم این تبصره

ری و سورآبادی یافتم )از اسفراینی و طبفکری من طی پنج سال گذشته، زمانی رخ داد که کل تفسیرهایی که می

ای خواندم، و تازه دریافتم بخش مهمی از آنچه ی فشردهبگیرید تا انصاری و طبرسی و طباطبایی( را با برنامه

 اند! ام، و درست فهم نکردهکه در متون کالسیک خوانده بودم را درست فهم نکرده

دیانت اسالم دارد، هرکس  ی اعتقاد و باوری که فرد به االهیات و اخالق وبه نظرم مستقل از درجه

ی فرهنگ و تمدن ایرانی سخنی سنجیده بگوید، حتما باید قرآن و تفسیرهای آن را که بخواهد امروز درباره

های تاریخی گوناگون از آن درست و عمیق خوانده باشد و به شأن نزول آیات و تفسیرهایی که در دوره

رات ارجاعهای بخش بزرگی از متنهای مهم ایرانی طی هزار برخاسته، تسلط داشته باشد. تفسیر قرآن، ستون فق

 توان دریافت.سال گذشته است، این را تنها بعد از ممارست بسیار در متنها می
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ی این متون سازگار نباشد، اما پنجم، دیوان حافظ است. شاید شکل و ساخت و حجم آن با بقیه

ها قلمداد کنم، دیوان حافظ را به رفیقی و همسفری و ی این متون را همچون مسیر و شاهراهراستش اگر بقیه

 همراهی تشبیه خواهم کرد. اشعار او یکی از دالیلی است که باعث شده از زبانِ فریبکار قطع امید نکنم. 

، اولی از الئو تسه و دومی از «فصلهای درون»بود، و تا حدودی همراه با آن « دائودِ جینگ»ششم، 

ر چشمگیر و عمیقی روی من داشتند، به خصوص وقتی در سنین نوجوانی آنها را چوانگ تسه. اینها تاثی

ام گیریهای عرفانی خاور دور و به خصوص ذن آشنا شدم. این کتابها موضعخواندم و از آن دروازه با اندیشه

 دار شدنِ زمان را برایم ممکن ساختند. ی زبان و مسئلهدرباره

اثر ادوارد ویلسون بود. خیلی از چیزهایی که نوشته بود را « The Ants»هفتم، کتاب مورچگان 

پیشتر دیده بودم یا الگوهایش را به تجربه دریافته بودم. اما این کتاب بود که آنها را به کرسی نشاند و شفاف 

بندی دانش و منظم کردنِ ساخت. ساختار کتاب هم  برایم مثل سرمشق و قالبی عمومی عمل کرد، برای طبقه

 م در علوم تجربی. فه

اثر اریک کَندل بود، و این را دارم بر  principles of neural sciencesهشتمی، به احتمال زیاد 

گویم، وگرنه در آن روزها که دانشجوی سال دوم و سوم جانورشناسی هایش میاساس حجم و محتوای داده

خواندم که خیلی روشنگر و جدی بود. این  ی دیگری از کارها در همین زمینهبودم، این کتاب را با مجموعه

شدم شش هفت ماه بروم کتابهای دیگر در آن زمینه را کتاب آنقدر خوب بود که با مرور هر فصلش ناچار می

 ی استقامتی چند سالی طول کشید!بخوانم، خواندن کاملش با این شیوه

اش ی گرامی ترجمهویلسون بود که هنوز آن روزها دکتر وهابزاده Sociobiologyنهمی، کتاب 

شناختم، اصل نمی -که برای آغازِ خواندن مناسبتر است–ی ترجمه شده را ی چکیدهنکرده بود. چون نسخه
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گرفتم و خواندم. سال دوم دانشگاه بودم و کلی پیکربندی فکرم  اشکتاب را در چاپ اولِ بیست سال پیش

 عوض شد بعدش!

اثر نیکالس لومان پایان بدهم. آن را سال اولی که  Social Systemبد نیست که این فهرست را با  

خواندم از دکتر اباذری گرفتم و خواندم. بسیار عمیق و روشنگر بود و مسیر شناسی میکارشناسی ارشد جامعه

 ای انداخت.هایم را طی سالهای بعد از آن به مجرای تازهاندیشیدن و قالب کنجکاوی
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10/10/1392سه شنبه   

 ی سرنوشت مرموز پارسیان در میانمار:فاش شده دربارهاسنادی تازه 

ی خورشید که برای ویکس )نوعی پماد مجازی!(، چند تن از اعضای بلندپایهطبق مدارک افشا شده در لیکی

های خونین با پلیس سرزمین سیام کرده بودند، بعد از درگیریسوچی به برمه سفر سانشرکت در انقالب آن

(، و در نهایت در بزرگه!(، سوار بر مرکبهایشان در جنگلهای انبوه متواری شدند )عکس ین وَری)عکس ا

 وَری(. ونمناطق دوردست برمه تشکیل خانواده دادند و همان جا ماندگار شدند )تصویر ا
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14/10/1392شنبه   

 «اکنون»ی قتل درباره

 مردمک یک چاهِ  یک پیله، یک قفس

 بر چهر آدمک  پوک یک پرده پلکِ

 یک قطعه عاقبت  یک بهت و یک دروغ 

  

 ى بهشتدر صحنه  پناه سردیک جان 

 تکرار مشق زشت  جانى هراس خیز 

 لغت یبتخانه  خاشاک بود و خس 

  

 از درد این دروغ   کرده زمین ورم 

 نفرین این شلوغ   انبوه چیزهاست 

 مبهوت خال و خط  یک قومِ هیچ کس 

  

 از جادوى سرشت   تاول زده زمان 

 از قتل سرنوشت   شده رقیق «حاال»

 «فقط»ه ورم کرد  «سپس» بشد« اکنون»

  



199 
 

17/10/1392سه شنبه   

خواهم یک سمینار ی بعدی چیستا میی پیش در کالسی داشتیم. برای دورهی بحثی است که هفتهاین چکیده

 دارید بنویسید که در آنجا طرح شود...در این مورد بدهم. نظری یا پرسشی در موردش 

پیوند خورده است. « آن»رویارویی با تنشهای راستین، امری است که با حضور در اکنون و استقرار در 

ی اکنون حضور دارند. تنها در این زروان بیکرانه است که امکان رویارویی با آنها و تمام تنشها تنها در لحظه

 غلبه بر آنها وجود دارد. 

های گوناگون، از دیرباز فنون و روشهایی که برای تمرینِ چیرگی بر تنش تکامل جوامع و فرهنگ در

است که تنشِ برخاسته از مرگ و دیگری را با هم  یافته است. یکی از کهنترینِ این روشها، هنرهای رزمی

ریم، و ادبیاتِ فلسفی و کند. کافی است به منابع اصلیِ مربوط به هنرهای رزمی در هر فرهنگ بنگترکیب می

دینیِ آن حوزه را مرور کنیم، تا دریابیم که ارتباط میان اکنون و تنش از دیرباز آشکار بوده است. در هر 

سیاسی( کارآمدتری تحول یافته باشد،  -تر و )از نظر نمودهای نظامیفرهنگی که هنرهای رزمی کهنتر، پیچیده

تبندی شده است. در این میان فرهنگ ایرانی که انبوهی از متون بهتر صور« اکنون»مفهوم زمان و به خصوص 

ای از حاالت و ی هنرهای رزمی در آن وجود دارد، به صورتبندی دقیق و روشن و پیچیدهکهن درباره

دست یافته است. کلیدواژگانی مانند زروان کرانمند/ بیکرانه، « اکنون»و ماهیت « ساخت زمان»راهبردهای 

ای از زمان را حمل ، دهر، چرخ، دور، عصر، عهد، و ساعت، داللتهای دقیق و تخصصیوقت، حال، زمان

کنند که بازتاب دیگری است از رمزگذاری عمیق و چشمگیر هنرهای رزمی، از مهریشت بگیرید و بیایید می

 الحرب دوران اخیر...و آداب نامهتا شاهنامه و فتوت
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21/10/1392شنبه   

 شعر حافظ:و تضمینی دیگر از 

 تضمین دوم

 

 نیکو گذشته، وآینده همراه  ی راهشادان گشاده شد سینه

 حافظ جوان شد، واین گفت ناگاه:  پیوسته شادی، اندوه گهگاه

 «کارم به کام است، الحمد هلل  عیشم مدام است از لعل دلخواه»

 

 شد یار و همراه بی قصد و کوشش  خواند نقششاختر که موبد می

 اختر به کامم بگزیده گردش  در نَرد گیتی، جفت آیدم شش

 «گه جام زرکش، گه لعل دلخواه ای بخت سرکش تنگش به برکش»

 

 در دیده و دل تا خانه کردند  یاران نبردی مردانه کردند 

 اسه پروانه کردندخود زاین حم  شب را به آتش دیوانه کردند

 «پیران جاهل، شیخان گمراه  ما را به رندی افسانه کردند»

 

 ای بنده، تا چند عجز و عنابه   تا چند زاری، تا چند البه

 وز او همه خوار، نوبه به نوبه  بنده است ایزد، خاج و صالبه



201 
 

 «وز فعل عابد استغفراهلل  از دست زاهد کردیم توبه»

 

 افروخت شورش، چشم و چراغت  شورِ فرشگرد بشکفت باغت

   از مهر، آیت ز داغت هر سوره  شعر من و اوست وزن بالغت

 «چشمی و صد نم جانی و صد آه  جانا چه گویم شرح فراقت»

 

 جاری است جانت، اسبت سپیدست  ای مهر، اینک نقشت پدیدست

 ات کآن گردون کشیدستگردونه  در شعر تندر آن خط نویدست

 «از قامتت سرو از عارضت ماه  ن غم که دیدستکافر مبیناد ای»

 

 شروین و شعرش، شد بُرز و بارز  تا از کران مهر بنمود عارض

 زآن شد گشوده، صد بیت غامض هر نقض و ناقض« دیدن»حل شد به 

 «درس شبانه، ورد سحرگاه  شوق لبت برد از یاد حافظ »
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22/10/92یکشنبه   

 در سوگ یک دوست

 پاشد.کند و گاه این شادی چه ساده با خبری ناگوار فرو میچه ساده شادمانمان میگاه دیدن برفی نو 

ی پیش بود اند. همین هفتهام استاد فرهمند ساعاتی پیش درگذشتهخبردار شدم که دوست گرامی و فرهیخته

تلفنی با او تماس  شان بودیم. بعد از آن که دانستم به خاطر سرطانِ پیشرفته در بیمارستان بستری شده،که منزل

گرفتم و صدایش پشت گوشی مثل همیشه چندان نیرومند و سرزنده بود که باور کردنِ آن خبر ناگوار را 

ساخت. همین چند روز پیش، وقتی با دوست خوبم علیرضا افشاری به دیدارش رفتیم، در منزل دشوار می

  خندید.ای استوار داشت و میبستری شده بود. مثل همیشه روحیه

دانستیم که این یف کرد. و چه میی عمرش داشت، تعرهایی که برای باقی ماندهبرایمان از برنامه

آماج من هم هست  -ی یونانیِ تمدن مدرنواسازی تبارنامه-هایش از برنامه مانده چنین اندک است؟ یکیباقی

ی زروان، یا پیش و پس از ی اندیشهو بیشتر در آن زمینه بود که سخن گفت. مثل هر بار، که در حلقه

 شنید. گفت و میای روشن و حضور ذهنی چشمگیر میزدیم، با اندیشهسمینارهایی، گپ می

کرده،  توان نوشت. کتابهایی که ترجمهتوان گفت و بسیار میی آقای فرهمندِ عزیز بسیار میدرباره

ظر ادبی از اصل اثر فاخرتر و زیباتر از اغراق از نکه به تازگی شهرتش تجدید شده، بی« هاریشه»به خصوص 

من آنهایی که نوشته، دقیق و ریزبینانه و منصفانه است. از شورش میدان تیانآب در آمده، و گزارشها و تحلیل

دید و های تاریخی بسیاری حضور داشت و این همه را دقیق و روشن و درست میتا بهار پراگ، در صحنه

کرد که واپسین گپ و گفتمان باشد. کردم و نمیدار چند روز پیش هیچ فکر نمینوشت. در دیشان میدرباره

اندیشید، با گرفت. وقتی به خط پایان میاش را و نزدیک بودن مرگ را به چیزی نمیشاید از آنجا که بیماری
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ی و همین به نظرم مایه« ولی خوش گذشت!»...گفت: ی عمرش میاش دربارههمان بیان دوست داشتنی

آرامش است برای بازماندگان. چرا که بسنده است اگر میراث کسی یادِ خرسندی از گذر زمان باشد، با انبوهی 

  ها و آثار فرهنگی.ای چشمگیر از نوشتهاز خاطرات نیک در ذهن دوستداران، و خزانه

 تازند را نخواهد دید...هایی که به سویمان پیش میدریغا که رفت و شگفتی
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23/10/1392دوشنبه   

 

ی خواهم دربارهشود، میمان به صورت مجازی برگزار میاین سه شنبه در کارگاه کرند که در خانه

ی کم و کیفِ اجرای مدیریت مدیریت پرسش چیزهایی بگویم و این پرسشی بود که هنگام پرسیدن درباره

 پرسش به نظرم رسید:

کند و نه بر پرسشها؟ چرا نظامهای معنایی، ها مکث میچرا مسیرهای پردازش اطالعات بر پاسخ

های خبری ای از جوابها و جملهها، با منظومهها و شناختهها، چارچوبهای اعتقادی و در کل دانستهنظریه

 توانی خبری را میگزارههای پرسشی؟ در حالی که محتوای اطالعاتی هر شوند، و نه با گزارهصورتبندی می

ی امکانهایی که آمادگیِ های پرسشی، و باز بودنِ دایرهای پرسشی هم گنجاند؟ چرا گشوده بودنِ جملهدر گزاره

در مسیر تکامل به حاشیه رانده شده و جایش را یقینِ ناشی از پاسخها گرفته  زند،شنیدنِ پاسخ را رقم می

منقرض شده، و به  -اگر چنین چیزی بتواند وجود داشته باشد–ار مداست؟ چطور شده که داناییِ پرسش

ی جهان را های مورد نظرشان دربارهمحور تثبیت شده است؟ چرا نظامهای آموزشی، دادهجایش دانشِ پاسخ

پردازان و دینمردان و دهند؟ چرا دعوای بین دانشمندان و نظریهاز راه انتقال جوابها، و نه پرسشها انجام می

توانند طرح دهند، نه پرسشهای متفاوتی که میان، بر سر پاسخهایی است که به پرسشهایی مشترک میفیلسوف

 کنند؟ 
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به گپ و  ییاذکا زیدکتر پرو زمیرا با دوست فرزانه و استاد عز یبخت را داشتم که ساعات نیامروز، ا

 شوم. میاز آنچه که گذشت را با دوستانم سه یبخش دمیگفت بگذرانم، و سزاوار د

را  اش«یراز میحک»آنان که کتاب  ژهیو به و شناسندیاز عوام م شیرا خواص ب ییاذکا دکتر

 سینوشیپ ییاستاد اذکا شیپ یاذعان دارند. مدت اشنشیو عمق ب اشییدانا ریچشمگ یرهیاند، به داخوانده

خوانده بودند و  لطفاست را از سر  فلسفه خیاز تار امیکه جلد دوم بازخوان ،«یونیخرد ا خیتار»کتاب 

 شانیاز ا یامقدمه وریدگرگون شده بود و قرار است چاپ کتاب به ز شانیفصول با نظر ا یبرخ یسازمانده

کهن  لسوفانیموضوع  و ف نیگرد محورِ هم مانیگفتگو ینبود که بخش عمده بیهم آراسته شود. پس غر

 یکه به تازگ شاندگانیروزگار و د یهامتیالاز نام شانیبه تنگدل دیچرخش کند. اما بعد بحث کش یونانی

 اند. نو و نوشتن باز مانده یکه از خواندن کتابها نیاز ا شانیرنجور شده است و ناراحت

 میبده یبیترت ارانیاش است را ضبط کند، بلکه با کردم هر آنچه خواهانِ ثبت شنهادیبود که پ نجایا

است.  یماندن ادیو به  یخواندن شکیو مقصود ذکر خاطراتشان بود که ب م،یکن نشیتدو یو به صورت متن

 یکه چون نقش اجتماع گفتندیدنبال شد. م شانیهاکردن یکار با شانه خال نیاصرار من بر ضرورت انجام ا

کردن و  فیتعر یبرا یادیز زیاند، چشان گذراندهعمر را کنج کتابخانه شتریاند و بنکرده فایا یابرجسته

که در  یاز کسان یاهیبه ظاهر حاش یتهایروا نیکه اتفاقا هم گفتمیدرخورِ ثبت ندارند. من اما، م یخاطرات

که  دهندیبه دست مورخان م ییهابرخوردارند و داده یشتریب تینیعاز  اند،ستهینگریبه رخدادها م یکنار

مانند دکتر  یاز جنس آنچه کسان یهم بماند که دانش و خرد نی. اشودینم افتی شانیبرا یرینظ گرید ییجا

آموزنده، و  یاز گذر روزگار را به درک یشخص افتیپشتوانه است تا در نیاند، خود برتراندوخته ییاذکا
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انکار  شانیاز ما اصرار بود و از ا تیبدل کند. القصه در نها یخیتار یاماجرا را به داده نیاز ا یشخص تِیروا

 نرفت که نرفت! شیما پ شنهادیو پ

که ثبت خاطرات  خواهمیم ارانیگفتگو آن است که از دوستان و  نیگذاشتن ا انیدر م لیدل اما

و  انددهیکنند تا آنچه را د یاریرا دست دگانیدو جهان کسوتانشیو استادان و پ رندیبگ یرا جد یشخص

 نیارزشمندتر ،یاهیشو گاه حا ،یپراکنده، شخص یتهایروا نیماندگار بدل سازند. هم یبه متن اند،افتهیدر

است که در همدان و  یارانیسخنم با  یروزگار ما خواهد بود. به خصوص رو خیتار یسیبازنو یهیدستما

مورد به  نیکه در ا یابا وجود مقاومت فروتنانه ز،ین یگرام ییخانه دارند، بلکه از دکتر اذکا رانشهریغرب ا

 یشاوریپ بیاد تیب یبه واقع تجل ،یمانند و فیشر یردانچرا که م م،یداشته باش ییگزارشها دهند،یخرج م

 است که: 

 ...   یااست بنشسته در گوشه یجهان  یاز دانش برد توشه وهر آنک
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2۵/10/1302چهارشنبه   

 سرخم

 

  آژنگ بر زمانم، من آن نماد سرخم   من آن تراشِ آتش، وآن رقصِ شاد سرخم 

 نی کوزه نی سفالم، یاقوتِ شاد سرخم   ترکیبی از خروشم کز آب و خاک رسته

 کشد به هر نای چون رعد، بادِ سرخم هو می   خون در رگم سماعی چون قصه ساز کرده

 سطرِ عقیق هستی بر کوه یادِ سرخم   رسمم بر آسمان بمانَدهمچون حماسه 

 زادِ سرخمآسا، آشوبرودی گدازه   آتشفشانی آغوش بر جنبشم گشوده

 میراث فرخ پارس، از آن نژاد سرخم   جمشید را و جامش در سینه پاس دارم

 

  



208 
 

28/10/1392شنبه   

 ی روش علمیگوشزدی درباره

در زبانهای اروپایی از بُنی یونانی  است که methodنامیدم، همان میعلمی « روش»آنچه که ما امروز 

دهد و به درستی در اوایل قرن چهاردهم خورشیدی در پارسی به گرفته شده و مسیر و راه و سلوک معنی می

ی علمِ شناسی کهن و سنتی ایرانی یا اروپایی، و چه در فلسفهروش ترجمه شده است. روش چه در شناخت

ها و سازماندهی کند که گردآوری دادهمند و رویکردی عملیاتی داللت میای نظام کنونی، بر شیوهروزآمدِ

دانایی و بازنمایی دقیق و علمی یک موضوع را آماج ساخته است. به این ترتیب، روش، امری است وابسته 

آن علم مشخص شده توان از جزئیات و دقایق روشِ علمی سخن گفت، بی آن که موضوع به موضوع و نمی

 باشد. 

شود، دستاورد دیدگاه لوله این وبای بالخیزِ تفکیکِ روش از موضوع، که گاه در متون علمی دیده می

ی قرن ی قرن نوزدهم تا نیمهی نیمهنگرِ سه نسل از دانشمندان تجربی است که در فاصلهتفنگی و جزئی

ید دانایی اشتغال داشتند. تخصصی شدن دانشها .م( به تول1970تا  1850بیستم )به طور خاص از حدود 

شناسی علمی است که در های متفاوت علم از هم، پیامدِ الگویی خاص از شفاف شدن روشو جدایی شاخه

های جدید بود و تا حدودی آوریی فناین دوران رخ نمود. این الگوی تاریخی، پیامد مستقیمِ رشد شتابنده

کاست. به مهارت فنی و عملی برای برآورده کردنِ نیازهای فنی فرو می شناخت عینی و فراگیر علمی را

دستاورد فنی این رویکرد، البته درخشان بود. در صد سالِ یاد شده، از میکروسکپ و واکسن و پالستیک 

جهان ما را یکسره دگرگون ساختند. موج گرفته تا رایانه و رادیو و تلویزیون و تلفن اختراع شدند و زیست
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ی علمی را گیر توسعههای جدید در این صد سال چندان توفنده بود که مسیر متین و معموال کنارهآوریفن

 ای فرعی از مهارتهای فنی جزءانگار تحویل کرد. شناسی علمی را به شعبهنیز در خود غرقه ساخت و روش

 دوران تدوین و ی مربوط به پرداختنِ تجربی به موضوعهای خاص، در اینهای ویژهشناسیروش

محورانه در شد. یعنی در این دوران بود که مثال روشِ آزمایشگاهی، محاسباتی و چشمصورتبندی می

ای شناسی تثبیت شد و ماهیتی هنجارین یافت و در مقابل در روانشناسی روشهای آماری و پرسشنامهزیست

مانند مغزِ انسان، صرفا به خاطر روشهای باب شد و به این ترتیب موضوعی یکتا مثل آگاهی، یا چیزی یگانه 

ی تخصصی واگرا صورتبندی و در هریک به شکلی خاص و یکسونگرانه رمزگذاری متفاوت، در دو رشته

گرایی خام و انگارانه بود و عقلشد که کمابیش مثبتی علمی پشتیبانی میشد. اینها همه به کمک فلسفه

 کرد.نظام شناختی آدمی تحمیل می ای را به کلیتبینانهمداری سادهریاضی

یج از دنیای انگیز ماجرا آن است که این توهمِ مقطعی پس از گذرِ عصر یاد شده به تدری غمجنبه

صنعتی و پساصنعتی رخت بربست، و تنها در سرزمینهایی مانند ایران است که با جان سختی تمام، در غیابِ 

ید علم، به بقای خود ادامه داده است. حقیقت آن است که محکهایی عینی و فشارهایی اجتماعی برای تول

های های بدفهمیهای گوناگون دانش در روش با هم تفاوت دارند، نه در موضوع؛ و این یکی از خاستگاهشاخه

 دار در نگاه علمی دانشجویان و حتا استادان است. های ریشهعجیب و غریب و کاستی

بریم، خوشبختانه از این عصرِ زریِن شاخه شاخه شدنِ علوم میدورانی که امروز ما در آن به سر 

های متفاوتِ تحلیل یک موضوع، توجهی به سویهانگاری کلیت و بیفاصله دارد و ریزبینیِ افراطی و نادیده

دارش بودند، ترکیب ها طلیعهای که رایانهای داده، و ابزارهای پردازشی تازهرشتهجای خود را به نگاه میان

ی ما، یک موضوع را باید از های گوناگونِ مربوط به یک موضوع را ممکن ساخته است. در زمانهکردن داده

 ی تخصصیِ همسایه فهم کرد. ، و بنابراین در ترکیبِ چند رشته«چند روش»
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ی کوشند به قیمت از دست دادنِ بینشی عمیق و روزآمد دربارهتالشِ برخی از دانشجویان و استادانی که می

یک موضوع، در درونِ حد و مرزهای یک علمِ تخصصی خاص باقی بمانند، به سادگی نشانگر آن است که 

 اند. ماهیت خودِ علم را درست در نیافته

شناسی خاص نیست، که به پیچیدگی و چندسویگی تولید علم به معنای وفاداری به فالن روش 

شناسی تنها یکی از راههای نگریستن به آن را فراهم وشگردد، که آن ری موضوعی باز میشناخت ما درباره

 –آورد. رویکرد سیستمی، و ابزارهای تحلیلی و مدلسازی جدیدی که بیست سالی است در علوم تجربی می

رفت از این عارضه است. شاید به کمک این رواج یافته، مسیری برای برون -و با شدتی کمتر در علوم انسانی

هایی گرد و غبار گرفته و تنگ و تاریک، های تو در تویِ قدیمی عبور کرد. کوچهشاهراه، بتوان از آن کوچه

 ی دنیای دانش باقی مانده است. ای ویرانه و متروک تنها در حاشیهکه دیر زمانی است همچون عتیقه
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1/11/1392سه شنبه   

 یلواشکا»و  کردیم غیرا تبل شیهابوده باشد که با آن آهنگ خاص لواشک یهمان پسر جوان دیشا

که در مترو  میگویکه انگار دهان خودش آب افتاده است. همان را م گفتیم یرا با لحن« ترش و خوشمزه

چرا که ناگهان  نوشتم،را « فروشدست لسوفانیف یانجمن مخف»داستان کوتاه  دارشیو با الهام از د اش،دمید

که چه بسا که از  ییدارد. محتوا یفلسف ییمحتوا ،یو به شکل ،یدر سطح ز،یکه گفتمان او ن افتمیدر

 و مؤثرتر باشد. تریواقع انیما دانشگاه یهاییدرازگو

ها، از دور به کوپه دنیکه قبل از رس یخوش سر و زبان انسالیبود، همان مرد م یکیهم آن  دیشا

رسا و  یی. با صداکردیو بساطش را پهن م آمدیو بعد م« !امیحواستون باشه که من دارم م ونیآقا» گفتیم

 . فروختیو خوب هم م زدیحرف م رینظیب یبالغت

را پشت سر گذاشته و از سرِ  یبود که معلوم بود روزگار بهتر یبیموقر و نج رمردیآن پ دیشا ای

را  شیشمرده جنسها یکه با کلمات میگوی. همان را مفروشدیو نخ دندان م تراششیر غیاست که ت یناچار

بوده و حاال  یمثل خودم معلم یروز دی. شانیو شرمگ زدیاما آهسته حرف م وا،یروان و ش کرد،یم غیتبل

 . نندیوضع او را بب نیکه شاگردانش در ا کشدیخجالت م

بود؟ آن مرد  لسوفیفروشِ فخود را کشت؟ آن پسر لواشک شیپ یشان بود که ساعتکدام دانمینم 

چندان پررنگ است و  ادمیدر  شانیبا ا امینیهمنش ن؟یشرمگ یآموزگارآسا رمردیآن پ ایبود؟  بیخط گرِیباز

 من بودم؟  دیکه شا کنمیکه گاه شک م ر،یگخبرها چنان نفس یتوال

 میادهیکه آفر یبه جهنم مینگاه کن یاقهیدق یو برا میرا کنار بزن میچسبانیو آن م نیکه به ا ییبرچسبها

 یدیرا گرفته بودند و از سر ناام شیکه جنسها یکه آن دستفروش نیبه ا می. بنگرمیسوزیاش آسوده مو در دل
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سوزان سقوط  یبودند و از ساختمان شوارد یسرِ کار لیکه روز تعط یمترو انداخت، و آن زنان یخود را جلو

 مان بودند. شان، تک تکتک تک شوند،یشماتت هم م شناسفهیکردند و حاال توسط مسئوالن وظ

کردن آن  لی. تبدشودیها بدل مبرخاسته از من یگاه به رنج زد،یخیبر م هایگریکه از رنجِ د یرنج

و  یستیاز مرگ و ن یهیدشوار است و من هم قصد ندارم با دستما یها کارو گنجاندنش در کلمات و واژه

و  ماند،ینم یکلمات باق جز یپناهگاه یکنم. هرچند گاه ییسرارا فرا گرفته، خطابه مانرامونیکه پ یدرد

 یمان کنده شود، ولرخ داد، از دلِ آزرده نیخشم و رنجِ آنچه رخ داد و سهمگ دیکه شا نیهم، به ا زین یدیام

 بماند... ادمانیبه  یقفس زبان نیهمچنان ا
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 انددیدن ندیده، نشنیدن شنیده  اندهای تو و من را شنیدهیاران فسانه

 )بیدل(اند زآن بت که نام او ز برهمن شنیده  رسدی حضور به دوران چه میجز شبهه

 آباد، تهران: ی یوسفنود سال پیش، محله

الدوله مشکات، پدرم انوشیروان در خردسالی، عمویم ام پوران خانم، مادربزرگم زینتچپ: عمهاز راست به 

 ی سمت چپ(در لباس نظامی )گوشه کیان
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 ی این عکس:شناسانه دربارهی جامعهچند نکته

ر این تاریخ فن عکاسی در تهران آنقدر رواج داشته که در برداشته شده، د 1304عکس در حدود  (1

گرفته است. حالت افراد حاضر در عکس طبیعی و عادی اش عکس میخانه مردی از اعضای خانواده

ای غریب اند. یعنی دوربین اُبژهاست و معلوم است در برابر دوربین دست و پای خود را گم نکرده

 وده است.و ناآشنا نب

ی فرهنگی آن دوران تعلق دارد. اما با این وجود جالب است که ی نخبهای از طبقهعکس به خانواده (2

بیش از یک دهه قبل از قانون کشف حجاب، زنها در آن حجاب ندارند. کاله قزاقی سر عمویم کیان 

 دهد که کاله پهلوی هم هنوز مد نشده است.نشان می

کنند و این احتماال به خاطر آن بوده که عکاس )پدربزرگم( به گاه میپوران و کیان به دوربین ن (3

حاضران این طور گفته، اما جالب این که مادربزرگم و پدرم دارند به جایی در کنار دوربین نگاه 

 کنند. فکر کنم آنجا، پدربزرگم باشد!می
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9/11/1392چهارشنبه   

برخی از غزلهای حافظ دارم را بنویسم، و چون با یک زمانی در فکر بودم که شرح و تفسیری که از 

تفاق به شکلی و خوانش مرسوم خیلی تفاوت داشت چشم پوشیدم. حاال انگار دارد همین ا برداشت جا افتاده

 دهد. این شما و این هم سومین تضمین از غزل حافظ شیراز:آوازی با پیرِ شیراز رخ میدیگر در جریان هم

 

 ی آشوب قدم بنهادم که به هنگامه  دست سراسر دادممن در آن روز دل از 

 ست که من در هنرش استادمجنگ، فنی   کوسِ طغیان زدم و قیدِ دغل بگشادم

 «و از هردو جهان آزادم مهرمی بنده  شادمی خود دلگویم و از گفتهفاش می»

 

 اغ حکمتِ ننگ که از واهمه افروخت چر  گر بود و دروغ بغِ باغایزدی وسوسه 

 ی عقل است و همه شورِ سراغحرمت میوه    آدمیت گُهرم بود نه تیمار و فراغ

 «که در این دامگه حادثه چون افتادم  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق»

 

 باغ جنت اگر این میوه در آن نیست چه سود؟  خارج از طرزِ خِرد هیچ نشایست ستود

 آنچه کم شد ز اطاعت به حکایت افزود  شکن از عقل گشودی زلف بتان، بت حلقه

 «آدم آورد در این دیر خراب آبادم  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود»

 شاد از خلعت فواره و از منصبِ حوض  ماهیان سوخته در شوق دروغِ تب حوض

 ظلمتی تنگ کمین کرده به قعر شبِ حوض  وهمِ آزادی دریاست خطِ مکتب حوض
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 «به هوای سر کوی تو برفت از یادم یی حور و لب حوضی طوبی و دلجوسایه »

 

 چشم، آن محفل رخسار، چرا خیره به موست؟   بندگان مغز رها کرده و جویند ز پوست

 مهر بود آن هنری کز گُهرش مرد نکوست آنچه در خویش نهان مانده، همانست که اوست

 «نداد استادمچه کنم حرف دگر یاد   نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست»

 

 آتشِ مهر چنین آرشی از شور گداخت این همه خال و خط نغز که بر آینه ساخت؟

 جبر تا قاعده افتاد همه قافیه باخت  دست تقدیر اگرچند بسی پرده نواخت

 «یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم؟  کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت»

 

 ی عشقخانه مهرِ فرخنده شده مسخ به غم  ی عشق؟ دل کجا بود و کجا هیبت دیوانه

 ی عشقمرغ غافل به قفس چید سپس دانه ی عشق مهرِ شادان شد و بر جاش شد افسانه

  «هر دم آمد غمی از نو به مبارکبادم  ی عشقتا شدم حلقه به گوشِ در میخانه »

 

 دوش در گوش، بغ این گفته و جز این  رامش بندگی باغ نه نیکو، نه رواست

 جاست: بی

 پس دگر عار از این فن فرهمند چراست؟  برپاست« دیدن»ی جوشش قلب ز آیینه

 «ی مردم دادم؟ که چرا دل به جگرگوشه  خورد خون دلم مردمک دیده، سزاستمی»
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 طاعت دیو مکن، مویه نما طرد و سرشک  عشق، آبستنِ آز است و خروشیدن رشک

 رد صَفراست، که رنجش ببُرید آب زرشکد  جست پزشک هستی پیر شد آلوده و می

 «ورنه این سیل دمادم بکَند بنیادم ی حافظ به سر زلف ز اشک پاک کن چهره»

 1392بهمن 
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13/11/1392یکشنبه   

 

آفرین است؟ چرا سادگی را این قدر مهم قلمداد راستی چرا پیچیدگی این قدر برای ما مهم و مسئله

مثال بیماری بدنِ جاندار، یا تثبیت رفتارهای تکراری –شدنِ سیستمی پیچیده  کنیم؟ در شرایطی که سادهنمی

ی خودِ سادگی دربارهبرایمان موضوعِ کنجکاوی و پژوهش است، چرا  -های سطحی در افرادو اندیشه

ی سادگی بیندیشیم، شاید به جای تاریخ کنند؟ شاید وقتش رسیده باشد که به یک نظریهپردازی نمینظریه

 تکامل پیچیدگی، به یک تاریخِ تناقص سادگی برسیم!

  



219 
 

13/11/1392یکشنبه   

 

 چندچند وقتی به این فکر کرده بودم که داستانکهایی بنویسم با دو شاخص: یکی این که فقط از 

 اش:البداهه نوشته شوند. اینک اولین نمونهسطر تشکیل شده باشند، دوم این که فی

به شاهزاده نگاه کرد و با کمی افسوس گفت: لطف داری واقعا... اما حیف که این کفش بلورین زیبا 

 خوره...پای من نمیبه 

 

خالصه، آقایی که شما باشی! این بابا یاکوب بن هیتلر، خیلی شاکی شد. پدرش یوزفِ دباغ هم 

همینجوری بود، عصبی و تندخو. یادت هست که؟ سر دعوا با خاخام اسمشو عوض کرده بود گذاشته بود 

طرف خیلی دمغ شد. با همه قهر  بروئر! خالصه، وقتی عموی ما به این یاکوب هیتلر دخترشو نداد،شینگل

کرد. حاال خان عمو نگران شده که نکند برود چغلی اهالی را کرد و از ده رفت به سمت وین. تهدید هم می

 مان را زیاد بکند...بکند و اعلیحضرت امپراتور که خدا نگهش دارد، مالیات دهکده
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17/11/1392پنج شنبه   

 

 

 راه درازى به پیش، خسته و لنگان گرفت   پیرزنى صبحگاه، راه خیابان گرفت

 بعد کمى پول داد، بعد کمى نان گرفت  جاى، زمانى دراز، در صف دکان گرفت 

  

 هاى، دریغ و دریغ، عمر چه شد حاصلش؟  در ره برگشت، زال، گفت چنین در دلش: 

 نمود، مقصد وى، منزلشدور بسى مى   مرگ کند کاملش ،زندگى ناقصم 

  

 بود نوزادکودک و ، سالهفتاد به یش پ  چابک و هم شاد بوداین بدن پیر نیز،  

 ی هفتاد بودفارغ از این پیری و قصه   دلبر و آباد بودگاهِ جوانى طناز،  

  

 بازى بسیار کرد، وقت ببازید وى   در گذر کودکیش، نیک ببالید وى 

 یا که دخت، نیز بزایید وىچند پسر  چونکه جوان بود، کرد، هرچه که خواهید، وى 

  

 چون که به مقصد رساند، پیرزنک بار خود  دخت و پسر رفته بعد، هرکه پى کار خود 

 گشته اسیر زمان، با غم بسیار خود   مادر تنهایشان، با تن بیمار خود 

  

 موى سیه گشت زال، دست بخشکید هم  پشت خدنگش خمید، پاى بلنگید هم 

 پیرزن از آن شکست، گرچه که جنگید هم  ر خروشید همدیوِ زمان حمله کرد، عم 
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 رحم نیز، هست فقط این زماندلبر بى عمر چنین است، دوست، نیست گریزى از آن 

 کوششى و جنبشى، تا که سپاریم جان  ى آسمانحاصل این زندگیست، تجربه 

  

 سرهچابک و چاالک تاخت میمنه بر می  نیست گریزى ز عمر، نیست به تیرش زره 

 هیچ نماند به جا، هیچ مگر خاطره  باز ز انگشت اوست، هر گره و هر گره
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19/11/1392شنبه   

 و قاتلوهم حتی التکون فتنه

رساند که تصادم و تقارن ی ملت همیشه در صحنه و جماعت عام خلق انقالبی میبه اطالع قاطبه

بهمن به خیر گذشته و کارگاه نامبرده  22اهلل یومی کارگاه کرند این هفته با سالروز میمون و مبارک جلسه

برد. فلذا رغم این تصادف شدید زنده مانده و به خاطر دعاهای خیر مردم در سالمت کامل به سر میعلی

های جاسوسی، اجرای میهنان گرامی در حین اجرای مراسم سیاسی عبادیِ پرشورِ راهپیمایی، تسخیر النههم

توانند در نشست کارگاه مدیریت بازی، پایکوبی، تحجر، ترقص، و تمارض میتشمانور، حرکات موزون، آ

 زمان هم طبق قرار قبلی شرکت کنند و از قواید دنیوی و اخروی آن برخوردار گردند.

 و من اهلل توفیق  

هجری قمری 143۵الثانی اول ربیع  

 طهران
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21/11/1392دوشنبه   

 

 ی مردمان داوری اخالقی دارم.دربارهکنم که اعتراف نخست: اعتراف می

 

گیری ارزشی کرد، ی دیگران موضعاین روزها به خصوص، این فکر رواج زیادی دارد که نباید درباره

هایی از این قبیل را زیاد بر در و دیوار کس را به همان شکلی که هست پذیرفت. جملهو باید اصوال همه

تا وقتی قدم به قدم »، «ی من نظری داشته باشیتوانی دربارهنداری، نمیهای مرا چون تو تجربه»خوانیم: می

و شعارهایی از این دست، که اصوال امکان داوری اخالقی « ای، نباید راه مرا خطا بدانیمسیر مرا طی نکرده

 کنند.کنند، و یا حتا آن را امری ناشایست و غیراخالقی قلمداد میی دیگری را نفی میدرباره

مان است که اخالق را ابتدا به ایدئولوژی دستاورد سی سال تبلیغات نظام شکوهمند سیاسیاین 

ی عوامانه و در نهایت به ریاکاری نمایان و تنفربرانگیز بدل ساخت. در این مایهسیاسی و بعد به شعارهای بی

ی دیگران از این که درباره ی من قضاوت کنند، کم کم به هراسی بیمار، هراس از این که دیگران دربارهزمینه

ی داوری اخالقی است که به مثابه شکلی غایی قضاوت کنم بدل گشته، و در نتیجه پرهیز از ورود به عرصه

 از رعایت اخالق اعتبار یافته است. 

ریاکارانه، «ِ همه حق دارند»به نظرم تعلیق حکم اخالقی نه ممکن است و نه مطلوب. این پایبندی به 

ای را به سادگی به جای اصولی سنجیده و نقدپذیر برای ارزیابی کردارها ه منافع شخصی لحظههمان است ک

خواهند بکنند. مستقل از این که در کنم همه حق داشته باشند که هر غلطی مینشاند. من اصال فکر نمیمی

اش، در روغ گفتنزده، یا این که چقدر بد تربیت شده، هیچ کس در ددوران کودکی چقدر بابایش کتک می
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ندارد. به « حق»اش به مردمان دلیلبی اش، و در آسیب رساندناش، در بدخواهیاش، در خیانتجنایت کردن

توزی با مهربانی و سخاوت و بلندنظری برابر نیست. دومی حق است، اولی هیچ عنوان حسد و آزمندی و کین

 حق نیست!

مخالفم. و در ضمن « پنداریحقهمه»که یکسره با این رویکردِ کنم با این اوصاف باید خدمتتان اعتراف می

کنم که آن روی سکه هم به نظرم به همین اندازه و بلکه بیشتر نادرست و می -و چه بسا افتخار!–اعتراف 

ی آغشته با ریا و سودجویی، با آن خوب/بد پنداشتنهای های متشرعانهغیراخالقی است. یعنی با آن قضاوت

با شدتی -ی برخاسته از نهادهای سیاسی هم و با آن صدور حکمِ ابلهانه« آقا»ی مبتنی بر نص فالن هنااندیشید

 دانم.ی مناسبی برای ابتال به آن بیماری نخست نمیمخالفم. اما این بیماری اخیر را بهانه -بیشتر

بنابراین نامنصفانه  به نظرم چیزی هست به نام قضاوت، که اظهار نظر هنجارین، نسنجیده، نامستدل، و

ی دیگری و کردارهای دیگری است. قضاوت صدور حکمی اخالقی است که از دستگاهی خودآگاه و درباره

گاهش باورهای عمومی، عادتهای معتاد، تقلید از انتخاب شده از اصول اخالقی بر نخاسته باشد، و تکیه

یا سیاسی باشد. قضاوت چیزی است که حرکات جمعی و یا بدتر از همه، سرسپردگی به نهادی اعتقادی 

ی ریاکاری مذهبی و شعارزدگیِ ایدئولوژیک و سنت رایجِ شود و داربستی است که شالودهفراوان دیده می

ی این پرهیز از داوری فراوان ام، کسانی که دربارهشود. تا جایی که من دیدهزنی و بدگویی محسوب میزیرآب

اند، به قدر بقیه در ی سلوک دیگران دست یافتهبه تعلیقی تام و تمام درباره کننددهند و وانمود میشعار می

 کنند. اند و درست مثل مابقی خلق، قضاوتهای پیاپیِ هنجارین را بازتولید میاین مرض سهیم

شناسم که در مقابل قضاوت که به نظرم امری غیراخالقی و غیرعقالنی است، کردار دیگری را می

هایی داوری. داوری وارسی محتوای اخالقی کردار دیگری است، و ارزیابی آن بر مبنای مالکعبارت است از 

پذیر و نقد شدنی، و در نهایت رسیدن به حکمی اخالقی و در نتیجه موضعی شفاف. داوری روشن و رسیدگی
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ی داوری را الودهخیزد. شامری منسجم است که از یک مرکزِ شناسنده، انتخابگر و کنشگرِ درهم پیوسته بر می

و « دیگری»اند، مستقل از این که نظر انتخاب شده« من»دهند که توسط اصولی خودآگاه و معلوم تشکیل می

 اش چه باشد.درباره« دیگران»

کنم که کنم که دستگاه اخالقی استوار و مستحکمی برای داوری دارم و هیچ پروا نمیاعتراف می

لب ام، چرا که این رقبا اغهای دیگری است که دیدهتر و کارآمدتر از دستگاهبگویم به نظرم دقیقتر و عقالنی

کنم که بر مبنای این دستگاه اخالقی و بر اساس چهار متغیر مرکزیِ اند. اعتراف میبه تراوش قضاوت مشغول

ش و دیگران ی کردار خویاستنتاج شده در آن )قلبم: قدرت، لذت، بقا، و معنای برخاسته از کردارها( درباره

کنم که معموال دهم. اعتراف میکنم، و این کار را خیلی روشن و شفاف و صریح هم انجام میداوری می

من اگر نیکم اگر »گذارم، چون به کنم و کارهای دیگران را به خودشان وا میام را اعالم نمیی داورینتیجه

دانم. ها می«من»دیدنِ « اگر نیکم اگر بد»را تالیِ « ودنخود را ب»اعتقاد دارم. اما این « بد، تو برو خود را باش

طرفانه و منصفانه رفتار شان بیتوان کردارهای دیگران را تاب آورد و در قبالکنم فقط وقتی مییعنی فکر می

گیری شفاف و کرد و ایشان را به خودشان وا نهاد، که داوری اخالقی روشنی در کار باشد. تنها وقتی موضع

توانم جای دقیق ی نیک و بد بر هستی گشوده باشم، میای دربارهی دیگری داشته باشم، و جبههدرباره روشنی

ی کردار درست و اخالقی نسبت به وی به شکلی دیگری را در این دستگاه مختصات تشخیص دهم، و درباره

 گیری کنم. سنجیده و درست نتیجه

را تغییر دهد، و بر این اعتقادم « من»باید و شاید که  پیش و بیش از هرچیز« من»سخت باور دارم که 

اوست تا خود خویشتن را تغییر دهد. از این روست که « منِ »، یاری رساندن به «دیگری»که راه تغییر دادنِ 

گیری خاصی ندارم و با همه به شکلی متقارن و نرمخویانه شاید از بیرون، اینطور به نظر برسد که موضع

خیزد و تعارضی با اصل ی همگان دارم، از این باور بر می. این نرمخویی و پذیرشی که دربارهکنمبرخورد می
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کنم داوریِ درست به اعالم جهاد برای تغییر دادنِ زورکی دیگری منتهی داوری اخالقی ندارد. یعنی فکر نمی

اش در ی و جنباندنگیری و تالش برای دگرگون ساختنِ دیگرگیری و جبههشک به موضعشود. هرچند بی

راستای محور نیکی خواهد انجامید. اما این تالشی است نرمخویانه و همدالنه و روادارانه. از این رو، اعتراف 

ی تک تک کردارهایی که شناسم، و دربارهشناسم در حدی که میی آدمهایی که میی همهکنم که دربارهمی

ای شود و در ابعاد کالن جبههم، که به موضعی رفتاری ختم میهایی داربینم، داوریبینم، در حدی که میمی

کنم، معموال بر مبنایش گیری را معموال اعالم نمیکنم که این موضعدهد. اما اعتراف میاخالقی را نتیجه می

 کنم، و اصوال اصراری برای تغییر دادنِ دیگران ندارم، مگر آن که خودشان در اینفشاری به دیگری وارد نمی

 ای بطلبند یا خواستی و استعدادی بروز دهند. زمینه یاری

کند، کنم که به دوقطبی اخالقی روشن و بنیادینی باور دارم که بد و نیک را از هم جدا میاعتراف می

سازد. اما تمایز این ی قدرت/لذت/معنا/بقا را از هم جدا میو به این ترتیب کردارهای افزاینده یا کاهنده

کنم انگار. اعتراف میدانم، نه استعالیی و قیاسی و مطلقالقی را تجربی و آزمودنی و استقرایی میدوقطبی اخ

شان داوری شان با هم، دربارهکه بر اساس محتوای قلبمِ نهفته درکردارهای مردمان، و الگوهای بازی کردن

ام و سرسختانه ی بر هستی گشودهای اخالقکنم که جبههکنم. اعتراف میکنم، و سختگیرانه هم داوری میمی

کنم که تک تک کردارهای خود و دیگران را نیز کوشم تا در قطبی که نیک است استقرار یابم. اعتراف میمی

کنم که موضعی یابم. بنابراین اعتراف میاش به ارزیابی اخالقی دست میکنم و دربارهدر همین بستر وارسی می

 ی کردارهایشان.شناسم، و همهی آدمهایی که میی همهبارهدارم روشن و صریح و استوار، در
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22/11/1392سه شنبه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آن پنج سرباز ایرانی که ی خاطرم حک شده است، تصویر ناراحت کنندهاین روزها گویی بر پرده

ها در چیست؟ شاید ظاهر دانم تفاوت این تصویر با قبلیاند. نمیالعدل به گروگان گرفته شدهجیشبه دست 

اند. بی آن که از هراس رشید و حالت سرفراز و دلیری باشد که یک دو تایشان جلوی دوربین به خود گرفته

 هایشان باشد.و حقارت اسیران نشانی در چهره

اند، از آن پانزده تنِ دیگر عکسی انزده نفر دیگر گروگان گرفته شدهپنج نفرند و برای آزاد ساختن پ

ام، اما چه بسا که آنان نیز به همین شکل دلیر و رشید باشند. آنچه که هست، هر بیست و نشانی جایی ندیده

بندی و توان حدس زد که به تصادف در توِر طبقهاند، و میاند، به احتمال زیاد هر بیست تن بیگناهتن ایرانی
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اند، شان، پنج آدماند. آن پنج تن که دیدماند و سرنوشتی چنین شوم یافتهرمزگذاری قدرتِ سیاسی اسیر شده

ی خاص ی بودن، و پنج شیوهپنج مسیر منحصر به فردِ رشد و بالیدن و خودآگاه شدن، پنج جورِ متمایز و ویژه

اند. مستقل از این که به چه گناهی تنِ دیگر نیز چنین زدهبرای ایرانی بودن؛ یعنی پنج زیست جهان یکتا. آن پان

 دستگیر شده باشند. 

هایی ایرانی هستند، همچون ما، که دست بر قضا و به خاطر «من»به احتمال زیاد، این بیست تن، 

ناگهان زاده شدن در فالن طایفه، اعزام شدن به بهمان پادگان و چیزهایی شبیه به این، –تصادفهایی خرد و ریز 

اش تعصب ای که معلوم نیست خودشان چقدر با آن موافقت با دربارهاند. طبقهای خاص یافتهخود را در طبقه

خوار نظام. ی جیرهاند، و پنج تن سرباز شیعهجو شدهداشته باشند. چنین است که پانزده تن بلوچِ سنیِ ستیزه

های سازد تا چرخ دندهی سیاسی برمیلطهیعنی برچسبهایی پوک و پوچ و تهی که چرخ گوشت عظیم س

 اش را با آن روغنکاری کند.خونین

اند، کارگزاران نادان و اند و اینان که پنج سرباز را گروگان گرفتهکرده آنان که پانزده بلوچ را زندانی

ی این ماشین دهشتناک هستند. تالش برای حفظ قدرتی که نیست، در قالب حماقت چشم و گوش بسته

دیگر را رقم «  ِبیست تن»انگیزِ این بیست تن و صدها هزار کند و این همان است که سرنوشت غمجلی میت

کند دولتی که با چنین وضعیتی روبرو شده، آن پانزده نفر را در یک دادگاه زند. منطقِ عقل حکم میمی

تشکیل شود، اجازه دهد نشستهای ای واقعا منصف ی باز و شفاف محاکمه کند. اجازه دهد هیئت منصفهعادالنه

جهتگیری پیدا کنند، و اجازه دهد این پانزده تن از خود دفاع کنند و ای آزاد و بیدادگاه پوشش خبری رسانه

حرفشان را بزنند. اگر واقعا آن پانزده تن جاسوس و تروریست و جنایتکار باشند، به این ترتیب نمایان خواهد 

 شود. چرخد و این گروگانگیری با شکست روبرو میت میشد و افکار عمومی به سود دول
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ی قضایی مسلح کند، از سویی بدان خاطر که اصوال به ساز و کارهای عادالنهاما دولت چنین نمی

بدان دلیل که آن  -شاید–نیست، و درک و فهمی از مفهوم دادگری در معنای روزآمدش ندارد. از سوی دیگر 

نفر گناه چندانی ندارند، و اگر چنین عیان جلوی چشم مردم از خود دفاع کنند،  پانزده نفر هم مثل این پنج

بیت دولت بر شود آنچه نباید بشود. پس غیاب قدرتِ راستینی که از دادگری و مشروعیت و محبوآشکار می

گر را انجامد. احتماال در مقابل این گروگانگیری، دولت هم باز چند نفر بدبخت دیخیزد، به حماقت میمی

 زند.وطنان بلوچمان دامن میگیرد و کین و نفرتی افزونتر را در هممی

 -شاءاهلل که!ان–ماند و با این وجود از سوی دیگر، این گروهی که عقاید و نامشان به اعراب می

ه تن، این کردند و با وجود آزاد نشدنِ آن پانزدای صادر میایرانی هستند، اگر به منطق عقل مجهز بودند، بیانیه

کردند و با اعالم این که دست به خون ایرانیانی آشکارا بیگناه نخواهند آلود، محبوبیتی به پنج تن را رها می

آوردند. اما آنان نیز چنین نخواهند کرد. چون از قدرت نظامی و نفوذ اجتماعی و خرد واقعی دست می

محبوبیت و راستکاری ندارند. پس اینجا هم اند. و چون درک و فهمی درست از مفهوم دادگری و بهرهبی

 شود. شوربختانه احتماال این پنج تن را به ستم خواهند کشت.غیاب قدرت با حماقت جبران می

کند. دلیل این حماقتهای مکرر و خشونتهای پیاپی، آن است که ایران زمینِ امروز با منطق عقل کار نمی

ایِ اعراب جاهلیت همچنان نزد برخی از ت که از بافت قبیلهمنطقِ آن قوانین بدویِ جار و خونخواهی اس

میهنانمان به ارث باقی مانده است. این همان منطقی است که یگانگی و منحصر به فرد بودنِ انسانها را هم

هایی که محتوای کند. طبقهبندی میهایی با برچسبهای شیک و مجلسی ردهگیرد، و آنها را زیر طبقهنادیده می

 ایست: ما در برابر آنها.شان دو قطبی سادهعیواق

این داستان سر دراز دارد، این همان ماجرای قدیمی است که دعوای کافر و مسلمان، جنگ اسماعیلی 

و نعمتی را رقم زد، و ادامه یافت تا دعوای  باطنی و سنی پیرو خلیفه، کشمکش شیعه و سنی، حیدری
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تر: استقاللی زیانو در نهایت در کاریکاتوری کم« انشعابی»و « حزبی»مستضعف و طاغوتی، بورژوا و پرولتر، 

آید، و همین هاست که به کار بسیج نیروی انسانی و ابراز خشونت بر دیگری میو پرسپولیسی! این دوقطبی

 ی آدمیان و ارزش ذاتی تک تک شان، از پایه دروغ استاست که به خاطر نادیده انگاشتن ذات یکتا و پیچیده

 و آمیخته با بالهت.

 تا از بالهت خویش رها نشویم، از خویشتنی ابله رها نخواهیم شد...
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28/11/1392دوشنبه   

کنم. آخر چطور شما هایتان را نقش بر آب میی دسیسهروم. همهمن هرگز زیر بارِ این قضیه نمی

ی نامدارمان خط بزنید؟ آن هم منی که در ی قبیلهتواند خودتان را راضی کنید که اسم مرا به کل از سابقهمی

ولین بار سفید برفی را دیدم؟ تمام حوادث و ماجراها نقشی پررنگ و مهم داشتم؟ مگر من نبودم که برای ا

آمد. تازه، بعدش هم من بودم که آن شد و بالیی سرش میاصال چه بسا اگر من نبودم توی جنگل گم می

ی سیب سمی را پیدا کردم و فهمیدم چه پیغام سری را برای شاهزاده بردم. بازهم آخرش من بودم که ته مانده

معنا اید؟ آن هم با این خرافاتِ بیا از کل داستان حذف کردهبالیی سرش آمده. آن وقت به همین سادگی مر

ی ساده که عدد هفت شگون دارد، یک نفر را به کلی از درخشانترین ی تقدس عدد هفت؟ با همین بهانهدرباره

 شود؟ اید؟ پس وجدان و اخالق چه میمان حذف کردهبرگهای تاریخ

ی شما بلندتر کنید. چون قدِ من چند انگشت از بقیهمن حسودی میدانم، اصل قضیه آن است که شما به من که می

اید. اما واقعا گرفت. بله، برای همین است که در داستان اسمم را نیاوردهتان تحویل میاست و سفید برفی هم مرا بیشتر از بقیه

فهمند که قهرمان اصلی برند و میز پی میکنید. باالخره مردم به همه چیشود تاریخ را تحریف کرد؟ اشتباه میکنید میفکر می

تان افشاگری تان از یکدیگر هم دچار اشکال بود. من دربارهداستان من بودم، نه شماها که حتا سفید برفی در تشخیص دادن

 ی شماها را...ورزانهی غرضی تحریف شدهدهند، نه نسخهکنیم و خواهید دید که مردم داستان واقعی را ترجیح میمی

 « بایگانی اسناد حقوقی کوتولگان جنگل سیاه»ی هشتم، برگرفته از فصل سیزدهم ی کوتولهنامهبخشی از شکایت
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6/12/1392سه شنبه   

 نقدی بر رمزگذاری افراطی دانایی

ی چیزها و ای پیچیده و نظام یافته از باورهای نظری و راهبردهای عملیاتی دربارهدانش، پیکره

ی معتبر و کارآمدی از دانش، رخدادهاست، که در قالب نظامی نمادین رمزگذاری شده باشد. هر شاخه

کند، و برای ی میی خاصی از چیزها و رخدادها را با دقتی افزاینده رمزگذارسیستمی نمادین است که طبقه

ای از دهد. بر این مبنا، هر شاخهپذیر را پیشنهاد میشان راهبردهایی مستدل و آزمایشکنترلِ آنها و مدیریت

ای از رویکردهای عملی و مهارتهایی شناختی یا فنی تشکیل یافته، که در قالب کلیدواژگانی دانش از شبکه

این نظام رمزگذاری و دستیابی به مهارت برای استفاده از  تخصصی و دقیق صورتبندی شده باشند. چیرگی بر

آن نگرش فنی، به تمرین و آموزش و ممارست نیاز دارد، و این همان است که سلسله مراتب استاد و شاگردی 

 آورد. های متفاوتِ دانایی پدید میرا در حوزه

قالل کرد و رمزگانی تخصصی و از همان زمانِ آغازینی که دانایی از سایر بخشهای فرهنگ اعالم است

ی خود را پدید آورد، آن سلسله مراتبِ برخورداری از دانش هم پدیدار شد. سلسله مراتبی که در ابتدای ویژه

ی خود را به دست آورد و به یافت، و به تدریج بیان اجتماعیِ ویژهکار در قالب نظامهای کهانت سازمان می

ی تولید و تکثیر نظامهای دانایی را ها نمود یافت و نهادهای ویژهشگاهصورت مکتبها، محفلهای علمی، و دان

رقم زد. در این شکل بود که آن سلسله مراتبِ برخورداری از دانش و چیرگی بر مهارتهای علمی، به صورت 

از  ای کوچکتر و کمابیش بستهاش را در جامعهای از القاب و عناوین تبلور یافت و جایگاه دارندهزنجیره

 آوران مشخص ساخت. متخصصان یا فن
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کنند. قاعدتا جریان در جوامعی که تولید و توزیع دانایی را به شکلی طبیعی و سازمان یافته تجربه می

تولید و تدوین دانایی، و مسیرهای توزیع و تثبیت آن در دانشجویان و مشتاقان و طالبان علم، شکلی متعادل 

 ی خالقیتهای فردی به شکلیهای جسته و گریختهکند. به این ترتیب جرقهییابد و سیری تکاملی را طی ممی

کند و به تدریج ی سیستمِ مستقرِ دانایی پیوند برقرار میخورد و به شکلی سازگار با بدنهمند محک میروش

تدریج  شود. اعتبار برخاسته از این مشارکت در روند تولید دانایی، همگام با این روند بهدر آن جذب می

زند، و همین جریان به تدریج القاب و شود و نام و ننگ دانشمندان را در محفلهای علمی رقم میتثبیت می

ی سرزنده و شکوفا از نظر آورد. یک سیستم دانایی سالم در یک جامعهی افراد را نیز به بار میعناوین شایسته

ی تر شدنِ تدریجی جامعهی دانش و پیچیدهعلمی، با همین تعادل و گسترش یافتنِ تدریجی و پیوسته

 شود.دانشمندان مشخص می

ی نظامهای دانایی روبرو باشد، با اشکالی نامتعادل از همین ای که با اختاللی در حوزهاما در جامعه

اند. های افراطی انباشته شدهبُرهای ناکارآمد، و رمزگذاریبستها، میانشویم. اشکالی که از بنجریان روبرو می

گذارد. نمودهای بار از چنین وضعیتی را به نمایش میای برجسته و فاجعهی علمی امروزِ ایران، نمونهجامعه

توان تشخیص داد. در شرایطی شناختی از آن مسیرِ طبیعیِ تکامل دانایی میاین اختالل را در انحرافهای جامعه

مند و شوند، و در نتیجه به شکلی نظامش نمیکه خالقیتهای فردی در قلمرو دانایی درست جذب و پرداز

شود. در نتیجه ی فرهنگی بسته میخورند، شاهرگهای منتهی به فربه شدنِ این پیکرهمند محک نمیروش

شود و بازتولید و چرخش مکرر همان محتواهای قبلی است که شکلی مصنوعی و دانشِ چندانی تولید نمی

گذارد. این شرایط، معموال معلولِ بر باد رفتنِ استقالل و را به نمایش میظاهرسازانه از جریان یافتنِ معنا 

اندازی نهادهای دیگر )به خصوص خودمداریِ درونیِ نظامِ اجتماعی دانایی است، که خود معموال پیامدِ دست

 نهادهای سیاسی( به این عرصه است. 



234 
 

های این رین، و فرو خشکیدنِ ریشهبه بیان دیگر، معموال سیر انحراف از آن مسیرِ طبیعی و هنجا

 شود که تراکمی از قدرت در نهادهای دیگر، به تحمیل معناها، یا هرس کردنِ نهادها،درخت، از آنجا شروع می

تواند یا عزل و نصبهای اجباری در درون نظام دانایی دامن بزند. در چنین شرایطی، نهادی بیرونی که می

کوشد تا بخشهایی از سیستم دانایی را مصادره کند و به خدمت ته باشد، میخصلتی سیاسی یا ایدئولوژیک داش

بگیرد. این تالش تا حدودی در اعتبار واالی نظامهای دانایی و خواستِ سهیم شدن در آن ریشه دارد، و 

 شود. به این ترتیبهای فنیِ برخاسته از آن ناشی میتاحدودی هم از تمایل برای برخورداری از توانمندی

نهادهای سیاسی/ ایدئولوژیک به سودای شریک شدن در اعتبار نهادهای علمی، و/یا با قصدِ به خدمت گرفتن 

کنند، و به این ترتیب مهارتهای فنیِ برخاسته از آن، در روند عادی رشد و گسترش نهادهای علمی مداخله می

 زنند. ساز و کارهای ظریف درونیِ این سیستم را بر هم می

ی موضوع شود، باید و نبایدهایی دربارهها تحریف میرایط است که کتابها سانسور و نظریهدر این ش

شود، و اشخاص و سازمانهایی از بیرون به نهادهای پژوهش و روش تحقیق و حتا نتایج مطلوب مطرح می

داموار در ی علمی پرورده شده و از درون به شکلی انشوند، بی آن که در اندرون جامعهعلمی تحمیل می

خورد، و پیوند با اجزای آن بالیده باشند. در این شرایط، سلسله مراتب طبیعیِ استادی شاگردی به هم می

هایی که زمانی همچون برچسبهایی درونزاد و موضعی برای کارکردهایی در درون سیستم ابداع رمزگذاری

ربط پوچ در اقلیمهایی متفاوت و بیاش تهی شده، و همچون نمادهایی پوک و شده بود، از محتوای اصلی

 شوند. تنها برای اعتبارسازی و مشروعیت بخشی به افراد و نهادها به کار گرفته می

ای آید. یعنی رمزگان و نمادهای قراردادیی رایج علم پدید میدر این شرایط، شکلی از تورمِ سکه

داد، خارج از بافت ی علمی نشان میعهیک نظریه، یک متن یا یک نهاد را در جامکه موقعیت یک نفر، 

اش، تنها به عنوان پرچمی برای نمایش مشروعیت یا اهمیت یا اعتبار امری غیرعلمی مورد استفاده قرار اصلی
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دن تدریجی و یابد. کاسته شگیرد. این تورم و نابسامانی، در معنازدایی تدریجی از حریم دانش نمود میمی

شود، و غیابِ شخصیت علمی و مرجعیتِ شان جبران میاز معنا، با تکثیر افراطی محتومِ اعتبارِ متونی خالی

گردد. این چرخه، از واقعیِ شخصیتی خردمند، با انباشت عالیم و نمادها و جوایز ریز و درشت جبران می

فزاینده اعتباری اشود که به بیدید سیستمی، بازخوردی مثبت را در خود نهفته است، و تسلسلی را موجب می

انجامد. آزمندیِ نهادهای بیرونی برای و مهلک سلسله مراتب علمی، و رمزگذاری افراطیِ این امرِ غایب می

اش زیر فشار رمق شدنِ تدریجی این نظام و از پا افتادنبرخورداری از اعتبار و مشروعیت نظام دانایی، با بی

ای را رقم که انقراض یک نظام دانایی در جامعهشود، و این جریانی است خونی و مرض، تشدید میاین کم

زند. روندی که چه بسا با ظهور نظامهایی یکسره نو و غافلگیرانه از معنا در آن جامعه جبران شود، و می

 پیکربندی نوپدیدی از دانایی را در نهادهایی نوبنیاد ممکن سازد...
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8/12/1392شنبه پنج  

 

 یبسمه تعال

اعالم  یزیتبر ییمحمد طباطبا دیدفتر س ،یاسفندماه سال جار یهاخصوص استفتاء مِن باب برنام در

 شودیماه اعالم م یجمعه نیجمعه شانزدهم اسفند به عنوان دوم د،ینشدنِ هالل خورش تیکرد که به خاطر رؤ

نحو کأن در  یبأ همریو غ اتیمیو کل ونیمیو کل اتیحیو مس ونیحیو مسلمات و مس نیمسلم یو کوهنورد

 است! یروز واجب ضرور نیا

اعتکاف  نیاسفندماه منتقل شده و ا 23هم به روز جمعه  دیخورش یجشن نوروز اسیق نیهم بر

 .شودیطهران برگزار م یهیشمس واقع در قر وانیدر ا یملکوت

مشت  یعباد-یاسیمراسم س نیبا شرکت در ا شودیدعوت م نیو کُل یطهران و ر یکل اهال از

پرتغال  یکشور پادشاه ،یروم، خالفت عثمان یامپراتور ه،یبزنند به دهان مغولستان، تاتارستان، مقدون یمحکم

 مهاجم به داراالسالم!اجنبیونِ  یهیو بق

 عدوان... هیو عل قیمن اهلل توف و
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12/12/1392دوشنبه   

 

 ی این بحران اوکراین، نشد!هرچه آمدیم ننویسیم درباره

ی محکمی خواهد زد. ی آخرش به ایران تنهدر دو کلمه بگویم، به نظرم دومینوی بزرگی به راه افتاده که مهره

سوریه، و بعد -عربستان در برابر روسیه-اروپا در برابر روسیه، و بعد آمریکا -های آمریکابنگرید به دوقطبی

 ایران، و بعد... -عربستان در برابر سوریه -آمریکا
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16/12/1392 شنبه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعکاس

ی ی پنجرهرسید، یک شیشهی عادی به نظر میکردی، درست مثل یک شیشهاز بیرون که نگاه می

اش برانگیز دربارهی شکمعمولی که روی دیوار خشتیِ ساختمانی معمولی کار گذاشته باشند. البته چند نکته

درخشید. اما اولش وی میوجود داشت؛ مثال این که در ارتفاع خیلی زیادی قرار داشت، یا این که با نور مح

اینها به چشممان نیامد. برای هردوی این ویژگیها توجیه کافی وجود داشت، چون شیشه را به عنوان پنجره 

ی آنهایی که ای در کوهستان. همهای بود بر دیوار کافهروی دیواری کار گذاشته بودند. در نگاه اول پنجره
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ی ساختمانی معمولی، اش در زمینهاند و به خاطر همین پنهان شدندهروند آن را دیبرای کوهنوردی به درکه می

 اند. توجه از کنارش گذشتهبی

کردیم. اما سرنوشت طور دیگری رقم خورد. چون دوستمان امیر ما هم چه بسا همین کار را می

اما آن را هم پیشنهاد کرد از انعکاس تصویرمان در آن شیشه عکس بگیرد. گفتم که شیشه درخششی داشت، 

ی ساختمان و هم در حاشیه دانستیم، چون باالخره باالی کوه بود و پنجرهبه بازتابیدن نور آفتاب مربوط می

ی کوهستان قرار داشت. به هر صورت، جمع شدیم و جلوی پنجره عکسی انداختیم. انداز گستردهنزدیک چشم

دیدیم که تصویرمان در کردیم، میاگر دقت میی بعدش مانع شد درست به آن توجه کنیم. و خنده شوخی

تر از خودمان افتاده است. انگار که عکسی قدیمی را بازسازی کرده باشند، با این تفاوت که پنجره، واقعی

عکس قدیمی و رنگ و رو رفته خودمان بودیم و عکس اصلی، همانی که از درون شیشه بیرون تراویده بود. 

ای که انعکاس تصویرمان در آن از خودِ ی به ظاهر معمولی پی بردیم. شیشهیشهآن وقت تازه به رازِ این ش

نمود. دلیلش هم این بود که واقعیت در آن طرفِ این پنجره قرار داشت. منظورم مان دقیقتر و روشنتر میواقعی

 فضای داخلی کافه نیست، بلکه درونِ دنیای منعکس شده در شیشه، در یک دنیای موازی.

اش دشوار است. ما هم تا مدتها در فهم ماجرا اشکال داشتیم و چند تا از کسانی م باور کردندانمی

دهد. شوند هنوز هم حاضر نیستند واقعیت را قبول کنند. اما اینها چیزی را تغییر نمیکه در این عکس دیده می

آنسوی آن شیشه قرار گرفته  ما آنجا ناگهان متوجه شدیم که دنیای ما اصوال وجود ندارد. دنیای واقعی در

است. ما تنها انعکاسی از رخدادهای آن طرف شیشه هستیم که در آن باز تابیده. گهگاهی تصادفی باعث 

شود چشمهای دو طرف این شیشه به تصویرهای خود خیره شوند، و تنها آن موقع است که این راز می

شان در روزگاران پیشین گفت پیران دهمحلی می شود. شاید به این دلیل بود که آن پیرمردسهمگین فاش می

 ای هم همان جا درست کرده بودند.اند و سقاخانهدانستهآن بخش از کوه را مقدس می
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تر از من در آن طرف شیشه نشسته و دارد نویسم، کسی واقعیبه احتمال زیاد االن که اینها را می

و من فقط بازتابی از او هستم. مثل بازتابی از تصویری  تر استنویسد. کسی که از من واقعیها را میهمین

 که یک روز در دوربینی شکار شد...
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20/12/1392پنجشنبه   

 

 کنم که به آزادی اندیشیدن در شکلی مطلق و محض باور دارم!اعتراف دوم: اعتراف می

 

نماید، چون مردمان همواره هر دو رکن این گزاره، یعنی آزادی احتماال عنوان این اعتراف غریب می

اند و قاعدتا تصور بر این است که باید ترکیبشان، یعنی آزادی در اندیشیدن را هم و اندیشیدن را ستوده

اطر تابوهای اجتماعی ها به خبستایند. اما حقیقت آن است که چنین نیست. بخش بزرگی از اندیشیدنی

وار هستند یا با برچسب احمقانه و ابلهانه نمایند و بخشی کوچکتر هستند که نامعقول و دیوانهشرمانه میبی

ام، دهند، اما تا جایی که دیدهی آزادی اندیشه شعار میشوند. در عمل، همه دربارهو کودکانه مشخص می

ی کوچک و مختصری منحصر حریم اندیشیدن خود را به محدودهی اوقات ی مردم تقریبا در همهتقریبا همه

نماید. معموال با ابزاری آغشته به سلطه و محدودیت، یعنی زبان هم کنند که شایسته و مقبول و معقول میمی

پروند و به این ای میی اموری تکراری و هنجارین گفتگوی درونیکنند. به این شکل که دربارهچنین می

کنند و اسم آن را اندیشیدن از پیش تعبیه شده در نهادهای اجتماعی را در ذهن خویش بازتولید می ترتیب امری

اند. یعنی خروج از حدود ترسیم شده توسط تابوهای گذارند. به لحاظ آماری، اکثر مردم اکثر اوقات چنینمی

ین حد و مرز به صورت ی اجتماعی اندک و کمیاب است. هرچند بازی کردن در اطراف افرهنگی و سلطه

تفکر »توان فرا رفتن از مرزهای نوعی تفریح غیرمجاز فکری نزد همگان شایع است. اما این بازیها را نمی

های جنسی یا گیرد که محتوایشان خیالپردازیهایی را در بر میدانست. چرا که معموال ایده« مجاز
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نی اموری که به هر صورت تحقق عینی هنجارینی ی اِعمال خشونت به دیگری است. یعتصویرپردازی درباره

 دارند.  -هرچند در صورتی مجرمانه–

ها معتبر نیست. از یک سو به این دلیل که واقعا اما باید اعتراف کنم که برای من این مرزها و محدوده

د دارم، و از در قبول مرزهای هنجارین و مرسومِ امر مجاز/ غیرمجاز تردی -امی زیستهشاید به خاطر تجربه–

کنم ام. اعتراف میسوی دیگر شاید به این خاطر که لذتِ عبور از این مرزها و بارور بودنِ حاصل کار را دیده

ترین، شرمانهکنم که بیکه با این مبانی، به هیچ حد و مرزی برای اندیشیدن قایل نیستم. اعتراف می

ها و کنم که چرندترین گزارهام. اعتراف میها را اندیشیدههترین اندیشترین، و نامقدسوارترین، نامعقولدیوانه

برای دقایقی همچون حقایقی ابدی  -البته معموال محض تفریح و تمرین–های جاری در اطرافمان را اندیشه

اری گرایی پورپیرام. از بنیادگرایی طالبانی بگیرید تا قوماندیشیده« از درون»فرض کرده و به پیامدها و نتایج آن 

ی حاکم بر آمریکا گوید طبقهای که میو از کیشِ قربانی انسان و آدمخواری آزتکها گرفته تا تئوری توطئه

 هایی فضایی هستند!بیگانه

کنم ی اندیشیدن مجاز باور ندارم، و گمان میکنم که به هیچ باید و نبایدی در حوزهاعتراف می

ها ادبانه، نامرسوم، ناپذیرفته، یا عجیب و غریب بودن ایدهبیکنم توان اندیشید. اعتراف میهرچیزی را می

پوشی ها چشمی مفهومی و جوانب عملیاتی ایدهی هستهبرایم عاملی بازدارنده نیست، تا از اندیشیدن درباره

ام، در جریان سرکشی به همین گوشه و کنارهای کنم بخش مهمی از آنچه که تا به حال آموختهکنم. اعتراف می

آمیزی در سرزمین کنم از دید من تنها با چنین سفرهای جنونتنگ و تاریک اندیشه حاصل آمده، و اعتراف می

توان سره را از ناسره تفکیک کرد و به معیارهایی درونزاد و استوار برای رد و قبول هاست که میپهناور اندیشه

 ها دست یافت. ایده
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های بسیار در دنیای افکار وحشی و آرای مطرود، در زدن هکنم با وجود پرسدر این بین، اعتراف می

پروا ای را بیواهمه اندیشید و هر ایدهگرای پرشور هستم. یعنی معتقدم باید به همه چیز بینهایت یک عقل

ی مرزهای بین همدالنه وارسی کرد، ولی بعد از آن باید سختگیرانه برای رد و قبول آن معیار ساخت و درباره

ی پهناور، سختگیرانه داوری کرد. یعنی فکر ماجراجویی در این پهنه« بعد از»های درست و نادرست، هگزار

طرفانه نگاهشان ها باید همدالنه یا دست کم بیکنم هنگام پژوهیدن و نگریستن و رویارویی با معناها و ایدهمی

امان و ، باید بسیار سختگیر بود و بیی فکری خویششان به منظومهشان و افزودنکرد، اما موقعِ پذیرفتن

 ها مو را از ماست کشید. ی روش و معیارهای صحت گزارهرحمانه نقد کرد و دربارهبی

علم و ام برای تفکیک علم از شبهشناسانههای روشکنم سختگیریها اعتراف میچینیبا این مقدمه

با کنم مخالفتم خیزد. اعتراف میهمین جا بر میام بر روشن بودن مفاهیم و گامهای استداللی از پافشاری

شان، از پرهیز دانمپایه میها و باورهایی که خرافی و چرند و بیدانم، یا ایدههایی که نادرست مینظریه

شان و همراه شدنِ خوردن در اندرون شان برنخاسته، که از غوطهجویی محتاطانه دربارهپارسایانه و کناره

بینی و کنم به همین دلیل وقتی گرانبها را صرف یادگیری طالعها نتیجه شده است. اعتراف میآزمایشی با آن

ام، تا بتوانم منصفانه و محکم پاتری کرده ی هریبینی و سحر و رمل و جفر و باقی مهارتهای جادوگرانهکف

 شان اظهار نظر کنم! ی چرند بودندرباره

تازند، ای میکنند یا به ایدهای دفاع میی مردمی که از ایدهرم بخش عمدهکنم بر همین مبنا، به نظاعتراف می

کنم که به ی مطرودِ موضوعِ حمله را. اعتراف میشناسند و نه مسئلهنه امرِ مقبولِ مورد دفاع را درست می

ن که چنین سیر و ها ناممکن است، مگر آها یا آیینها، باورها، گزارهی نظریهنظرم اصوال داوری کردن درباره

 مهابایی انجام پذیرفته باشد، و معیارهای رد و قبول سخن از اندرون آن زاده شده باشد. سلوک جسورانه و بی
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کنم با این هدف و با این ترتیب، بخش مهمی از آنچه را که شاید زشت و ناپسند و اعتراف می

بتدا تنها با هدف فهمیدن آن، و بعد، با قصدِ دستیابی ام. اآمیز بدانید، اندیشیدهشرمانه و غیراخالقی و جنونبی

 شان...ای درست و عمیق دربارهبه داوری
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26/12/1392دوشنبه   

 خرچنگ

ی کیشجزیره -1376آبان   

 

 خونین ز زایش ،افق در پیش رو   صبحىسنگ نشسته بر سر یک 

 از این گشایش هاموجچه رقصان   گرفته فاصله گردون ز دریا

  

 شکوفه زد هزاران کاکل موج  سحرگاه ى خیسِ بر آن تک صخره

 ى اوج نهاده دل همه بر قصه  روشنپوش و  سپاهى آبگینه

  

 سبز دریا به زیر پاى، دستِ   گرفتم بر فراز صخره آرام 

 یبانقش فردر آن حل انشدم    آغوش بگشود باز اندیشه دلبه  

  

 به جنبش بانگ زد بیگانه آهنگ   م، کنجِ اورنگکنار تختگاه 

 بر آن خرسنگ آن خوشرنگ خرچنگ   زدچه شادان و چه چابک گام مى 

  

 اش این راز خواندمز چشم وحشى   خورد پیوند شبا نگاه منگاه 

 ناجورى، آدمتو هم در چشم من   همان قدرى که در چشمت عجیبم 
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 ولی بنگر، تو هم ایزد نمانی   به چشمت خَستَری مانم زرهپوش

 جانیهم زاین چرم بر تن سختتو    پوش من از استخوان استاگر تن

  

 تو را عادت شده خود را گُزیدن   تویى کانون پرگار وجودت 

 شدى معتادِ خود در خواب دیدن   تو آنقدر از درون خود را بدیدى 

  

 شده کج زیر وزنت برکه و دشت   دنیا فشردىاز خویشتن س ز ب 

 اش عاقبت آسیب برگشتبه خویش  چو نمرودی به گردون تیر انداخت

    

 

 اى از رنگ هستىجلوه ینینب   کز این دو روزنولى بشنو ز من  

 که از بیرون تو هم خرچنگ هستى   من و او را رها کن تا ببینى 

  



247 
 

1393فروردین  3دوشنبه   

 چه نام زیبایی داشت؛

 فر.جمشید دانایی

 کاش اشموغان دروغ گفته باشند و هنوز هم داشته باشد...

 دریغا آنگاه که در ایران زمین، جمشید به گاهِ نوروز به جهان زیرین تبعید گردد...

 

 برای جمشید

 

 شام جمشید و غربتِ هامون  جام جمشید درشکسته، نگون

 ای مجنون واین حواشی عقیده   آن حوالی غریو اشموغان

 آن بلوچ است و این یکی پشتون   چند پیکر، تکیده و نادان

 از تعصب، خون ی چشمخانه  ی سر ز وَهم گندیدهکاسه

 یکسره مشت، یک سرا افیون  ی پشت، تیغِ آدمکش تیره

 

 قوم ضحاک و فاش افرازد   سازدپرچمی از دروغ می

 بازدعقل گویا که عرصه می   عید نوروز و قتل جمشیدان؟

 تازد؟کاین چنین دیو خشم می   رستم از این سرا مگر رفته؟

 طاس اندازدنردبازی که   عدل و دادت، خدای! روشن شد
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 هاست؟سرزمین همای و بهمن  هاست؟این همان کشورِ تهمتن

 هاست؟شهر یعقوب لیثِ آهن   سیستان؟ قلمرو زرتشت؟

 هاست؟این همه دیگری، همان من   داغ شد نگاهم که نشناسم

 

 وز سر شرم نعره زد خورشید  روز نوروز، کشته شد جمشید

 پاشیدبه جام می خون خود جم  ی خشم و صبر کامل شدچرخه 
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7/1/1393پنجشنبه   

 

ام ی سال گذشتهکنم و نگاهی نقادانه به کارنامهمعموال در روزهای پس از نوروز حساب و کتابی می

ای که از شروینِ نوروز سال ی فاصلههاست، یعنی شناسایی و تأمل دربارههم دگرگونی اندازم. معیار اصلیمی

 اش!اش و شدتاش و دامنهفاصله و زاویهام، و مقدار این پیش گرفته

اش زیاد با دیگران سخن توان دربارهاین خودارزیابی و مرور خودانگاره امری شخصی است که معموال نمی

 خواهم این یکی را با شما شریک شوم.ای رسیدم که برایم نامنتظره بود و میگفت. اما امسال به نتیجه

ام را ، قراری با خود داشتم و آن هم این که فعالیتهای اجتماعی1392ماجرا آن است که نوروز سال 

کمتر کنم و چنین هم کردم. تقریبا سراسر سال گذشته را از فعالیتهای جمعی بازنشسته بودم، به ندرت دعوتی 

ن برای سخنرانی یا تدریس یا نوشتن را پذیرفتم، و بارِ راهبری موسسه خورشید و سایر سازمانهایی که همراهشا

هستم، یکسره بر دوش دوستانم بود. دلیل این خلوت هم تمرکز بر طرحی پژوهشی بود که امیدوارم تا چند 

 سال بعد چیزکی از نتایجش به دست یاران برسد.

ای که گذشت، شمار دوستان و جویانهبا این مقدمه شگفتی مرا دریابید، وقتی دیدم طی سالِ کناره

بوک، نوروز پارسال شمار دوستانم کمی اش این که در همین فیسنمونه آشنایانم رشدی عجیب یافته است.

بیش از دو هزار بود و حاال کمی کمتر از چهار هزار است، و این در حالی است که مشارکتم این شبکه 

 همچنان محدود مانده به ارسال چند پیام در هفته.

بینم، و ام را دوستان فراوان تازه مین اندوختهکه در آ اینگرم، بزرگترین سرمایهمی 1392حاال که به سال 

 شکفد. بالد و پاکیزه میمان شتابان میهایی که با یاران قدیم دارم، و آن مهری که میانعمیقتر شدن دوستی
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تان سرافرازم، و ی ارجمند شادمانم، از دیدارتان و همراهیالزم دیدم آگاهتان کنم که از این اندوخته

م که در این روزگار ناهموار، چگونه بختِ دوستی با شماری چنان چشمگیر از مردمانی همچنان در شگفت

 چنین خوشایند نصیبم شده است. 

 ی دوستانی که دیده یا ندیده، مهرتان را در دل دارمی شما، ای همهشادمانم از وجود و حضور همه
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9/1/1393شنبه   

 

 سالم علیکم حاج آقا. -

 خوای عمو؟ی آخر سال آجیل میبفرمایین، برای شبِ چهارشنبهسالم علیک،  -

ی شما. از مسجد محل پرسیدم ی این همسایهنه حاجی، اگر ایرادی نداشته باشه چند تا سؤال داشتم درباره - 

 نشونی حجره شما رو دادن گفتن شما آدم مسئول و متعهدی هستین.

 ؟آهان! برای تحقیق و گزینش و این حرفا اومدی -

آریامبلِ »ی شما، حاج سیدِ بینوکّی اخیرا قراره استخدام بشه در صنایع چوب تون. این همسایهبعله، با اجازه -

 هستش!« سازمان»که استحضار دارین از شرکتهای دولتیه زیر نظر « مهرفرهنگ

 بعله! بعله! -

؟ چقدر متعهده به بندهای اصلی خواستیم ببینیم این سید بینوکی که تولیدیِ چوب داره، چه جور آدمیهمی -

کنه؟ اصال بابت های مقیم مرکز رو شرکت میزنان اردوبادیقانون اساسی؟ مستحضرین که! مراسم هیأت قمه

 فروشه خمس میده؟ یعنی حالله؟کنه میاین چوبهایی که تولید می

و بگم که ایشون اولش مسیحی واهلل تا جایی که من خبر دارم خیلی آدم متعهدِ خوبیه. غیبت نشه، فقط این ر -

 بوده بعدش به دین ما مشرّف شده. اصال خارجیه ایشون.

 عجب، پس چطور سید شده؟ -
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اون یک اصطالحه دیگه! شما جدی نگیرین. بعله، ایشون اصال ایتالیاییه، اسم پدرش هم بر خالف مشهور،  -

ش شده جبتی، اسمش بوده ژِبِرتی یا حاجی یداهلل جبتَی نیست، در اصل اسم باباش یک چیزی بوده که معرب

 دونم! شاید هم ژِپرتو یا زپرتی بوده؟ژِپِتی؛ نمی

خوب، اجازه بدین اینا رو یادداشت کنم. خیلی مهمه. پس فرمودین باباش زپرتی بوده... شما در جریانین -

 .هاشون..که، حاج آقا، خارجیا صدی نود و نه تاشون جاسوس سیا و موسادن. به خصوص زپرتی

بعله، در جریانم، باید احتیاط کرد آقا. خالصه، اسم خودش هم سید بینوکی نبوده اولش، پینوکی یا یک  -

 چیزی شبیه به این بوده، بعد از این که رفته حج و مشرّف شده عوضش کرده و گذاشته بینوکی. 

 یعنی ایشون اول رفته حج بعد مشرّف شده؟ -

کرده توی یک بندری در ایتالیا. خیلی هم کار و نجاری باباش کار میگن اولش توی دکان بعله حاجی، می -

خوره برای کردن. بعدش بار میگفت اهالی شهرش داخل آدم حسابش نمیبارش رونقی نداشته، چون می

 های امکاناتها دروازهکرد که با دیدن ایرونیبینه. یه بار تعریف میره مکه و اونجا چند تا ایرونی میکاری می

کنه. شه و میاد ایران تولیدی چوب باز میکنه و مشرّف مینو به روش باز شده، این میشه که خدا رو شکر می

برن. همه هم تراشیده و صاف، دونین حاال کارش چه سکه شده، روزی دو تا وانت چوب از اینجا میشما نمی

 گردِ چوبی...عینِ میل

 که درختی، جنگلی، چیزی نیست. خوب، این چوبها رو از کجا میاره؟ اینجا -

ی خدا همون وقتی که توی فرنگ بوده هم دونم. فقط از این و اون شنیدم که این بندهواهلل اینشو دیگه نمی -

گن مثل مسیح بوده، چون پدرش ای بوده و کلی معجزات و کرامات ازش دیدن. حتا بعضیا میآدم نظر کرده

 ت مسیح بوده، چون سید بینوکی مادر نداشته...گن برعکس حضرنجار بوده... البته می
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خواین بگین چوبها رو از عالم غیب میاره؟ پس یعنی جادوگره، با اجنه ارتباط داره، هان؟ شاید یعنی می -

 ده؟ دوست دختر داره؟ چند تا؟پرست باشه. ببینم، آهنگ متال گوش نمیهم شیطون

کنم براتون. اون چه که با چشم خودم دیدم گن که تعریف میدونم. ولی یه چیزایی مردم میواهلل من نمی -

زنه، همیشه هم یه اینه که مثل عالفا صبحا میاد بیرون و تا ظهر میگرده توی بازار و خیابون و با مردم گپ می

دستمالی جلوی دماغشه، آخه سالهاست که زکام داره، بعدش هم بدو بدو سرِ ظهر میره خونه و تا شب دو تا 

 کنن...اش تخلیه میچوب از دم در خونهوانت 
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10/1/1393دوشنبه   

 تضمین چهارم

 

 در مسلک مغانه جز مهر نیست غایت  یک راز دور و دیرین افشا کنم برایت

  ی خود آیی یا خود شوی خدایتیا بنده   گر این هنر نداری، در خانه نیست جایت

 «عشقی بشنو تو این حکایتدان گر نکته  زآن یار دلنوازم شکریست با شکایت»

 

 نَوَردممن واپسین سوارم، من آسمان  هفت آسمان نگنجد در هیبت نَبَردم

 من در مدار مهرم، یکتاست چشم زردم  چون هورمزدِ گردون گردِ زمین نگردم

 « عنایتیارب مباد کس را مخدوم بی  بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم»

 

 ها همه گَس از این میِ سبکسر شد جام  ا چه شد پس؟هآن جادوی مغانه، وآن باده

 های نارساند این میوهدر مغز، خام و پوک  زاین کودکان نبالید مردی بسنده و بس

 «شناسان رفتند از این والیتگویا ولی  دهد کسلب را آبی نمیرندان تشنه»

 

 مهابابیزنهارها پیاپی، هشدار   جابسیار طرز هشدار انگیخت ترس بی

 کاین داوِ سخت ارزد با این قمار آیا؟  این پرسش قدیمی اینک به جاست اما

 «سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت  در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کآنجا»
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 بر پالهنگ رستم کی آرد آن گزندی؟  خشم خدنگ، چرخا، بیهوده تیز بندی

 کوه تیرش، ای چشم، چون بکَندی؟دل از ش  اسفندیار گشتم، عنقا چو گفت پندی 

 «جانا روا نباشد خونریز را حمایت  سندی؟پمزه ما را خون خورد و میچشمت به غ»

 

 صد فرقه در هیاهو، کاینسان نبود، یا بود  از وهمِ نیست رویید نفرین عبد و معبود

 آوردگاه خونین کِی گام بنده آلود؟  است هرکه آسوددر ناف سبز گرداب، مرده

 «ای برون آی ای کوکب هدایتاز گوشه  در این شب سیاهم گم گشته راه مقصود»

 

 از این فریب، چشمان آزرده گشت و فرسود  دیو یقین بخوانده افسون وهمِ نابود

 ی عقیده است پنهان به بهره و سوداین عقده  اندوددردِ جذام جزم است این انگبینه

 «زنهار از این بیابان واین راه بی نهایت  از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود»

 

 

 این مشت خاک جسمم و این جام آبگونم   نور خروش آتش آمیخته به خونم

 آرام در درونم، غوغاست در برونم   زروان بیکرانه، این بود آزمونم

 «ی عنایتیک ساعتم بگنجان در سایه  جوشد اندرونم ای آفتاب خوبان می»
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 گمان رهی هستجز این مسیر مسکین پس بی  آسمان، نشایَست قطعیتی که جویند در

 وآن بند ناف خود را از این دروغ بگسست  کردارهای قاطع جبر سپهر بشکست

 «کش صد هزار منزل بیش است در بدایت  این راه را نهایت صورت کجا توان بست»

 

 آبممهرت شکفت ناگه، جوشد شگفت   در دل نشست یادت، وز چشم رفت خوابم

 یک سطر بود و بس بود سر تا ته کتابم  آفتابم ها شب در سایهانگیخت جلوه

 «جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت  هرچند بردی آبم روی از درت نتابم»

 

 چون مهرِ پاک گردون، آغشته جان حافظ  شروین، طلوع کردی در آسمان حافظ

 جوشد میان حافظتا حکمت مغانه   زند و زبور بشکن، بشکن زبان حافظ

 «قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ»
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12/1/1393سه شنبه   

 

 گرای عصا قورت داده هستم!کنم که یک عقلاعتراف سوم: اعتراف می

 

بیشتر به این -ام خواند و فهم کرد. شاید برخی از آشنایان ی اعتراف قبلیاین اعتراف را باید در ادامه

دلیل که همدالنه گوش سپردنم به حرفهای بسیار متنوع و نظرگاههای بسیار گوناگون )و گاهی آشکارا چرند!( 

ها باور دارم. منظورم از ی صحت گزارهگرایی در حوزهکنند که من به شکلی از نسبیتفکر  -اندرا دیده

هایی شده و معموال در قالب چنین گزاره گرایی همان طرز فکری است که این روزها باب همنسبیت

 شود:صورتبندی می

 «اش درست است، پس در کل هر حرفی نسبتا درست استهرچیزی از دیدِ گوینده»

شود اظهار نظر کرد، چون باید حتما به آن ایمان/ باور/ دلبستگی داشته باشی تا ی فالن عقیده نمیدرباره»

 «اش کنیدرست فهم

خواهد را حقیقت برای درستی و حقیقت وجود ندارد، پس هرکسی حق دارد هر نظری می هیچ معیار مطلقی»

 «مطلق بداند.

 «اصوال هیچ فراروایتی وجود ندارد که مستقل از نظامهای سلطه بخواهد حقایق را بازنمایی کند.»

ز به روز ها، دست بر قضا رونماییِ یک نظریه یا ایده و صحتِ گزارهاین برداشت از مفهوم حقیقت

که در ایران خوب ترجمه و بد فهمیده -شود و در جریان گره خوردن به شعارهای پسامدرنی بیشتر مُد می

 فروشی در محافل روشنفکرانه. شیک و مجلسی هم هست و مناسب برای جلوه -شده
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کنم که به نظر من پایبندی کنم که به نظر من این دیدگاه یکسره نادرست است! اعتراف میاعتراف می

هایشان یا تعدادشان به هیچ عنوان بر اعتبار منطقی یا عقالنی آن چیزی و دلبستگی و ایمان قلبی افراد به ایده

« درون»ترین اظهار نظرها باید از رستکنم دقیقترین و دکنم که اصال گمان نمیکند. اعتراف میاضافه نمی

نگاه »نشینی و امکان دسترسی به کنم همیشه شکلی از حاشیههای نظری اظهار شود، برعکس، فکر میدستگاه

کنم که به نظرم حقیقت بودنِ یک کند. اعتراف میاست که اعتبار یک داوری نظری را تضمین می« از بیرون

ها درست اش ارتباطی ندارد. برخی از گزارهنوان با قطعی یا مطلقا درست بودنگزاره، ایده یا نظریه، به هیچ ع

شان مطمئن ی درست بودنهستند و برخی غلط، بی آن که هیچ یک از آنها مطلقا درست باشند یا بشود درباره

یی که دعوی هاها و نظریهها و ایدهی قضیه درست است. یعنی گزارهکنم که به نظرم واژگونهشد. اعتراف می

نمایی محض را دارند، به احتمال خیلی خیلی زیاد نادرست هستند. در واقع مطلق بودن و قطعیت و حقیقت

ها همین دعویِ مطلقیت و قطعیت است، چون کنم که یکی از معیارهایم برای نادرست شمردن ایدهاعتراف می

 ازد. سکه ذکر خیرش گذشت را منتفی می« نگاه انتقادی از بیرون»آن 

کنم که به انقراض فراروایتها و این خزعبالت پسامدرنیستی باور ندارم، و اصوال فکر اعتراف می

پیله با سازگاری منطقی مطلق در اندرونشان باشند. فراروایتها  شیلههایی تر و تمیز و بیکنم فراروایتها، بستهنمی

از سویی همواره  -هایی پنهانکار از آن استمونهانگارِ مذکور و رویکردِ پسامدرن هم نکه دیدگاه نسبیت –

کنند، و از سوی ناپذیرِ برخاسته از میل و خواستِ سخنگویانشان را حمل میجزئیات و حواشی رسیدگی

هایی را دارا هستند که وابسته به منافع و قدرت و این جور چیزهاست. دیگر همیشه اصول و ارکان و گزاره

ی دستگاههای موسوم به فراروایت است. فرارورایتها نظامهای فکری، یعنی همه اما این ویژگی مشترک تمام

های نظری در عین حال همواره ناکامل و گشوده هستند. یعنی انسجام منطقی محضی در درون خود و دستگاه

عیِن شود. در ندارند و مواردی از ناسازگاری، ابهام و پدر هوا بودنِ منطقی در گوشه و کنارشان یافت می



259 
 

تر از برخی دیگر هستند. برخی دریدایی، برخی از این دستگاههای نظری درست -ایوجود این اختالل نیچه

شوند، و ناسازگاری منطقی درونیِ برخی بیش از بقیه بیشتر و برخی کمتر توسط نظامهای سلطه تعیین می

قت نیست، که به معنای انتسابِ معناها ها از حقیقت، به معنای نسبیتِ خودِ حقیاست. برخورداری نسبیِ نظریه

اش ناقض قطعیت است، اما قاطعیت در ترجیح به غایتی از جنس شناسایی است، که پویایی و سیال بودن

 کند.نظری بر نظری دیگر را نقض نمی

شود، خوانده می (Science)کنم که بر اساس تمام این حرفها، آنچه که امروز به نام علم اعتراف می

کنم که به معیارهایی مثل ترین دستگاه نظریِ شناخته شده است. اعتراف میرم معتبرترین و درستبه نظ

سازگاری منطقی، و عقالنی بودنِ پذیری(، دقت، انسجام و همپذیری )و در صورت امکان آزمونرسیدگی

کنم، بی آن که یک میهای درست و نادرست را از هم تفکروندهای استدالل پایبند هستم و بر این مبنا ایده

برایم  -یعنی طبیعیات به قول قدما-« سخت»کنم که علوم شان جستجوگرِ قطعیتی باشم. اعتراف میدر بین

را بر اساس آن  -یعنی علوم انسانی به تعبیر معاصران–های علوم نرم سازد که ایدهزیربنایی از صحت بر می

توان و باید با ها، میکنم در تمام عرصهتقدم و فکر میکنم که به وحدت رویه معزنم. اعتراف میمحک می

لوحانه، رویکرد شناسی یکپارچه حقیقت تولید کرد. برای پرهیز از پوزیتیویسم یا ساینتیسمِ سادهیک روش

کنم، در عین حال به قدر همان پسندم و از آن پیروی میای را در این زمینه میرشتهسیستمی و روش میان

کنم که گیر هست. اعتراف میشناسی سختگیر و خردهو ساینتیسم مندرسِ قدیمی، از نظر روشپوزیتیویسم 

ای فکری است، تا کارِ ی مدِ روز بیشتر برایم سرگرمیهای روشنفکرانهسنجیاظهار نظرهای تکه پاره و نکته

عالوه بر آن دستاورد گیرم، مگر آن که نظری جدی، و تولید کنندگان و مصرف کنندگانش را چندان جدی نمی

سازی عالقه دارم و کنم که به دستگاهی نظری داشته باشند. اعتراف میای از یک نظام سازمان یافتهو بهره
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ای پشتیبانش دانم، مگر آن که دستگاه نظری روشن و سنجیدهارجمند نمی ای را در مقام حقیقتاصوال هیچ ایده

 باشد. 

رواداری و تساهل پایبندم و به همین دلیل گفتارهای همگان را  کنم که سفت و سخت بهاعتراف می

کنم که در نهایت حقِ اظهار نظر را با کوشم، اما اعتراف میآن می کنم و در فهمهمدالنه و مهربانانه گوش می

دانم، دانم و بخش بزرگی از اظهار نظرها را که چرند میحقِ تحمیل نظرِ خویش به عنوان حقیقت یکی نمی

شوند، مردود ی عمومی طرح میشوند و همچون حقیقتی در عرصهی باوری شخصی خارج میوقتی از حیطه

ی تخیلِ نهفته در باورهای شناسانه( شیفتهشناسانه )و نه شناختکنم از منظری زیباییدانم. اعتراف میمی

دلِ باز از آنها هنگام نوشتن کنم و با دست و عجیب و غریب و نادرست هستم، مشتاقانه از آنها تغذیه می

ی کنم که همهبرم. اما در ضمن اعتراف میداستان و کشیدن نقاشی و سرودن شعر و فعالیتهای هنری بهره می

گذارم و آنجا که سخن از حقیقت های معبد دانش جا میهای جالب و جذاب را بیرونِ دروازهاین سرگرمی

 نیستم.  آید، اعتباری برایشان قایلو علم پیش می

ام رحم هستم، و کوشیدهها و افکار سختگیر و بیی نقد و ابطال نظریهکنم که در زمینهاعتراف می

ی نام حقیقت هستند، ها و آرایی شایستهی آرای خویش هم همین موضع را حفظ کنم. چرا که تنها ایدهدرباره

و بتوانند روی پای خویش بایستند. اعتراف ای مقاومت کنند که در برابر چنین محکِ دشوار و تهاجم عقالنی

شویی، هومیوپاتی و گیری، فنگبینی، علوم غریبه، احضار ارواح، جنکنم که بر این مبنا، جادوگری، طالعمی

دانم. علمی که با شتاب رو به انقراض دارند را موهوم و تخیلی و ناراست میهایی علمی یا شبهحتا نظریه

تر شود، همچون دانش وقتی از حدی فربه»با این سخن آرتور سی کالرک موافقم که کنم که سخت اعتراف می

ی به ظاهر ی هنر جادوگری را در همین عرصهکنم که بزرگترین جلوه، و اعتراف می«کندجادو جلوه می

 ام!ام و یافتهخشک و سختِ علمی جسته
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ها را است و جذاب، و داشتنِ این ایده ی الهامهایتان برایم سرچشمهای دوستان و عزیزانی که ایده

کنم ها مهرتان را در دل دارم، اعتراف میتوجه به مضمون و صحت این ایدهدانم، و بیتان میهم حقِ مسلم

 دانم!ی شما را نادرست میی باورهای بخش عمدهکه بخش عمده

 

 

 

 پاسخها به پرسش دوستان:

ی امری اخالقی یعنی قاطعیت باشد، نه قطعیت که مونا جان: استحکام و استواری متن شاید نشانه

ها و باور به این اصل است که امکان اصالح برداشتها و بازنمایی« شناسایی»است. منظور از مرضی شناختی 

وجود دارد، هرچند هرگز آن چیز محضِ بیرونی کامال شناخته نخواهد « چیزی که هست»حرکتشان به سمت 

 -موری هیجانیدهند و اکنم همواره از درون رخ میی پایبندی و دلبستگی و ایمان هم فکر میشد. درباره

شود مبنای صحت یا عاطفی هستند، که البته همواره کمابیش در همه هستند و ایرادی هم ندارند، اما نمی

 اعتبار فرضشان کرد.

شک قصدم از نوشتن اعترافات گرفتن تایید نیست، که برای این کار روشهای جا مهدی جان: بی

گویی هنگامی که با دفاع از موضع خود همراه باشد، امری ضد تایید است. ی فراوانی وجود دارد. اعترافافتاده

ن کار را شاید بعضی پس آماجم تا حدودی برعکسِ آن، اعالم موضع است و مرزبندی با افکار عمومی. ای

طلبی تفسیر کنند. اما فکر کنم که از لحنم روشن است که مقصود من این هم نیست. به سادگی آنچه مبارزه

بر خالفش را تصور کند، روی دایره بریزم.  -بر حسب تعارفی یا کتمانی ناخواسته–که هستم و شاید دیگری 
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لی دامن بزند. شکی ندارم )و احتماال نداری که ندارم!( که اش اندیشیده شود و شاید به تامبرای آن که درباره

شود، اما بعد از این آغاز، اندرکنش با دیگری است که چیز از دست به گریبان شدنِ من و من شروع می همه

 پروراند. سهم دیگری نیز حقی است که باید گزارده شود.زند و میآن را صیقل می
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13/1/1393چهارشنبه   

 شرویندر سوگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی رندان شاد؟ عزرائیل؟یغما کنی ز قبیله  عقل و داد، عزرائیلی بیخرد، فرشتهای بی

 ایم و داد، عزرائیلات همه سوگباز از حماقت  باری دگر مُغی ز فوج سواران ربوده آز

 

 همان بارهای اولی که با هم روبرو شدیم، از او خوشم آمد. در نظر اول یک دانشجوی عالقمند عادی

اش ی وسیع دانش و هوشمندیکرد به پرسش کردن، دایرهآمد. اما وقتی شروع میبود که سرِ کالسهایم می

شجوی دکتراست و خودش در شد. آن قدر افتاده و فروتن بود که مدتی طول کشید تا بفهمیم داننمایان می

اش استادزاده گفتم که شغلش را با ژنهایش به ارث برده. اسم خانوادگیدهد. به شوخی میدانشگاه درس می

 بود. 
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شباهتهایی داشتیم که بیشتر به تصادفی عجیب شبیه بود، اسم هردویمان شروین بود، در یک ماه و 

شناسی عالیق مشترکی داشتیم. از هوش مصنوعی و عصب یک سال و تقریبا یک روز به دنیا آمده بودیم، و

 نوشت، و قلم خوبی هم داشت. گرفته تا طراحی بازی. داستان هم می

ی خریدن یک قطعه همین چند وقت بود که تماس گرفت و برای گپ زدن قراری گذاشتیم، به بهانه

بود. قرار شد هرچه زودتر وقتی بگذاریم  ها بسیاربرای کامپیوترم رفتیم خیابان ولیعصر را گشتی زدیم. گفتنی

 تر بزنیم.و گپی مفصل

 کند. ی قول و قرارها را منتفی میچه تلخ است آن حقیقت سهمگینی که همه

 بود...مان می امسال ِاش دروغ سیزدهای کاش خبر رفتن
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16/1/1393شنبه   

 

ی زروان سازی و تنویر افکار عمومی، تصمیم گرفتم توضیحی بدهم دربارهدر راستای ضرورتِ شفاف

کنند و پرسش طرح می ی این کلیدواژهی زروان. دلیلش هم این که دوستان روز به روز بیشتر دربارهو قضیه

 نماید. این فضای عمومی برای پاسخی کوتاه و فشرده مناسب می

 روان چیست؟نخست: دیدگاه ز

-ای جامعههای پیچیده نظریهی سیستمپانزده سال گذشته بر اساس نظریه -قضیه از اینجا شروع شد که طی ده

های ، همان پرسش کلیدی علوم انسانی در دههی اصلیام. مسئلهی سوژه )من( تدوین کردهشناسانه دربارهروان

، یا عاملیت و ساختار. «نهادِ اجتماعی»و « مختارِ خودآگاهمنِ »آخری قرن بیستم است، یعنی توضیح ارتباط بین 

شناسی، شناسی و بعد به خصوص در جامعهی عصبهای من بود در رشتهنامهاین نظریه در ابتدای کار پایان

ها در آمد و منتشر شد. در این نظریه زمان ای از مقالهتا این که بعدتر به صورت چند جلد کتاب و مجموعه

نامیم، و البته خبر دارید که زروان در می« دیدگاه زروان»شود، برای همین هم آن را قلمداد می« من»هم کلیدِ ف

 و اسم ایزد باستانی زمان هم بوده است. « زمان»زبان پهلوی و اوستایی یعنی 

 یعنی چه؟« منِ پارسی»دوم: 

ای به ساز و کارهای رشتهطور میانی علمی سیستمی است، که به به خودیِ خود یک نظریه« دیدگاه زروان»

 راهبردی-پردازد. اما از این نظریه یک دستگاه اخالقیدرونی من و چگونگی ارتباطش با نهادهای اجتماعی می

کند. به کمک پیشنهاد می« من»شود، که چارچوبی عمومی و جهانی را برای توانمندسازی هم استخراج می

ایم ایم و اسمش را گذاشتهرا بر اساس فرهنگ ایرانی استخراج کرده« من»این بستر نظری شکلی آرمانی از 
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ی صفتهای مطلوب و ستوده شده در ، که عبارت است از الگویی نظری و انتزاعی، که جامع همه«منِ پارسی»

« نیمنِ آرما»ی هخامنشیان برای اولین بار ایم که در دورهفرهنگ ایرانی باشد. اسمش را هم از اینجا برگزیده

هم طی بحث مفصلی « داریوش دادگر»شهرت یافت. در کتاب « پارسی»ایرانی صورتبندی شد و با عالمت 

ها( معنای قومی یا نژادی ها )بر خالف یونانیام که این برچسب در آن دوران برای خوِد ایرانینشان داده

 نداشته است. 

ویژگیهای این منِ پارسی در قالب سی صفتِ برای این که محتوای این دستگاه اخالقی دقیقا روشن شود، 

پذیر گنجانده شده، تا شفاف باشد که پیشنهادمان چیست و راهبرد اجرایش چگونه  رسیدگی ِعینی و شاخص

 http://soshians.ir/fa/?p=1231توانید روی تارنمای سوشیانس بیابید: است. این سی صفت را می

 ی فروزش چاپ شده است.جلهی ششم ماش هم در شمارهی کاغذیو نسخه

 سوم: انجمن زروان چیست؟

اولین بار –طی ده دوازده سال گذشته، برای آموزش راهبردهای عملیاتی برآمده از دیدگاه زروانی کالسهایی 

شده است. برگزار  -ی خورشیددر سازمان مرحوم گفتگوی تمدنها، و بعد در چند دانشگاه و بیشتر در موسسه

شنوید، از دانشجویان این کالسها ی مرکزی این گروه زروان که ذکر خیرش را نزد یاران و اغیار گاهی میهسته

بردهایش برایشان جالب است. به عبارت دیگر، ی دیگری که این نظریه و راهتشکیل شده، به همراه عده

ی ی قدرت/ نظریهی سیستمهای پیچیده/ نظریههرکس که دستگاه نظری پیشنهاد شده در کتابهای زروان )نظریه

را هم مطلوب و دلخواه « من پارسی»ها. روانشناسی خودانگاره( را کمابیش درست بداند و صفتهای منش

د، در پرداز باشاش هم آن است که قاعدتا اگر اهل بخیه و نظریهشود. نشانهمحسوب می« زروانی»فرض کند، 

آزماید. هایش را میبینیکوشد، یا نتایج و پیشتر کردنِ این نظریه میراستای نقد و تحلیل و تعمیم و عمیق

ردن آن داند، در راستای نهادینه کرا مهم و جدی و ارزشمند می« من پارسی»جدای آن هم، چون سی صفت 
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اش به دیگران تالش خواهد کرد. به این ترتیب دو قلمروی نظری و عملی فراهم در خودش و آموزاندن

است و عضو گروه زروان. این گروه نه دفتری « زروانی»شود که هرکس در آن قرار بگیرد و فعالیتی بکند، می

ای از آدمها تشکیل سادگی از عدهدارد و نه دستکی، نه رئیس و نه مرئوسی، و نه خطی و ربطی. به همین 

برایشان اهمیت دارد، در  -به خصوص در قلمرو تمدن ایرانی-« ما»شان و سرنوشت «من»شده که وضعیت 

اندیشند، و راه حل را بسط نظامی اخالقی و عقالنی کردنِ کردارها چارچوبی سیستمی به این موضوع می

 دانند. می
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21/1/1393پنج شنبه   

 

 

 

 

 

 

 

 

کنم آن را تماشا کنید. نه تان توصیه میرا دیدم، و به همه« : خیزش یک امپراتوری300»دیشب فیلم 

اش که اغلب از روی ی دیدنیهای ویژهبه خاطر داستان سراپا درهم و برهم و مضحکش، و نه به خاطر جلوه

های سر و ته و سخنرانیهای بیوگها و دزدان دریایی کارائیب دزدیده شده، و حتا نه به خاطر دیالارباب حلقه

ام، ؛ بلکه از این رو که تا جایی که من دیده«پارسی»ی برتری تمدن یونانی بر مسلسلِ قهرمان داستان درباره

این فیلم رکورددار تعداد دروغهای تاریخی بر دقیقه است و سزاوار است در کتاب گینس جایی برایش باز 

زند داریوش بزرگ هخامنشی را یستوکلس، سردار آتنی، همان اول فیلم میاش آن که تمکنند. فقط یک نمونه

محل سوال و ایراد بود هم شرح  300کشد! خوشبختانه بعدش راز کچل بودنِ خشایارشا که پیشتر در فیلم می

 فهمیم اجرای نوعی مراسم میترایی عامل این اپیالسیون سلطنتی بوده است!شود و میداده می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-7aiWsdrPAhXIOxoKHeIqAY8QjRwIBw&url=http://www.kickasstoo.com/300-rise-of-an-empire-2014-download-movie/&psig=AFQjCNFr2aeFMx_Bx5uFCGdQV9cHV8EtVA&ust=1476537542033185
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ای نامحسوس از حقایق تاریخ را برگرفته، ها، نقشها، کالمها، و همه چیز در این فیلم رگههلباسها، قیاف

بندی کرده، تا تمدن ایرانی را خوار بنماید و و آن را در لفافی از خروارها تبلیغ ایدئولوژیک عریان بسته

رندگویی این فیلم نسبت به ها را به خاک مالیدند را بستاید. جهشی که در چ«پارسی»ی هایی که پوزه«غربی»

های کند که هالیوود باالخره به ارزش ذخیرهشود، این حدس را تقویت می( دیده می300ی اولش )شماره

ترش، مهری تر و ارزانی گمنامایران پی برده و استاد اعظم پورپیرار )یا چه بسا نسخه« فرهنگی»گرانبهای 

 ستخدام کرده باشد. ی علمی این فیلم اقلنبه( را برای مشاوره

اش خواهم ی مجله الکترونیکی سیمرغ نقدی دربارهفیلم به قدری تاثیرگذار بود که در این شماره

برم. در همان شماره دست به قلم می اشترین فیلمی است که دربارهارزشنوشت، با این گوشزد که این بی

ا هم خواهم گنجاند تا بستر تاریخی بحث روشن ی تاریخِ واقعی روابط ایران و یونان رچند نوشتار درباره

 شود. 

دهد که اگر خودشان با خواندن کنم، چون نشان میی ایرانیان توصیه میدیدن این فیلم را به همه

تاریخ و اندیشیدن و انتخاب کردن، هویت خود را بازتعریف نکنند، ممکن است به چه شکلهایی توسط 

 تعریف شوند...« دیگری»
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26/1/1393شنبه سه   

ام کردم، به این یادبودها برخوردم از دوست از دست رفتهامروز عکسهای سفر با گروه خورشید را که نگاه می

ام شروین استادزاده، که آنچه در آخرین دیدارمان گفت و آنچه بر سرش آمد همچنان گریبانم را گرفته و آسوده

 گذارد. نمی

 یاد دکتر شروین استادزاده...انداران زندهپیشکش به دوستان خورشیدی و دوست
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28/1/1393پنج شنبه   

 

 نخستین فراخوان زروانی:

 بیایید راستگو باشیم.

 

کنیم سخت بیایید راست بگوییم، هرچند که دشوار باشد. راستگویی معموال کمتر از آنچه که گمان می

ایم، کاری بسیار دشوار است که پیامدهای است. در واقع دروغ گفتنی که در این سالهای تیره به آن خو گرفته

فرساید. کاهد و می: قلبم را( میاشوخیمی هم دارد. دروغ قدرت، لذت، بقا و معنای من و دیگری را )فشرده

 بیایید این کار جانفرسای ناجور را رها کنیم و به سادگی راست بگوییم. 

ی خویشتن اغراق نکنیم و نکوشیم خویشتن را بهتر از آنچه که هستیم نمایش دهیم، بیایید درباره

دانیم یا بدان مشکوکیم، نگوییم. بیایید تنها آن چیزهایی را بگوییم که ی دیگری نمیبیایید آنچه را که درباره

اش دفاع کنیم. بیایید دشواریِ تأمل انیتتوانیم نزد خودمان و دیگران از حقاش داریم، و میدلیلی برای راستی

ی گفتارها و نوشتارهای خویش را به جان بخریم، و تنها آن چیزهایی را بگوییم که با به یاد آوردنِ درباره

 اش، شادمان و سرافراز گردیم. گفته شدن

 بیایید راست بگوییم.

ی من چه بگویم دیگری درباره اگر راستش را»ی این که ی خاطر همیشگی دربارهبیایید این دغدغه

کند زیاد فکر نکرده و نمی« من»ی درباره« دیگری»را خوار بشماریم. حقیقت آن است که « فکر خواهد کرد

« قلبم»جهان خودش ارتباط پیدا کند، و و نخواهد کرد. دیگری تنها تا جایی به من عالقه دارد که به زیست
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ی من نزد دیگری اهمیت چندانی ندارد. یعنی آنقدر اهمیت ن، انگارهخودش را باال و پایین ببرد. خارج از آ

 آمیز، و بدیِ اخالقیِ دروغگویی بیرزد. شناسانه، فرجامِ رسواییندارد که به زشتیِ زیبایی

اگر مسلمانید، بیایید و تقوا را جایگزین تقیه کنید. اگر به دین دیگری پایبندید، به همین ترتیب 

نگرید، خردوزرانه به از سر خود و دیگران بردارید. اگر خارج از قالب ادیان به اخالق میهای شرعی را کاله

را جدی بگیرید. اما نه به مثابه « راستگو باش»ی ارزش اخالقی راستی و پستی و زشتی دروغ بنگرید و گزاره

 فرمان، که همچون پیشنهادی کارآمد، برای کنشگری خودمختار و انتخابگر.

 ستگو باشیم...بیایید را
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۵/2/1393جمعه   

 توانید کاملش را در نشانی زیر بخوانید:که می« پیش درآمدی بر نگارش تاریخ ایرانیِ معنا»ی بخشی از مقاله

http://soshians.ir/fa/?p=3738 

http://soshians.ir/fa/?p=3789 

شناسی، رخدادها و چیزها نیز بر  های زمین هاست. همچون الیه افتادگیی از برهم ا تاریخ، شبکه»

شوند که کلیتی  تخمیر میی زمان چنان  شوند و در خمره کنند و بر دوش یکدیگر سوار می هم رسوب می

ه کردنِ این موجودیت به واحدهای اولی یکپارچه و درهم تنیده به نامِ اکنونِ تاریخمند را به دست دهند. تجزیه

ن، ضرورتی است برای فهمِ این اکنونِ تاریخمند. پیوستگی آ یختگی و به همر اش و بازبینی الگوهای درهم

ای مرسوم وجود دارد متفاوت خواهد بود. در ه نگاری آنچه که در تاریخاز این رو، نگارش تاریخ معنا با 

تاریخ سیاسی نیست، هر چند شاید به عنوان مبنایی آشنا برای گاهشماری کارآمد باشد. در  ،معنا اینجا محورِ

ربط  ای و فرعی بپردازیم و ریزترین جزئیات و بی اینجا باید به تاریخِ رخدادها و چیزهایی به ظاهر حاشیه

ترین پیوندها را نیز مورد وارسی قرار دهیم. گاه طعم چای و شکر با استعمار و ظهور انقالب صنعتی گره 

کند. از این  یابی مردمش را تعیین میت خورد و گاه الگوی دوخت کاله در قلمروی ساز و کارهای هویمی

سطوح متفاوت زیستی، روانی، فرهنگی  رو، هنگام نگاشتن تاریخ فرهنگ ایران باید به رخدادهایی گوناگون در

 ..های کامال متفاوت را در کنار یکدیگر دید و سنجید. با ماهیت« چیزهایی»و اجتماعی پرداخت و 

  

http://soshians.ir/fa/?p=3738
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7/2/1393یکشنبه   

 

 این ماه منتشر شده است: « نون»ی که در مجله« دکان خالی خودباختگی»ام با نام چند سطری از مقاله

اش در زبان پارسی، موضعی فرهنگی و شکلی خاص از ...خودباختگی در ابتدای رواج یافتن

داد، و چه بهتر که همین داللت از این معنا باقی بماند و معنیِ سیاسی و گیری هویتی را نشان میجبهه

ده شود. تنها به این اش زدوایدئولوژیکی که در سالهای اخیر به مثابه امری اخالقی بدان الصاق شده، از دامنه

 ای شناختی بررسی کرد و به نقد کشید. طرفانه همچون عارضهتوان خودباختگی را بیترتیب است که می

به نظرم خودباختگی قالب عمومی اندیشیدن نزد روشنفکران معاصر ایرانی است. گفتمان 

کهن، تنها به تفسیرها و برداشتهای ی متون ی ناشی از این قالب، بدون خواندن دقیق و پرسشگرانهروشنفکرانه

ها و داوریکند، و به این ترتیب خواه ناخواه در پیشاز آن بسنده می« غربی»اندیشمندان اروپایی و 

شود. خودباختگی بر تفسیری هگلی از مفهوم تمدن استوار است، ثبات های هویتی ایشان سهیم میسوگیری

دهد که در واقع وجود ندارد، و با خوارشماری خود و تکریم و تضاد و اخالقیتی را به تمدنها نسبت می

گذارد. دیگری، در جایی که دلیل معقولی برایش وجود ندارد، شکلی از ناتوانی در اندیشیدن را به نمایش می

درک ی نامنصفانه به دیگری نیست. اما قابلی خود و حملهبدیهی است که داروی این درد، ستایش بیهوده

اندیشیده ماندنِ بنیادهای خودباختگی و خودخوارشماریِ نامعقول روشنفکرانِ جدید، به واکنشی است که نا

مان است، یا سرفرازی بابت به همان اندازه نااندیشیده و نامعقول بینجامد، که همانا تفاخر به گذشتگان آریایی

یخ و ارزیابی عقالنی آن است، کیش و آیینِ خطاناپذیرمان. راهبرد درست، که خواندن اصل متون و فهم تار
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ی باسواد ایرانی جاری است، یا ی گفتمانی که امروز در جامعهبه ظاهر هنوز شروع نشده است، چرا که بدنه

 ی نامستدل است، و یا این مازوخیسمِ فرهنگی در لعن و نفرین و تحقیر خویشتن. بینانهآن اغراقهای خودبزرگ

انگیز، نامستدل و پرهیاهو باشد، یا ساختاری منظم و منسجم و تواند امری عاطفی، هیجانهویت می

تواند خودبزرگ بینانه باشد، زده و پرشوری که بیشتر در عوام رواج دارد، میمعقول و اندیشیده. هویتِ هیجان

ی خویش، و در هردو حالت ارتباطی با حقیقت و زیستن، یعنی هنرِ دستکاری در حقیقت یا خوار دارنده

ی، به طور همزمان، خروج از جزر و مدِ بینکند. خروج از چنبر دوپهلوی خودباختگی و خودبزرگنمی برقرار

هایی که دیرزمانی هم هست، و چه بسا که پیامد و تالیِ آن باشد. طرح پرسش از تک تک گزاره امواج نادانی

ن است، و مژده آن که هویت، است نزد عوام کتابخوان بدیهی و قطعی پنداشته شده، گام نخست از این درما

ها، اسناد، و شواهد عینی را در اختیار دارد که ای از دادهبستی که در آن گرفتار آمده، خزانهبرای خروج از بن

تواند آغازگاهی نویدبخش برای تاسیس البته در تفسیر آن بحث است، اما در وجودشان شک نیست. و این می

 هویتی فارغ از خودباختگی باشد.
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13/2/1393شنبه   

 

دوستان و یاران آنقدر در این یکی دو روزه مرا با لطف و مهرشان بابت روز معلم بمباران کردند که 

 ی دو سه نکته بنویسم. الزم دیدم همین جا سپاسی عمومی خدمت همه عرض کنم و سه چهار خطی درباره

ام بیشتر به دانشجویی شبیه بینم تا معلم و خودانگارهنخست آن که به واقع خودم را بیشتر شاگرد می

گویم و در دل بدان باور های نمایشی و ریاکارانه میاست تا استادی، و این را صادقانه و جدای از فروتنی

 دارم. 

ه که زمانی جایی در کالسی افتخار ام، از دوستانی بوددوم آن که بخش مهمی از آنچه که من آموخته

دانم که در آن آموزگار پا به پای شاگردان ام، و بنابراین آموزش را امری دوطرفه میشان را داشتهمعلمی

 ی عزیزانی که در این مقام به من آموختند سپاسگزارم.  گیرد. از این رو از همهآموزد و هنگام یاد دادن، یاد میمی

ای گرانمایه از استادان و آموزگاران بزرگ در ای کاش در ایران زمین که سلسله و اما سومین نکته:

گزیدند. خوب است اند، ملت روزی مناسب و سنجیده را برای بزرگداشت مقام معلم بر میآن زاده و زیسته

اش یکی تر از آنچه که حاال رایج است، پیشنهاد شود تادر این زمینه رایزنی شود و سه چهار مناسبت جدی

شاپور شروع شود و برسد به تواند از تاریخ تاسیس دانشگاه جندیمورد توافق قرار گیرد. این مناسبتها می

ی رشدیه در ایران. به هر روی، میدانِ اندیشیدن در این زمینه زادروز فروزانفر و سالروز گشایش اولین مدرسه

 نماید و این گوی است و این میدان...فراخ می
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1۵/2/1393دوشنبه   

 الشرح النحوی و الصرفی فی النسب السفید البرفی

سفیدبرفی: یک »ای به نام برانگیز تازهشنوندگان عزیز همان طور که در جریان هستید، کتاب جنجال -

اش یکی از پژوهشگران نامدار و معتبر دانشگاه به تازگی منتشر شده که نویسنده« بیوگرافی محرمانه

این مورخ مشهور در این کتاب اثبات کرده که سفید برفی شخصیتی واقعی بوده و بر هاروارد است. 

کرده. بلکه یکی از شهروندان ایاالت متحده خالف روایت مرسوم در اروپای قرن نوزدهم زندگی نمی

بوده و در قرن بیستم هم ساکن نیویورک بوده است. طبق گزارش این کتاب، سفید برفی واقعی همین 

پیش درگذشته است. بر این مبنا ما با زحمت زیاد توانستیم نشانی خواهرِ شخص مورد  چند سال

ی ایشان هستیم. این خانه بزرگ و لوکس است، اما در یکی ی خانهنظر را پیدا کنیم و حاال در آستانه

نین پوست نشین نیویورک قرار دارد و خودِ این که سفیدبرفی برای زندگی چهای قدیمی سیاهاز محله

ای را برگزیده، نشانگر آن است که به آرمانهای انسانی تا چه حدی پایبند بوده و در جهت دفاع محله

ی سیاه و پرولتاریای محروم آمریکایی تا چه اندازه فعال بوده است. این از حقوق خلق ستمدیده

زنیم و نگ میانتخاب محله همچنین نشان از گرایشهای فمینیستیِ این شخصیت شهیر دارد. حاال ز

 ای داشته باشیم.رویم که با خواهر ایشان مصاحبهمی

 صبح به خیر، بفرمایْد؟ -

 صبح شما هم به خیر، خانم ج. ج؟ -

 بله، شما؟  -
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ی سفیدبرفی مرحوم با شما مصاحبه کنیم. میشه ی ان یو سی هستیم! اومدیم دربارهما خبرنگار شبکه -

 بیایم تو؟

 بله، بله، بفرمایْد! بفرمایْد! -

 عرضم به خدمتتون که احتماال خبر دارین که یه کتابی چاپ شده به اسم... -

بعله بعله، شنیدیم آقا، در و همسایه از وقتی کتابه چاپ شده روز و شب نذاشتن واسه ما! خدا  -

 شو ذلیل کنه! از شهرتِ خودِ مرحومش کم کشیدیم که این هم اومده روش!نویسنده

 اید؟ شادروان سفیدبرفی بودهخانم ج. ج. ما شنیدیم شما خواهرِ -

 خوب بعله! میشه اینجوری گفت... -

ایه ها! همون که پوستش مثل برف سفید بود و موهاش مثل شب منظورِ ما همون سفید برفیِ افسانه -

اش خوند، چشم ابرو مشکی بود و زیبا و هزاران هزار نفر عاشق دلخستهسیاه، خیلی قشنگ آواز می

 بودن...

 خودشه، بعله... بنده خواهرْشَم!بعله، فهمیدم،  -

ی شما بوده؟ خوب، اول بفرمایید چطوریه که شما سیاهپوست هستین؟ ایشون احتماال خواهر خونده -

 یا ناتنی بودین؟

 شَم. یعنی پدر و مادرمون یکی بوده، به خدا!نه خیر، بنده خواهرِ تنی -

 ایشون؟ عجب، یعنی سفید برفی والدینی سیاهپوست داشته؟ نکنه زال بوده -

 نه خیر، سیاهپوست بوده بابا! همچی عین من! -

 شناسنش!شونه که مشهوره. اصال همه به اسم سفید برفی میاما آخه سفید بودن -
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میگوی، اما اولش سفید نبود که! بعدا سفید شد. از وقتی اون لوسیون روشن کننده  بعله، میدونم چی -

 شو ذلیل کنه!رنگ پوست رو زد، خدا سازنده

 ن؟ یعنی...لوسیو -

رسید، آخه خواننده بود باالخره. مردم انتظار داشتن بر و بعله آقا، اون مرحوم خیلی به ظاهرش می -

رویی داشته باشه. این بود که اولش رفت دماغشو عِمل کرد. بعد اون لوسیون رو زد که یَهو همه 

باشی و لک و پیس گم. اگه سیاه جاش لک و پیسی شد. شوما که خودت سفیدی نِمدونی چی می

 س! این بود که مجبور شد بره کل پوستشو سفید کنه!پیدا کنی خیلی ضایعْ 

ایه! ما رو روی آنتن دارین دیگه؟ یعنی سفید برفی در اصل سیاهپوست عجب، این خبر تکان دهنده -

 کرد؟بوده؟ کی فکرشو می

های محل بِش که بود بچه بعله آقا، پس چی؟ سیاه سیاه بود مثل ذغال، از منم سیاهتر بود. بچه -

 گفتن مایکی شبرنگ!می

 عجب، پس اسم واقعی سفید برفی مایکی بوده! اسم عجیبی نیست برای یک بانوی متشخص؟ -

 گی شوما؟ برادرم دیگه!بانو کیه عمو؟ اسمش مایکل بود، سفید برفی رو مگه نمی -

بال خواهر سفید برفی اومدیم زدم، فکر کنم اشتباهی شده خانوم محترم. ما دنبرادرتون؟ حدسشو می -

 اینجا... همون خانم زیباروی خواننده که پوستش مثل برف...

گردین همون مایکل خودمونه، برادرم گوی! خنگ که نیستم! اون که دنبال میبعله آقا، فهمیدم چی می -

م خورد، نه که طفلک دماغشاش نمیبوده، بعدش که پوستش سفید شد، صداش زمخت بود و به قیافه

تراپی کن که صدات عمل کرده بود! این شد که رفیقاش نشیستن بهش گفتن حاال بیا برو هولمون

 نازک شه! خدا ذلیلشون کنه ایشاال!
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 تراپی منظورتونه دیگه؟هورمون -

! خالصه اون طفل معصوم هم رفت و اومد و دیدیم روم به دیوار، مردونگیش ور پریده! حاال هرچی -

 زن بشه!این بود که قرار شد 

 آخه مگه به همین سادگیه خانوم؟ -

تره! دو تا جراحی کردن و بعدش گفتن بفرمایْن! دیدیم مایکل شبرنگ ما شده بَهَه! از این هم ساده -

 مرلین مونرو!

دار خواین بگین سفید برفی در اصل یک مردِ سیاهپوست بوده؟ آخه ما شنیده بودیم بچهپس یعنی می -

 کردن!اش زندگی می... دست کم وقتی فوت کرد چند تا بچه توی خونهشده! از یکی از هفت کوتوله

ها هم پرورشگاهی بودن خواست بزایْد؟ زن نبود که! بچهنه آقا اونارو خودش نزایْده که! چطور می -

ها داشت. اما انگار همچنین کامل هم مردونگیش ور نپریده بود، چون یکی از او بچهو نگهشون می

کرده، آقا واهلل دروغه، باهلل دروغه، آخه مگه رد که مایکی شبرنگ بهش تجاوز میبعدا جیغ و داد ک

 جنایت بی آلتِ جرم مِشِه؟ خدا ازش نگذره! ذلیل شه ایشاالاا!

 شن؟ من واقعا گیج شدم. اما آخه هفت کوتوله چی می -

اش و . مدیر برنامهشون کوتوله نبودنتا بودن! بعدم راستشو بخوایْن همهاولندش که هفتا نبودن، پنش -

خورد. ها میشون که طراح صحنه بود به کوتولهدستیارش همچین بگوی نگوی کوتاه بودن. فقط یکی

شون که جنیفر لنگ درازه بود، گفتن کوتوله. یکیبقیه هم همینطوری محض تفریح به خودشون می

 خیلی هم قد بلند و رعنایی داشت.

 ن؟جنیفر؟ مگه هفت کوتوله همه مرد نبود -

 نه آقا، این حرفا کدومه، توشون جنیفر دختر بود. توی کارتونا والت دیسنی همونیه که ریش نداره! -
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 اش قصه بوده؟شه؟ اینا یعنی همهپس داستان ملکهِ بدخواه و سیبِ مسموم چی می -

اش که نه! شرکت کوئین همون جایْ بود که قرار بود آخر عمری مایکی شبرنگ رو جراحی همه -

ی خبیث. حق هم داشتن واال! چون کارمندای ه. بعدن بچه محال اسمشو گذاشتن ملکهزیبایی کن

خرفتش دوای عوضی تزریق کردن به سر  وصورت مایکی، یه مرضی گرفت شبیه به خوره، خدا 

 ذلیلشون کنه ایشاال...
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17/2/1393چهارشنبه   

 

یاران و دوستان برگزار کردیم. ی فردوسی را با همت المللی هزارهدو سال پیش بود که همایش بین

نام داشت که ماجراهای عجیبش همچنان با پیچ و خمهای « ینِ فردوسید»ای که در آنجا ارائه کردم، مقاله

بسیار ادامه دارد. مقاله در همایش با ابراز لطف استادان نامدار، استقبال مخاطبان، ابراز خشم برخی، و تکاپوی 

ی از انتشارش روبرو شد. در این مدت بازخوردهایی بسیار متنوع درباره یریبرخی دیگر برای سانسور و جلوگ

شد و تا ی نقد و بحث مقاله در محفلی پژوهشی شروع میاین مقاله دریافت کردم که از گزارش عالمانه

 یافت.ی خدایی که مقاله را کامل نخوانده یا نفهمیده بود، ادامه میی بندهمخالفت تندخویانه

دم حاال که جلد دوم مقاالت همایش هم از زیر چاپ بیرون آمده، پیوند اصلی مقاله را در اختیار نیک دی

  دوستان بگذارم:

http://soshians.ir/fa/?p=5580 

همایش »خوش را بدهم که قرار است همان گروه با مشارکت شمار بیشتری از استادان، سال آینده و این خبر 

 را برگزار کنند!« المللی بزرگداشت حافظ شیرازیبین

 

 

 

 ها را از بحثی که گذشت، نتیجه گرفت:توان این گزارهبندی، میدر مقام جمع ... 

http://soshians.ir/fa/?p=5580
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نخست آن که به احتمال زیاد فردوسی خداپرست و یکتاانگار بوده است، یعنی به خدایی یگانه باور  

ای که برای او قایل بوده، متفاوت با سایر ی تاثیرگذاریپرستیده است، هرچند نقش و درجهداشته و او را می

 عصرانش است. هم

های مربوط به امر قدسی به مه و کلیدواژهدوم آن که فردوسی با توجه به تحلیلی که از زبان شاهنا 

دست دادیم، به احتمال زیاد مسلمان نبوده است. انگار که او عناصر اسالمی را تنها به ضرورت و برای دفع 

خطر در متن وارد کرده و در جاهایی که چنین ضرورتی نداشته لحن و محتوای سخنش به مسلمانان معتقد 

 شباهتی ندارد.

نگریسته است. سی احتماال زرتشتی نبوده و از بیرون به بافت دینی زرتشتیان میسوم آن که فردو 

 گذاشته است.هرچند به این دین به عنوان میراث باستانی ایران احترام می
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21/2/1393یکشنبه   

 

زنی و سایر ی خدایی داریم که یکی دو سالی است به تبلیغ و تهییج و ناسزا و زیرآبیک بنده

ی اجتماعی مشغول است، بلکه اتباع ممالک محروسه ارشاد شوند و نوشتارهای خطرناک فعالیتهای مخلصانه

ی ناگهان در عرض ی مرا نخوانند. این بابا کسی است که در ابتدای عصر زرین دولت محمودو گمراه کننده

آزاد همدان، به مقام استاد باستانشناسی در  ی تدریس کاردانی صنایع دستی در دانشگاهیکی دو ماه از رتبه

شدنش، دکترایش را گرفت، با همان « استاد»های خوب تهران جهید، و تازه چندین سال بعد از این دانشگاه

طلب چاپ کرده که اغلب یا بدیهی است و یا غلط، و شیوه که دانم و دانی! در عمرش کمتر از صد صفحه م

« کارِ »ی کالم فرموده است، چرا که محل بوک افاضهمثنوی هفتاد منی در فحش و ناسزا به این و آن در فیس

در « هاکارمندان دولتی دانشگاه»شود. خالصه آن که استادی است تمام مواهب نسل اش محسوب میاصلی

 دهد. شدتی باال نمایش می عصر جدید را یک جا و با

گویند حسد و اختالل مشاعری اش به من درست معلوم نیست. برخی میاما علت و عشق و عالقه

؛ که اگر دومی «ای برادرانشرکت مضاربه»گیرد از گویند پولی هم بابت این کار میعادی است، و برخی می

ام درآمدزا شده است! شاید هم قصدش تنها مطرح فرهنگیشوم، چون باالخره فعالیتهای باشد که خوشحال می

اش های طوالنی و پرفحشِ هفتگیهای بسیار نادری که نامهکردن خود است. نشان به آن نشانی که یکی از دفعه

به خودم را پاسخ دادم، به لقبِ مهری قلنبه سرافرازش کردم و فوری خودش همه جا همان را پراکند و حاال 

کار شود، که لعبتکی ی خدا آمده بود که لعبتی شیرینشود! به هر حال، این بندهن اسم شناخته میبیشتر با ای

 شیرین عقل شد.
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ام، آن است که ای به این آدم در نوشتاری جدی کردهاما علت این که بر خالف عادت این بار اشاره

ان شده بود و ناخرسند بودند که چرا ی ناراحتی و رنجش آشنایهای اخیرش به من و دوستانم مایهنامهفحش

دهم، که خاموشی است. کشمکش با این جور اش را میگویم. هرچند دیرزمانی است پاسخهیچ در پاسخ نمی

شوی و او آلود میآدمها، اتالف وقت و عمر است و به کُشتی گرفتن با خوک شبیه است. آخرش تو لجن

 برد! لذت می

های ی خدا را جدی نگیرند و به سویههکژکرداری و ژاژخایی این بند درخواستم از همگان آن است که

ی برخورد درست با چنین مضحکش که فراوان هم هست، بیش از نفرت و خشم و حسدش بنگرند. شیوه

ای هایشان بنگریم و چیزی بیاموزیم و احیانا شوخیکسانی محدود به آن است که به همنشینی رنگارنگ عقده

ی خدای دیگری که هوشی و اعتباری بسیار بیش ی یک بندهبخندیم و بگذریم. سالها پیش دربارهادبی کنیم و 

 از مهری قلنبه داشت، دوبیتی گفته بودم که نیک دیدم اینجا هم نقلش کنم:

 زنهار مده پاسخ وى نقد به مشت  راند درشتنسیه سخن نادان چو تو را 

 مشت تو را رنجه شود، هم انگشتهم   گر مشت تو ابله زد و گر ابله کُشت 
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24/3/1393شنبه   

 

 کنید؟ ی خدایی رفت دکان خیاطی و پرسید: آقا شما کت رفو میگویند یک بندهمی

 طرف هم گفت: بعله 

 زحمت اینو رفو کنید، کُتِش افتاده!بعد یک دکمه به او داد و گفت: بی

شویم و در این داریم باالخره جا به جا میمان. بعد از بیست سال کشیحاال حکایت ماست و اسباب

میهنان ی هماند. در این راستا از همهشناسی روی هم تلنبار شدههای زمینمدت انواع و اقسام کتابها مثل الیه

خورد، یا ای دارند که قصد فروشش را دارند، یا به دردشان نمیهمیشه در صحنه خواهشمندم اگر کتابخانه

 ام افتاده!ام هستم و کتِ دکمهاش بدهند، خبرم کنند که سخت نیازمند کتابخانهند هدیهااحیانا نذر کرده
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2۵/3/1393یکشنبه   

درود بر اعضای گرامی صفحه، به خصوص دو مسعود )سلطانی و لقمان( که هردو دوستان خوب 

من هستند و نظرهای هردویشان برای من آموزنده است و محترم. گوشزد کردن و توضیح چند نکته را الزم 

های بحثام و هم برای سایر دوستانی که به زودی در این صفحه وارد دیدم، هم برای این دوستان قدیمی

 جدی خواهند شد. 

ی ما، مبحثی است اول آن که تاریخ معاصر، بیشتر به خاطر باقی ماندنِ انعکاس رخدادهایش در زمانه

های شخصی و درگیر شدنِ عاطفی با بحثهایش ممکن است و محتمل. برای ی سوگیریکه لغزیدن به ورطه

که به واقع گذشته و ارزیابی آن، باید از این تله دفاع از آنچه دستیابی به تصویری روشن و عقالنی و قابل

همه را ارزیابی کرد و با گشودگی  ی منابع اطالعاتی را مرور کرد و نقادانههمه پرهیز کرد. باید سختگیرانه

ای پدید خواهد آمد که مستقل از سازگار گیری شخصیاش شنید. آنگاه موضعی برداشتها را دربارههمه

 دیگران، محترم است و آموزنده. اش با آرایبودن

ام و امیدوارم حاال حاالها دوم آن که من به عنوان مدیر این صفحه، تا به حال یادداشتی را پاک نکرده

چنین نکنم. چرا که به عقل سلیم اعضا برای پیش بردن بحثها در فضایی دوستانه و عقالنی تکیه دارم. در عین 

یا خارج از حدود ادب و عقالنیت باشد، در حذف آن اظهار نظر و بعدتر  آمیزحال اگر احیانا گفتاری توهین

در حذف عضویت کسی که این کار را تکرار کند تردید نخواهم کرد. چرا که باور دارم وقت کسانی که عالقه 

 محتوا تلف شود. و جدیتی در فضای علمی دارند، گرانبهاتر از آن است که با حرفهای کم

ای از این دست، ی اظهار نظرهایمان در فضاهای مجازیکنم الزم است دربارهسوم آن که فکر می

دست کم نزد خودمان، چارچوبی اخالقی را تدوین و مراعات کنیم. فکر نکنم قالبی از پیش تعیین شده برای 
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 این منظور وجود داشته باشد، و به حس تشخیص درست دوستان اعتماد دارم که قواعد ادب و اصول نوشتنِ 

ها مستند و ی دادهبندند. نتیجه قاعدتا چنین خواهد بود که ارائهدانند و آن را به کار میعقالنی و علمی را می

ها مودبانه و دوستانه خواهد بود، هرچند گیریها شفاف و عقالنی، و اظهار نظرها و موضعدقیق، سوگیری

 و سودمند.  اختالف نظر و صراحت و جدل علمی هم مجاز است و هم سازنده 

های تیزی در برخی هایی در برخی جمالت ببینیم و لبهدر این میان طبیعی است که در ابتدای کار زمختی

های دوستان اظهار نظرها بیابیم. اینها را تا وقتی که خالفش ثابت نشده باید به لغزش زبان و ناهماهنگی لحن

 ب را بر گفتمان ما حاکم سازد. حمل کرد و مهربانانه فرصت داد تا عقل جمعی قواعد اد

 

  



289 
 

29/3/1393پنج شنبه   

 

ی فوتبال چیزی بنویسم! اما دکتر زیباکالم نگذاشت. مطلبش )دوست کردم این روزها دربارههیچ فکر نمی

 ندارم تیم ایران پیروز شود...( را در این پیوند 

http://isna.ir/fa/news/93032613993/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-

%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%85-

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF-

%DA%86%D9%88%D9%86 

ام، دوستان خبرنگار نوشته شده و قولش را به جایی ندادهبخوانید و بعد نقد مرا ببینید. در ضمن چون تازه 

خواهند منتشرش کنند، با این شرط که نوشتار دکتر زیباکالم هم در ای که میتوانند در هر روزنامه یا مجلهمی

 کنارش چاپ شود.
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 ی فوتبال، غرور ملی و شادمانی: نقدی بر گفتار دکتر زیباکالمدرباره

 

ام را نگاه کردم، نوشتاری به قلم دکتر زیباکالم را در آن ی پست الکترونیکیامروز صبح که جعبه

ای بود که سزاوار دیدم دیدگاهم را گیرییافتم که دوستی فاضل برایم فرستاده بود. نوشتار حاوی موضع

گنجاند، یک اعالم موضع شخصی، اش به کوتاهی بنویسم. این متن کوتاه چهار نکته را در خود میدرباره

 گیری هم هست.شناسانه، و یک اعالم داوری که نتیجهی جامعهگوشزدِ دو نکته

ی فوتبال هستم. از سنین کودکی به بعد ی مسئلهنخست آن که بگویم من از خنثاترین آدمها درباره

بخش یا جالب است. در عمرم هم تنها کنم و نه نگاه کردنِ بازی دیگران برایم لذتخودم فوتبال بازی مینه 

شناسانه. بازی ایران و استرالیا را بعد از پایکوبی اش را هم به دالیل جامعهام، همهسه چهار بازی فوتبال را دیده

اند. اولین بازی جمعی جالبی از خود نشان دادهسراسری مردم دیدم که بفهمم دقیقا چرا مردم چنین رفتار 

آمریکا را هم دیدم، برای فهم چگونگی انعکاس روابط سیاسی در بستری ورزشی.  -عراق و ایران -ایران

های ایران با سایر مند. در حدی که بازینظر هستم و نه حتا عالقهی خودِ فوتبال نه صاحببنابراین در زمینه

کنم و زمان بازی اخیر ایران و نیجریه فرصت را غنیمت دیدم و رفتم باشگاهی که در میکشورها را هم نگاه ن

کنم، چون به درستی حدس زده بودم باید در این ساعت خیلی خلوت باشد، که جایتان خالی، آن ورزش می

 بود!

رد ی اجتماعی موبا وجود این موضع شخصی، ورزش فوتبال در ایران همواره به عنوان یک پدیده

ترین های ورزشی و گزارشگران فوتبال سرسختی پنجاه و شصت که روزنامهام بوده است. چه در دههعالقه

آیینی برای رها شدن میل مردم فضای عمومی برای گفتمان انتقادی باقی ماندند و چه بعدها که به مجرایی شبه
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م گرامی به ذهنم خطور کرد هم به همین به شادمانی جمعی بدل شد. آنچه که با خواندن نوشتار دکتر زیباکال

ی محوریِ نوشتار شود، که قاعدتا با توجه به تخصص ایشان جنبهشناختی موضوع مربوط میی جامعهسویه

 خودشان هم باید باشد.

ی به نسبت بدیهی را گوشزد کنم. ی نظر ایشان روشن شود، باید دو نکتهام دربارهبرای آن که داوری

ای پیچیده و الیه الیه از چیزها و رخدادها شان را در شبکههای جمعیام جوامع انسانی هویتنخست آن که تم

اندازهای طبیعی، آثار کنند. سطوح متفاوتی از متون ادبی، رخدادهای تاریخی، چشمو نشانگان رمزگذاری می

نه وجود دارند که نمودِ های معماراهنری، شخصیتهای تاریخی، سازمانها و نهادها و خاندانها، و برساخته

سازند. این سیستمِ پیچیدهِ رمزگذاری هویت، تنها دهند و آن را مستقر میبیرونیِ هویت جمعی را نمایش می

دهد. شاپور بزرگ هنگامی نمایش می« ما را در برابر یا در کنار دیگری»کند، بلکه همواره را بازنمایی نمی« ما»

ی امپراتور مغلوب روم در کنار کرد، به نگارها در کالبد خویش ترسیم میکه اقتدار نظامی ایرانِ ساسانی ر

ای به نام کرد، به ناگزیر تراژدیخویش نیاز داشت، و آیسخولوس که هویت نوبنیاد آتنی را رمزگذاری می

ست، ایی جهانی است که رمزگذاری هویت همواره الیه الیه و شبکهآورد. این یک قاعدهرا پدید « پارسیان»

 ها همراه است.«دیگری»ای از هویت و همواره هم با نمایش سایه

زدوده از رویارویی و رقابت جوامع و تمدنها دومین نکته آن که از دیرباز راهی متمدنانه و خشونت

توانسته ماهیتی بدنی و ورزشی داشته با هم وجود داشته، و آن هم رقابت و مسابقه بوده است. این مسابقه می

اش با افزاری و معنایی به خود بگیرد. در شاهنامه چوگانی که سیاوش و یاران ایرانیی نرمیا جنبه باشد،

شان بر حریف، چندان در ارتباط با هویت جمعی ایرانیان و تورانیان تعیین تورانیان بازی کردند و چیرگی

. به همین ترتیب داستان مثنوی کننده و معنادار بود که مرگ و نابودی سیاوش به دست افراسیاب را رقم زد

ی معنای درستِ انگور و اوزوم و عنب و استافیل درگیرِ کشمکش ی چهار تن که دربارهمعنوی درباره
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شوند، اقتباسی است از سبکِ ادبی رایج در دوران ساسانی که نمایندگان چهار تمدن اصلی را هنگام بحث می

های اند. نمونهیافتهر آن همیشه ایرانیان بر بقیه غلبه میدهد و دبر سر موضوعی علمی یا ادبی نشان می

شماری از این دست در سایر فرهنگها هم وجود دارد. این بدان معناست که اصوال رقابتهای علمی، هنری بی

ساز و یا ورزشی در آن هنگام که بین دو جامعه و دو تمدن و دو ملت انجام شوند، ضرورتا کارکرد هویت

 همراه هستند. « دیگران»و « ما»ی رند و همواره با شکلی از خودبرتربینی و مقایسهبخش داهویت

ها ناراحت شود و آن را سبک و سطحی و غیراخالقی بداند و ممکن است کسی از این مقایسه

با  هاها با هم برابر باشند و خودشان را هم در تمام زمینهی مردم دقیقا در تمام زمینهآرزومند باشد که همه

همدیگر برابر بدانند. اما واقعیت ملموس بیرونی بر خالف این است. نه تنها مردمان برابر نیستند و خود را با 

کند. به ها کار میدانند، که از منظری تکاملی هم مغزِ آدمیان بر مبنای پردازش تفاوتها و نابرابریهم برابر نمی

ی یا تمدنیِ متفاوت بر اساس رمزگذاریِ تفاوتها فهم ی دو گروه ملهمین شکل هویت به خصوص در رابطه

ای از خودبرتربینی همراه است و اگر نباشد نشانگر اش همیشه هم با رگهشود و در حالت طبیعی و سالممی

ترین افراد هم چه در سطح روانی، یعنی طلبخودباختگی یا بردگی است. برابری نوعی از خود بیگانگی،

ه در سطح اجتماعی از این قاعده مستثنی نیستند. یعنی در میان شعار دهندگان کوشای شان و چزندگی شخصی

کسی را سراغ ندارم که آرمان یا مذهب خودش، تمدن خودش، گروهِ خودش، « چیزبرابری همگان در همه»

تمدن و ی خودش، و در نهایت خودش را از بقیه برتر نداند. که اگر چنین نبود از آن آرمان و دار و دسته

 شست.اش دست میمذهب و گروه و دسته

ی ماهیت ی جذابیت فوتبال و گوشزدِ این دو نکته دربارهگیری شخصی دربارهبعد از آن موضع

رسیم به نقدِ نوشتاری که از آقای دکتر ی رقابت در مرزبندیِ آن، میرمزگذاری هویت و نقش تعیین کننده
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توان گنجاند. آنها را میلی و دو دعوی فرعی و یک آرزو را در خود میزیباکالم خواندم. این متن دو دعوی اص

 به این ترتیب خالصه کرد:

دنیا یا کشورهای دیگر، پیروزی در زمین فوتبال،  برای بسیاری از مردم »دعوی اصلی نخست: 

ژاپن، نروژ، هند، ایشان به عنوان مصداق این دعوی از کشورهای «  .است صرفا پیروزی در زمین فوتبال

 اند.نام برده آرژانتین، آلمان، برزیل یا آمریکا

ایدئولوژیک  پیروزی در زمین فوتبال را مسئوالن ما تبدیل به پیروزی سیاسی و »دعوی اصلی دوم: 

 «.خواهند نمود

 دارند.« رویکرد نژادپرستانه و شوونیزم»دعوی فرعی نخست: ایرانیان 

 «نظر رشد و توسعه )تلویحا( در وضعیت نامطلوبی قرار داریم. ما )ایرانیان( از»دعوی فرعی دوم: 

برویم دنبال کار و »اند که ای کاش ایران در جام جهانی برنده نشود تا در نتیجه ایشان آرزو کرده

 «.مانزندگی واقعی

ها درست هستند، هیچ از میان این چهار گزاره، به نظرم جمالت اصلی و فرعی اول نادرست و دومی

های ی کشورها مسابقهکنند. بر خالف نظر ایشان، همهیک هم ارتباطی با آرزوی عجیب ایشان برقرار نمی

است که چطور این همه کنند و کمی درکش برایم دشوار فوتبال خود با کشوری دیگر را امری ملی قلمداد می

ها نزدِ هواداران تیمهای ملی تظاهرات ناسیونالیستی و الف و گزافهای خودبرتربینانه که در تمام ورزشگاه

تواند از چشم کسی پنهان بماند. در میان کشورهایی که ایشان به طور خاص بدان اشاره جریان دارد، می

ر رقص با فوتبال تعریف کرده و آرژانتین و آلمان اش را در کنااند، برزیل بخشی از هویت ملیکرده

شان بر فوتبال دارند. بازی فوتبال و غرور ملی چندان با «ملی»ی برتری گذاری تبلیغاتی نمایانی دربارهسرمایه
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اند که در همان نقاط مورد نظر ایشان یعنی در آمریکای جنوبی همین چند سال پیش دو هم پیوند خورده

ی فوتبال وارد جنگ و رویارویی نظامی شدند. تا جایی که من خبر دارم در هیچ ر مسابقهکشور با هم بر س

ی فوتبال میان تیمِ آن کشور و تیمی از کشوری دیگر به صورت امری خنثا و محدود به درون کشوری مسابقه

های بین حتا بازی ی بازیهای بزرگِ بین دو کشور چنین نیست، کهشود. نه تنها دربارهزمین فوتبال فهم نمی

طلبی همراه است و اگر جز این بود ساز دارد و با برتریدو تیمِ یک کشور هم به همین ترتیب ماهیت هویت

 شود.شد، که فراوان دیده میها دیده نمیی هولیگانیسم و درگیری هواداران تیمها خارج از ورزشگاهپدیده

روزها نقل محافل شده هم درست معلوم نیست ارجاع  ی نژادپرستی و شوونیزم ایرانیان که ایندرباره

ی دیگری است ایشان به چه شاخصهایی است. نژادپرستی یک پدیده و شوونیزم یا ناسیونالیسم افراطی پدیده

اند. این دو پدیده با ملتِ مدرنِ )ناسیون( بنا شده-که به ترتیب بر محورِ برتر پنداشتنِ مطلقِ نژاد یا دولت

ی نژادپرستی شوند که برخی از آنها دربارهای شناخته میشناختی معلوم و تعریف شدههشاخصهای جامع

عبارت است از ریشخندِ خصوصیات ظاهری افرادی که نژادی متفاوت دارند، ابراز خشونت نسبت به ایشان، 

ستایش شوونیزم هم معموال با «. خودی»ی مربوط به نژادِ شناسانهو ستودن ویژگیهای ریختی و زیست

سرود ملی و سیاستمدارانِ حاکم( آمیز و متعصبانه از نمادهای ناسیونالیستی )به خصوص پرچم ملی، اغراق

شود و بیشتر اوقات با میل به تهاجم به سرزمینهای همسایه و ابراز خشونت نسبت به شهروندان مشخص می

ی ایرانی غایب هستند. یم در جامعهتوانم بگویم هردوی این مفاهملل دیگر همراه است. به ضرس قاطع می

اند و ی نژاد نداشتهی پیشین تعصبی دربارهام نه در دوران معاصر و نه در زمانهایرانیان تا جایی که من دیده

که تازه خیلی از مواقع غالم  –ی ایرانیان از سیاهپوستان طرفانه و مهربانانهاین به سادگی با مرور تصویر بی

ی شوونیزم هم چنین شود. دربارهاش با متون همزمان از تمدنهای همسایه نمایان میو مقایسه -اندهم بوده

های دیگر این کلمه را ناسیونالیسم خلط کرده باشند که چیز دیگری است و شدت نماید که ایشان و خیلیمی
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دار ای پیشامدرن و ریشهی ایرانیان که پدیدهگرایی دیرینهآن هم با ملیو بروز و شکل متفاوتی دارد، و تازه 

ها و رنگهای شان انواع و اقسام چشمها و بینیهایی که در ادبیات تغزلی هزار سالهاست تفاوت دارد. ایرانی

نژادهایی متفاوت اند که دلدارشان به یافتهی بدیهی را در میاند، آشکارا این نکتهپوست را نزد معشوق ستوده

تعلق دارد و بر مبنای این درک، دل بستن به چشم و ابروی مشکی را در کنار سرمستی از خرمن موی زرین 

 اند.داشتهروا می

های دومِ اصلی و فرعی ایشان البته به نظرم درست است. دولت ایران )و اصوال تمام دولتها( گزاره

بینند و برای لمللی را به عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت میاپیروزیهای ورزشی در میدانهای رقابت بین

کنند. وضعیت کنند، یا نابخردانه چنین نمیگذاری میهمین هم خردمندانه و عقالنی بر روی آن سرمایه

تواند نامطلوب شمرده شود، اما اینها با وجود درست بودن پیوند ی اقتصادی و فرهنگی هم در ایران میتوسعه

 شوند.ی دلخواه ایشان منتهی نمیی نادرست اولی ندارند و به نتیجهاری با دو گزارهاندامو

ی فراگیر و رایج فرضی که در نوشتار دکتر زیباکالم خواندم و نپسندیدم، این عقیدهخالصه کنم، پیش

ناخوشایند و ای هستند، و علت تمایزشان با دیگران هم چیزی منفی و ی جدا بافتهها تافتهاست که ایرانی

ز سرافرازی و غرور دهد که ایرانیان تا چه پایه اآمیز است. خودِ رواج این برداشت نادرست نشان میحقارت

آن هستند و اگر  ای که تمام ملل و تمدنهای بزرگ عالم سزاوارِاند. غرور جمعی و سرافرازیبهرهجمعی بی

مان رمقِ حضورش که آماج شکایت دوست گرامیهای بیقهجویی باشیم. بارغیابش را ببینیم باید در فکر چاره

 است، به نظر به تقویت نیازمند است و نه درمان.

من ایرانی هستم و از ایرانی بودنِ خود سرافرازم. نه به خاطر نژاد خاصی که دارم یا جوهرِ ذاتیِ 

رینه و غنی و پیچیده برخوردارم مقدسی که در ایرانی بودن نهفته است. به سادگی به این خاطر که از تمدنی دی

گرا هستم، و دارم. من ملیدارم و از این رو وابستگان بدان را دوست میی معنایی آن را خوش میو اندوخته
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گرایی با شوونیزم اروپایی بیگانه و با ناسیونالیسم مدرن نامترادف است. یعنی که شادی و نیرومندی و ملی

وطنم هستند مربوط و در هم ام و دوستانم و کس و کارم را با مردمی که هممعنا و سرزندگی خودم و خانواده

شان هستم، و به نظرم نامعقول است که کسی ارتباط پایه و دانم و خواهانِ بیشینه شدنِ آن برای همهتنیده می

لیارد آدمیزادِ ی هفت میهای اطرافش را نبیند و مدعیِ ارتباطی متقارن و یکسان با همهاش با دیگریبنیادین

ایم به نظرم تداومِ وضعیتی روی زمین باشد. انکار آنچه که هستیم و سرخوردگی یا شرمساری از آنچه شده

آور باشد، اما این ارتباطی با تمدن بیمارگونه و ناسزاوار است که خودِ آن وضعیت شاید دلسرد کننده یا شرم

انی سزاوار داشته و اگر امروز هم داشته باشد، بدان سرافراز ایرانی و هویت ایرانی ندارد، که روزگاری نمایندگ

 خواهند بود. 

ای هایم به عنوان دادهی کارهای فوتبال را هم جز در حاشیهای ندارم و بازیمن به فوتبال عالقه

که به  کنم. اما از صمیم قلب خواهانِ پیروزی تیم فوتبال ایران هستم. نه بدان دلیلشناسانه دنبال نمیجامعه

مان مومن باشم، و نه از آن رو که گمان کنم خون خالص آریایی در حقانیت شرعی و تقدس دینی بازیکنان

رگهای ایشان جریان دارد. به سادگی به این خاطر که این بازیکنان مثل من ایرانی هستند، یعنی در میراثی 

ی و همدلی از بازیکنان سایر تیمها بیشتر سخنتباری، همدیرپا و بزرگ شریک من هستند، و به دلیل همین هم

 دوستشان دارم. 

من مشتاقانه آرزومند پیروزی تیم فوتبال ایران هستم. نه بدان خاطر که بردن در یک توپ بازی 

دانم بعد از این پیروزی مردمِ کشورم شادمان خواهند شد، و جمعی را فخرآمیز بدانم. بلکه بدان خاطر که می

 سزاوارشان، که دیرزمانی است از این مردم دریغ شده است.  شادمانی برکتی است
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بوک به سه هزار نفر بود که شمار دوستانم روی فیس 1392حدود نُه ماه پیش، در حدود مهرگان 

ی پر صفر که رسید. آن روزها این تقارن را به فال نیک گرفتم و هنوز چند نفری مانده بود تا این شماره

ی ذوقی با شناسهاش هم آن شد که یک آدم مرموز خوشنتیجه« سه هزارمی چه کسی خواهد بود؟» پرسیدم 

آمد و به عنوان سه هزارمین دوست به جمع ما پیوست. بعدش هم هرگز هویتش معلوم نشد و « سه هزارمی»

 این مسئله همچنان یکی از ابهامات بزرگ تاریخ باقی مانده است.

رسد و دت به نسبت کوتاهی شمار دوستانِ این صفحه دارد به چهار هزار نفر میحاال، بعد از م

 همچنان این پرسش ریاضی سر جای خود است که چهار هزارمی که خواهد بود؟ 

بوک! باالی غیرتتان معما طرح نکنید و بگذارید یک ی فیساین را گفتم که گفته باشم ای جادوگران عرصه

 چهار هزارمی بشود آدمی که کمتر مرموز است 

بگو ببینم کی «! سه هزارمی»پ.ن: هنوز فرصت برای توبه و بازگشت به سوی حق و حقیقت باز است، ای 

 هستی آخه...
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ی کلمه، روشنفکر نیستم و کنم که به معنای مرسوم و تحقق یافتهاعتراف چهارم: اعتراف می

 خیلی هم بابت این قضیه شادمانم!

 

ی علمی متخصص در یک رشته»اند. اگر آن را در معنای روشنفکری را به دهها شکل تعریف کرده

بگیریم، قاعدتا باید جزء این جرگه بگنجم. اما « اش با دانش سر و کار داردکسی که شغل و پیشه«یا « خاص

ایرانی  یکنم در جامعهمیشناسانه و مفهومی آماری است. یعنی فکر تعریفی که خودم برایش دارم، امری مردم

ای به اسم روشنفکر وجود دارد که ی دانشگاهیانش، در حال حاضر طبقهبا جمعیت عظیمِ چند میلیون نفره

ای دارد، و افراد بر مبنای تعلق خاطر به الگوی رفتاری خاص و هنجارهای اخالقی و نمادها و عالیم ویژه

شوند. اینها آدمهایی هستند که طور شوند، یا نمیکر قلمداد میاین فضا یا برخورداری از این نمادها روشنف

ای که ال به الی زنند، و معموال با کلمات انگلیسی و فرانسهپوشند، جور خاصی حرف میخاصی لباس می

دهند، و با شان به همدیگر میپرانند، با فحش و ناسزاهایی که در غیاب دوستان و رقیبانشان میحرف زدن

شوند، و صد البته آمیز شناخته میای اغراقشان و ژولیدگی و افسردگیار لباسشان و بوی عرق نفسبوی سیگ

، به خصوص از نوع «طرز ایرج شیک بود»دانند که ای انتخابی است، اما همگان شان که گزینه«چپ زدن»

 اش! اسکندری

ام و امیدوارم هرگز نبوده کنم که هرگزدر چارچوب این تعریف، من روشنفکر نیستم و اعتراف می

 هم نشوم!
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اش، تهی بودن و ی روشنفکر امروز ایرانی ندارم. یک دلیلکنم که تعلق خاطری به طبقهاعتراف می

ی متصل مآبانهاش است، و دیگری ناسزاواری الگوهای رفتاری و نمادها و عالیمِ اشرافمحتواییپوکی و بی

ز شکلی خاص از خودستایی و تحقیر دیگری که همراه باشد با امروز عبارت است ا« روشنفکری»به آن. 

ی نویسندگان و هایی از خودنمایی باسوادانه: بلغور کردنِ حرفهایی سطحی و معموال نادرست دربارهجلوه

مایه که بی تعمق در خارج از بافت فیلسوفان اروپایی، ابراز عالقه به هنر و ادبیاتی اغلب نامفهوم و گاه بی

شان کاشته شده، و اغلب گرایش به چپِ سیاسی و ستایش کردن شخصیتهایی درجه دوم و ی اروپاییاجتماع

اند و تنها در کشورهای توسعه نیافته اسمشان همچنان ارزش سوم که سالهاست در زادگاه خویش از یادها رفته

سیاسی پرورده شده  ایاست. شخصیتهایی که به خصوص در قرن بیستم در شبکه نمادین خود را حفظ کرده

 اند. ترشح شهرت، اعتباری یافتهو به کمک یک ماشین حزبیِ )معموال چپ(ِ 

روشنفکران، سنخی آماری هستند که با الف و گزاف فراوان و حرکات نمایشی و شعر و شعار فراوان، 

ین بهانه که با کنند، به اهایی که معموال درست و ضروری هم هستند، خودداری میگیری در زمینهاز موضع

داوری مخالف هستند. بعد هم در باقی مواقع عمر کلکسیون عجیبی از انواع پیش داوریها و قضاوت و پیش

کنند. این سجایا را باید با عادتهایی شخصی ترکیب کرد پایه و متعصبانه را صادر میقضاوتهای شتابزده و بی

ابراز نارضایتی از زمین و زمان، و همچنین استعمال  که عبارتند ازافسردگی، ناامیدی، نق زدن و غر زدن و

 دخانیات و استنشاق مخدِرات و استقبال از خمریات! 

ی فالن فیلسوف و بهمان ای از گفتمان روشنفکران امروز را دربارهکنم که بخش عمدهاعتراف می

بینم، خود و ابراز فضل میاش را بیشتر مطرح کردن ی تولید شدندانم، و انگیزهادیب، سطحی و نادرست می

تا حضور پرسشی واقعی و زورآور، که از خواندن عمیق و نقدِ جدی آرای اندیشمندی جدی آغاز شده، یا 

های ادبی و علمی و فلسفی مطرح در میان روشنفکران کنم که بخشی از بتبدان منتهی شود. اعتراف می
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انی از همین صنعت روشنفکرسازی، با روشهایی ای جهاصوال به نظرم آدمهایی سطحی هستند که در شبکه

کنم که ژیژک به اند و به همین دلیل هم تاریخ مصرفشان چند سالی بیش نیست. اعتراف میمشابه تولید شده

هایش گیریکند و معموال موضعباز سطحی است که آرای دیگران را به راحتی تحریف مینظرم یک سیاست

آثار دوران کمونیستی سارتر به نظرم بی سر و ته و ایدئولوژیک هستند.  کنم کهنادرست است، اعتراف می

را « چسبیدگی به راست»اندیشمندان برایم اعتبار برانگیز نیست، همچنان که « چپ زدن»کنم که اعتراف می

فوکو  های مرلوپونتی را بر سارتر، رویکردکنم که اندیشهبینم. اعتراف میهم متحجرانه و اغلب سودجویانه می

 دهم. را بر مارکوزه و همنشینی با چوانگ )تسه( را بر چِه )گوارا( ترجیح می

های گویی، بسیاری از رمانی امروز به نظرم پریشانکنم که بسیاری از اشعار روشنفکرانهاعتراف می

لسوفان نامدار به از فی« روشنفکرانه»های اولترارادیکالِ پسامدرنیستی برایم خسته کننده، و بسیاری از برداشت

 کنم به نظرم بخش مهمی از سینمای روشنفکرانهنماید. اعتراف مینظرم سودجویانه و سطحی و نادرست می

کنم از ی ساده زاده شده است. اعتراف میانگیز یک ایدهبه همین ترتیب از پیچ و تاب دادنِ بیهوده و مالل

قدر هم که مشهور و پرطرفدار و پر سر و صدا باشد، به ی مدرن، هرچدید من بخشی مهم از هنرِ روشنفکرانه

 نیست!« زیبا»سادگی 

برایم دشوار بوده و اغلب جز چند ساعت « ایروشنفکران حرفه»کنم حتا حضور در جمع اعتراف می

گرفته و نمناکِ این طایفه به نظرم نادلچسب ام. حالت افسرده و غمگین و مهیا چند نوبت، تابِ آن را نداشته

ای برای حرف زدن پشت سر همدیگر و روشنفکران حرفه کنم اشتیاقو ناخوشایند است. اعتراف می

دلیلِ برخاسته از آز یا حسد، به نظرم هم از نظر اخالقی نکوهیدنی است و هم از نظر ذوقی کشمکهای بی

 نازیبا. 
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ی ادبیات یا فلسفه دور هم جمع شوند و بعد وقتشان ی بحث دربارهکنم این که چند نفر به بهانهاعتراف می

رسد ناپذیر است، و بیشتر به نظرم میرا به نوشیدن الکل یا دود کردن مواد مختلف بگذرانند، برایم توجیه

کنم که این بینم. اعتراف میای نو میمینهرا دارم در ز های قدیمیخورها و وافوریی عرقهمان دار و دسته

دانم که کسانی به جای خواندن و نقد آثار آدمهای جدی، با آن بهانه وقتشان را به غیبت را نقصی اخالقی می

ی روشنفکران ایرانیِ ی گفتمانِ بخشِ عمدهکنم بخش عمدهزنکی بگذرانند؛ و اعتراف میو حرفهای خاله

 دانم. ه میروزگارمان را از این رد

ام و چنین هستم و اگر آزاری و رنجشی از آن برایتان کنم که چنین بودهدوستان و یاران، اعتراف می

 خویش در این مورد را ندارم. خواهم، اما فعال قصدِ دگرگون ساختنخیزد، پوزش میبر می

 قصدِ دگرگونیِ این فضای افسرده را، اما... دارم!
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کشیِ ما، اقالم زیر به صورت مزایده به باالترین بهای پیشنهادی راستای ماجراهای سورئالِ اسبابدر 

 شود. )ترجیحا به صورت اشرفی طال پرداخت شود(:واگذار می

های گرامافون تمیز و نو، با محتوای موسیقی کالسیک )شوبرت، بتهوون، الف: یک کارتُن پر از صفحه

 میالدی! 1960-19۵0ی ی موزیک پاپ فرانسوی، متعلق به دههموتسارت، و...( و مختصر

ب: دو فروند دستگاه تایپ دستی تر و تمیز )از اینهایی که با زدن هر کلیدی یک اهرم دراز بلند 

کوبد( متعلق به عهد بوق )یحتمل بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم(، شود و حرف را روی رولِ کاغذ میمی

رسی و دیگری به التین. مناسب برای فیلمهای تاریخی یا کسانی که نوستالژی دوران اش با الفبای فایکی

 رایش سوم را دارند.

ای با تمرکز بر تمبرهای اروپایی و ایرانی )این یکی انگار دارد شوهر پ: یک کلکسیون تمبر پنج هزار قطعه

 کند!(پیدا می

ی خانه هم هست که به عصر آهن زبرین تعلق دارد و چون ای از اسباب و اثاثیهدر ضمن مجموعه

نویسم. همین جوری نوشتم قرار است به در و همسایه هدیه بدهیمش جزء مزایده نیست و جزئیاتش را نمی

 که دلتان بسوزد 
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کردم ماجرا اینقدر مان چیزکی نوشتم، فکر نمیاثاثیهی حراج اسباب و راستش این که وقتی دیروز درباره

دانند که اگر این جدی شود. این بود که همین طوری متنی نادقیق نوشته بودم، محضِ شوخی. آشنایان می

گرفت. اما دریغا که کردم و حراجی شکل نمیچیزها به خودم تعلق داشت همه را به خواهندگان پیشکش می

سپیدان و عظم وکیلی طباطبایی تبریزی است و باید حساب و کتابش را به ریشاینها اموال خاندان م

خواهند در این بازی گذارم. که میتر را برای کسانی میهایی دقیقسپیدان ایل پس بدهم. در نتیجه دادهگیس

 شرکت کنند. چیزهای در دسترس فعال عبارتند از:

ی (. همه4۵تا کوچک )دور  23( و 33زرگ )دور عنوان موزیک با صفحه ب 67های گرامافون: صفحه

شان معموال دو یا سه صفحه وجود دارند )معموال خیلی هم فاخر!( و در هر عنوانهای بزرگ قاب صفحه

تاست. اینها تمیزند و در حد نو هستند. هر عنوان از  1۵0های بزرگ حدود دارد. یعنی شمار کلی صفحه

 ط شده و برخی از آنها )حدود یک چهارمشان( کیفیت خوبی ندارند. کوچکترها معموال روی یک صفحه ضب

شود و یک سری آثار ایرانی )دلکش و میالدی فرانسه و روسیه و آلمان مربوط می 1960ی بیشتر آثار به دهه

شان آثار کالسیک است از بتهوون، موتسارت، ند. بدنهفولکلور و...( هم بینشان هست که در کشور ضبط شده

باخ، چایکوفسکی، پروکوفیف و چندتایی هم اپرا و باله و مارش. حتا آثار پاپ قدیمی اروپایی هم بینشان 

 کنیم.شود. تک فروشی نداریم و همه را یکجا واگذار میپیدا می

 1330ی است، مربوط به کمی دیرتر از پایان جنگ جهانی دوم. فکر کنم به دهه« المپیا»ماشین تایپ مارک 

 کند. ود. سالم است و تمیز و درست کار میمربوط ش
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کردم بزرگتر بود، ده آلبوم بزرگ و شش آلبوم کوچک است با کلکسیون تمبرها از آنچه که فکر می (1

های چهار یا شان تمبرهای اروپایی باطل شده است )معموال سریحدود ده هزار قطعه تمبر. بدنه

حدود دو هزارتایش هم تمبر ایرانیِ باطل نشده شش تایی، اما برخی هم دو تایی یا تکی هستند( 

 ی اول صدر اسالم!تایی(، مربوط به دوران طاغوت و دهههای هشت تا شانزدهاست )بیشترشان سری

دانم و وقت و حوصله هم ندارم که بروم قیمت کنم، این چیزها را به چون همچنان بهایشان را نمی

یابد که در پیام خصوصی قیمت مورد نظرتان را کنم. بازی اینطوری ادامه میباالترین پیشنهاد واگذار می

فرستم پیشنهادها تا آن لحظه را میاند بهترین بگویید، بعد از دو یا دست باال سه روز برای کسانی که پیام داده

 تا اگر تغییری نکرد واگذارشان کنیم. 
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 سازِ مجلس برای زندانی کردنِ مرتکبانِ جنایتِ وازکتومی و توبکتومی:در راستای طرح انسان

 

 ی پرواز بادهایت زآشیان آمادهجوجه  هایت باز بادتا ابد، ای تازه بالغ، لوله

 هایت پس گشاده، پس مجاری باز بادلوله  مثل ایران  مجلسی قاهر نداشت هیچ جایی

 هایت ناز بادتخمکت بادا فراوان، توله  کشی؟جان تا چند شبها پوچ مَرنو می گربه

 ای باشد که کوکش ساز بادحلق همچون لوله  ها بایست، ای خلق مسلمان، خلق کردبچه

 هرچه بادا باد، ابله، خنگ، قو یا غاز  باد غمنشاید خورد بابت خورد و خوراکش می

 شد بقای اصلحِ داروین در این آواز، باد  شد یکی مهری قلنبه، دیگری محمود خان
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 دومین فراخوان زروانی

 شویم.بیایید بخوانیم و بپرسیم و دانا 

بیایید با پرسشهای بزرگ خویش جسورانه و جدی رویارو شویم. بیایید سرسختانه به پرسیدن و باز 

زند. ما آدمیان مان را رقم میمان را و  مسیر زندگیشان چگونه هستنپرسیدن از چیزهایی بپردازیم که دانستن

امکان را پاس بداریم و این  موجوداتی چندان پیچیده هستیم که امکانِ طرح پرسش را داریم. بیایید این

 پیچیدگی را ارج گزاریم. 

شود. حس و کرخت میآورِ همگانی بیی خوابمیل به دانستن و شورِ پرسیدن اغلب با یک زمزمه

ای زمزمه«. اش کافیستهمین قدر دانستن درباره»و « دانماین را دیگر می»ای جمعی با این محتوا که زمزمه

برد، چنان که مردمان و طلسمی باستانی گرشاسپِ پهلوان را به خوابی هزار ساله فرو میکه مانند وردیِ آیینی 

 ایران زمین را دیر زمانی است در کابوس ناگوار نادانی اسیر کرده است. 

ها را برگزینیم. بیایید بیایید از این کابوس جمعی بیدار شویم. بیایید کنکاش دشوار در مرزهای دانسته

دار دار و منضبط باشیم و هدفمند و برنامهاش بپرسیم. بیایید خویشتندانیم بنگریم و دربارهکه نمیخیره به آنچه 

پسندیم، دانش گرد آوریم. جهان به خودیِ خود بستری است تهی جوییم و آنچه که میی آنچه که میدرباره

آورد، و این تنها با توشه برداشتن و خنثا که حضور ما در آن بختِ پویایی و هدفمندی را برایش به ارمغان می

 ای...ست بنشسته در گوشهای/ جهانیشود. که: هرآنکس ز دانش برد توشهاز دانش است که ممکن می

کردند و باز نوشتند و با اسب و شتر از شهری به شهری منتقل میزمانی بود که کتابها را با دست می

در آن دوران کسانی مانند پورسینا و بیرونی و رازی بودند که بخش بزرگی از نوشتارهای روزگار خویش را 
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کرد. بنا به تخمینی، این بزرگان یهایی بودند که دنیای عصرشان بر مدارشان گردش مخوانده بودند. اینان جهان

ی بلند از خردمندی و دانشوری دست با خواندن عمیقِ دست باال هزار کتاب در کل عمرشان به این مرتبه

ی دانشگاهی، یعنی کنیم که متخصصِ رسمی شدن در یک رشتهیافته بودند. امروز ما در دنیایی زندگی می

چهارصد کتاب نیاز دارد. یعنی بیشتر کسانی که امروز با این لقبها  گرفتن دکترا، تنها به خواندن حدود سیصد

ای درسی و رسمی بسنده کرده باشند، به قدر ثلثی تا نیمی شان به برنامهی تخصصسرافرازند، اگر در زمینه

و امکان اند. این در حالی است که هیچگاه شمار کتابها به قدر امروز فراوان، از پدران نامدارشان کتاب خوانده

دسترسی بدان همچون اکنون آسان نبوده است. امروز هر آدم با سواد دست کم پنجاه سال عمر مفید برای 

اش قرار های کاغذی یا الکترونیکی( در دسترسمطالعه در اختیار دارد و دهها هزار عنوان کتاب )در کتابخانه

تاب بخواند. دریغ است اگر در میان فرزندان تواند در آن دست کم دو هزار کدارد. یعنی فرصتی دارد که می

پورسینا و بیرونی پس از هزار سال کسانی یافت نشوند که با چنین امکانی شایستگی خویش را در نسب بردن 

 از آن نیاکان اثبات نکنند.  

بیایید منظم و مرتب و پیوسته مطالعه کنیم. بیایید کتاب بخوانیم و زمانی که به هر صورت گذراست 

دار و هدفمند قلمروهایی از دانایی را برگزینیم و در آن گذاری کنیم. بیایید برنامهبر چیزی ارزشمند سرمایه را

عمیق شویم و چندان بکوشیم که همچون متخصصی به مرزهای آن برسیم. بیایید از جسته و گریخته دانستن، 

جا که پرسشی وجود ندارد، خودداری کنیم. هایی سطحی، و از حفظ کردنِ پاسخها در آناز بسنده کردن به داده

نمایی نیاز دارد که همانا پرسش است. بیایید پرسشهایمان را ی وحشیِ دانش به قطبماجراجویی در قاره

هایمان ی نادانستهاش فتح کنیم. بیایید دربارههمچون درفشی برافرازیم و این سرزمینِ گهرخیز را در سایه

 دریغ با دیگران شریک شویم. بی هایمان رابپرسیم و دانسته
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شان کنیم. نادانان هستند که سوادی را بشناسیم و درمانبیایید بیماریهای برخاسته از نادانی و کم

هایی سطحی سوادان هستند که دانستهکنند. بیهای اندکِ روزمره بسنده میپرسشی در ذهن ندارند و به دانسته

نند. دعویِ دانشمندی را معموال کسانی دارند که زکنند و از آن الف میمیو ابتدایی را کامل و شامل فرض 

اند. دانایان نیازی به الف و گزاف ندارند، چرا که آنچه که هستند و سوادی از این سفره بهره نبردهجز کوره

سواد خود و کوره آورِ نازیدن بهآنچه که دارند نمایان است و تردیدناپذیر. پس بیایید از هنجارِ نازیبای شرم

سواد دیگران بپرهیزیم. بیایید از روشنفکربازی و حفظ کردنِ اسم شیک نویسندگانِ فرنگی حمله به کوره

گفتار و نوشتار با این اسمها، آثارشان را عمیق و جدی بخوانیم. بیایید به خودداری کنیم. بیایید به جای تزیینِ

ار، در آشتی و آرامش چندان دانشی بیندوزیم که خود به مدجای جنگ و جدل بر سر مناصبِ رسمیِ دانش

اورنگی باشکوه بدل شویم. بیایید عمر خویش را برای اثبات نادانی دیگران تلف نکنیم، که اگر جایی جهلی 

باشد، پیامدهای ناخوشایند آن نیز نمایان است. پس بهتر آن که به جای رونمایی پر سر و صدا از نادانیِ خود 

های خویشتن بپردازیم های دانش خویشتن یا دیگران را بنماییم. بیایید به نادانستهزیبایی فروتنانه یا دیگری،

کنیم دانشی مطلق و تغییر ناپذیر است نچسبیم، و خرد خود را استوار سازیم. بیایید مانند کنه به آنچه گمان می

مند شویم. بیایید بپرسیم و بجوییم ادانه بهرهو همچون زنبور از گلی به گلی پرواز کنیم و از هر آنچه هست آز

 بیایید بخوانیم و بخوانیم و بخوانیم.....و بدانیم.
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27/4/1394جمعه   

 کنم که بچه مثبت هستم!اعتراف می اعتراف پنجم:

 

ارزد. سالها پیش بود، که روزی برای شود که به نقلش میای شروع میداستان این اعتراف از خاطره 

کاری اداری با رفیق گرمابه و گلستانم دکتر محمد توکلی به سازمانی دولتی مراجعه کرده بودیم. وقتی انجام 

مان را بخوانند و برویم به کارمان برسیم، جوانی سیگار بر لب، بین در حیاط اداره منتظر ایستاده بودیم تا اسم

که به پیامدهای وخیم چنین پرسشی از محمد « داداش آتیش داری؟»آن همه آدم، صاف آمد سراغم و پرسید: 

اش گرفت، و من سعی کردم با حداکثر ادب ممکن جواب منفی بدهم، پس من تا حدودی آشنا بوده خنده

 «اصال، فکرشو هم نکن!»گفتم: 

بچه »جوان نگاهی عمیق به ما دو تا انداخت و بعد انگار دشنام خیلی رکیکی باشد، زیر لب گفت: 

 و رفت...« مثبت!

شنیدم. گمان کنم ماجرا به شانزده هفده سال پیش مربوط ی بچه مثبت را مین اولین بار بود که کلمهای 

شود و فکر کنم رواج این اصطالح هم از همان حدودها شروع شده باشد. بعدتر کاربرد این عبارت در زبان 

که بار مثبتی « مثبت»ای مثل لمهکردم که چرا کی اهالی تهران برایم جالب شد و همیشه به این فکر میروزمره

ی آورد. به هر صورت، حاال که عمری از این واقعهدارد، در ترکیبی از این دست محتوایی منفی به دست می

 دانم اعتراف کنم که آن جوان حق داشت.ی خودم میگذرد، وظیفهآموزنده می

 کنم که من بچه مثبت بودم و هستم و خواهم بود.اعتراف می
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، و گذشته از این، کاربردشان را برمکنم که از دود و دم و عرق و زرورق لذتی نمیف میاعترا 

ام، مست کنم که هرگز سیگار نکشیدهدانم. اعتراف مینامعقول، زیانکارانه، و بنابراین غیراخالقی هم می

که حدود یک  –ی عمر هم ام، و امیدِ راسخی دارم که در الباقنکرده« امتحان»ام، موادی روانگردان را نکرده

ام هر سیگاری و کنم که هرجا توانستههمین قاعده را رعایت کنم. اعتراف می -اش تا به حال گذشته!ششم

کنم که در حضور افرادی که مغزشان زیر ام. اعتراف میام را تشویق به ترک کردهخوری که یافتهمعتاد و عرق

کنم شدتی( قرار دارد، احساس خوب و خوشی ندارم، و اعتراف میتاثیر مواد روانگردان )از هر جنسی با هر 

ی استفاده از این مواد سختگیرانه ام، دربارهام و یا در آن مسئولیتی داشتهکه در سازمانهایی که تاسیس کرده

 ام، و گالب به رویتان، بعد از این هم خواهم کرد! رفتار کرده

نای نظری محکم و یک روبنای ذوقیِ نرم و سست دارد. آن اما دلیل مخالفتم با این امور یک زیرب 

ام که در کل سه ی رمزگذاری لذت در مغز، به این نتیجه رسیدهزیربنای نظری این که بعد از پژوهشی درباره

ام را بخوانید یا منتظر چاپ «شناسی لذتبافت»ی نوع لذت وجود دارد: )برای بیشتر دانستن در این مورد مقاله

 اش باشید، یا فردا بیایید دانشگاه تهران!(ترِ کتابیستردهشکلِ گ

اینها عبارتند از الف( لذتهای زیستی )مثل خور و خواب و اصلِ شهوت!( که به حفظ بقا مربوط 

شود؛ ب( لذتهای راستین )مثل کتاب خواندن و هنر و روابط دوستانه( که در پردازش اطالعات در قشر می

تهای دروغین که از تاثیر مواد شیمیایی )مثل نیکوتین و کوکائین و هروئین و الکل( مخ ریشه دارد، و پ( لذ

کنید دانم که اعتراض میکنند. میشوند و این مراکز را مسموم و تخریب میبر مراکز تولید لذتِ مغز ناشی می

ام، کوکائین نشانده که چرا نیکوتین معصومِ همگانی و الکلِ خوشنامِ خیامی را کناب اشراری مثل هروئین و

 کاریهاست که تفاوت دارد. ی اینها یکسان است و فقط ریزهشناسانه کارکرد همهاما خوب، در سطح عصب
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است. « بچه مثبت»نماید که پرهیز کردن از این لذتهای دروغین است که محل ارجاع تعبیر چنین می

نامند. بگذارید کنند را هم با این لقب میمی ام کسانی که لذتهای زیستی را زاهدانه طردهرچند گاهی دیده

برای این که سنگهایم را وا کنده باشم، دقیق بگویم چه جور بچه مثبتی هستم. من تنها لذتهای دروغین را 

دانم. یعنی لذتهای زیستی را نیک و درست و ی دیگر را زهدی غیرالزم میکنم و هراس از دو ردهطرد می

م و از آن به خوبی و خوشی برخوردارم، لذتهای راستین را هم جوهرِ معنای زندگی دانطبیعی و پسندیده می

 ام! در آن غرقه -جایتان خالی–دانم و می

شود. برعکس، مبنایش بیشینه کردن گریزانه ابراز نمیبنابراین مخالفتم با لذتهای دروغین، از موضعی لذت

 اش معناست و قدرت و بقا(. د )بقیهشوچهار متغیر است که لذت یکی از آنها محسوب می

در ضمن این اعتراف را هم بکنم که برای فهم چیزهایی که تا اینجای کار نوشتم، چند سالی تا گلو  

ام تا رفتارهایشان را دریابم و دقیقا ای مواد گوناگون فرو رفته)و نه بیشتر!( در فضای مصرف کنندگان حرفه

مواد به نظرم تنها همین راه را دارد. یعنی وقتی « آزمایش کردن»به عبارتی، دهد. ببینم که چه برایشان رخ می

 یک نفر دیگر مصرفش کرد، بروی او را آزمایش کنی!

ها مُد شده، شک دارم در میان خوانندگان این سطور کسی دیگری ای که تازگینتیجه آن که گذشته از چند ماده

ام در این رف و زیر تاثیر مواد مختلف دیده باشد. یعنی داوریی من معتادها را حین مصباشد که به اندازه

ای بوده، دهندهی تکانی حضور همدالنهی یک بزدل برنخاسته، بلکه نتیجهجویانهمورد از پرهیزگاری کناره

 ، البته با رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از تکان خوردن مخ و مخچه!«سوژه»در کنارِ 

س را که به طور منظم و پیوسته مغزش را با مواد شیمیایی دستکاری کند، معتاد کنم هرکاعتراف می 

تواند دُز اندکی از نیکوتین و الکل باشد، یا مقادیری کالن از پیوت و شیشه و کراک! دانم. حال آن ماده میمی

آید، و ی سرش میرسد کسی بدان دقیقا چه بالیکنم به نظرم عجیب )و نابخردانه، ... و زشت( میاعتراف می
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مان، ی خلق مسلمان کشورِ گرامیتودهکنم که بر خالف بیاورد. اعتراف می« سرش»باز هم چنین بالیی را بر 

بین مصرف کنندگان هروئین و نیکوتین تفاوت خاصی قایل نیستم و خیلی گمان ندارم که تحریک مغز با 

چنین بر خالف نظر عوام، تمایزی بین مصرف الکل تفاوتی با تحریک کردنش با کوکائین داشته باشد. هم

کنم به نظرم مغزهای مردم یا از راههای بینم. خالصه بگویم، اعتراف میی مواد نمی«معتادانه»و « تفریحی»

غلتد. اعتراف گونه و اعتیادآمیز در میکند، و یا به راههای بیمارگونه و عادتسالم و پاکیزه لذت را تجربه می

توانم با آمار روشن به شکاکان و می –این نوع رفتار، داوری اخالقی دارم. یعنی باور دارم  یکنم دربارهمی

اش های پیرامونکه هر نوعی از اعتیاد، قلبم )قدرت و لذت و بقا و معنا( را در فرد و دیگری -نشان دهم

 شود.قلمداد می« بد»ن دهد و بنابراین رفتاری انتخاب شده و ارادی است که در دستگاه اخالقی مکاهش می

شناسانه و ذوقی کنم که بنا به دالیلی زیباییشناسانه، اعتراف میگذشته از این زیربنای نظری و عصب 

آید. یعنی تا کند، خوشم نمیی موادی بیگانه کار میاز کسانی که مغزشان زیر سلطه)یعنی هَویجوری!( 

ند )یاد بدتر از آن، نخواهد( دانم. درست مثل این که کسی نتواحدودی این وضعیت را برای افراد زشت می

هایی که در آن اش را در جمع کنترل کند. به همین دلیل هم معموال از حضور در جمعگوارشفعالیت لوله

کنم. این را هم بگویم پرهیز میدود کردن چیزها یا تزریق و استنشاق و نوشیدن چیزهای دیگر رواج دارد، 

کنند، دوست دارم، اما مهرم به ایشان به و مواد دیگر را مصرف میکه همچنان دوستانم را که سیگار و الکل 

ی این وجودشان محدود است، که خوشبختانه درباره بخشهای غیرسیگاری و غیرمست و غیرسرمست

 چربد... شان میدوستانم، کامال بر وجه دوداندود و سرمست
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3/۵/1393جمعه   

 در سوگ نیما

 

رفتم،  هیآت مارستانیبه ب دنشید یبرا یشده، امروز وقت یخبردار شدم که بستر روزیتازه د

 ...اشنمیبب یبهتر بود. دوست نداشت در حال ناتوان نطوریا دیرا از دست داده بود. و شا اشیاریهوش

 بعد خبر دادند که درگذشته است.  یساعت

 نوربخش.  مایبود، ن ماین نامش

بود. جوان و برنا بود و هوشمند و کوشا.  وستهیپ میهاکالس انیبود که به جمع دانشجو یوقت چند

. کردیهوشمندانه طرح م ییدانستن بود و پرسشها یفراتر از سن و سالش داشت. تشنه یلیدانش و قدرت تحل

آگاه شود. تا  اشیماریاز ب یکس گذاشتیاما نم کرد،یسرطان دست و پنجه نرم م یماریدو سال بود که با ب

از  گرشیکالسان داز هم کی چیشد، نه من و نه ه یبستر مارستانیبار در ب نیآخر یکه برا ینیروزِ واپس

 . میدردش خبردار نبود

 هاکشنبهیتا  کردهیم تیرا رعا یافشرده یدرمان یهفته برنامه یکرد که ط فیتعر میامروز مادرش برا تازه

 دمیشن یوقت نمود،یم یباور نکردن میکه برا کردی. سر کالس چندان خوب حفظ ظاهر مدیایبتواند به کالس ب

و  کردیهشت نُه ساعت فشرده مطالعه م یوز. راندکردهیرا از بدنش باز م سرم یهالوله شتریپ یساعت یگاه

 یبرا یشتریکند و زمان ب میتا خوابش را تنظ گشتیم یدنبال راه م،یکه با هم داشت ییگفتگو نیدر آخر

 دانستمیخواندن و دانستن شتاب دارد. نم یقدر برا نی. در شگفت بودم که چرا ااوردیکتاب خواندن به دست ب

 .دانستیو او خود م رد،دا اریاندک در اخت یکه زمان
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لحظه  نیکه با غرور تا آخر یبود. کس هانیرتریاز دل یکی ماین ام،دهیکه مرگشان را د یکسان انیم در

باز  دنیو فهم دنیاز خواندن و پرس یا. لحظهدیمک نفس نیرا تا آخر یزندگ یرهیدردش را پنهان کرد، و ش

داشت و  ستنیز یکه برا ی. شوراردد اریاندک در اخت یمهلت دانستیم شیکه از دو سال پ یدر حال ستاد،ینا

بود، که  ییایمیآدمها ک یو پوچ یروزگارِ پوک نیبود، در ا یجار شیلحظه در رگها نیکه تا آخر یایهدفمند

 از دست رفت.

بهشت زهرا قرار  یاش در غسالخانهبا خانواده ازدهیاست. دوستان ساعت  اشیمراسم خاکسپار فردا

 شتریکه پ یقول و قرار ریندارم، اما اگر بتوانم فردا از ز یاانهیدست م نیاز ا یکه با مراسم نیاند. با اگذاشته

نه، از دوستان و  ایبتوانم خود را برسانم  منکه  نیکنم، به آنجا خواهم رفت. مستقل از ا یام شانه خالگذاشته

 اش همراه شود. با خانواده تواند،یم یاگر کس کنمیدعوت م ارانی

 و سه سال داشت. ستیتنها ب ماین
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شدم که به میهن برگردم، نگران بودم چند سال پیش، وقتی در فرودگاه پکن داشتم سوار هواپیما می

آوری سنگ و ام به جمعو هوشیار که مبادا ارتش سرخ جمهوری خلق چین دستگیرم کند! علتش هم عالقه

 شد. فسیل و اسکلت جانوران بود که داشت به ارتکاب دو جرم خفیف منتهی می

اش، اسکلت خارجی یک نوع بندپای دریازی کمیاب بود، فسیلی زنده به اسم خرچنگ اولیمضمون 

ای ی زندهبا بختی بلند نمونهی آناتومی این موجود عجیب بودم و . من از دوران دانشجویی شیفتهنعل اسبی

ها دوستانم به سبک چینیاز آن را در بندری دور افتاده یافتم. در نتیجه آن را با کمال احترام تشریح کردم، با 

خارج کردن جانوران یا بخشهای بدنشان از مرزهای چین گوشتش را خوردم، و اسکلتش را در آوردم. 

 قصد داشتم به هر قیمتی هست این نمونه را ببرم ایران! ی سنگینی داشت، اما جریمه
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کرده بودم.  -آوریجمعیا –ام خریداری دومی حجم زیاد سنگهایی بود که برای کلکسیون شخصی

توانستیم همراهمان به هواپیما ببریم سی کیلو بود و من جدای سایر در این حد بگویم که کل وزنی که می

وسایلم فقط نزدیک به چهل کیلو سنگ در بار و بندیلم بود! به عنوان راه چاره ده پانزده کیلو سنگ را در 

بین هواپیما بردم، گرچه بردن اشیای سنگینی از این دست )که ی کوچکی چپانده و آنها را با خودم به کاکوله

ی دیگری تواند توسط انسانهای نخستین مثل سالح به کار گرفته شود( به کابین غیرقانونی است، اما چارهمی

 نبود. به هر صورت هردو مورد به خیر گذشت و کسی دستگیرمان نکرد.

ایی که داد و فغان باربرها را در آورد همین سنگها کردیم، بخش مهمی از چیزهکشی میوقتی اسباب

کردم که چیدم، به این فکر میی تازه بخشی از آنها را در اتاقم میبود. وقتی در خانه« سنگین»بود، که خوب، 

ارزد؟ و به این پاسخ رسیدم که زیباییِ فایده به زحمتش میچرا جمع کردن و داشتن این همه چیزِ به ظاهر بی

ام نسبت به آنهاست، و سرسختی برای ی این سنگها منعکس شده، دلیلِ اصلیِ شیفتگیکه در آیینهطبیعت 

ها بود که فکر ی همین زنجیره از اندیشهخیزد. در ادامهشان هم از همین جا بر میگرد آوردن و نگه داشتن

ین شد که هر هفته یکی دو کردم دریغ است دوستانم را در این زیبایی شریک نکنم. از این رو تصمیم بر ا

ام ها و صدفها و... بردارم و برایتان در صفحهای و آماتوری از این سنگها، و گاهی هم فسیلعکس غیرحرفه

گیرِ دنیایی که معموال بگذارم. شاید به این شکل بتوانیم در نگریستن به بخشی از زیبایی دلفریب و نفس

 هم شریک شویم. کنیم، با اش زندگی میغافالنه در میانه

(، Limulus polyphemusبه عنوان آغازی برای این بازی، بنگرید به زیبایی خرچنگ نعل اسبی )

ی که به موجودات فضاییِ فیلمهای هالیوودی شباهت دارد. این جانور که زبان در شرح شکوه و زیباییِ نمونه

اش نارساست، در اصل نوعی بندپای خویشاوند با عقرب است و نه خرچنگ، و یکی از نخستین زنده
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ی در ساحل به خشکی گام گذارجانورانی است که صدها میلیون سال پیش از دریاها خارج شد و  برای تخم

 نهاد. 
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 گزارشی از یک نشست

 

بان میراث فرهنگی برگزار افراز و سازمان دیدهدیروز در فرهنگسرای سرو نشستی داشتیم که انجمن 

ی جشن شهریورگان، فعاالن میراث فرهنگی و محیط زیست گزارشی از اش بودند. بنا بود به بهانهکننده

ی فعال در این زمینه قرار های شناخته شدههای این منابع ملی به دست دهند. شمار زیادی از چهرهتخریب

ان ابتدا معلوم بود که دستهایی به کار خواهند افتاد تا از برگزاری نشست جلوگیری بود گزارش بدهند و از هم

ی آقایان به نتیجه نرسید، هرچند تازه یکی دو ساعت پیش از آغاز کنند. خالصه آن که تالشهای خالصانه

های آن تمام شد برنامه قطعی شد که تاالر فرهنگسرا را در اختیارمان خواهند گذاشت. این کشمکشها البته به ب

 که بسیاری از فعاالن که قرار بود از شهرستانها بیایند، نتوانستند در برنامه حضور یابند.

 1200گزارشهایی که در نشست ارائه شد از هر نظر وحشتناک بود. این که تنها در چند ماه گذشته  

های دولت محمودی آخرین دمهکتار از جنگل گلستان در آتش سوخته است، و تازه این نسبت به گلی که در 

کاشته شده )نابودی هفت هزار هکتار( اندک است. این که در استان فارس یک مشت اشموغ مشغول منفجر 

توانند، های پهلوی هستند، البد به سودای این که آنها را بدزدند. اما چون عقل ندارند و نمینبشتهکردن سنگ

روند روی تندیسهای چند هزار های رسمی ملت شهید پرور میزهکنند. این که در موفقط آثار را نابود می

بانها و شکاربانان شان عکس بگیرند، و این که شمار زیادی از محیطبوکشوند که برای فیسساله سوار می

شان باقی مانده است. اینها شناس و غیور هستند که به همین گناه هنوز ساچمه و تیر شکارچیان در تنوظیفه

 راحت کننده بود و سخت ناخوشایند.همه نا
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ها چیره شد. سیاوش آریای ی این نامرادیبا این وجود در همین نشست، چیزی دیدم که بر همه 

گرامی را دیدم که بدون هیچ پشتیبانی و حمایتی )و در واقع در کوران تهدید و بگیر و ببند( یک تنه از 

ازمانهای مسئول مدام کرد و به سکرد و تخریبها را مستند مییادمانهای فرهنگی جنوب کشور گزارش تهیه می

کرد. مژگان جمشیدی عزیز را دیدم که ای میرسانی عمومی رسانهها را برای آگاهیداد و این فاجعهزنهار می

داشتنی( را یک تنه بر عهده گرفته بود و از کارِ دشوار پرسه زدن در جنگل گلستان )آن اقلیم دوست

کرد. هیال کرد و در ابعادی جهانی منتشر میتهیه می هایی نابهای مردمان گزارشها و تباهیسوزیآتش

خواند، که حرف دل بسیاری از گفت، و چه خوب شعری میصدیقی گرامی را دیدم که چه خوب شعری می

 مردمان بود. 

ی ویرانی میراث فرهنگی و آثار وقتی نشست پایان یافت، این حس را داشتم که در این بحبوحه 

ی جدیدی در این سرزمین نمایان مان، گنجینهآشوب تباهی میراث طبیعی و منابع ملی مان، و در اینباستانی

شده، و آن هم نسلی از جوانان است که عزمِ راستینی برای تغییر دادنِ گیتیِ بیمار دارند. جوانانی هوشیار، 

ذارند، ایرانی نو را بنا گای که دارند برایمان باقی میجو که شاید زمانی بر زمینِ سوختهدرستکار، و مبارزه

 کنند... 
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ام ام چیزکی نوشته بودم، ابتدا به نیت این که در خودزندگینامهدیروز، به مناسبت روز تولد چهل سالگی

 اش. بگنجانم

ام ندارم، در ابتدای کار قصد نداشتم این ام را در دوران زندگیچون به هیچ عنوان قصد انتشار خودزندگینامه

متن را هم منتشر کنم. به خصوص که بیشتر نوعی آمارگیری خصوصی از عمرِ از سر گذشته بود. اما وقتی 

را، فکر کردم این چند صفحه را (غافلگیرانه )های نیمهی شادباشیابراز لطفهای دوستان را دیدم و زنجیره

 م با دوستانم در بگذارمش.  اش محتوایی دارد که خوش دارمنتشر کنم، چرا که به ویژه دو بند آخری

 

 ام ی چهل سالگیکارنامه

 

مان صندوقی هست. از آن صندوقهای قدیمی چرمی فلزکوب شده، که سالهاست . در خانه1

ماند. از ربط میهایی بسیار متنوع که به کلکسیونی از اشیای بیدارم. یادگاریهایم را در آن نگه مییادگاری

ام مانی دور پای شکستهای از گچی که زی اولین مویی که در زمان نوزادی بر سرم رویید گرفته تا تکهنمونه

برگ و انباشته از خطوط منظم کودکانه که با بود. در آن صندوق اولین کتابی که نوشتم هم هست. دفتری کم

ام. این متن را زمانی که ده سال داشتم نوشتم. چیزکی است ساده و کوتاه، دقت جلدی مقوایی بر آن دوخته

های جدا جدا و فشرده و قاطعش به جنینی خردسال از که مضمونی کمابیش فلسفی دارد و به خاطر جمله

 نمود را نوشتهای که در ده سالگی برایم درست میماند. در آن اصول موضوعهتراکتاتوسِ ویتگنشتاین می
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ی مفاهیمی مهم مثل ماهیت خداوند و بقای روح و این که دنیا خواب و خیال هست بودم. چیزهایی درباره

ام خیلی کردم با دو رقمی شدنِ سناش این بود که حس میی نوشتندارم که انگیزه یا نیست. خوب به یاد

برانگیزی ی مفاهیم مسئلهام و دیگر وقتش رسیده که تکلیف خودم را با دنیا روشن کنم. پس دربارهبزرگ شده

 که تا آن موقع در ذهن داشتم با خودم تعیین تکلیف کردم و نتیجه را نوشتم.

شد، آنقدر مشغول زیستن بودم که دوبرابر شدنِ سالهای عمر دیگر برایم یست سالم میوقتی داشت ب

اهمیتی نداشت. از چند سال قبلش عادت کرده بودم عمرم را بر حسب روزها بشمارم و صد روزها و هزار 

شته از روزها برایم بیشتر از ده سالها اهمیت پیدا کرده بود. این بود که بیست سالگی آمد و گذشت و گذ

های جشن تولدی غافلگیرانه از آن چیزی در یاد ندارم. سی سالگی هم به همین ترتیب سپری باشیخوش

تر تر و تا حدودی باشکوهام طوری تغییر کرده بود که همه چیز رسمیشد. این بار موقعیتم و جایگاه اجتماعی

ای را داشتم که حس همان کودک ده ساله کرد. اما باز آش همان بود و کاسه همان، در درون خودمجلوه می

 هنوز مشغول تعیین تکلیف با مسائل مهم و کالن بود، کاری که گویا قرار نبود هرگز به پایان برسد. 

رسد با بیست یا سی ام، همچنان همان حس را دارم. به نظرم نمیحاال که به چهل سالگی رسیده

برانگیز و نیرومند دارند و و بزرگ همچنان حضوری شوق ام فرق چندانی کرده باشم. پرسشهای مهمسالگی

اش جستجو کرد و شود حاال حاالها در دلی قشنگ و شگفتی است که میدنیا همان اقیانوس گسترده

 مرواریدها و گوهرهای زیبا یافت.

ک با این وجود، این نکته به جای خود باقی است که عددِ سالهای عمر به جایی رسیده که تا همین ی

کردند و این عدد ها را پیر حساب میساله قرن پیش میانگین سن مردمان از آن کمتر بود. زمانی بود که چهل

دانستند. شاید به این دلیل که مردان و زنان در این دیدگی و خردمندیِ ناشی از کهولت میی جهانرا نشانه

شدند، و صد البته که به همین خاطرجمع می ی نسل خویشدیدند و از ادامههایشان را به چشم میحدود نوه
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آمدند دادند و به بحران میانسالی دچار میاندازی تکاملی از دست میدلیل هدف وجودی خویش را در چشم

کردند. من حاال در شان هم ترک دنیا و ریاضت و آزمودن سیر و سلوکهای معنوی تازه را پیشه میو برخی

آید مثل آن بامدادِ دوردستِ سی سال پیش، بار ه بحران میانسالی، و بدم نمیای دارم و نچهل سالگی نه نوه

 ی خودم، تعیین تکلیف کنم.دیگر،  این بار با کارنامه

 

ام در این چهل سال برایم دشوار نیست. آمار و ارقام دقیقی در ی کارنامه. تصمیم گرفتن درباره2 

زاده شدم و تا نیمروز هشتم شهریور  13۵3زِ هشتم شهریور کند. من در نیمرودست است که کار را ساده می

ام، عددی که ، چهل سالگی را به پایان بردم. در این مدت چهارده هزار و ششصد و ده روز عمر کرده1393

رسد. همیشه برایم چالشی بوده که حاصل عمر را هم به همین دقتِ روزها بشمارم و اندازه نجومی به نظر می

گیری ها، و اندازهشان از امور روزمره یا اتالف وقتمشخص کردنِ کارهای مفید، جدا کردن بگیرم. چالشِ

ام در این زمینه همچنان ادامه دارد. برای اولین ام و کوشششان. از سالها پیش با این چالش سرشاخ شدهحجم

زرگ شدگی داشتم!( راهی شد و باز احساس ببار دوازده سیزده ساله بودم که )چون دبستانم داشت تمام می

برای ثبت و آمار گرفتن از کارهایم ابداع کردم. این روش به تدریج توسعه و تکامل یافت. تا این که به 

هایی رسید که برای مدتی بسیار طوالنی به عنوان راهبردی برای تثبیت انضباط درونی و خویشتنداری سنجه

ا دستاوردهایم را در این چهل سال بشمارم، به چند سرفصل کردم. حاال اگر بخواهم بر مبنای آنهرصدشان می

ای، های پرحجم رایانهرسم که قصد دارم یک یکشان را مرور کنم. خوشبختانه به یاری پیدایش حافظهاصلی می

ها و شمارش دقیق محتوایشان فراهم آمده، و به همین دلیل امکان ثبت و بایگانی کتابها و فیلمها و موسیقی

های اطالعات به ها و خروجیی حجم ورودیتوانم اعداد دقیقی دربارهنگرم، میام میتی به کارنامههم وق
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انگیز است؛ چون طی این سالها، این اولین بار است که دارم چنین آماری دست دهم، و این برایم هیجان

 گیرم. می

 اند:شان، به این ترتیبدانمورانه میام و سودمند و بهرهکارهایی که من در این چهل سال کرده

 

های دیگر خیلی زود خواندن . بیش و پیش از همه، خواندن و یاد گرفتن است. من هم مثل خیلی3

داشتنی یافتم، و کوشیدم این کار را جدی دنبال کنم. در کنارش به عنوان بخش و دوستو یاد گرفتن را لذت

ی سالهای ر فاصلهاش این که دزدم. نتیجهسرگرمی و معاشرت با ملت به نهادهای آموزشی هم سرکی می

شدم. در این مدت آموز یا دانشجو محسوب می، یعنی طی بیست و شش سال پیوسته دانش138۵تا  13۵9

یک دیپلم متوسطه و یک مدرک کارشناسی )در جانورشناسی( و دو کارشناسی ارشد )در فیزیولوژی و 

های روانشناسی و فلسفه دمیک رشتهشناسی( گرفتم. همچنین به طور آکاشناسی( و یک دکترا )در جامعهجامعه

ام، دو تای اول را در را خوانده  Complex Systemsو  Classical Studiesو  Biblical Studiesو 

دانشگاه پیام نور و تهران به صورت آزاد، و دو تای بعدی را روی اینترنت و از راه مکاتبه و رد و بدل کردن 

ها مدرکی نگرفتم و آن چند مدرک اولی را های نامدار، در این آخریهای صوتی و تصویری با دانشگاهفایل

 ادند، اصراری نداشتم که بگیرم!دهم اگر خودشان با اصرار نمی

گیرد، ام، شش هزار کتاب و حدود ده هزار مجله و نشریه را در بر میحجم کلی چیزهایی که خوانده

ام از همان اولِ خوانم. سرعت خواندنو این جدای حجم به نسبت زیاد چیزهایی است که روی اینترنت می

هبود بیشتری هم یافت طوری که در خلوت خودم طی یک کار زیاد بوده و با چند ترفند شخصی طی سالها ب

اند، خوانم. از محتوای سه هزار تا از این کتابها که مهمتر بودهای را میروز تا چهار کتابِ سیصد چهارصفحه
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توان تولید شود و میام محسوب میی جانبیکه حافظه 4-ی آام به حجم پنج هزار برگههایی برداشتهیادداشت

 هم بخشی از این کارنامه در نظر گرفت. آنها را

ام، تدریس است. از همان ابتدای کار دومین کاری که در این چهل سال به شکلی پیگیر انجام داده

ای که زبان درس دادن را دوست داشتم. اولین باری که سر کالس رفتم، هنوز دبیرستانی بودم و در موسسه

ای تبدیل شدم، از دادم. بعدتر به یک معلم حرفههم درس میخواندم تک و توک کالسی را انگلیسی می

ام. در آغاز شیمی و تا به حال، یعنی به مدت بیست و یک سال چیزهایی بسیار متفاوتی را درس داده 1372

شناسی، و موازی با آن فلسفه و تاریخ. بعد فیزیولوژی اعصاب و رفتارشناسی و شناسی، بعد حشرهزیست

ام، از ها را سالها درس دادهشناسی. بیشتر این سرفصلشناسی و اسطورهمزمان با آنها جامعهتکامل، و باز ه

ترین مراکز آموزشی شهر با دبیرستانهای مملو از الت و لوتِ جنوب شهر گرفته تا دانشگاه تهران و شیک

ام و همه جا م لذت بردهی شاگردانام و از همنشینی با همهشان، در همه درس دادهآموزان مبادی آدابدانش

اند. در ام که به سرعت به دوستانم تبدیل شدهداشتنی را دیدهجویانی ارجمند و دوستآموزان و دانشدانش

ام و حدود پنج هزار نفر سر کالسهایم این بیست و یک سال، روی هم رفته حدود چهار هزار ساعت درس داده

طول کشیده، و برخی از دانشجویانم تا ده سال پیاپی در کالسها با  اند. برخی از کالسهایم سه سالِ پیاپیآمده

شان، و برخی در سنینی بیشتر، در کالسهای ی تحصیل دانشگاهیاند. برخی از دبیرستان تا میانهمن همراه بوده

ا ی تدریس گنجاندش، سخنرانی است. عالوه بر کالسهآزاد خورشید. کار دیگری که شاید بتوان در همین رده

های علمی تخصصی تایش به همایشام که حدود پنجاههایم، تا به حال حدود پانصد بار سخنرانی کردهو کارگاه

 اش در مراسم و جشنها و مراسم عمومی دیگر بوده است.شده و باقیمربوط می

توانم به عنوان دستاورد این چهل سال بدان بنگرم، نوشتن است. اصوال در سومین چیزی که می

ام و شان را هرگز منتشر نکردهنویسم. بسیاریشتن پر کار هستم و در موضوعهای بسیار متنوعی چیز مینو
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های دوستانه و فضاهای غیررسمی مناسب شان تنها برای انتشار در حلقهاحتماال هرگز هم منتشر نشود. برخی

ام. ه شکلی عمومی چاپ کردهشود. اما برخی را هم به صورت کتاب و مقاله باست و همان جا هم پخش می

اند، تا به حال شصت و یک کتاب ام و همان طور ماندهگذشته از کتابهایی که قدیمترها به صورت خطی نوشته

ام که بیست و دو تایش چاپ شده است و شش تای دیگرش زیر چاپ است. کل این کتابها بیست نوشته

ام که نزدیک به پنج هزار نها دویست و بیست مقاله نوشتهگیرند. عالوه بر ایی چاپی را در بر میهزار صفحه

ها چاپ شده و بقیه به ها و روزنامهها در نشریهگیرد. حدود صد و هفتاد تا از این مقالهصفحه را در بر می

ام اند. دو رمان و هفت هشت مقاله و یک مشت متن باستانی را هم ترجمه کردهشکل الکترونیکی منتشر شده

اند. متون باستانی شناسی به صورت فصلهایی از دو کتاب به چاپ رسیدهی جامعهشان فقط چند مقالهینکه از ب

 کنم.ام، یا میمثل گاهان و شعر امپدوکلس را هم به صورت فصلهایی از کتابهایم چاپ کرده

ه عنوان های مستند را بشناسم، فیلم دیدن است. فیلمراه دیگری که برای گذراندنِ مفید عمر می

ام. طوری که در حال حاضر گرفتهبخشی از آموزش خودم و در کنار کتاب خواندن از همان ابتدا جدی می

ام. فیلمهای سینمایی را گیرد که شش هزار تایشان را دیدهبایگانی فیلمهای مستندم ده هزار فیلم را در بر می

کنم. شمار فیلمهای ی مختلف را دنبال میهم به همین ترتیب دوست دارم و به طور منظم سینمای کشورها

 شود.ام نیز حدود شش هزار تا میسینمایی که دیده

ای رایانه trackتوانیم واحد شمارش موسیقی را کارِ سودمند دیگر، البته، شنیدن موسیقی است. می

هشتاد هزار از این  در نظر بگیریم که درازایش معموال بین سه تا پانزده دقیقه است. در این حالت تا به حال

ی زمانی ام. در واقع بخش عمدهموسیقی را بارها و بارها شنیدهواحدها )کمابیش برابر با شش هزار ساعت( 

ها موسیقی کالسیک نویسم، به شنیدن موسیقی هم مشغولم. بخش عظیمی از این شنیدهخوانم و میکه می
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پاپ، و حجمی چشمگیر از موسیقی ملل را هم در  های موسیقی راک، مقدار چشمگیریاست، اما تمام شاخه

 گیرد.  بر می

شود. به خصوص ام، به سفرهایم مربوط میورانه گذراندهبخش دیگری از اوقاتی که خوب و بهره

ام در کوهستان و رفتم و آن سالها تنها به خلوت رفتنی بیست تا سی و پنج سالگی خیلی سفر میدر فاصله

ام که از دو سه روز تا شد. در کل حدود صد و پنجاه بار به سفرهایی رفتهسال بالغ میجنگل به یک ماه در 

ام و از ده کشور دیگرِ آسیایی یکی دو ماه طول کشیده است. طی این سفرها ایران را به نسبت خوب گشته

 ام.هم بازدید کرده

گیرند. یکی که تفریحی قرار می ی امور ذوقی وام که در حوزهعالوه بر اینها چند کار دیگر هم کرده

ام، ورزش است. هر باری که بیش از یک ساعت را به فعالیت بدنی هدفمند بیشتر از باقی وقت صرفش کرده

ای را دانم و بر این مبنا از پانزده سالگی که ورزش حرفهاختصاص یابد را یک نوبت ورزش می و تخصصی

شده، ولی ام. بیشترش به هنرهای رزمی مربوط میت ورزش کردهشروع کردم تا به حال سه هزار و پانصد نوب

کوهنوردی، دویدن، شنا و بدنسازی را هم باید در کنارش فهرست کرد. این ورزشها از دویدن و شنای یک 

توان به ام را میشود و زمانی که در کل صرفش کردهساعته تا کوهنوردی هفت هشت ساعته را شامل می

 ت تخمین زد.حدود هفت هزار ساع

کنم، هرچند احتماال ام. کارهایی که بخشی از دستاوردهایم محسوبشان میکارهای دیگری هم کرده

ای ام، که گویا بدک نیست و گهگاه پارههرگز به طور عمومی منتشرشان نکنم. حدود ده هزار بیت شعر گفته

ام شود. حدود هزار نقاشی کشیدهنایش ساخته میای برمبیابد یا سرودی و نغمهای یا کتابی راه میاز آن به مجله

شان گرفت، و بیست سی مجسمه هم با چوب و سفال شود جدیهایی آماتوری بیش نیست و نمیکه بازی

توان های خالقانه را میشوند. فهرست این بازیگوشیام که آنها هم تمرینهایی ابتدایی محسوب میدرست کرده
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ام، و یک مشت داستان مصور و طراحی کرده -معموال با همکاری دوستانم-ی را ادامه داد، حدود پانزده باز

 ام.کمیک استریپ هم کشیده

 

کنم که عمرم بینم و حس میی این شاخصها را میکنم، همهام نگاه میی گذشته. وقتی به کارنامه4

ام. برای همین هم بر خالف رسم مرسوم که ملت مدام در حال شکوه و شکایت از دنیا و را مفید گذرانده

 ام! ام راضیگذراندهای که مافات هستند، من هیچ احساس خسران و خسارتی ندارم و خیلی هم از زندگی

ی آنچه که با این همه، اگر بخواهم راستگو باشم، باید اعتراف کنم که این رضایت بیش از همه

ی آنچه اش بنویسم. عالوه بر همهشود که سزاوار است در بندی جداگانه دربارهگذشت، به عاملی مربوط می

ای بکنم، بندیبندی یا اولویته اگر بخواهم رتبهام کام بردهی بزرگ دیگر از زندگیکه گذشت، من یک بهره

دهم، و آن هم دوستانی است که در این مدت به ی آنچه که گذشت قرار میاین یکی را برتر و باالتر از همه

 ام. دست آورده

ام. در شرایطی که یک آدم من در این چهل سال شمار خیلی خیلی زیادی دوستِ خوب پیدا کرده

ت نزدیک و چند ده دوست و چند صد آشنا دارد، شمار دوستان نزدیک و صمیمی من چند عادی چندتا دوس

تر هستند. رسد و آشنایان طبیعتا از اینها هم افزونصد نفر است و شمار دوستانم به حدود شش هزار نفر می

رداگرد خود کنم به این که شماری چنین چشمگیر از دوستانِ خوب را گی چهل سالگی افتخار میدر آستانه

دارم، و به خصوص سرفرازم از این که در مقابل این گروه بزرگ با هیچکس دشمنی ندارم و حتا یک نفر بر 

ی چرخانِ خاکی نیست که او را دشمن خودم بدانم. البته کسانی )خوشبختانه کم شمار، به تعداد این کره

جویند، و خودشان را تباری یا شهرتی میانگشتان دست و پا!( هستند که انگار در اعالم دشمنی با من اع

سویه است و نسبت به آنها هم هرگز احساس کین و شان یکدانند. اما خوشبختانه این حسدشمن من می
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شان چیزهای شان، اما تردیدی ندارم که در وجود تک تکام. شاید خطاکار، بیمار یا مضحک بدانمنفرت نکرده

ای که به من دارند متاسفم. اما و به همین دلیل از احساس یک طرفهشود، خوب و ارزشمندی هم یافت می

آید و وقتی اضافی در اختیار ندارم تا بخواهم آن را صرفِ ذهنیت دیگران شان کاری از دستم بر نمیدرباره

 ی خودم کنم. درباره

ام، چرا ذراندهدلیل این که شمار دوستانم چنین زیاد است، چه بسا زمانی دراز باشد که به تدریس گ

اند. دلیل دیگرش احتماال فعالیتهای که بخش بزرگی از این دوستان زمانی شاگردان یا دانشجویانم بوده

که به خورشید  1379که انجمن دانش تاسیس شد، تا  1371ام. از سال ایست که همیشه داشتهاجتماعی

ای اجتماعی و فرهنگی درگیر هستم و این دگردیسی یافت، تا به امروز، بیست و دو سال است که در فعالیته

 هایم در آن جریان یافته و عمیق شده است.  فضایی بوده که دوستی

ام بسیار بسیار عمیقتر و مهمتر بوده است. ام، اما آنچه که از دوستانم آموختهمن از کتابها بسیار آموخته

ام، اما زیباترین و بسیار لذت برده قاشیمن از دیدن فیلم و گوش سپردن به موسیقی و تماشای شاهکارهای ن

ام ام و آنچه پسندیدهاند. آنچه که آموختهام، دوستانم بودهترین چیزهایی که دیدهداشتنیاثرگذارترین و دوست

شود. با این شود، که تا حدودی حکمی عام است که کل مردمان را شامل میتنها به دوستانم منحصر نمی

هایی با اندیشیم، بی اختیار بیش و پیش از تصویری انتزاعی و استعالیی از نخستیمی وجود وقتی به آدمیان

شود، و به خاطر دوستانم است که آدمیان را مغزی پیچیده، یاد و تصویر دوستانم است که در ذهنم پدیدار می

 نیز دوست دارم. 

 

ایم، از دیدِ بسیاری از افراد ناخوشایند و ای که در آن ایستادهایم و زمینهای که ما در آن زنده. زمانه۵ 

ام. انگیز از تاریخ و جغرافیا گذراندهنماید. من چهل سال گذشته از عمرم را در برشی شگفتنادلچسب می
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عمرم در سرزمینی کهنسال و آشوبزده سپری شده است و یک انقالب سیاسی و یک جنگ بزرگ و چندین 

دیده که ی مردمی پیچیده و آسیبام. در میانهاز نزدیک لمس کردهگذار اجتماعی و تکنولوژیک بزرگ را 

اند، و چه بسا که برای یافتن جایی بیشترشان از حضور در این برشِ خاص از زمان و مکان ناخرسند بوده

 باشند.  بهتر راهِ کوچ به سرزمینهایی دیگر را در پیش گرفته

مان نیستم. انحطاط اخالق مردمان، فروپاشی نظمهای ی امروزینمن منکر دشواریهای زیستن در زمانه 

ی معنایی، تباهی محیط زیست، و آلودگی و بیماریِ گسترش یافته در کهن اجتماعی، سقوط نظامهای دیرینه

بینم و مانند همگان از آن دل خوشی ندارم. با این وجود، اگر بر فرض محال این بخت گیتی و مینو را نیک می

ام را خود برگزینم و از نو چهل سال را به انتخاب خود سپری کنم، زمان و مکان زاده شدنداشتم که را می

کردم. چرا که با اقامت در ناف این گردباد به آرامش تردید همین جغرافیا و همین تاریخ را انتخاب میبی

ام، مدیون این زمینه و تهام و هرچه را که از هستی دریافام و آنچه را که شادمانه از سر گذراندهدست یافته

زیستم، از این تراکم از شدم و چهل سال میکنم اگر در جایی و گاهی دیگر زاده میدانم. گمان نمیزمانه می

ام و به قدر شدم. زمان بیکرانه را و زروان را در این هاویه یافتهپرسشها و از این چگالی از بختها برخوردار می

ها و امکانها آنها خوشنودم. اینجا و اکنون است که این ترکیب شگفت از کاستی ایزدی شادمان از خلقتش، از

ی پرهیاهوست که دیدن و شناختن و دوستی با این شمارِ بسیار از نیکان و یاران تحقق یافته، و در این هنگامه

 ممکن گشته است. 

ه باشم. شاید چهار روز دیگر، دانم تا چند وقتِ دیگر بختِ برخورداری از این برکتها را داشتهیچ نمی

یا شاید چهل سال بعد این دفتر بسته خواهد شد، اما عزمی جزم دارم که هر روز و هر ساعت از آن را به 

ارزد؛ به ویژه اگر که مانند آنچه همان شکلی که گذشته، بگذرانم. چرا که اگر زندگی این است، به زیستن می
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هایی چنین ی پرتگاهاوجی بلندپروازانه باشد، برخاسته از  اقامت در لبه کنیم،ما ایرانیانِ امروزین تجربه می

 بلند...
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11/6/1393سه شنبه   

 ارانیدوستان و 

 یگزارتان سپاسباز از همه دمیکه الزم د دیغرقه کرد تانیدو سه روز گذشته چندان مرا در لطف و مهربان یط

 یرا درباره تانیامهایپ ی. وقتدیریپاسخ گفتن به مهرتان ناممکن بود، پوزش مرا بپذ کیکایکه  نیکنم. بابت ا

 کمیو همراهان نزد امیمیقد ارانیارجمندم و  استاداناز  ستم،ینگریرا م تانیو نام و نشانها خواندمیزادروزم م

بود در  یو گوشزد کردیرا در دلم زنده م ریدلپذ یاهر نام خاطره ،یگرام انِیو آشنا افتهیگرفته تا دوستان نو

 ام.  که اندوخته ستیاهیسرما نیبا شما بزرگتر یباره که دوست نیا

 ی. بامدادان وقتکنمیم تانشکشینشسته بر بستر سنگ دلربا را هم پ یچند عکس از کهکشانِ نورها نیا

 دارد. یمان شباهتدوستانه یساختارش با منظومه دمید کردم،ینگاهش م
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چندین سال پیش، جایتان خالی برای کنفرانسی به جایی رفته بودیم خوش آب و هوا و کوهستانی 

و سرسبز. ظهر بود و بعد از ناهار با یکی از دوستان که روزگارش به کام باد، در تاالر بزرگی که محل برگزاری 

ی قدی بزرگ تاالر، پنجره نشستها بود، نشسته بودیم به گپ زدن. در همین میان متوجه شدیم که در برابر

اند، و چرا ی مگس روی زمین ریخته است. کنجکاو شدم که چرا این مگسها اینجا مردهتعداد زیادی الشه

 زد و هم زنبور فراوان بود. اند؟ چون در داخل ساختمان هم مگس پر میفقط مگسها مرده

داد که حشرات درون تاالر بر ی رفتارشناسانه این کشف و شهود دست القصه بعد از کمی مشاهده

پرند، کنند و چون در آن جهت برای رسیدن به جنگل مییابی میاساس تابش آفتاب از ورای پنجره جهت

ی حشرات ی همهکند. تا اینجای قضیه دربارهسرشان به سنگ )سیلیکاتِ متبلور، یعنی همان شیشه( برخورد می

زدند جا بود که مگسها بعد از اولین برخورد چرخی کوچک میکرد. اما تفاوت زنبور و مگس در اینصدق می

کوبیدند که در اثر کردند و خالصه آن قدر خودشان را به شیشه میو دوباره همان حرکت اول را تکرار می

کردند گرفتند و از نو موقعیت یابی میگرما یا ضربه مغزی )!( هالک شوند. زنبورها، اما، از شیشه فاصله می

 گرفتند.یافتند و یا به کلی مسیری دیگر را در پیش میی کوچک باالی پنجره را می روزنهو معموال

ی مگسها و زنبورهایی که آن روز دیدم، در سطوح مختلف به زندگی ما آدمها هم به نظرم استعاره

به عنوان شویم، و چه هنگامی که مان با مسائلی روبرو میقابل تعمیم است. چه وقتی که در زندگی شخصی

 اندیشیم. در هر دو سطح، هر دو صورت ممکن است...می« ما»گروهی بزرگ و اعضای یک ملت به سرنوشت 

 آی آدمها، بیایید زنبور باشیم، نه مگس!  
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23/6/1393یکشنبه   

 

چند روز پیش، در نزدیکی زنجان، حوالی همان جایی که استادمان سهروردیِ بزرگ زاده شده بود، از جایی 

اش در کران بستر آبی که به سفیدرود ی دشتایست به نسبت پرت. در میانهنشان. منطقهبازدید کردیم به نام ماه

ماند. غارهایی طبیعی اندرونش ای میافسانهای ریزد، کوهی از جنس ماسه سنگ بر زمین روییده که به قلعهمی

ها را گسترش دهند و در دل کوه برای خود شهری بتراشند. هنوز ای شده برای مردمان تا آن حفرهزمینه

ها و ام، اما تا جایی که از زمختی برخی از حفرهی این منطقه نیافتهای دربارهی جدیشناسانهگزارش باستان

آمد، چه بسا که از دوران پیشاتاریخی تا عصر اسالمی مسکونی دار بر میکندِ قوسهای دستظرافت پنجره

ایم، و همین چندی پیش در خور نیز یافتهبوده باشد. مشابه این الگوی سکونت را در غارهای کرفتو و کتله

پیوسته و همسان ی اینها از یک سیستم به هم هم عین آن را دیده بودیم. ساختار همه دیار بکر و کاپادوکیه

از شهرسازی در دل  شد، این شیوهکنند. گویا در سراسر سرزمینی که زمانی ماد بزرگ نامیده میتبعیت می

 ها برای دورانی بسیار طوالنی رواج داشته باشد. کوه-غار

روزی اند، برای چند زیستهانگیز میجهانِ مردمی که روزگاری در این دژِ شگفت-اندیشیدن به شکل زیست

 هایم خواهد بود...پردازیخوراک خیال
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26/6/1393چهارشنبه   

 دوستان و یاران

کوشم به کنم و میهایی مرتب میبوک در خوشههایم را بر فیسنوشته-اید که خُردهالبد تا حاال متوجه شده

اند از: اعترافات، داستانک، شعر، ها عبارت بودهای بیاورم. تا اینجای کار این خوشهتناوب از هریک نمونه

 های طبیعی دیگر. یا زیباییسنجی، و تصویر سنگ فراخوان زروانی، خبر، عکس، خاطره، نکته

است. پرسشها ممکن است ساده یا « پرسش»ی دیگر به این مجموعه بیفزایم و آن هم قصد دارم یک رده

پیچیده باشند و در یک جمله بگنجند یا برای دقیق کردنشان به چند بند نوشته نیاز افتد. قصد ندارم پرسشها 

ای را برانگیخته و توجهی دهم که ببینم اندیشهرا ادامه می را پاسخ بدهم و فقط در صورتی گذاشتن پرسشها

 نویسید. سنجم که زیرش میرا به جایی جلب کرده باشد، و این را هم با توجه به پاسخهایی می

ای( را هم کنم، و شاید منبعی )کتابی، فیلمی، یا تجربهی بازی چنین است: پرسشی را طرح میبنابراین قاعده

دهی معرفی کنم. بعد گوی و میدان به دست شماست که پاسخهایتان را به صورت ندن به پاسخبرای یاری رسا

ی پاسخهای سایر دوستان بحث کنید و به خصوص توانید دربارهیادداشتی زیرش بنویسید. بدیهی است که می

ذارید با پرسش نخست اگر منبع و متنی در راستای پاسخ مورد نظرتان سراغ دارید، به دیگران پیشنهاد کنید. بگ

 آغاز کنم:

خواهد تا یکی از دو کپسول ای هست که مورفیوس از نیو می(، صحنه31-29ی )دقیقه Matrix-1در فیلم 

شود او به حقیقت دست یابد و به جهانی متفاوت سرخ یا آبی را انتخاب کند. یکی از آنها )سرخ( باعث می

پنداشته را تداوم خواهم )آبی( فریبی شیرین که او زندگی میو ناخوشایند اما واقعی چشم بگشاید. دیگری 
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کردید؟ ماندن در جهانی دلپذیر اما موهوم، یا پرتاب شدن به بخشید. حاال اگر شما بودید کدام را انتخاب می

 دنیایی واقعی اما ناخوشایند را؟

 

  



337 
 

31/6/1393دوشنبه   

مان محیطی مساعد برای اند و از طرف دیگر زمانهی روزگار بودهاز طرفی آدمهای ابله و نادان همیشه

های نشو و نمای موجودات خبیث و رذل است. پس نامنتظره و غریب نیست که چپ و راست با ترکیب

اند، ن صفتها بهره بردهی کسانی که از هردوی ایکنیم. موضع من دربارهمتفاوتی از بالهت و خباثت برخورد می

عقل را شاید بتواند با مشورت و راهنمایی اعتنایی بوده است. چون آدم نادان و کمجویی و بیاغلب کناره

یاری داد، اما وقتی این عارضه با سرشتی خبیث و فرومایه ترکیب شود، دیگر انگیزه و ضرورتی برای این کار 

 ماند. باقی نمی

ام، یکی هست که به واقع گوی سبقت را از بقیه ربوده که من تا به حال دیدهعقلی در بین خبیثان کم

 -چنان که یک بار به شوخی صدایش زدم-است. اسمش مهرداد ملکزاده است و با این وجود اصرار دارد 

داری به مهری قلنبه نامیده شود. از آنهایی است که طی معجزاتی در عصر درخشان محمودی از کاردانی موزه

کترای باستانشناسی جهیده و با ضرب و زور امدادهای غیبی به صفوف نسل جدید استادان دانشگاه پیوسته د

است. افزون بر چهل مثنوی الف علم دارد و در کل کمتر از دویست صفحه متن چاپ شده، که یا رونویسی 

د و بیشتر از نیمی از کل گذرانبوک میاز این و آن است و یا غلطهای فاحش. ظاهرا تمام عمرش را در فیس

 اش هم اغلب ناسزاهایی است وقف دیگران. کند توهین به من است و الباقیکلماتی که تولید می

اش هم درست ی سرگرمی و بهجت خاطر است. انگیزهبیش از یک سالی هست که حرکاتش مایه

ر جنون معذور است، و برخی خیزد و به عذمعلوم نیست. برخی معتقدند رفتارش از حسدی بیمارگونه بر می

ام اش نشان ندادهگویند اتصالهایی دارد و از همان جاها مأمور است. تا به حال واکنش خاصی دربارهدیگر می
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شناسی روانی و البته گهگاه نوشتن طنزی که صد البته ی آسیببرداری در حوزهجز مشاهده و کمی یادداشت

  دار است.اش کمتر خندهاز رفتار واقعی

ها شکایتی داشته باشم و دانند که عادت ندارم به فرومایگان اشاره کنم یا از نامردیدوستان می

اش کنم. حاال هم دلیل این خوشبختانه وقتی اضافی هم ندارم که بخواهم برای کشمکش با چنین کسانی تلف

است که این بابا با وجود این که به  که قلم را با نام این آدم آلودم، این بود که خبری بدهم. ماجرا از این قرار

فرستد و گزارش گیرم، با بسامدی در حدود یک روز در میان پیامهایی شخصی برایم میاش میکلی نادیده

دهم، شایان کند. ممارستی هم که دارد با توجه به این که به کل جوابش را نمیشاهکارهایش را برایم ارائه می

ی این که چه کسی پشت افزایش یافته و در سه چهار پیام رکیک روزانه دربارهتقدیر است. جدیدا این بسامد 

ی خدا ظاهرا دهد. فعالیت جدید این بندههای خودش را شرح میبازیکند، یا خلسرم چه گفته چغلی می

ای روی های تازهدارد و بعد با اسم خودم صفحهی فیسبوک بر میاین است که عکسهای مرا از روی صفحه

دزدد و بعد خودش بینم کسی این طور هویت کسی را میکند! این اولین بار است که میفیسبوک درست می

 فرستد. گزارش کارش را برای صاحب اصلی هویت می

رسانم شمارم و به اطالع دوستان میآسای این استاد معظم را غنیمت میبه هر صورت هوشبهر کرفس

ی خورشید و انجمن های رسمی موسسهبینید، و صفحهاست که میبوک من همین ی رسمی فیسکه صفحه

ی دیگری هم زروان و سیمرغ و ایرانشهر و سایر سازمانهای مربوط با من هم مشخص هستند. هیچ صفحه

های مربوط به من ی صفحهدر کار نیست و اگر مورد مشکوکی دیدید گزارش کنید تا مسدودش کنند. درباره

شود اصلی و جعلی را از هم تشخیص داد. خالصه این که به هوش باشید و اگر ا میبا کمی دقت به محتو

پریشی بود، بدانید که دسته ای به اسم من یا دوستانم دیدید که محتوایش نشانگر اختالل حواس یا روانصفحه
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را ببینید تا با ها گل مهری قلنبه است و ارتباطی به من ندارد. البته به نظرم محض خنده بروید و این صفحه

 های فعالیت فرهنگی در میهن شهیدپرورمان آشنا شوید...هزینه

 

 

1۵/7/1393سه شنبه   

 داند.نداند که هیچ نداند؛ بسیاری باید خواندن تا بداند که هیچ نمی ،آنکه اندکی داند

 )بهاء ولد(
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 2۵/7/1393جمعه 

 

ی خویش پرسش نکنند، اکنون را نیز از ی پیشینهمردمی که تاریخ خویش را از یاد ببرند یا درباره

انگیز اند و تاریخ دیرپا و شگفتدست خواهند داد. ایرانیان دیر زمانی است که با این بیماری دست به گریبان

بینم، این عارضه در میان جایی که میکنند. تا اش پرهیز میخوانند و یا از پرسشگری دربارهخود را یا نمی

کند: یکی کم خواندن و نویسندگان عوام و دانشگاهیانِ متوسط بیشتر در قالب ترکیب دو صفت بروز می

خبر ماندن از منابع دیگر، و دومی ناتوانی بسنده کردن به یکی دو منبع مرجع و مشهور و نادیده انگاشتن یا بی

خوانند. این دو عارضه تنها ی آنچه که میگزارشها و پذیرفتن غیرنقادانه در طرح پرسش و بدیهی فرض کردن

های شود، که در میان استادان نامدار تاریخ در سطحی جهانی نیز به نمونهنویسان ایرانی محدود نمیبه تاریخ

 خوریم. اش بر میای دربارهتکان دهنده

که از استادان  Allen Guelzoی نوشتن این سطور شد، درک محضر استادی بود به اسم آنچه انگیزه

 Makingکردم، با عنوانِ را گوش می TTCی هایش در مجموعهنامدار تاریخ است و این روزها ضبط کالس

History: Hoe great historians interpret the pastدانند که من . دوستان و نزدیکان می

شان های آموزشیپسندم و یک جورهای مخاطب پر و پا قرص دورهرا بسیار می TTCمحصوالت شرکت 

هستم. دوستانی که با این شرکت آشنایی ندارند، خوب است چرخی در گوگل بزنند و آن را بیابند و ببینند 

های گوناگون را ن و نامدارترین استادان متخصص در رشتهکه همت این گروه بر این قرار گرفته که بهتری

دهند را ضبط کنند و به صورت فیلم یا فایل صوتی های دنیا میانتخاب کنند و درسهایی که بهترین دانشگاه
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شوم شان محسوب میکنم و دانشجوی قدیمیمنتشر کنند. من سالهاست به طور منظم این کالسها را دنبال می

  ی استاد گِزلوی بزرگ به راستی توی ذوقم زد.دانم. با این وجود دورهشان میونو خود را مدی

ی تاریخ که بدک نبود و از کالسهایش هم ی فلسفهای خوانده بودم دربارهاز این مرد پیشتر مقاله

با  التینی را خوب خوانده است.-روشن بود که آدم باسوادی است و به رسم آکادمیک منابع تاریخی یونانی

)هرچند چرندیات نمایانی( که در چند منبعِ اصلی )هرودوت،  اش در پذیرفتن هرآنچهلوحیاین وجود ساده

کسنوفون، توکودیدس، پولیبیوس، و...( نوشته شده، و عجزِ آشکارش در طرح پرسش و تحلیلی نگریستن، 

ابع آرامی، پارسی باستان، پهلوی و ها )مثال منی منابع همزمانِ این تاریخسوادی آشکارش دربارهدر کنار بی

 ی افسوس بود. عربی( به راستی مایه-پارسی

وقتی استادی با شهرت جهانی که قرار است چگونگیِ اندیشیدن تاریخی را تدریس کند، از این پایه 

ای که در همان آموختگان ایرانیاز دقت نظر تحلیلی و وسعت نظر در دانش برخوردار است، تکلیف دانش

شوند خود به خود معلوم است. خالصه این که گمان نشگاهها زیر دست همین جور استادان تربیت میدا

نکنید تدریس در دانشگاهی نامدار یا شهرتی آکادمیک به تنهایی برای درست یا حتا سنجیده بودنِ حرفی 

نادِ در دسترس محک ی تاریخ حتما باید با بیشترین اسکافی است. به واقع هر سخنی را به خصوص در حوزه

ی هرودوت و لیوی از آب لوحانهزد و نقادانه و پرسشگرانه با آن برخورد کرد. وگرنه نتیجه رونویسی ساده

 آمد، که خوب، فعال در آمده است!در می

 TTCهای صوتی در آخر این را هم ناگفته نگذارم که اگر آب دستتان است زمین بگذارید و درسنامه

آدمخوار تهران را به کالس  در ترافیک تان اوقات هدر شدهرا بگیرید که با یک گوشی متصل به تلفن همراه

 انگیزِ دکتر گزلوی گرامی باشد. حتا اگر کالس درس عبرتکند. درسی درخشان بدل می
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 29/7/1393سه شنبه 

 کنم خودخواه و خودبین و خودمدار هستم.اعتراف ششم: اعتراف می

 

در آغاز تردید داشتم این اعتراف را بنویسم. از طرفی به این دلیل که مضمون این اعتراف را 

ی مرکزی این سه صفت را همگان کنند، و از طرف دیگر چون هستهایست در فرهنگ ما نکوهش میهزاره

ضوع مرا به اعتراف کرد. اما اهمیت مومزه میدارند و این حقیقت، اشاره به امری عام میان همه را لوس و بی

 وا داشت. 

ر انجام هر کاری و گرفتن هر تصمیمی ابتدا به این نکته کنم که خودخواه هستم. یعنی داعتراف می

ی کنم که این کار، این شکست تقارن و این حرکتِ جزئی برای دگرگون ساختن هستی، اندوختهتوجه می

کنم. به این معنی خودخواه هستم که در تصمیمها و قلبم )لذت، قدرت، معنا و بقای( مرا چطور دستکاری می

کوشم بیشترین شادمانی، بیشترین توانمندی، بیشترین تندرستی و بیشترین معنا را ابتدا کارهایم همواره می

ی دیگران هم ابتدا کسانی را در نظر دارم که به من نزدیکتر برای خودم، و بعد برای دیگران ایجاد کنم. درباره

 کنم.ی دورترها، دیرتر اندیشه میدرباره هستند، و

کنم که خودبین هستم، یعنی نگاهم بیش و پیش از هرچیز، به خودم خیره شده و آنچه را اعتراف می

 گذرد در مرکز توجهم قرار دارد. گردد و آنچه در اندرونم میکه در من پدیدار می

گیرم، به برم، یا تصمیمی میفراز می کنم که خودمدار هستم. یعنی وقتی دست به کاریاعتراف می

تابم و این که ی هیچ کسی را بر نمیام مربوط باشد، مداخلهجهان شخصیخصوص وقتی ماجرا به زیست

 شمارم. اندیشند را مهم نمیام چه میدیگران درباره
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فهمیدن کنم به این معانی خودبین، خودخواه و خودمدار هستم. نگریستن به خویش را، اعتراف می 

دانم، و از درون خویش خویشتن را، و افزودن به معنا و قدرت و لذت و بقای خود را مقدم بر سایر چیزها می

روم. در عین حال، بر این باورم که همه همین طور هستند، میکنم و پیشو با تکیه به خود است که حرکت می

 طور باشند!  و به لحاظ اخالقی باید هم همین

ی مردم دقیقا به همین ترتیب )با درجات متفاوتی ام، همهیی که من از هستی سر در آوردهیعنی تا جا

کنند و به از دقت( همین متغیرهای چهارگانه را )سنجیده و موفق یا سردرگم و ناکام( در خود محاسبه می

این وضعیت  ی خودآگاهی نسبت بهشان با مرکزیت خودشان گره خورده است. درجهگیریهمین ترتیب جهت

ای شروع شود و به خردمندیِ ذهنی مستقل و خودبنیاد ختم ی حرفهتواند از بالهتِ یک خودشیفتهاما می

 گردد.

پروا به خود کلیدی است که گذار از آن بالهت به این نبوغ را ممکن تأمل در خویش و نگریستنِ بی

خویشتن از جنس تأمل است و نه خودشیفتگی، دانم این خیرگی به ی خودم، تا جایی که میسازد. دربارهمی

هرچند مدام مراقبم که مبادا از این به آن بلغزد و بغلتد. به این نکته هم باور دارم که تا خود را دوست نداشته 

توانی دیگری را دوست داشته باشی. آنان که انحصاری در عشق به خود دارند و با خودشیفتگی باشی، نمی

پوشانند، و ماهیت عشق کنند، در اصل نفرت از خویشتن را فرو میط به خود نثار میمحبتشان را فقط و فق

 چنین است.دفن شده در دیگری نیز هم

ام و دیرزمانی در ی محتوای اخالقی این سه صفت اندیشیدهکنم که بارها و بارها دربارهاعتراف می 

آوردم. برای مدتها همرنگی با جماعت را تاب می کنم کهام. اعتراف میپذیرفتن صریح آنها دچار اشکال بوده

کنند، و جویند، ریاکارانه این حقیقت را انکار میای را میسرانه منافع ساده و پیش پا افتادهجماعتی که خیره

کنم کنند. اعتراف میهای عجیب و غریب روشنفکرانه، مذهبی یا بشردوستانه برایش اختراع میخالقانه توضیح
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ام، و نند همگان تا دیرزمانی با حماقت ناشی از خیره شدنِ صرف به خویشتن دست به گریبان بودهمن نیز ما

کنم برای دیرزمانی آزمندی و حرصِ برخاسته از خودخواهی را سبک چه بسا که هنوز باشم. اعتراف می

م و فهمِ آنچه که شمردم و دارویی برایش سراغ نداشتم، تا آن که گره خوردن قلبم من و دیگری را دیدمی

 هستیم و بنیاد کردن اخالق بر مبنای عینیت بیرونی را آن اکسیرِ شفابخش یافتم. 

اند، به جویند و افزودن بر قدرت و لذت و بقا و معنای خود را آماج کردهاین که همگان قلبم را می 

نین انبوه از مردمان این فهمم چرا شماری چنظرم امری بدیهی، فراگیر، طبیعی و پذیرفتنی است، اما نمی

شود مردمان نتوانند گره خوردنِ قلبم خود کنند. انکار این حقیقت است که باعث میحقیقت ساده را انکار می

و دیگران را دریابند، و راهبردِ درست و اخالقیِ افزودن بر قلبمِ کل را بیابند و به فرجام برسانند. انبوهی از 

پوشاندن این حقیقت ساده ابداع شده، و بستری شفاف و نمایان از آنچه که  دروغ و خرافه و فریب برای فرو

هست در این هیاهو نادیده انگاشته شده است. بر این باورم که اگر تکلیف من با من روشن باشد و خودمداری 

زودن اش جریان یابد، راهِ افزودن بر قلبم خویشتن به افو خودخواهی و خودبینی در مجرای درست و سازنده

نگری بر شادمانی، توانمندی و معنای زندگی دیگران منجر خواهد شد، و شناختِ عمیقتر و عمیقترِ من به ژرف

 در دیگری خواهد انجامید. 

ای از این موضع، اعتراف من به خودخواهی، خودبینی، و خودمداری به معنای خستو شدن به عارضه 

اش را عینِ اخالق و ر این اصل را و پذیرفتن و اعالم کردنرفتاری یا نقصی اخالقی نیست، که خودآگاهی ب

دانم. تنها از راهِ خیره نگریستن به خویشتن و خودبینی است که ای عقالنی و نیکوکار می«من»بسترِ زایش 

منِ »پیوستگی من و دیگری را دریافت، و تنها با خودخواهی و پذیرش و شناخت ی درهمتوان درجهمی

طراحی کرد. « منِ مطلوب»ای واقعی برای دگرگون ساختنِ من و دستیابی به توان برنامهمیاست که « موجود

توان مسیری راست و ی دیگری است که میبه همین ترتیب، تنها با خودمداری و میدان ندادن به مداخله
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ر آن حقی هدفمند را پیمود و از دخل و تصرف نابجای دیگری در جاهایی که خودش هم بر آن آگاهی یا د

 پیشگیری کرد. ندارد، 

 کنم که خودخواه، خودبین و خودمدار هستم.داشتها و پیامدها، اعتراف میبا این پیش 
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1/8/1393پنج شنبه   

 خواهم با دوستانم در میان بگذارم:ها چند نکته به نظرم رسید که میی اسیدپاشیدرباره

شنوم، ابراز ترس و هراس از ظاهر شدن در بانوان مینخست: چیزی که این روزها زیاد از دختران و 

شوید به این نکته توجه داشته محیطهای عمومی است. از من بشنوید و نترسید! وقتی صبح از خانه خارج می

باشید که احتمال این که چنین بالیی سرتان بیاید، از این که در تصادف رانندگی صورت یا مغز و نخاع خود 

خیلی خیلی کمتر است. تا به حال در میان نزدیک به چهل میلیون بانوی ایرانی، حدود  را از دست بدهید،

اند و بسیار بعید است این شمار تا آخرِ کار به پنجاه برسد. این نسبت به بیست تن قربانی این ماجرا شده

برد، ه را از بین میهایی که زیبایی چهری رانندگی، یا احتمال ابتال به بیماریهای تصادفی، حادثهسوختگی

تان بی آسیب از این غوغا گذر خواهید کرد، همچنان بسیار ناچیز است. بنابراین نترسید، به لحاظ آماری همه

ای روزمره ترش( برایتان تجربهای )با وجود احتمال افزونتان در حادثهای و سوختن چهرهکه مردن در سانحه

 نیست. دوستان من، نترسید.

دوم این که آشکارا این ماجرا باعث شده سطح اعتماد عمومی در جامعه کم شود و احساس ناامنی 

ترین و ای از پستی همدیگر بدل سازد. لطفا توجه کنید که یک اسیدپاش نمونهمردم را به دشمنان بالقوه

ی ایران را این جامعهبیمارترین محصوالت این جامعه است که  تعداد و تاثیری بسیار محدود دارد. مردان 

« مردم»دهند. بنابراین از بانوان گرامی درخواست دارم بدبین نباشند و بیهوده از ها تشکیل نمیبیمارها و جانی

 که بیگناه هستند، نترسند و نسبت به همگان بدبین نباشند. 

ی از برقراری افزاری )!( نهادهای مسئول اجتماعافزاری یا نرمسوم: در شرایطی که به دالیل سخت

ی همگان افتد تا چنین کنند. بر عهدهبر دوش مردم می امنیت و دستیابی به دادگری عاجز شوند، این وظیفه
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ای از ایجاد ناامنی )به خصوص برای بانوان( مشاهده کردند، وارد میدان )به ویژه مردان( است که هر جا نمونه

ی اشکال ستم شود و همهیه فقط به اسیدپاشی مربوط نمیشوند و امنیت و دادگری را برقرار کنند. این قض

 ایم.گیرد که طی این سالها گویی نسبت بدان کرخت شدهآمیز اجتماعی را در بر میخشونت

ی تشدید ناامنی روانی ای که احتمال جرم را افزایش دهد یا مایهبازیچهارم: هرنوع شوخی یا مسخره

)یعنی « ارزانمرگ»راین همانطور که از دید من اسیدپاش به قول قدما زنان شود، خود نوعی جرم است. بناب

پاشند تا بترسانندشان سزاوار کشتن( است، آن الت و لوتهایی که محض شوخی روی دختران آب گرم می

هم دست کم کتکی طلب دارند! از سویی به خاطر تجاوز به حریم شخصی دیگران و از سوی دیگر به این 

 های واقعی را کاهش دهند. ست حساسیت عمومی و واکنش سریع نسبت به اسیدپاشخاطر که ممکن ا

اعتمادی، و هراس زنند، در پی آن هستند که ناامنی، بیآن اشموغانی که دست به چنین جنایتهایی می

 شان در حمایت از یکدیگر عمل کنند، اسیدپاشان و زورگیرانی شهروندیایجاد کنند. اگر مردمان به وظیفه

ای خواهند بود که طعم ناامنی و هراس را خواهند چشید. خواه روح گاندی را احضار کنید و قاتالن زنجیره

یابم که متقاعدم کند که نما دلیلی عقالنی نمیو خواه از مانی پیامبر نقل قول بیاورید، در این گفتمان مقدس

 خشونت در ذات خود شر مطلق باشد! 

امنیه تاسیس شده بود و نه پلیس و دادگاهی مدرن وجود داشت. با این روزگاری در این سرزمین نه 

انگیخت. دلیلش وجود امنیتی که در شهرهای ایران زمین جاری بود، ستایش مسافران و جهانگردان را بر می

آن بود که اخالق جوانمردانه و اصول فتوت همچنان میان مردمان و به خصوص مردان جاری بود و کسی که 

شود. یعنی تک تک طرف می« همه»دانست که با شد، میکرد و ستمی مرتکب میدیگری تجاوز میبه حق 

گرفتند، یاور وی و دشمن ستمگر بودند. این روزها ما در کسانی که در فریادرس فرد ستمدیده قرار می

ند و به ما اهمچون حصاری گنگ و نابینا گرداگردمان را فرا گرفته« همه»کنیم که شهرهایی زندگی می
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آن که پیوندی با ما داشته باشند. این ماجراهای اخیر گوشزدی است تا در کنار همدیگر همگان اند، بیچسبیده

بودن را از نو به یاد بیاوریم و بیاموزیم. فرصتی است تا به یاد بیاوریم که راه رویارویی با اسیدپاشان و قاتالن 

ان نمایان در روز، گریز و سکوت نیست، که همان است که ای و خفاشان پنهان در شب و اشموغزنجیره

  کردند...گفتند و میجوانمردان می
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۵/8/1393دوشنبه   

 

های مادلن به یاد و اینک اعالم خبر انتشار کتاب دازیمدا، و ادای احترامی به مارسل پروست و کلوچه

 بودند:« در جستجوی زمان از دست رفته»اش که ماندنی

جستم یافتم. های خام و نارس. پس از دقایقی جستجو، آنچه را که میجعبه پر بود از خوراکی درون»... 

ی مادالینا هایشان، یک کلوچهبازوهایم را پیروزمندانه از درون جعبه بیرون کشیدم، در حالی که به بادکش

تیغهای تلخی داشت. اما چسبیده بود. مادالینا جانوری بود ابتدایی که در حالت عادی استخوانهای سفت و 

کرد و به یک توپ نرم و اشتهاآور دگردیسی شد، ورم میاگر برای مدتی در دمای خاصی نگهداری می

ای نرم و خوشمزه تبدیل شده یافت. این یکی را مدتی پیش در جعبه زندانی کرده بودم و حاال به کلوچهمی

 بود. 

نژادان خام و گوشت تلخش قایم شود. اما ال به الی همای اول که در جعبه را باز کردم، سعی کرد گوشه

وقتی باالخره بادکشهای بازوهایم به شکمش چسبید، دست از مقاومت برداشت. مغز و دستگاه عصبی درست 

داد. به پوست نرم و سفید شکمش نگاهی ای نداشت. فقط دما و بوهای خطرناک را تشخیص میو حسابی

دم. بوی قوی و شیرینش در مشامم پیچید و سیالبی از خاطرات دوردست را انداختم و بعد با لذت گازش ز

داد، چه رسد به ذهنم سرازیر کرد. سرعت خودروی روبازم آنقدر کم بود که باد، حتا یالهایم را هم تکان نمی

 به این که بوی خوشایند کلوچه را با خود ببرد. 
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-ای دورافتاده سپری میا در صحراهای برهوت سیارهام ربه یاد روزهایی افتادم که دوران آموزش نظامی

ها بود، که در ام خوردن این کلوچهکردم. جایی که حتا آبِ درست و حسابی هم نداشت. آنجا تنها دلخوشی

 «شدند... دمای خاص شنهای کویری به سرعت به توپی پر از شهد تبدیل می
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7/8/1393چهارشنبه   

 

ای منتشرش پریروزم در کانون معماران معاصر، که امیدوارم هرچه زودتر به صورت مقاله ای از سخنرانیگوشه

 کنم:

های بازگشتی در زمان مناسک پیکربندی دین است. چرخهمکان مقدس، در کنار زمان مقدس یکی از ارکان »...

های رخدادهای کیهانی و اهکنند و روایتها و معناهای گره خورده به گیتی و مینو را به گلوگدینی را تعیین می

رمندِ حاکم بر چیزها را زنند. به همین ترتیب، مکان مقدس تقارن مبهوت کننده و زوهای طبیعی گره میدوره

ی آفرینش گیتی را به سازد. مرکزی که روایتی دربارهشکند و هستی را به مرکز مختصاتی مسلح میدر هم می

معنا در روایتها و خردهکند و امکانِ قالب شدنِ خردهب میجهانِ مردمان میخکوجایی مشخص بر زیست

ی رخدادهای پیاپی با نظم و ترتیبِ زمان مقدس آورد. توالی گیج کنندهپیرامون این قطب مرکزی را فراهم می

کند. از این روست شود و تراکم درهم و برهم چیزهای در هم ریخته را مکان مقدس ساماندهی میکنترل می

 «ی ادیانِ شناخته شده است...ی همهبه مقدس بودن مکانها و زمانهایی خاص، شالوده که باور
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10/8/1393شنبه   

 اندر مباحث کالس ایرانشهر فردا؛

 ی میرزا یعقوب خان ارمنی )پدر میرزا ملکم خان( خطاب به ناصرالدین شاه:بخشی از عریضه

السلطنه )عباس ی اول از وفات مرحوم نایبترقی بازماند. دفعهی پنجاه سال سه دفعه از روش ایران به فاصله»

اسباب ناگزیری  خان...ی مرحوم میرزا تقیمقام ، دفعه سوم از قضیهی مرحوم قائممیرزا(، دفعه دویم از قضیه

( است؛ بدون چنین اسباب و افزار شایسته، جمیع وسیون )سلطنت مشروطهمملکتداری... استقرار کنسطیط

 «ی دولت و ملت هدر خواهد رفتاهتمام و مساعی جمیله

آی میرزا یعقوب خان، اگر تا امروز زنده مانده بودی حساب بارهایی که ایران از ترقی بازماند به کل از دستت 

 رفت!در می
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11/8/1393کشنبه ی  

المناظرین( دم امروز که مرا یاد ترجیع بند زیبای سنایی )در سوگ ضیاءالدین محمد سیفسپیدهچشم انداز 

 انداخت:

 خیزید و سوی عالم علوی سفر کنید  ای قوم از این سرای حوادث گذر کنید

 چون مرغ بر پریده مقر بر قمر کنید  یک سر به پر همت از این دامگاه دیو

 ای زنده زادگان سر از این خاک بر کنید  دمیدهمیی محشر ...دیری است تا سپیده
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13/8/1393سه شنبه   

 متنی طوالنی در دفاع از آیین عاشورا!

که بازار لباس سیاه و علم و کتل و طبل و سنج و قیمه و قورمه داغ است، ملت شهیدپرور این روزها 

اند که مثل دو روح در یک بدن از سویی در فضای مجازی به نقد روشنفکرانه به دو قطب متضاد تقسیم شده

صف غذای  اند و از سوی دیگر در فضای حقیقی به جلو زدن از هم درو مخالفت با مراسم عاشورا سرگرم

ی آیات عظام، شاید این چند خطی که نذری. در این حال و هوای روحانی و ملکوتی و حسنی و بقیه

ی طبق قاعده عرض جسارت باشد. فقط پیشاپیش گوشزد کنم که ی عاشورا بنویسم،خواهم دربارهمی

های اجتماعی سویه»و تنها به نویسم ارتباطی با عقاید دینی و باورهای متافیزیکی ندارد ام، آنچه میهمیشگی

پردازد. به بحث تاریخی قیام عاشورا هم هیچ کاری ندارم. عقاید می -همین جا و روی زمین-« اجرا شدنِ دین

ی محتوای دین و تاریخ مذهبش امری شخصی است که به خودش مربوط است و از دید من هرکس درباره

 نکرده به زور آن را در حلق دیگران فرو کند! در کل همواره محترم است، البته تا وقتی که سعی

ی پهلوان شهید است. مراسمی محتوایش عزاداری نمادین برا ی مرکزیو اما عاشورا. مراسمی که هسته

ی مغان ای مانند آتیس و آدونیس و تموز گرفته تا سوگ حالج بغدادیان و مویهکه از آیین خدای شهید شونده

ی ر ایران زمین داریم. مراسمی که هستهها قبل دها و ردپاهایش را از هزارهبلخیان و سیاووشانِ خراسانیان، رگه

ی نذر کردن خوراک و مرکزی مناسکش اجرای جمعی موسیقی و آواز و راهپیمایی در خیابانهاست، به عالوه

اش تردیدی نیست، چون در سرزمینهای مسلمانِ سیر کردن آشنایان و بیگانگان. مراسمی که در ایرانی بودن

شود، مگر توسط گروههایی که زیر تاثیر روایت ایرانی از اسالم قرار میخارج از قلمرو ایران زمین اجرا ن

اش را هم در نظر بگیریم، در ایران ی تاریخیداشته باشند. عاشورا مراسمی است که اگر بخواهیم تبارنامه
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مین ی زایست که بر کرههای زندهزمین دست کم سه هزار سال قدمت دارد و از این رو یکی از کهنترین آیین

 شود، اگر که کهنترین آیین نباشد. اجرا می

ها را هایی عجیب و غریب از افزودهی مناسک دیگر ایرانیِ روزگار ما الیهآیین عاشورا هم مثل همه

زنی و اند. قمهها نادلپسند و نقد شدنیبه خود پذیرفته است. در این نکته شکی نیست که بسیاری از این آرایه

نسبت تازه به این مناسک ی دوران قاجار، به ایست مربوط به میانهاری جمعی، که افزودهزنجیر زنی و خودآز

های خاوریِ مدیترانه متصل شده و آشکارا بازتولید مراسم خونین مشابهی است که هزاران سال پیش در کرانه

سیقی راک و رپ و شده است. در سالهای اخیر، افزوده شدنِ موبرای آدونای و سایر ایزدان شهید اجرا می

ای که معموال محتوای رکیک و زشتی هم ایم و ابداع شعرهای بند تنبانیمتال به ماجرا را هم دیدهگهگاه هوی

های مهم تهران )که مرکزش بازار بود و نارمک( دارند. خوب به یاد دارم که وقتی کودکی بیش نبودم در دسته

خواندند می -بدون دانستن هویت سراینده–صرالدین شاه را خوانی رایج بود و حتا شعرهای نابیشتر محتشم

شد، ای هم خوانده میو اینها همه شعرهایی وزین و تاثیرگذار بود و معموال با موسیقی دلنشین حماسی

ییِ امروزین و موسیقی دیسکوی جلفی که به همراهش باب گاگاتر از شعرهای ساسی مانکنی و لیدیدلنشین

ها هم از بندان حین حرکت دستهشده. همچنین استفاده از بلندگو برای آزردن گوش همسایگان و ایجاد راه

 ارمغانهای مدرن معاصر است که سابق بر این جایش خالی بود! 

اصر به لحاظ اخالقی )چه خودآزاری نظرم که این عنخالصه این که من هم با بیشتر اهل کشورم هم

ی برخی مداحان!( شناسانه )هم موسیقی و شعر و هم تا حدودی قیافهو چه مردم آزاری( و از دید زیبایی

 هستند و بهتر است که تغییر کنند و بازبینی و اصالح شوند. ناخوشایند

ملت است و من ایرادش را در این میان عناصری افزوده هم هست که خیلی وقتها آماج حمله و نقد  

کنند که چنین یابم. گروهی که اصوال به مراسم عزای گروهی اعتراض دارند، به این نکته توجه نمیدر نمی
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ی جوامع پیچیده مراسم جشن و شادی جمعی دارند و در کنارش ی جوامع وجود دارند. همهمراسمی در همه

ها با نوروز و مهرگان و چله و سده و ی ما ایرانیعزا و سوگ گروهی هم دارند. خوشبختانه مراسم شاد

دار و کهنسال، و خوشبختانه سپندارمذگان و حتا شکل اصلیِ عید قربان و فطر، پرشمار است و استخوان

مان در واقع یکی است و تازه آن هم مضمونی حماسی و بافتی پهلوانانه دارد. من شخصا ترجیح عزاداری

هیدی سوگواری کنند که در میدان نبرد جنگیده و شمشیر به دست در جنگ با دهم مردم برای پهلوان شمی

شود و با این وجود رام و نرمخو به دست اعرابِ اموی کشته شده، تا مرد مقدسی که خودِ خداوند پنداشته می

 رومیان شکنجه شده و بر چلیپا جان سپرده است. 

گردانی به کارناوال شادی شبیه است، مگر چه سته اند. مثال این که دایرادهای دیگر هم از همین رده

ایرادی دارد؟ اصال قضیه از ابتدا کارناوالی بومی بوده و شک دارم کسی در این بین باشد که تازه خبر شهادت 

فهمم چرا خودآرایی امام حسین را دریافت کرده و به این ترتیب در شوک به سر ببرد. به همین ترتیب نمی

ا هم این قدر به نظر گروهی ناپسند دختران و پسران ب ی حاضر در مراسم و نظربازیمادینهجوانان نرینه و 

آید. جوان هستند و عاقل و بالغ و مراسمی جمعی هم برای جوانها در کار است. به نظرم مخالفانِ زاهد می

 اند!خبران حیرانشان بیاند که در نظربازیماهیت مراسم جمعی را در نیافته

ای ارزجمند های نقدپذیر یا مورد نقد، به نظرم مراسم عاشورا رگ و ریشه و هستهمهمتر از این الیهاما  

شود. تعزیه در مقام شکلی بومی از تئاتر به نظرم ارزشمند و و ارزشمند هم دارد که معموال نادیده انگاشته می

ها و مشابهی که ایتالیایی اش از نمایشهایجالب است و به گمانم محتوای معنایی و مضمون حماسی

کنند برتر باشد. موسیقی و شعرخوانی و آواز و راهپیمایی ها در شرح مصائب مسیح اجرا میاسپانیایی

اش خوب و دلپذیر است ی مرکزی این مناسک است، همهجمعی و اهدای خوراک به بیگانگان که هستهدسته

گرایانه نیز این سنت ارزشی انداز ملیاز این، از چشم و برای افزودن بر انسجام اجتماعی، ارزشمند. گذشته
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اش توجه کنید تا از تراکم و شمار نمادهای چشمگیر دارد. کافی است به قالب ریختی مراسم در شکل اصلی

ایرانی و رمزگان باستانی یکه بخورید. فقط به عنوان یک نمونه، بسنده است اگر به رمزگانِ سوار شده بر عَلَم 

ی مان ببینیم. چون بر روی تیغهی کامل از اساطیر ایرانی را یکجا پیش چشمگریم تا یک تاریخ فشردهو کتل بن

علم هم مهرِ شیرگونِ شمشیر در دست حضور دارد، هم ملک طاووسِ ورجاوندی که حالج کتاب الطواسین 

ی مرموز و پرنده-هم انسان بینیم ورا برایش نوشت. هم ردپای تیامتِ مارآسا و اژدهای ایالمی را بر علم می

های باستانی که در میان صوفیان و ی تمدن مارلیک را. این نکته دیگر بماند که تبرزین نمادین آریاییدیرینه

کند، و همچنین است نماد سرو زرتشتی در مرکز درویشان باقی مانده نیز در همین جا به تکرار خودنمایی می

 برای قرنها در ایران زمین عالمت انسان کامل و ابرپهلوانِ مقدس بوده است. ی موالناعلم که پیش از نیِ بریده

توان در شکل کنونی پسندید یا ناپسند شمرد و من از کسانی هستم که بخش مهمی از عاشورا را می 

دانست توان پیکربندی هنری آن را زشت یا زیبا دانم. میاش را ناپسند میعناصر خودآزارگرانه یا دگرآزارگرانه

و من از آنهایی هستم که معنازدایی از هنر و ادب را و رسوخ عناصر مدرنِ ناسنجیده به درونش را زشت 

ی کلیت این مراسم، به نظرم باید به یاد داشت که با یک میراث دانم. با این وجود هنگام داوری دربارهمی

های غنی سر و کار داریم که اگر از افزودنی دار و از نظر رمزپردازی بسیارفرهنگی بسیار دیرپا، بسیار ریشه

تواند ناسالم پیراسته و پاکیزه گردد و به شکلی مردمی روزآمد شود، در کنار مراسم جمعی دیگر ایرانی می

های آینده مراسم عاشورا را خواهد داشت جایگاهی ارجمند داشته باشد. اگر پرسش این باشد که ایرانِ دهه

که هم ممکن است و هم مطلوب است که این مراسم چند هزار ساله باقی بماند و  یا نه، پاسخ من آن است

ی مرکزیِ ارزشمندش را با پوششی معنای امروزینش خارج شود و هستهی خشکیده و بیببالد و از این پوسته

 تر بیاراید. آراسته
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و شعرهای معناداری به امید روزی که به هنگام عاشورا مردم موسیقی زیبایی را با صدای زیبایی 

نواز بشنوند، و خوراکهایی نیکو را دور هم با حق تقدم دادن به بینوایان نوش جان کنند، و متین و منظم و چشم

با مراعات حقوق دیگران در خیابانها دسته راه بیندازند، و از مرگ پهلوان شهید، دلیری و نیرومندی و 

ی ریاکارانه؛ و از غم و غصه بکاهند و پاالیش و اشک و گریه جوانمردی بیاموزند، نه مویه و و زاری دروغین

 تر فراچنگ آورند...تر و چه بسا شادمانهای متینجویند را با اندیشهای که میروانی
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1۵/8/1393پنجشنبه   

 درود بر دوستان و یاران

بور سه ماهه )عکسهای زیر( به همراه مادرش که همان سفید برفیِ مشهور -ی ایرانی سیاهیک فروند بچه گربه

ی دانشگاهی، شود. متقاضیان رزومهنواز واگذار میبازِ گربهدوستِ گربهی گربهباشد )ایضا( به یک خانواده

ی مهربانی نسبت به از کدخدای محل دربارهنامه، گواهی ی شغلی، اصل و فرع کپی شناسنامه، شجرهپیشینه

جانوران، و سایر اسناد و مدارک مربوطه را تا پایان وقت اداری فردا )از تاریخ خواندن این متن( ارسال فرمایند 

 تا نامشان در التاری بزرگ ما ثبت شود و در صورت برنده شدن از اجر دنیوی و اخروی برخوردار گردند. 
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18/8/1393یکشنبه   

 ی جالب برخوردم:هنگام تنظیم کالس امروز ایرانشهر به یک نکته

های آوران به صورت موجهایی در تخصصانگار در اوایل قرن سیزدهم خورشیدی بزرگان و نام

خورشیدی این افراد به دنیا  1200ماه اول سال  9اند. به این چند نمونه توجه کنید: در آمدهمختلف به دنیا می

زا قاجار که همگی ادیب و آمدند: شارل بودلر، فدور داستایفسکی، گوستاو فلوبر، بارتولومیو، و خسرو میر

دان بودند. از اسفند همین سال تا حدود ده ماه بعد این افراد به دنیا آمدند: فرانسیس گالتون، گرگور مندل، زبان

شناسان، نوبت به موج ناسیونالیستها لویی پاستور و چند ماه بعد آلفرد راسل واالس. بعد از موج ادبا و زیست

اسیونالیسم مجار، ارنست رنان تئوریسین فرانسوی، سلطان عبدالمجید اول رسید: ساندور پتوفی موسس ن

گرایی، یوسف کرام موسس ناسیونالیسم لبنانی، و کمی بعدتر ماکس مولر احیاگر خالفت و آغازگر عثمانی

شدند. این موج زاده  1202تا آخر اردیبهشت  1201آلمانی که همگی به جز این آخری طی پنج ماه از دی 

ی این نظر اند، تا حدودی تایید کنندهنهایی که نوزادانش محتواهای فکری مشابهی را صورتبندی کردهزایما

ی ی کلیت سوگیری معنایی افراد است، این همان است که در نظریهاست که شرایط محیطی تعیین کننده

 «...هابومِ منش»ام منشها اسمش را گذاشته
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19/8/1393دوشنبه   

 ؛«بخشکوروش رهایی»رونمایی کتاب به پیشوازِ 

 

آبان به همراه سخنرانی مشترکم با دکتر زاگرس  21روز چهارشنبه  19-16:30)گوشزد: این مراسم ساعت 

الدین اسدآبادی، آباد )سید جمالی فرهنگ یوسفی کوروش در خانهزند و نمایش فیلم هرمز امامی درباره

 مان است.( ی شادمانیتان مایهشود و حضور همه( برگزاری می2/21کوچه 

ی فنی دانشگاه تهران یک دوره تاریخ فرهنگ ایران باستان را در دانشکده 1383-1382سال  در

ای بر مان به عصر کوروش بزرگ و ظهور کشور ایران رسید، ناگزیر شدم حاشیهردم. وقتی بحثکتدریس می

مسیر اصلی درس بزنم و دقیقتر به شرح راهبردهای سیاسی کوروش بپردازم. دانشجویان آن کالس با لطف 

به  1383ال و مهر فراوان محتوای این دوره را ضبط و پیاده کردند و بخشِ مربوط به کوروش در اواخر س

اش را روی آن ای الکترونیکیشد، نسخهصورت کتابی در آمد. سال بعد که تارنمای سوشیانس بازسازی می

آن را به چاپ برسانیم. از  1389مان کرد که در سال منتشر کردیم که با استقبال فراوان روبرو شد و تشویق

اپش را از ناشر دریافت کردم. البته محتوایش کتاب هم چندان استقبال شد که طی یک سال پیشنهادِ تجدید چ

اش را با نقدهایی را هم برانگیخت، چون از تصویر اساطیری و مرسوم کوروش فاصله داشت و تاریخ زندگی

 کرد. اش بازسازی میهای سیاسیتوجه به نوآوری

جسورانه  و( نوآورانه 1384-1383آن زمان )یعنی در در این کتاب چهار حدس طرح شده بود که در 

ی مستقیم جریانهای سیاسی جاری میان چهار دولتِ ی ایران ادامه( این که ظهور کشور یکپارچه1نمود. می
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ی مستقیم دولت ایالم ( این که دولت هخامنشی از نظر میراث سیاسی ادامه2ماد و بابل و لودیه و مصر بوده، 

ی دارانهی سیاستی نوظهور و راهبردهایی مردم( این که نرمخویی و جوانمردی کوروش از یک فلسفه3است، 

ر چارچوبی زرتشتی خود را ( این که کوروش د4خاسته، و نه صرفا سجایای اخالقی یک فرد و برمی

کرده، اما خودش اش را ساماندهی میدانسته و بر آن مبنا تبلیغات سیاسی نوآورانهبخش )سوشیانس( میرهایی

 احتماال به معنای کالسیک زرتشتی نبوده است.

القصه، زمانی که پیشنهاد چاپ دوم را از ناشر دریافت کردم، متوجه شدم که طی این سالها متن بیات 

منتشر  ی کوروشها و کتابهای تخصصی دربارهحجم عظیمی از مقاله 2013-2000شده، چرا که طی سالهای 

گنجید. همچنین بحثهایی مانند آریایی یا ایالمی بایست در کتاب میشده بود که برای روزآمد شدن متن می

گیری صریح داشت. این نکته ه موضعبودن کوروش، یا همتا بودن یا نبودنش با ذوالقرنین نیز داغ بود که نیاز ب

ی ی اولیهبرانگیز مرا در نسخههای جدید روی هم رفته حدسهای چالشی خرسندی بود که یافتههم البته مایه

کرد. تدوین ویراست دوم کتاب هم مثل چاپ نخست با همت دوست و برادرم مهندس علیرضا کتاب تایید می

)نشر شورآفرین( ممکن گشت. با یاری این دوستان است که  افشاری و همراهی حسین کاظمیان گرامی

ای چند ساله در قالب کتابی نو با حجم و محتوایی دو برابر کتاب پیشین به با وقفه« بخشکوروش رهایی»

 شود. خدمتتان پیشکش می
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24/8/1393شنبه   

 ! copy-writeاندر حکایت 

از کِی افتخار کردن به هنر خودت را شروع کردی؟ از وقتی »گویند زمانی از پیکاسو پرسیدند: می

 «نه، از وقتی اولین اثرم را دزدیدند!»و او جواب داد: « اولین اثرت فروش رفت؟

 -احتماال در حدود پنج شش سالگی–کرد خیلی زود چه بسا پیکاسو اگر در ایران امروز زندگی می

رود، این نوع از زد، بس که دزدبازار است این مملکت و همه چیز به تاراج میافتخارش به آثارش جوانه می

در این راستا خواستم بگویم یابد. به خود نازیدن کم کم دارد به امری فراگیر و افتخاری عمومی دگردیسی می

 بالم! بنده هم چند وقتی است بابت سرقت آثارم دارم به خودم می

قضیه از حدود ده سال پیش شروع شد. کتاب جنگجو که اولین کتابم بود، بعد از چند وقتی فروش 

باز  «جنگجوفروشی»ی خدایی در حوالی دانشگاه تهران دکان رفت و تمام شد و بعد خبر رسید یک بنده

فروشد. ما هم گفتیم فعال که از چاپ دوم خبری نیست، بگذاریم کرده. یعنی کتاب را افست کرده و به ملت می

ی کتاب را دست نزده بود و دست کم امانت طرف کارش را بکند و نانی در بیاورد. به خصوص که شناسنامه

 کرد، و گذشت. ادبی را رعایت می

ای خوانده با محتوای چرند، ی خدای دیگری در همایشی مقالهندهبعد از چندی، خبر رسید که یک ب

های پیچیده، شکست افزایی، سیستمهای آشنا برای من وجود داشته است: همکه درش انبوهی از کلیدواژه

اش مخلوط کرده بود و به عنوان تقارن، و...؛ و انگار رونوشتی از یکی از کتابهای مرا با استنباطهای شخصی

اش برای خودش مانده و گفتیم ی خودش ارائه کرده بود. باز دیدیم اسمی از من نیاورده و آبروریزینظریه

 بگذاریم و بگذریم... این هم گذشت.
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ی خدای سومی که انگار در دوران از آن طرف حوالی پارسال بود دوستی خبر داد که یک بنده

از کتابهای مرا به اسم خودش بدون پس و پیش مشعشع ماضی معاون وزارت ارشاد هم بوده، فصلی از یکی 

ای تازه در فیزیک )!( ارائه کرده و جالب این که مشهور هم کردن یک کلمه منتشر کرده و مدعی شده نظریه

ی شده بود! اما راستش حاال دیگر شکایتی از او ندارم، چون برایش پیامی فرستادم و اعتراضی کردم و بنده

 تن را ذکر کرد و ادب را هم رعایت کرد.خدا انصاف داد و مرجع م

ی کتاب ماه علوم گشتم، که سالها پیش در مجلهای از خودم در اینترنت میکمی بعد، دنبال متن مقاله

از آنتونی گیدنز بود. عین متن را در وبالگ یک خانمی « دگردیسی صمیمیت»اجتماعی چاپ شد و نقد کتاب 

اشاره به من یا کتاب ماه او مقاله را به اسم خودش منتشر کرده بود، بیپیدا کردم که بدون تغییر دادن یک و

ای هم نوشته بود و شرح داده بود که یافتن اصل انگلیسی کتاب علوم اجتماعی، و خوشمزه این که مقدمه

چقدر برایش دشوار بوده و در خواندن آن و نوشتن این نقدِ عمیق چقدر رنج و سختی را بر خود هموار کرده 

 است!

اند و هایی که ماموران معذور به اسم من درست کردهبوک و صفحهدیگر از سرزمین عجایب فیس

ی اینها گذشت، تا گذارند، چیزی نگویم. خالصه همههایم را با نیتی ناشایست رویش میعکسها و نوشته

ام. این یکی آمده نویسی که همین روزها به شرف آشنایی با او نایلترین مورد، یعنی وبالگرسید به شگفت

ی خدا وبالگی درست کرده و بخشهایی مان سهیم شوم. چون این بندهباعث شد بنده هم در بحران هویت ملی

از کتابهای مرا رویش گذاشته )بخشهایی را به نظرم نشسته از نو تایپ کرده!( و خیلی صریح هم اولش خودش 

 را معرفی کرده: شروین وکیلی! 

ی خدا، من است! یعنی آنقدر ز هویتش پرسیدم، این راز برمال شد که آن بندهوقتی پیغام دادم و ا

گفت شروین است که من چند روزی در تردید بودم که نکند خودم یک کس دیگری باشم! محض محکم می
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سرگرمی یکی دو باری برایش پیام دادم و گپی زدیم و آخرش خودم را معرفی کردم. اوایل خیلی مقاومت 

گویم و خودم خودم نیستم، بلکه خودش خودم است. برایش نوشتم اصرار داشت که من دروغ میکرد و می

خواهی خودت نباشی دست کم برو یک آدم بهتر پیدا کن و جای او باش، بین این همه پیغمبر که اگر می

 ای نیستیم، بابا جان!ای؟ ما که تحفهجرجیس را پیدا کرده

و بعدش صفحه را بست، این حکایت انوری بود که دید کسی آخرین پیامی که برایش فرستادم 

ای؟ گفت آری، گفت این که شعر انوری است، او هم خواند، گفت این را تو سرودهشعرش را در مجلسی می

گفت: خوب من هم انوری هستم. انوری واقعی هم گفت: شگفتا که شعردزد دیده بودیم و حاال شاعردزد هم 

 دیدیم...
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28/8/1393چهارشنبه   

 

 های تدفین پاشائیاندر شگفتی

 

ی ماجرای مراسم سوگواری برای شادروان طی روزهای گذشته دوستان و یاران مدام از من درباره

داشتند. نخست دو نکته را گوشزد  شناختی از این ماجرا چشمپرسیدند و به تحلیلی جامعهمرتضی پاشائی می

 کنم و بعد امر دوستان را اجرا نمایم:

شناسم ای دارم، نه خوانندگانش را میگوشزد اول این که من نه به موسیقی پاپ معاصر ایرانی عالقه

ام دارم )و حجمشان چشمگیر است( این سبک جایگاهی دارد. البته هایی که در بایگانیو نه در میان موسیقی

ی اجتماعی مردم در فضاهای عمومی و تاکسی و این جور جاها از سر کنجکاوی و سرک کشیدن به سلیقه

شوم، اما باید اقرار کنم که تا به حال از اش از مخاطبانش جویا میشنوم و دربارهشود میآنچه را که پخش می

 ام.موزیک پاپ ایرانی معاصر لذت نبرده

م پاشائی را تا وقتی که مرحوم پاشائی نشده بود، اصال نشنیده بودم. گوشزد دوم این که من اسم مرحو

اش و هوادارانش اظهار نظر کنم و بنابراین روی هم رفته هیچ صالحیت ندارم در مورد خودش و موسیقی

اش هم چون در ی مراسم سوگواریمثال بگویم که اینها سبک و جلف هستند یا عمیق و روشنفکر. درباره

 کنم.رسد که بازگو میی کوچک به نظرم میای ندارم. فقط چند نکتهام تحلیل جدینداشتهآنجا حضور 

نخست این که ویدئویی کوتاه از مراسم سوگواری وی را دیدم که در آن مردم به طور دسته جمعی 

شان خواندند. به نظرم با توجه به غیاب تمرین و مدیریت قبلی هماهنگیهایش را میشعر یکی از آهنگ
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ا محتوای اجتماعی چشمگیر و دیدنی بود. در کل رفتارهای جمعی سوگواری بیش از این که به فردِ درگذشته ی

ی پاشایی یا موضع مشترک است. آنچه که درباره کردار او مربوط باشند، یک گردهمایی از افرادِ دارای سلیقه

ی هنری رخ داد هم جز این نبود. جمعیتی جوان، عالقمند به موسیقی، و از نظر سواد موسیقایی و سلیقه

رمندی که باالخره البد محبوبیتی هم داشته دستاویزی نزدیک به هنجار عمومی جامعه، در جوانمرگ شدنِ هن

یافت تا رفتاری جمعی را تمرین کند. این رفتار جمعی لزوما سیاسی نیست، بر یگانه بودنِ پاشائی یا اعال 

ی نجف دریابندریِ عزیزمان ای برای نادیده انگاشته شدنِ سکتهشمردنِ هنرش داللت ندارد، و از دسیسه

سادگی رفتاری جمعی است که دست بر قضا بعد از مناسک جمعی مشابهی )آیین عاشورا(  برنخاسته است. به

اجرا شده است. این هم به جای خود باقی است که نقاط شباهت و تفاوت رفتار جمعی در مراسم عاشورایی 

بینانه بود که اهلل صانعی هم به نظرم تیزو پاشائایی جای اندیشه و تأمل بیشتری دارد. در نهایت این حرف آیت

ی نامتشرع را با برخوردشان نسبت به مرگِ تقریبا همزمانِ به تلویح واکنش عمومی به مرگ این جوان خواننده

توان ادامه داد و آن را با گردهمایی با شکوه و متین کرد. این مقایسه را میاهلل مهدوی کنی مقایسه میآیت

ی مردم دارد به شکلی هوشمندانه و این نتیجه رسید که تودهمردم هنگام تدفین دکتر کاتوزیان سنجید و به 

 کند. شان را ادا میکند و بسته به شرایط حق بزرگداشتخودش را انتخاب می« های محبوبآدم»معنادار 

شود برای جلوگیری نوشتی برای تغییر مزاج: به اولیای دولت و روسای کشور به شدت توصیه میپی

پاشی کشور تدابیر الزم را برای پیشگیری از مرگِ ساسی مانکن به عمل بیاورند. در از بروز انقالب و فرو

رساند که روز قیامت و پایان ی زمین میی شهروندان محترم ایران و ساکنان شریف کرهضمن به اطالع همه

 تاریخ همزمان با فوت استاد شجریان آغاز خواهد شد. از ما گفتن بود!
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8/9/1393شنبه   

 

 شود:پرسش در راستای گام هشتم کالس ایرانشهر که فردا آغاز می چند

ی جنبش اش در ردهشناسانهآیا انقالب مشروطه به راستی یک انقالب بود؟ یا این که پیکربندی جامعه

ی گنجید؟ مشروطه تا چه پایه به افراد وابسته بود و چقدر نتیجهاجتماعی، جریان سیاسی یا گذار نهادی می

ای داشت، یا افزار و چارچوب نظری و سرمشق سنجیده و اندیشیدهای همگرای اجتماعی بود؟ آیا نرمجریانه

توان تنها واکنشی جمعی به بحرانهای برخاسته از ورود مدرنیته به ایران زمین بود؟ تا چه حد مشروطه را می

سبت به سنت سیاسی و بافت برخاسته از سنت و بستر فرهنگی کهن ایرانی دانست؟ تا چه پایه گسستی را ن

ها شروع شد و تداوم یافت؟ ی مشروطه کجا بود؟ در کدام شهر و کدام محله«جا»داد؟ فرهنگی قدیم نشان می

 زمانش چه بود؟ کِی شروع شد؟ کِی خاتمه یافت؟ آیا درست شروع شد؟ آیا هرگز خاتمه یافت؟...
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1۵/9/1393شنبه   
 نام اثر: زایمان چاپال

مترسانتی 100*70اندازه:   

 آب تولید شده موقع پختنِ لبو )!( و خودکار بیک روی مقوا

های آن در اند، به یاد دارند که یکی از صحنهماجرا: دوستانی که کتاب دازیمدا را خوانده

دهد. قهرمان داستان )که یک افسر پلیس است( با خبرچینی ای پررونق رخ میای کیهانی در سیارهخانهروسپی

پا مدیریت  بیه به هشتبیند موجود عظیمی ششود میگذارد و وقتی وارد میدر این مکان ارجمند قرار می

ها و پادوها موجوداتی هستند به اسم چاپال که خیلی ستمدیده و بدبخت آنجا را بر عهده دارد. اما مستخدم

ی کنند، بی توجه به پند خواجههستند و آن اربابان درازبازو بسیار با خشونت و درندگی با آنها برخورد می

 ی درازدستی! گفت: ای کوته آستینان، تا کشیراز که می

ام بار مربوط به ارتباط این دو را از کتاب حذف کردههای خشونتبدیهی است که جزئیات صحنه

دانم مخاطبان زمینی طاقت خواندنش را ندارند! اما چون دیدم باالخره برخی از دوستان که اهل چون می

ملت به حال این چاپالهای بیچاره ای هستند با این موجودات آشنایی دارند، و چون دل سفرهای بین منظومه

سوخت، گفتم این توضیح را بدهم که چاپالها در اصل شکل نابالغ و به تعبیری الروِ همان موجودات زیاد می

اختاپوسی هستند و اصال به همین دلیل هم این قدر چاکرانه در خدمتشان هستند. دلیل خشونت و وحشیگری 

ین نژاد قدیم ندیمها در شرایطی بسیار خطرناک و وحشتناک زندگی اربابان بالغشان هم آن است که الرو ا

ای عادی برایشان شد و آسیب بدنی و درد و رنج تجربهکرد و مدام توسط حمالت نژادی دیگر تهدید میمی

عرضگی اصال بالغ ی مشابهی را از سر نگذارنَد، با فرضِ هورمونیِ بیبود. در حدی که اگر الروی تجربه
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ی بالغ و نابالغ در این نژاد به این شکل ناخوشایند است و بالغها تا برای همین هم ارتباط بین طبقه شود!نمی

 زنند... توانند توی سر الروهایشان میمی

 فهمید؟ مجبور!اینها را گفتم که از دیدن چاپالها ناراحت نشوید. مجبورند! می

بینید و از تخم درآمدنِ است که به پیوست می البداهه هم نقاشی مستندیی این حرفهای فیسندِ همه

ماده هستند -دانید که این موجودات نردهد )این را که دیگر همه مییک چاپال را در حضور والدش نشان می

 دانید؟(و تخمگذار، ... یعنی نمی
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19/9/1393چهارشنبه   

 سومین فراخوان زروانی

 

 بیایید اخالق را جدی بگیریم و بر سر رعایت قواعدی روشن و سنجیده با هم پیمان ببندیم.

ی فروپاشی نهادهای اجتماعی. اخالق جمعیِ استوار ی ما زمینهی تباهی اخالق است و زمینهی ما زمانهزمانه

دارد و نهادهای پاکیزه و چاالک و نیرومند هستند که اخالق را به و عقالنی است که نهادها را سر پا نگه می

زده. این که اند و موریانهبنای کهن امروز پوکسازند. هر دو ستونِ این هنجاری جا افتاده و دلپذیر بدل می

مرغ باشد. اما به هر ی مرغ و تخمقدم بوده و کدام در پسِ آن آمده، گویا قصهکدام یک از این دو تباهی پیش

صورت تردیدی نیست که امروز در ایران زمین این هردو رو به فروپاشی دارند. در ایران زمینی که برای 

اش بلندآوازه بود، انگار که بازخورد اقتدار نهادهای اجتماعی و استقرار اصول اخالقی فردیدیرزمانی به خاطر 

های سطح فردی و جمعی برقرار شده باشد. گسستی در نهادها به انحطاطی در مثبتی میان دو رده از تباهی

 اخالق انجامیده و انحطاطی در اخالق نهادها را از هم گسسته است. 

ابتدا به ساکن ممکن نیست، اما هریک از ما کانونی خوداندیش و خودمختار و آزاد هستیم که بازسازی نهادها 

رفت از این تسلسل اهریمنی وجود خویش داریم. اگر راهی برای برون« منِ»امکانِ بازسازی اخالق را در 

اد و اخالق، با بر ی معیوبِ فروپاشی نهشود. درهم شکستن این چرخهآغاز می« من»داشته باشد، آن راه از 

 پای داشتن اخالق ممکن است.

پس بیایید اخالق را جدی بگیریم. بیایید به مرزبندی میان امرِ شایست و ناشایست، به تمایز کردار 

های اخالقی را بنگریم های حاکم بر کردار اخالقی و غیراخالقی بیندیشیم. بیایید دستگاهنیک و بد، و به سنجه
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کنند، اندیشه کنیم. بیایید احکام اخالقی برآمده از رهایی که برای این مرزبندی معرفی میو بشناسیم و در معیا

ها را، چه بومی و ایرانی باشند و چه بیگانه و ناآشنا، بازبینی کنیم و بنگریم و با هم برسنجیم و این دستگاه

توانیم دستگاهی اخالقی برای شان همت گماریم. بیایید اگر میشان کنیم و بعد به بازسازینقد و واسازی

 توانیم اصولی اخالقی را برگیریم و برگزینیم و رعایت کنیم. خویش برسازیم، و اگر نمی

ای شخصی با دورنمایی اجتماعی بنگریم. بیایید بر سر بیایید به احیای اخالق همچون برنامه

ا یکدیگر پیمان ببندیم و عهد را شان بدیهی است و جا افتاده بویژگیهایی مشخص و روشن که اخالقی بودن

ی ستونهای زیربناییِ نهادهای اجتماعی، امری مثل بقیهی عهدشکنی بازخورد دهیم. اخالق نگه داریم و درباره

کند و رشد می« من»کند و پا به پای رشد و بالیدن شود و بر انتخابهای من تکیه میاست که از من آغاز می

شود و همین جاست که باید آن را در میان من و دیگری است که جاری می شود. اخالق همیشهبالد میمی

 از نو تاسیس کرد.

ای نورس ای در میان پخمگان محاط است و هر کردار اخالقی مثل ساقهدر این روزگار که هر نخبه

ی خویش ها ضرورت دارد تا اخالق فرد«من»نماید، اتصالی میان زیر توفان هنجارهای ضداخالقی شکننده می

های تیزش را صیقل بزنند و در پیوند با هم و در پیمان بازشناسی کنند و لبه« دیگری»را در تماس با اخالق 

 با هم پایبندی بدان را تمرین کنند و در بستری نامساعد این بذرِ گرانبها را به بار بنشانند. 

پیوند « دیگری»را به « من»قی که هایی اخالبیایید در شرایطِ انقراض قراردادهای اجتماعی، با پیمان

 آفرینیم، بنیان گذاریم. دهد نظمی نو و سامانی نو را در جهانی که خویش گرداگرد خویشتن میمی

 امید پاداشی و بی بیم کیفری.  بیایید اخالق را در خویش و برای خویش بر پای داریم، بی

 یمان شویم...پبیایید هم
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پیمانهای اخالقی پیشنهاد مشخصی دارم. سی اصل که به نظرم  نوشت: در مورد محتوای اینپی

در تارنمای « سیمای پارسی»ی تمدن ایرانی است را در نوشتارم به نام ی وضعیت آرمانیِ من در حوزهشالوده

 توانید پیدا کنید.سوشیانس می
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21/9/1393جمعه   

 «پاشائی-اباذری»ی اندر قضیه

 

ی مراسم تدفین پاشائی نوشتم، هیچ . زمانی که چندی پیش به درخواست دوستان چند خطی درباره1

ی دکتر اباذری باشد! اما بود و حاال ما در برابر کردم درخواست بعدی همان دوستان نوشتن دربارهنمیفکر 

 نامیدش!« اباذری -پاشائی»ی دانان قضیهتوان به سبک ریاضیای قرار داریم که میمسئله

ی نامه. دکتر یوسف اباذری هم در دانشگاه تهران استاد من بوده و هم در جریان نوشتن پایان2

کارشناسی ارشدم استاد مشاورم بوده است. گذشته از ارتباط شخصی و احترامی که باید از سرِ ادب به استادان 

ی آرای اندیشمندان رای ترجمهگذاشت، برایش بسیار احترام قایلم، هم برای سوادی که دارد و هم تالشهایش ب

 ی ارغنون. معاصر و انتشار مجله

. حرفهایی که دکتر اباذری چند روز پیش در دانشگاه تهران زد و نامش را در کنار پاشائی نشاند، 3

انداز دارد. یک پرسش آن است که این حرفها چقدر درست، علمی یا سنجیده است. از چند زاویه چشم

این حرفها چقدر سزاوار و شایسته بیان شده و چه انگیزه و تاثیری داشته است.  پرسش دیگر آن است که

ای دیگر به موقعیت آن در مقام کنشی گردد و الیهیعنی یک الیه به محتوای معنایی حرف اباذری بر می

دارها تفکیک ها را از درستیِ کری راستیِ گزارهی این ماجرا، دو الیهاجتماعی. پس باید هنگام داوری درباره

 کرد.
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سلیقه و سیاست سلیقه، نفهم، کجبی« مردم»گنجد: الف( . دعویِ اباذری به سادگی در چند بند می4

اش زدوده کرده است؛ پ( فرهنگ پاپ که پاشائی نمایندهاند؛ ب( دولت است که مردم را سیاستزدوده شده

 است. « مردم»زدایی از است، ابزار و ترفندِ نظام سلطه برای سیاست

آمیز، تند و تیز، برخورنده و از نظر ادبانه، توهینی ابراز این دعوی آشکارا صریح، بی. شیوه5

به « مردمی»صورتبندی زبانی مبهم و عامیانه است. اباذری با لحنی عامیانه به عوام حمله کرده و با کلماتی 

 پشیمانی.کتمان و بیه، بیمردم توهین کرده است. این کار را هم خودآگاه و شفاف انجام داد

ی مورد نظر دکتر اباذری نادرست است و سومی جای تردید دارد. من . به نظرم دو تا از سه گزاره6

وجود داشته باشد که « مردم»تردید دارم که اصوال این که در ایرانِ امروز چیزی هنجارین و یکدست به نام 

ابد. ماجرای تدفین پاشائی هم به نظرم امری چندسویه و اش یک انگیزه و یک تفسیر را برترفتارهای جمعی

 زدایی از مردم. ای طراحی شده و اهریمنی برای سیاستجهت و هدف است، نه توطئهالیه الیه و کمابیش بی

اند. با توجه زدوده دانسته شدهتر آن که معلوم نیست با چه شاخصی مردم ایران سیاستاما ایراد کلی

ی جاهای دنیا نرخ مشارکت سیاسی در ایران بسیار توان گفت که نسبت به بقیهخ معاصر میبه رخدادهای تاری

مان چشمگیر بوده است. شواهدی باالست و به همین دلیل بسامد و شدت رخدادهای سیاسی هم در جامعه

رتیب نفهم، اگر هست باید به شکلی علمی و عینی تبیین شود. به همین ت« مردم»از « زداییسیاست»ی درباره

شان به فاشیسم در همه جای دنیا مستقل از پایبندی« مردم»سلیقه بودن مردم هم جای بحث دارد. ابله، و کج

خوانند تا کتابهای فلسفی دهند و بیشتر رمانهای آبکی مییا کمونیسم موسیقی پاپ را به کالسیک ترجیح می

کشورشان تحقیر شوند. بسیار بسیار تردید دارم های و علمی، بی آن که سرکوفتی بخورند یا در دانشگاه

تر از میانگین سایر کشورها داشته ی هنری و ادبی و سطح هوشمندی میانگین در ایران موقعیتی فروپایهسلیقه
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شاهدی هست، باید به شکلی علمی و عینی ارائه و تبیین شود، « مردم»ی سطح بالهت باشد. اگر هم درباره

 وجود داشته باشد. و شک دارم چنین شاهدی

ی آنچه به ناروا نام اباذری را کنار پاشائی نشانده و اندیشمندی هوادار فرهنگ واال را با نماینده

خیزد. در اقلیم نظری اباذری ای همنشین ساخته، از یک خطای نظری و یک اشتباه رفتاری بر میفرهنگ توده

یز را با انحراف به چپ، در رنگی فرانکفورتی اندیشد و همه چروشنفکری است که در دستگاه مشخصی می

کند. خطای نظری او در تحلیل یک حرکت جمعی ساده و پیش پا افتاده مثل استقبال از تدفین مشاهده می

ی پاپ از جزمی تئوریک برخاسته است. پایبندی به یک دیدگاه و حتا خطا کردن در این بستر یک خواننده

 در حریم رویارویی و تولید حقیقت است و بار اخالقی ندارد. به نظرم گناه نیست. تنها لغزشی

. اما آنچه که بار اخالقی دارد، کردار اجتماعی او و تاثیر آن بر شادکامی و توانمندی و معنای زندگی 7

مردم است. زبان و لحن و گفتمان دکتر اباذری نکوهیده و ناپخته و ناپذیرفتنی است. در مقام یک استاد 

های عوامانه و گوییوال چنین سبکی از گفتار غیرعلمی و ناشایست است و در مرِز کلیدانشگاه اص

مایه هم این نوع پرخاش و توهین میان« مردم»گیرد. حتا به عنوان یکی از طلبانه قرار میهای شهرتبافیتوهین

 نماید و ناسزاوار. به گروهی بزرگ و ناهمسان و ناشناس غیراخالقی می

ی گفتمانی باشد که چنین هیاهویی برانگیزانده کنم دکتر اباذری تولید کننده یا آفرینندهمیاما گمان ن

ی آغاز شد و تدریج تا اواخر دهه 1340ی است. او به سادگی درون جریانی گفتمانی افتاده که در اواخر دهه

های راز نارضایتیبه سبک غالب در فضای روشنفکری ایران تبدیل شد. این گفتمان از تداخل اب 1370

ی و دانشگاهعلمی، شبههای مطبوعاتیِ شاملووار شکل گرفته و بافتی شبهتوجهگرایانه و جلبچپ

 ی پُرپژواک گنجیده است.روشنفکرانه دارد. افسوس که دکتر اباذری نیز در درون این حفرهشبه
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ین فضای گفتمانی بیرون بیاید بسیار بسیار امیدوارم استاد فرهیخته و هوشمندی مثل دکتر اباذری از ا

و دریابد که آفرینش سخن درست نیاز به دقت و سنجیدگی بیشتر و شور و هیجان کمتر دارد و کردار 

دهد، زمانی پسندیده و سودمند است که از خشم و خشونت اندیشمندی که جامعه و مردم را خطاب قرار می

 اشد.و نفرت تهی و از معنا و عینیت و ریزبینی انباشته ب

ی ارزش هنری شادروان ی من یا موضعی که درباره. همین جا گوشزد کنم که در این میان سلیقه8

وجود « واال»دارم به جای خود باقی است. یعنی به نظرم واقعا یک الیه از ادبیات و هنر و موسیقی پاشائی 

دریافت و زود فراموش  که سادهی دیگری هم هست تر، معنادارتر و ماندگارتر است و الیهدارد که پیچیده

ی فرهنگ واال هستم و در این مورد شود و به عوام تعلق دارد. من هوادار و دوستدار و مصرف کنندهمی

گیری یا کوشم شمار عالقمندان و مخاطبان آن را افزایش دهم. اما این موضعموضعی دارم و بر این مبنا می

ای نیست، همچنان هی عوام یا دشمنی ورزیدن با مولدان فرهنگ تودیقهابراز سلیقه به معنای ابراز تنفر از سل

که قاعدتا نباید به تحقیر و سرکوفت زدن به کسانی بینجامد که شاید فقط فرصتهایشان برای شنیدن موسیقی 

 شان برای تماشای فیلم متفاوت بوده، یا به سادگی ذوقی دیگرگون دارند.کوتاهتر یا بستر خانوادگی

هایم به او مدیونم. در همین فضای مجازی در . من دکتر اباذری را دوست دارم و بابت آموخته9

تر است و او همانا دکتر خدمت استاد و دوست بزرگوار دیگری هم هستم که دِین و مهرم به او افزون

طی شش ماهی که  ام، امابهره ماندهگهرِ گرامی است. کسی که از حضور در کالسهایشان بیعبدالحسین نیک

شان ام و طی سالهای پسینی که مرا با دوستیچیز آموختهام به قدر شش سال افتخار همکاری با او را داشته

ای از اندیشمندان است که گهر به نظرم نمونهشود. دکتر نیکها بیشتر و بیشتر میاند، مدام این آموختهنواخته

 جو و استادی قرار بگیرد. ی ما سزاوار است الگوی هر دانشدر زمانه
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گهر هم در چند سطر آنچه دکتر اباذری گرامی با خشم و خروش و انعکاس بسیار گفت، دکتر نیک

، او به سادگی «پاشائی-اباذری»ی و با ظرافت و زیبایی و ادب بسیار بیان کرد. تقریبا همزمان با طرح قضیه

داد، در حالی که بر سر خاکِ پاشائی نشان می ی مردمی رابوکش گذاشت که تودهی فیسعکسی بر صفحه

گهر برای بازدید از گور کوب ایستاده بودند. دکتر نیکتوجه و نادانسته روی گور دکتر تفضلی و دکتر زرینبی

ی پاشائی یافته بود و به سادگی با اشاره به برخورد این دو دوستش به بهشت زهرا رفته بود و ایشان را همسایه

آن که به کسی توهینی کند یا خشمی برانگیزاند، بخش مهمی از محتوای حرف اباذری سه گور، بیجوانان با 

 را با اثرگذاری و عمقی بسیار بیشتر بیان کرد. 

 گهر نهفته باشد.، شاید در یادداشت کوتاهِ دکتر نیک«پاشائی-اباذری»ی کلید حل قضیه
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23/9/1393یکشنبه    

 

 «علّاف»ی اصطالحِ ی پیش کالس ایرانشهر: ریشهگفتاری از بحثهای هفته

 

 

خورشیدی ناصرالدین شاه به تیرِ میرزای کرمانی کشته شد، فرزندش مظفرالدین شاه  1277وقتی در 

التوپ!( به عنوان ی یومی شریفهاش محمدعلی میرزا )ممدلی شاهِ بعدی، صاحب رسالهبر تخت نشست و نوه

ریداری کرد و با همدستیِ حاکم تبریز به این شهر رفت. محمدعلی میرزا در آذربایجان زمینهای کشاورزی را خ

شد و قیمت ی تبریز به احتکار غله روی آورد. طوری که فقط وقتی نان کمیاب میمیرزا عبدالکریم امام جمعه

ای در آذربایجان های ساالنهفروخت. به این شکل در دوران زمامداری او قحطیرفت گندم میگندم باال می

و این « ممدلی عالف»او نفرت پیدا کرده بودند، لقبش را گذاشتند رخ نمود. مردم تبریز که به این دلیل از 

ی عالف که تا آن موقع اسم یک شغل شد. به این ترتیب کلمهنسبت به شغلِ فروش غله و علف مربوط می

 عار کاربرد یافت. خور و بیشد، کم کم در معنای مفتبود و حرف بدی محسوب نمی

شوراند و شد میمردم تبریز را در مواقعی که نان کمیاب میجالب این که محمدعلی میرزا خودش 

فرستاد. بخشی از ریشخندی که نصیب اش )مهمتر از همه امیر نظام گروسی( میآنها را سراغ رقیبان سیاسی

داد. خطاب قرار می« ما»کرد و خود را با ضمیر شد از آن رو بود که بسیار منم منم میممدلی عالف می

ای که بعد از عزل و تالش مجدد او برای به دست گرفتن سلطنت سروده، از بهار در هجویهالشعرای ملک

 ای دارد: زبان ممدلی شاه به این قضیه اشاره
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 پختم همه را از آن سخنها  ها...گفتم سخنان به مکر و فن

 این نقشه نه خوب گشت تنها،  هاخوش داد نتیجه ما و من

 کشم قشنگ استهر نقشه که می 

 سبحان اهلل این چه رنگ است...  
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24/9/1393چهارشنبه   

 ای برای فرزندان پیشاورسوگنامه

ام باشد، که بامداد امروز با خواندن ام با شاگردان دبیرستانیی نزدیک و دوستانهشاید به خاطر رابطه

 باشند...  خبری تکان دهنده، سخت آزرده شدم. گویا که اشموغان مرا کشته

ها و هجده سال آخرش را به ام، پانزده سال اولش را به دبیرستانیاز بیست و دو سالی که معلم بوده

ام. چه امروز که سالهاست خدمتم در دبیرستانها پایان یافته، و چه آن دوازده سالی که دانشجوها درس داده

افتادگی داشتند، همیشه فضای آموزشی اصلی به نظرم مدرسه بوده است و نه دانشگاه. آن شور این دو برهم

شود. شاید دانشجوها به ندرت یافت می ام، در میانهای دبیرستانی دیدهو شوق و پویایی و جنبشی که در بچه

آیند، ای بیرون میی شاد و شیطانِ شاگردانی که از مدرسههابینم و دستهای میبه همین خاطر هرجا مدرسه

 بینم، یا دوستانی بسیار قدیمی را. ام را میکند. گویی اعضای خانوادهام یاد هندوستان میفیل

رحمانه کوتاه بود: گروهی هفت نفره از طالبان وارد خبری که امروز صبح مخابره شد، به شکلی بی

اند. آدمکشان چهارصد شاگردِ گرد ها را به همراه معلمانشان به قتل رساندهاند و بچهای در پیشاور شدهمدرسه

ن در آتش سوزاندند، به تک تک کالسها گویا«اهلل اکبر»آمده در تاالری را به رگبار بستند، یک خانم معلم را 

آموزان را یک به یک شکار کردند، و در نهایت پیش از آن که مشتاقانه به آخرتِ ی دانشسر کشیدند و بقیه

شاگرد و سه معلم دیگر را سخت  121معلم را کشتند و  9آموز و دانش 132دلخواهشان تشریف ببرند، 

 زخمی کردند.

رحمانه بود که وقتی خبر را خواندم نخست ی کشتار چندان بییاد و شیوهشمار قربانیان به قدری ز

ای جایی بمبی بگذارد و بعد در خانه بنشیند و خبرِ کشته شدن مردم را بشنود چیزی باورم نشد. این که دیوانه



382 
 

زی به کلی است. اما این که سالح به دست بگیرد و با کودکانی بیگناه رو در رو شود و به قتلشان برساند، چی

متفاوت است. بحث از کشته شدن یکی دو کودک به دست یک جنایتکار روانی نیست، صحبت از گروهی 

اند و به ای قبلی بیش از صد و سی کودک را به قتل رساندهسازمان یافته و مسلح است که با طرح و برنامه

اند. ودن و درس خواندن نداشتهاند. کودکانی که هیچ گناهی جز کودک بتای دیگر شلیک کردهصد و بیست

 نماید. اند بتوانند بهتر دریابند که چنین کاری چقدر تصورناپذیر و ناممکن میشاید کسانی که معلم بوده

ای که مورد حمله قرار گرفت به ارتش وابسته بود و بخش بزرگی از شاگردان فرزندان سربازان مدرسه  

جنگند. جایی که تا هشتاد سال پیش ی وزیرستان میدر منطقه و افسرانی بودند که چندی است با طالبان

شد، چون مردمش بعد از هزار سال همچنان به یکی از آیینهای آریایی باستانی پایبند بودند کافرستان نامیده می

جو حمله های افغان به آن مردمِ صلحآوردند. پدربزرگهای همین طالبان به رهبری یکی از خانو اسالم نمی

هایشان را با خاک یکسان کردند و وقتی مردمش باالخره به راه راست ردند و معبدهایشان را سوزاندند و خانهب

بود، گزارش هدایت شدند، اسمش را به وزیرستان تغییر دادند. شاید اگر آن روزها هم اینترنتی در کار می

شد، همچنان که شاید سالی بگذرد و مرگ  کرد. اما آن جنایتها فراموشمان میجنایتهایی از همین رده آزرده

وزیر ماند، کافرستانی است که وزیرستانی بیصد و سی و دو کودک نیز از یادها برود. آنچه که به جا می

 یابد.های کهن ایرانی مانند الهور و پیشاور و کشمیر، که به پاکستانی ناپاک دگردیسی میشود و سرزمینمی

شدم و چه بعد زده میویر سرهای بریده شده به دست داعش شگفتچه در آن روزها که دیدن تص

داد، این پرسش برایم باقی بود که چطور ممکن های اشموغان شگفتی را به خشم سوق میاز آن که اسیدپاشی

توان است یک انسان که البد حداقلی از  عقل و وجدان دارد، دست به چنین کارهایی بزند؟ و چطور می

و به ظاهر هوشمند مانند انسان را از دست یازیدن به رفتارهایی تا این اندازه زیانبار و ابلهانه  موجودی پیچیده

 و زشت بازداشت؟ 
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خبر امروز دو چیز را گوشزدم کرد. نخست آن که این موجِ بالهتی که ایران زمین را )از فرات تا 

شود. نی است که پیوسته شدتش افزون میتابد و جنوسند( در خود فرو برده، حدی و مرزی اخالقی را بر نمی

گیرد. چه آن سری که با تیغ داعش ی اهریمنان قرار میدوم آن که سرهای داننده است که همواره آماج حمله

شود. آنچه ای نصیبش میشد، و چه آن سری که سودای درس خواندن و فهمیدن دارد و گلولهاز تن جدا می

داند، و اگر خواهان مهار آسیبشان هستیم، راهی نداریم جز آن ت که میترسند، سری اساشموغان از آن می

اندیشند، و به کنند، سرهایی را که میکه شمار سرهای داننده را بیشتر کنیم. شمار سرهایی را که پرسش می

 «.ارزدسرشان به تنشان می»کسانی تعلق دارند که 

به عرق خواهد نشست و خواهد شکست. تا  تردیدی ندارم که تبِ جنون چیره بر ایران زمین زود

هایی سر، بر ماست که بر شمار و کیفیت منهای هیوالوارِ بیآن روز در برابر داعشیان و طالبان و سایر تن

 بیفزاییم، که هریک فکری خودبنیاد را در سر داشته باشند. 
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4/10/1393پنجشنبه   

 

الممالک اتازونیایی )همون مارک خودمون( لطف کرد و دیروز برایم گلچینی از عکسها شیخ زوکربرگ

ام را فرستاد و وسطش هم عکسم را به همراه نقاشی گل و گیاههایی خوشگل، انگیز سال گذشتهو مطالب الیک

ها را بگذارم ن که همانی کریسمس. فکر کردم از مطلب تکراری نجاتتان بدهم و به جای ایبه عنوان هدیه

گیریم، دانیم و جشن میها نوروز را اول سال میام، توجهتان را به این نکته جلب کنم که ما ایرانیروی صفحه

مان را از اول مهر شروع اند، و برای همین سال تحصیلیدانستهندیمها مهرگان را هم اول سال می انگار قدیم

هاست و اول سال نوی میالدی است )توجه دارید که! ن کریسمس فرنگیکنیم. شب یلدایمان هم که همامی

ی میالدی از یلدا مشتق شده...(. بنابراین پیشنهادم این است که اول تابستان را هم به عنوان اول سال به کلمه

دم ی مراین مجموعه اضافه کنیم و ابتدای هر فصل سال جدیدی را شروع کنیم. این کار هم در بهبود روحیه

و شادمانی عمومی و عزت نفس و اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی و انقالب فرهنگی و رفع تشویش اذهان 

شود میانگین عمرمان که به خاطر سرطان و عمومی و این جور چیزها تاثیر به سزایی دارد، و هم باعث می

 ی نزدیک شود. تصادف و داعش و طالبان به یک چهارم کاهش یافته، دوباره به میانگین جهان

 مسئولین رسیدگی کنن لدفن!
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13/10/1393شنبه   
( ارسطو به زبان سریانی، که در آن کل محتوا را از Poeticaابن العبری شرحی دارد بر بوطیقای )

ای کند. گناهش بزرگتر از صرفِ سرقت علمی شرح ابن سینا بر ارسطو وام گرفته، بی آن که به نام وی اشاره

ی معانی را نه در ارسطو و نه در شرح ابن سینا اصوال فهم نکرده و از پیش خود عمدهاست، چون بخش 

های مرا ی خدایی که انگار بخشی از نوشتهچیزهایی در انتساب به بوطیقا به هم بافته است. دیروز شنیدم بنده

کرده و چیزکی حکم شان اظهار نظری عالمانه سرسری خوانده، با کش رفتن کلیدواژگانم و وصله پینه کردن

الحریری ی خدا شنیدم مرا یادِ وصف قاضیفرموده، تازه آن هم به قصد مخالفت. چیزی که به نقل از آن بنده

 گفت: حین سرق ام سلخ ام مسخ ام نسخ!ی شرح ابن العبری انداخت که میدرباره
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22/10/1393دوشنبه   

ی مرودشت که به ام سیاوش آریا گزارشی برایم فرستاده بود از ویرانی آثار تاریخی منطقهدوست گرامی

ی میان زوال هخامنشیان تا برآمدن اشکانیان( تعلق داشته است. خاندان پرترکه )از فرمانروایان منطقه در فاصله

بر تارنمای مهرگان منتشرش کرد، اش طلب کرده بود که نوشتم و با مهر چند خطی نوشتار برای گزارش

 من است:  تر و تندتر از آن بود که رسمهرچند لگام از دست قلم شده و آنچه نوشتم تلخ

(http://mehrganaria.ir/Maghale_View.aspx?Code=307.) 

 ی ویرانگری یادمانهای تاریخیدرباره

تاناتوس  یشود مثل فروید آن را غریزهمیدار انسانی است. های ریشهمیل به ویرانگری یکی از غریزه»

ی تکاملی )که مورد پسند من است( آن را توان به شیوهاش شناخت، یا مینامید و در کنار اِروس به رسمیت

ی آدمیان نخستین مشتق دانست. به هر صورت انسان جانوری است که استعداد از سبک زندگی شکارگرانه

شک در انسان هست، و آن هم و نابود کردن دارد. یک میل دیگر نیز بی نمایانی برای ویران کردن، دریدن

انجامد؛ یعنی در میان جنگاوران و سردارانِ ی خطرناکی میخواستِ جاودانگی است. ترکیب این دو به نتیجه

شود، و در میان ی نام خویش بر تاریخ منجر مینیرومند به کوشش برای کشورگشایی و حک کردنِ زورمندانه

 زند.دست و پا آسیب رساندن به یادمانهای تاریخی را رقم میی مردمِ ناتوان و بیعوام و توده

وار و جمعی به خراب کردن، ممکن است در افراد ظاهر شود و یا در جریان هولیگانیسم یا میلِ توده

هایی که از غوغاهای اجتماعی در جمع نمود یابد. خوشبختانه ما در ایران نسبت به سایر کشورها ویرانگری

آمیز و بزرگ در کار است راضی مردم برخیزد را به ندرت داریم. چه در آن هنگام که تجمعی اعتجمع و توده

زند. با این ی فوتبال گرد هم آمدن شمار زیادی از مردم را رقم میو چه وقتی که آیینی جمعی مثل مسابقه
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وجود میل به خرابکاری در افراد همچنان هست و دریغ است که در حمله به آثار باستانی و یادمانهای فرهنگی 

 یابد. نمود می

ای را با رنگ کند، یا آن یکی که کتیبهخود را بر ستونی هخامنشی حک می به راستی کسی که اسم

اش دارند؟ جز این تالش برای این که در ای در این تبهکاریسازد چه انگیزهپوشاند یا یادمانی را نابود میمی

هاست، و ی اعمال اثر بر چیزترین شیوهدر آن بیرون سهیم شود؟ خراب کردن ساده« چیزی»قدمت و معنای 

کسی که استعداد و خالقیت در انجام هیچ کاری را ندارد، به ناگزیر با خراب کردنِ آنچه که در تاریخ دوام 

 اش سهیم گردد. کوشد در معنا و جاودانگیآورده و یادگار شکوه گذشتگان بوده، می

برای مردمی  شود، هرچنداین ویرانگری یک بیماری جهانی است و به مردم ایران زمین منحصر نمی

این ویرانگری تنها جرمی و جنایتی ناشی از جنون آورتر است. که تاریخی با این قدمت و عظمت دارند شرم

ی کهتری در برابر نیاکانی نیرومندتر و بزرگتر و ماندگارتر نیست، که گاه از بالهتی ساده و حسادت و عقده

خیزد. گذشته هم و پوچی و پوکیِ اندرونِ آدمها برمیشود، که در سطحی بودنِ فو حماقتی معصومانه نتیجه می

ی از آسیب این اشموغان، گاهی گوشزد مان و بازداریِ زورمدارانهاز پاسداریِ مقتدرانه از میراث فرهنگی

صرفِ وجود شما به عنوان نوادگانِ ایرانیانِ نامدارِ »کردنِ این اندرز هم برای این آدمها سودمند است، که: 

قدر کافی برایشان توهینی بزرگ است و آسیبی گزنده. نیازی نیست با خراب کردن چیزها تکمیلش  پیشین، به

 «کنید...
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27/10/1393شنبه   

 ی آزادی بیانسخنی درباره

 

قالب اعترافاتم بدان پرداخته بودم، اما ایست که پیشتر در گیریخواهم بنویسم موضعآنچه می

ی شارلی ی اباذریه و قشقرق مجلس فخیمه و به خصوص عملیات غریبهرخدادهای جاری از جمله قضیه

ام کرد که اعترافات کافی نبوده است. پس این ابدو در هیبت مفتش اعظم داستایوسکی به سراغم آمد و حالی

ی حدود آزادی بیان یا ی قبایلی که دربارهی درهم پیچیدهیم در نقشهنویسم تا شاید جادفعه کمی دقیقتر می

 گویند، روشن شود.مرزبندی اخالقی آن سخن می

ی ای تنومند از بحثها و کشمکشها در فضای حقیقی و مجازی جاری است که هستهاین روزها پیکره

 -ها )در معنای واحدهای معنادارِ فرهنگ(منشی مجازِ تولید و پراکندنِ یعنی دایره-« آزادیِ بیان»اش به مرکزی

خیزند. مان بر میی رخدادهای پیراموناند، از زمینهشود. پرسشهایی که در این میان محل کشمکشمربوط می

حق دارد  پرسشهایی از این دست که آیا یک روشنفکر حق دارد مردم را ابله بنامد؟ آیا یک کاریکاتوریست

شان را با اند، حق دارند آزردگیکنند؟ آیا مؤمنانی که از این ریشخند خشمگین شده قدیسان دینی را ریشخند

 آدمکشی ابراز کنند؟ 

ی متفاوت از رخدادها شود، سه الیهی آزادی عقیده یا آزادی بیان صحبت میبه گمانم وقتی درباره

زند. ها را رقم میری موضعمورد نظر است و توجه نکردن به تمایزشان است که واگرایی نظرها و ناسازگا

ی نخست، آزادی اندیشیدن این سه الیه در مدل زروان برابرند با سطوح روانی و اجتماعی و فرهنگی. الیه

ی دوم به آزادی بیان یعنی دهد؛ الیهرخ می« من»است و تولید معنا که امری روانشناختی است و در ذهن 
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ی فرهنگی گردد و امری گفتمانی است که در الیهرازشان برمیصورتبندی آن اندیشه در نظامهای زبانی و اب

شود و شود. سومین الیه به  بازتاب اجتماعی این بیان و اثرش بر روندهای نهادی مربوط میتعریف می

ام که چیزی مجرد و انتزاعی به اسم بنابراین به سطح اجتماعی تعلق دارد. پس از ویتگنشتین و آستین آموخته

ای اجتماعی با معنای زمینهای گفتمانی و پسزمینهاریم که بخواهد آزاد یا زندانی باشد. همواره پیشند« بیان»

 سازد.( بدل میspeech-actش گفتاری )ی گفتارها را به کناندیشیده شده گره خورده است که همه

، معموال از نادیده بینیمی حریم آزادی بیان مینظرهایی که این روزها درباره ها و اختالفدرگیری

بینیم که یکی دارد از آزادی تولید معنا در سطح روانی انگاشتن این ساختار سه الیه ناشی شده است. یعنی می

دهد. برای فهم درست کند و دیگری با حمله به پیامدهای اجتماعی کنش گفتاری پاسخش را میدفاع می

هیت آن را شناخت. ماهیت چالشی که پیشاروی ما قرار اش، نخست باید مامسئله و داوری خردمندانه درباره

گیرد که ایست و در سطوح روانی، اجتماعی و فرهنگی سه پدیدارِ معنامحورِ متمایز را در بر میدارد سه الیه

گردد: آزادی به ترتیب عبارتند از اندیشه، کنش گفتاری و بیان. به این ترتیب بحث به سه نوع آزادی باز می

 زادی کنش گفتاری، و آزادی بیان. اندیشه، آ

قید ام را تدقیق کنم: به نظرم آزادی اندیشه بیگیریتوانم داوری خودم و موضعچینی میبا این مقدمه

ای در این قلمرو اخالقی یا منطقی« نباید»و شرط و بی حد و مرز و مطلق است. یعنی نه تنها هیچ حریم و 

آورترین فکرها را ی هر تابویی شرمداشته باشد. هرکس حق دارد دربارهتواند هم وجود وجود ندارد، که نمی

خواهد هر فکری بکند و نه کسی مجاز است ی هرچیزی هر جور که میتواند دربارهداشته باشد. هرکس می

ع بند و ی اندیشه به نظرم از قید هرنوتواند چنین کند. بنابراین الیهاو را از این کار باز دارد، و نه اصوال می

توان آن را شود و از این رو میایست که معنا در آن زاده میبست حقوقی یا اخالقی رهاست. اینجا سرچشمه

 ای در آن ممنوع است.ی اخالقیزمینی مقدس دانست که تاسیس هر پاساژِ سیاسی یا مکتبخانه
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نیست. بیان در پیوند  اما سطح بیان به خاطر پیوندش با گفتمانهای دیگر از چنین تقدسی برخوردار

شود، یعنی به مثابه امری گفتمانی در تهیا شناور نیست. بیانِ یک معنا گیرد و معنا میبا بیانهای دیگر شکل می

وار، ای گفتمانی منطقی یا غیرمنطقی، معقول یا دیوانهتواند در زمینهاز نظر ساخت و بافت و ریخت و رسانه می

توان به معیارهای ی بیانِ یک معنا مینی یا ناپذیرفتنی جلوه کند. از این رو دربارهآور، و پذیرفتمؤدبانه یا شرم

اند و به اعتبار اش داوری کرد. اما این معیارها پسینیشناسانه قایل شد و به شکلی اعتباری دربارهشناخت

شوند. بر این اساس میشناختی امرِ بیان شده داللت دارند. یعنی پیشینی نیستند و مجوزِ ابرازشان محسوب ن

حد و حصر است. یعنی نیز بی -یعنی آزادی تولید منشهای معنادار در سطح فرهنگی–به نظرم آزادی بیان 

کند، هرچند چارچوبی منطقی و عقالنی اعتبار و روایی و درستی قیدی حقوقی و اخالقی آن را مهار نمی

 شمارد.زند و گاه مردود میهایش را محک میگزاره

شود و بنابراین ابتدا اخالق و بعد به میان کشیده می« دیگری»در سطح کنش گفتاری است که پای 

ای که ای که تولیدش محترم است و شخصی، با گذر از ساخت بیانییابند. آن اندیشهحقوق مجال حضور می

ر امری مینویی و دوردست کند دیگی اجتماعی ورود میی خاصی را دارد، وقتی در زمینهشناسانهاعتبار شناخت

کند و بنابراین به شکلی مستقیم با تولید و توزیع قلبم و معنامحور نیست، که در معادالت قدرت نقش ایفا می

توان کنشِ گفتاریِ شود. در اینجاست که میی اجتماعی درگیر می)یعنی قدرت/ لذت/ بقا/ معنا( در شبکه

 اخالقی یا حقوقی ارزیابی کرد. وابسته به بیانِ یک اندیشه را در بستری 

ی آزادی کنش گفتاری من به آزادی مطلق اندیشه و آزادی کامل بیان باور دارم، اما به نظرم چنین دامنه

چنین گسترده نیست. کنش گفتاری بیش از آن که امری معنامدار باشد، کرداری اجتماعی است و باید در 

های زیانکارانه و تواند احساسات و هیجانگفتاری می همین مقام مورد ارزیابی قرار گیرد. یک کنش

تواند کردارهای افراد یا ای مانند نفرت و خشم و حسد و ترس را در افراد برانگیزد، میرسانندهآسیب
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ها را آراسته یا زشت سازد. از این رو ی افراد یا گروهتواند انگارهها را تعیین کند، و میهای جماعتسوگیری

با رفتاری سر و کار داریم که تعادل قدرت و در پی آن توازن کل قلبم را در میان من و دیگری به  در اینجا

آمیز تا آور و جنونی خطرناک و شرمکند. یک اندیشهزند و بنابراین ارزش اخالقی نیک یا بد پیدا میهم می

« دیگری»پوچی و ضعف و مرضی در ای پیدا نکرده، رنج و وجود دارد و هیچ نمود رفتاری« من»وقتی در ذهن 

ی دانست. بیانِ این اندیشه در قالب متنی که در دفترچه« جرم»یا « بد»توان آن را آورد و از این رو نمیپدید نمی

شود هم به همین شکل از قید اخالق ای خوانده نمی«دیگری»نوشته شده و هرگز توسط هیچ « من»خاطرات 

« من»راست یا دروغ بنماید و درست یا نادرست محسوب شود. اما وقتی تواند و حقوق رهاست، هرچند می

با قلبم شده است و از  سهیم شد، وارد میدان بازی« دیگری»اش را در بافتی اجتماعی با ی بیان شدهاندیشه

 کند که ارزش اخالقی و حقوقی دارد.این رو کنشی گفتاری صادر می

های کرداری دیگر تا حدی مجاز است که به ی آزادیهبه نظر من آزادی کنش گفتاری مانند هم

حقوق دیگران آسیب نرساند. یعنی اگر قلبم را در دیگری بکاهد، غیراخالقی است. بدیهی است که هر کنش 

هایی که باعث هر شکلی از آورد و پرهیز از بیانِ تمام اندیشهگفتاری نوسانی در میزان قلبم پدید می

توان شوند، ناممکن است. اما دست کم به کمک این معیار میپوچی در دیگری  ناخوشنودی و ناتوانی و

ی قلبم را در میانشان ی محتوای اخالقی کنشهای گفتاری حکم کرد و الگوهای کاهنده یا افزایندهدرباره

چون دهند اند، کرداری اخالقی انجام میتشخیص داد. بر این اساس دو نفر که با هم به بحثِ علمی مشغول

دهد. هرچند یکی ی اجتماعی افزایش میشان روی هم رفته قدرت/ لذت/ معنا/ بقا را در شبکهکنش گفتاری

 نظرش احساس ناراحتی یا پوچی پیدا کند. ناسزا گفتن دو نفر در  ِاز آنها شاید به خاطر مردود شدنِ عقالنی

هم یک کنش گفتاری غیراخالقی است  ی زندگی شخصی مردمپراکنی دربارهخیابان، ترور شخصیت، و شایعه

 دهد. را کاهش می« قلبم»چون هم به طور موضعی و هم در کل 
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ی کنشهای گفتاری به معنای پذیرش رفتار گیری اخالقی من دربارهبدیهی است که موضع

ای ها و ابزارهاش نیست. این نکته البته راست است که رسانهآمیز در واکنش به موارد غیراخالقیخشونت

توان هایی را میگروهها و جبهه شکگفتمانی در جهان امروز به شکلی بسیار ناعادالنه توزیع شده است، و بی

ای روبرو باشند. اما راه برطرف کردن یافت که با نوعی ستمِ گفتمانی از جنس فقر دانایی یا کمبود منابع رسانه

ادل نظر و درگیر شدنِ آرای متفاوت، خشونت نیست. تر برای تباین نابرابری و دستیابی به فضایی دادگرانه

دهد و بنابراین غیراخالقی ابراز خشونت در پاسخ به یک گفتمان، قلبم را به شکلی روشن و صریح کاهش می

اش نمایان است، از این رو تقریبا در تمام موارد به شکلی اش در کنار ناکارآمدی و غیرعقالنی بودنبودن

شود که در معرض خشونت قرار گرفته است. شاهدش زایش اعتبار و ارزشِ گفتمانی میخودکار منتهی به اف

ی بزرگ از سیاستمداران و روشنفکران و فعاالن شد این جبهههم این که جز با قتل چند کاریکاتوریست نمی

ریشخند وا داشت، و این بسیج نیروهای هوادار « ریشخند قدیسان»اجتماعی را به حمایت از کنش گفتاریِ 

 ها. های مسلمان نابخردانه به انجامش رساندند، نه خودِ کاریکاتوریستکنندگان کاری است که تروریست

های اجتماعی با ها در آن حضور دارند و بر سر حضور در رسانهسپهر فرهنگ، یعنی جایی که منش

کند. منشهایی که معناهایی کنند، قلمروی تکاملی است که انتخاب طبیعی در آن حکمرانی میهم رقابت می

پدید آورند، دیر یا زود در شان تر داشته باشند و قلبم بیشتری را در حامالنتر و پذیرفتنیکارآمدتر و درست

ی تاریخی نشان داده که تالشِ نهادهای اجتماعی برای سیطره بر معنا این بازی پیروز خواهند شد. تجربه

اندازد، و همزمان آن معناها را تشدید و انجامد و دست باال ظهور معناها را به تاخیر میهمواره به شکست می

معنایی ناخوشایند، آفریدن معنایی خوشایند است و راه رویارویی با سازد. راه مقابله با نیرومند هم می

هایی است که اخالقی رفتار کنند. این زنند، تاسیس رسانههایی که کنش گفتاری غیراخالقی را دامن میرسانه
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خوردگانی که در ام، و این درسی است که آزردگان و زخمدرسی است که من از پویایی تاریخ معنا آموخته

 نبر توهین و ابراز خشونت متقابل اسیرند، باید بیاموزند.چ
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14/11/1393سه شنبه   

 شش مانترَه برای دفع حرف بد!

 

آدمی، نبیِ خاتمی روزهایی فرخنده است و روزگاری خجسته؛ هر نوزادی استادی است و هر هر بنی

و هر جوالنگاهی دانشگاهی و هر نکبتی مدرکی و هر غارتی عادتی. بودا بت شده است و مانتره، مَنتَر. در 

ای اشتغال دارند و شنیدن را بر خواندن اندام ناهنجار که همه به اظهار نظر تخصصی در هر زمینهی بیاین زمانه

برای دفع چشم بدِ خودنمایان  ی الهوتینتْرَهی جادویی و مادهند، چند جملهو گفتن را به نوشتن ترجیح می

ی مقدس، سحرِ این قومِ جادو کنیم. باشد که با خواندن این ادعیهو پرهیز از گزند زبان بدگویان پیشکش می

 باطل گردد:

ی اول: وقتی کسی مشغول فحش و ناسزا دادن به آدمی نامدار )دانشمندی، هنرمندی، ادیبی( مانتره

ی کدام بخش آن اید و این نظرتان دقیقا دربارهاید/ دیدهاید/ شنیدهچه اثری از او را خوانده»است، بپرسید: 

 «است؟

ی چیزهای مختلف است و به ی دوم: وقتی کسی مشغول ابراز نظرهای فیلسوفانه دربارهمانتره

نیچه، هگل، های بیگناه )به گزارش خبرنگارمان امروز پرکن و شیک فرنگیهای دهانخصوص وقتی اسم

 «اید؟از این بابا/ آن ننه کدام کتابش را خوانده»بپرسید: آورد، اند( را میکانت و ژیژک روی بورس بوده

گری ایرانیها و ستودن فرهنگ تمدنی و وحشیی بیی سوم: وقتی کسی مشغول غر زدن دربارهمانتره

تان زادگاهتان کجاست و تبار نژاده»او بپرسید کهن اهالی گرینلند و دستاوردهای درخشان مردم نامیبیاست، از 

 «اند؟ی ویرانه و میان این قوم بیگانه نزول اجالل فرمودهاز کدام سرزمین موعود به این گوشه
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زند و ی چهارم: وقتی کسی در مخالفت با چیزی یا هواداری از چیزی دیگر حرفهای مبهم میمانتره

ی چه دقیقا درباره»حرفهایی روشنفکرانه بیرون بریزد، بپرسید: اش را در قالب کوشد احساسات درونیمی

 « کنید و دقیقا چه نظری دارید؟چیزی صحبت می

ی پنجم: وقتی در جریان قضاوتی متعصبانه با کلماتی مثل خوب، بد، زشت، زیبا، درست، غلط مانتره

 «گویید؟روشنتر می منظورتان از این کلمه را»و چیزهایی از این دست روبرو شدید، بپرسید: 

گذارد ی ابراز نظرهای روشنفکرانه پشت سر کسی صفحه میی ششم: وقتی کسی دارد در لفافهمانتره

آید، این نظرتان من در این مورد کاری از دستم بر نمی»زند، بگویید: مردکی میزنکی یا داییو حرفهای خاله

 «ها را به خودش بگویید!آنقدر مهم است که باید حتما با هم برویم و این حرف
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27/11/1393دوشنبه   

 

 !شناسانهی مردمیک مشاهده

 

ی مرکزی دانشگاه تهران نشسته بودم که هیاهویی برخاست، بعد این سر و صدای دیروز در کتابخانه

ی کردند در تاالرهای بیگناهانی که سعی میبلند و تاثیرگذار تا حدود پنج ساعت بعد ادامه یافت و بخش عمده

ارزد، چون کتابخانه مرکزی مطالعه کنند را به فرار واداشت. گزارش سریع آنچه که گذشت به زحمتش می

 رخدادی غریب بود که فکر نکنم زیاد تکرار شود. 

ی مرکزی افتاده خبر دارند که به خصوص از آنهایی که سر و کارشان به کتاب خواندن در کتابخانه

های پر سر و صدا زیاد به کار ای اطراف کتابخانه برای اجرای برنامهی محمودی فضابتدای دولت خجسته

آمیز بر ضد کشورهای خائن بیگانه گرفته تا جشن و پایکوبی ی برادران و تظاهرات مشتشود، از رژهگرفته می

 ها! بازیو این جور جلف

تِ دسترسی به ی صالحی که خداوند موهبهایم که یک بندبه خصوص در حوالی ظهر زیاد دیده

توجه به این که مسجد روبروی کتابخانه و کتابخانه بلندگوهای مسجد دانشگاه تهران را به او اعطا کرده، بی

کرده، یا خیلی ساده خودش پشت در دانشگاه قرار دارد، آهنگی، دعایی، یا نطقی را با صدای بلند پخش می

شده است. این موردی که دیروز دیدم هم ابتدا به بلندگو به تمرین فن خطابه و هنر خوانندگی مشغول می

 چنین چیزی شبیه بود، اما محتوایش بسیار جالبتر از آب در آمد.
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های صبح با پخش آهنگی شروع شد که درست معلوم نبود از این مداحی 9:30قضیه حدود ساعت 

اش هم با ند. خوانندهزنمدرنِ تِکنو است، یا واقعا موزیک رقص است که مترقصان دارند وسطش دست می

انگیز برای نیم ساعتی خواند. این موسیقی وهماعتماد به نفس کامل شعرهایی با همین درجه از ابهام را می

ی دانشگاه شد. بعد فضای سورئال کتابخانهادامه داشت و مرتب هم به دلیل مشکالت فنی قطع و وصل می

سمت دیگری چرخش کرد. چون یک سرود پرهیجان و که با چنین صدایی سرشار از معنویت شده بود، به 

زنی پیش رویمان کردم شاید نوعی مراسم سینهحماسی به زبان عربی پخش شد و من که تا به حال فکر می

کردم چون این مارش دوم مله به دارالکفر فرا رسیده است. اما باز اشتباه میحباشد، حدس زدم زمان جهاد و 

دنبال شد که آن هم به زبان عربی بود، اگر اشتباه نکنم با هنرنمایی یکی از با یک آهنگ پاپ عاشقانه 

آمد و نزدیک بود سال تحویل شود! های مشهور لبنانی. در این میان گهگاه صدای دهل و کرنا هم میخواننده

بعد صدای شیرین مجری برنامه را شنیدیم و معلوم شد که این مقدمات به یک جشن ازدواج دانشجویی 

 شده است.مربوط می

ای بود که در آن شرکت کرده بودم )و این را انگیزترین مراسم جشن عروسیتردید شگفتاین بی

اند!(. اما دالیل این یادآوری کنم که چندتایی از دوستانم طی مراسمی به راستی غریب با هم ازدواج کرده

ال خواندن خاطرات دولتمردان قاجار به غرابت: نخست این که شرکت من در آن غیرارادی بود، یعنی در ح

آن احضار شده بودم، دوم این که حضور در این جشن تنها از راه حس شنوایی انجام پذیرفت! یعنی جمع 

کردند و ی کتابخانه و محل نشستن من فاصله داشتند، کار خودشان را میمهمانان که ده بیست قدم با پنجره

کردند. گوشهایم البته به سرم متصل بود که تصادفا من ارتباط برقرار میتنها از راه صدای بلند با گوشهای 
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دیدم چند خواندم واقع شده بود. سوم این که اولین بار بود در یک جشن عروسی میروبروی کتابهایی که می

 کنند.نفر با هم ازدواج می

دانشگاه تهران بودند  در این مراسم ازدواج دانشجویی شش زوج با هم ازدواج کردند. همه دانشجوی

و در هر زوج مرتب )شاید به استثنای یک زوج که تحصیالتشان اعالم نشد( دست کم یک نفر کارشناسی 

خواند. اسم عروس و دامادها همه عربی بود، به جز یک پریسا خانمی که با شاهرخ خانی ارشد یا دکترا می

تر و نتی در ایران که معموال در آن داماد مسنی ازدواج سرسید قاعدهبه خجستگی وصلت کرد. به نظر می

تر از عروس خانم است، به کلی نقض شده باشد. در یک سوم موارد، یعنی در دو زوج، دختر کرده تحصیل

ی کارشناسی! در یک مورد هردو کارشناسی ارشد بودند ی دکترا بود و پسر دانشجوی دورهدانشجوی دوره

اند و دختر ارشد. یعنی به شکل نمایانی فضل و کماالت اکتسابی خانمها و خوو در یک مورد پسر دکترا می

 شان از آقایان برتر بود. خدای ناکرده سن

مراسم بر سر مزار شهدای گمنام برگزار شد و این مزار عبارت است از بنای نمادینی که در محل 

شد بحثهای زیادی تها که ساخته میتدفین پنج پالک در کنار مسجد دانشگاه تهران ساخته شده است و آن وق

شنیدم کسانی مراسم ازدواج خود را در محل تدفین دیدم یا میرا بر انگیخته بود. این اولین بار بود که می

کنند، که در دانشگاه هم باشد. یعنی تداخل فضایی خصوصی و خانوادگی که کشتگان جنگی برگزار می

ی دانشگاه که قاعدتا جای درس و کتاب و یادگیری است، با مقبرهشود، با عروسی معموال در آن برگزار می

انگیز و شگفت شهیدان جنگی که به نظرم معنا و کارکردی متمایز با دوتای قبلی دارد، فضایی بسیار حیرت

دلوز و گتاری! حاال مجسم کنید که من هم داشتم این وسطها « هزار فالتِ»ایجاد کرده بود، در حدِ کتاب 

 خواندم. یعنی واقعا جای بنیانگذاران جنبش دادائیسم خالی بود... ملیجک عزیزالسلطان را میخاطرات 
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ی ازدواج را جاری کردند، درست طبق مراسم قدیمی سه بار درخواست وکالت را عاقدانی که خطبه

در اتاقی  کردند تا عروس بله را بدهد، و این کار ضرورتی نداشت، چون معموال خطبهبرای عروس تکرار می

، «عروس رفته گل بچینه»گفتند شود و زنان حاضر برای اشاره به این که عروس در اتاق نیست میخوانده می

هایی که ما شنیدیم در فضای آزاد و زیر آسمان آبی و تا حدودی وسط بوستان دانشگاه برگزار اما این خطبه

توانست به ش در آمده بود. یعنی عروس میشد که دست بر قضا به مناسبت بهار آزادی گلهایی هم درمی

سادگی دستش را دراز کند و گلی بچیند و بله را هم بدهد، که البته چنین نکرد و عاقد معصوم مجبور شد 

شان برای اثبات کرامت نسوان هر جمله را سه بار تکرار کند. خوشبختانه آقایان که دسته گل به آب دادن

 نمودند.جویی میگفتند و در وقت و عمر اعضای کتابخانه صرفهرا میتر بود همان بار اول بله آسان

شان که عروس خانم عاقدها با لحنی مهربان و به خوبی عقد را جاری کردند و به خصوص یکی

کرد خیلی رندانه زبان را به کار خطاب می« ی...ی رشیدهی بالغهی عاقلهی محترمهدوشیزه»دکتری را 

ی ازدواج را ود نیمی از سخنهای رسمی عاقدان به زبان عربی بود و وقتی خطبهگرفت. در کل حدمی

که یک جلد «. علی مَهرً معلوم...!»...گفتند معرب شود می« مهریه»ی پارسی خواندند برای این که کلمهمی

خیال راه ا بیتوجهی که در خیابانهی بیتوانست برای دامادهای بالقوهقرآن مجید بود با یک شاخه نبات و می

های مربوطه هم همت کردند و هریک از زوجها ها و دانشکدهبخش باشد. البته روسای دانشگاهرفتند الهاممی

 ی پانصد هزار تومانی!سه چهار سکه طال هدیه گرفتند به همراه دو تا کارت هدیه

ن عزاداری و جشن و آنهایی که در کتابخانه نشسته بودند به خصوص در فاز اول پروژه که ماجرا بی

دادند. وقتی ی جهادگران سردرگم بود، از سر و صدا شاکی و ناراحت بودند و گهگاه فحشهایی هم میرژه

رفع ابهام شد و جشن عروسی بودنِ قضیه محرز شد، فقط سه چهار نفری در سنگر تاالر کتابخانه باقی مانده 

ی بخت نگاه هایشان به خانهدانشگاهیای به عروج همنانهبودند که آنها هم مثل من با عالقه و با همدلی مهربا
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ان در مراسم حضور داشتند و تریبون عاقد کردند. آن بیرون هم شصت هفتاد نفر از دانشجویان و رهگذرمی

عروس رفته »گفتند ها بودند که با حالت کورالِ آشوبناکی در لحظات بحرانی میرا دوره کرده بودند. همان

کردند در کل هم آدمهای خوب و خوش و باحالی بودند و با بله گفتن عروس و داماد هلهله می«. گل بچینه

لطف بودند و مثال درخواستهای مکرر و مشدد و گاه و در کل نشاطی به برنامه بخشیده بودند. البته کمی بی

 زدند. ت میگرفتند. ولی به جایش خوب دسها برای صلوات فرستادن را نادیده میتهدیدآمیز مجری

در تبلیغاتی بودن برنامه تردیدی نبود. ولی درست روشن نبود چه چیزی قرار است تبلیغ شود. به 

کردند که دختران و ظاهر خودِ ازدواج کردن موضوع تبلیغ بود. چون عاقدها و مجریان رسما پیشنهاد می

آمد چند کمی بیشتر مراسم کش می پسران حاضر در مجلس هم بیایند و زودتر با هم عقد کنند! فکر کنم اگر

ی فجر و مزار شهدا و نمادهای سیاسی شد. همچنین تاکید بر دههشدند و اینطور هم مینفری جوگیر می

دیگر بود که در تجلی بود از در و دیوار. اما فکر نکنم تبلیغ چندان موفقی از آب در آمده باشد. چون به هر 

عقد و عزب ماندن و معذب شدن. احتمال ازدواج کردن خودم که  صورت ارتباطی برقرار است بین عقل و

 بعد از واقعه اَبعَد شد! ،پیشتر بعید بود

شد، این پرسش برایم باقی مانده بود که چطور دوازده نفر از دانشجویان وقتی مراسم تمام می

زندگی هرکس قاعدتا یک اند مراسمی مهم را که در تحصیالت تکمیلی بهترین دانشگاه ایران تصمیم گرفته

ای و با حضور مهمانانی ناآشنا که رهگذر هستند برگزار کنند و اموری خصوصی دهد، در کنار مقبرهبار رخ می

القرای تهران پخش شود. یعنی زبانم الل شان با بلندگوهایی قوی در کل امی عقدشان و بله گفتنمثل خطبه

جو نباشد، یا دکتری دکتری نباشد، یا مزار مزار نباشد، یا ازدواج این ابهام وجود داشت که نکند دانشجو دانش

 ازدواج نباشد...که بگذریم!
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آموز در حدود ساعت دوی بعد از ظهر پایان گرفت و آفرین و عبرتبخش و اندیشهاین مراسم جان

پساساختارگرای فضای سورئال دانشگاه که برای ساعاتی به محیطی رمانتیک بدل شده بود باز به همان وضعیت 

 اش بازگشت نمود. قبلی

 و این بود انشاء ما!
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1/12/1393جمعه   

 

کارانِ صنعت نشر و کتاب، نخستین شماره از شادمانم به اطالعتان برسانم که با همت یاران و کهنه

ایست که به شکلی تخصصی فصلنامهصنعت نشر منتشر شده است. « صنعت نشر»ی علمی و فرهنگی فصلنامه

ایست که مدتها جایش در پردازد و این رسانهعلمی به بحثهای مربوط به کتاب و کتابخوانی در ایران میو 

میان اهل کتاب خالی بود. در این مجله محتوای میزگردی هم چاپ شده که در آن در خدمت دوستان بودم 

 آورم:و چند سطری از سخنانم را در آنجا می

ایل انقالب آزادی چشمگیری در انتشار کتاب داشتیم و پس از آن چند الگو وجود دارد. در او»... 

( تعداد عناوین 1شود: گذرد، چهار الگو دیده میی شصت تا کنون که حدود سی سال میدوره یعنی از دهه

( تعداد ناشرها رشد پیدا 2کند؛ شود و به همان نسبت شمارگان کتاب کاهش پیدا میکتاب مرتبا زیاد می

رسد که عادتهای مطالعه ( به نظر می3ماند؛ یابد یا ثابت میکاهش می هاا در مقابل تعداد کتابفروشیکند، اممی

( مقامات و برخی افراد برای کسب اعتبار به نام خود کتاب منتشر 4رود؛ به سمت الکترونیکی شدن پیش می

 «ی باال بودنِ اعتبار اجتماعی نویسندگی است.کنند، و این نشانهمی
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3/12/1393یکشنبه   

 

 ی قومیت، ملیت و زبانگوشزدی درباره

۵/12/1393سه شنبه  -روزنامه قانون  

شد و انقالبیون تندیس حکیم طوس را « انقالب»چند روز پیش بود که میدان فردوسی شهر سلماس 

شان در دیوانساالری دولتی گرایان و رسوخی فعالیت قومکردند. به دنبال آن بحثهایی دربارهاز میدان به در 

اند، یا گرایان رسوخ کرده بودهدرگرفت، که آخرش درست معلوم نشد دولتیان سی چهل سال پیش در قوم

ی دوست صومانهی معکنند. بعد هم مصاحبهگرایان دارند در دولتیان نفوذ میسه چهار سال است که قوم

توجه به بار ی شرق، که گمانم بخشی از جمالتش بیام استاد مصطفی ملکیان را خواندم در روزنامهگرامی

گرایانه ابراز شده بود. آمدم در این مورد موضعی بگیرم، دیدم آنچه های قومها در گفتمانمعنایی کلیدواژه

ر علوم انسانی است. بنابراین سخن را در حد گوشزد چند ی پایه دخواهم بگویم بیشتر اشاره به چند نکتهمی

هایی علمی محسوب زنی نیستند، بلکه گزارهکنم. این نکات به نظرم موضوع بحث و گمانهحقیقت کوتاه می

 شان را نشان داد:توان درستیهای مستند و درست، میشناسی مشخص و دادهشوند. یعنی با ترکیب روشمی

ی تمدنی مستقل، کهنسال، و یکپارچه است که پنج هزار سال تاریخ یک حوزهنخست: ایران زمین 

ی عمرش دارای یک نظام سیاسی یکپارچه و فراگیر هم ی تمدنی در میانهی مکتوب دارد. این حوزهپیوسته

های چشمگیر تداوم های موقت و بازسازیهای بسیار و فروپاشیشده که تا به امروز با گسترش و چروکیدگی

داریم. ایران « کشور ایران»داریم و بیست و شش قرن است که « تمدن ایرانی»یافته است. یعنی پنج هزار سال 
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شود. تاریخ رقیبان دیگرِ ایران یا مانند چین دست کم هزار سال ترین تمدن و کشور جهان محسوب میدیرینه

 دارد. اشکوتاهتر است یا مانند مصر پیوسته نیست و انقراضی را در میانه

ی تمدن ایرانی و کشور ایران از همان ابتدا تا به امروز بافتی پیچیده داشته که اقلیمها، دوم: حوزه

ای که گفتیم، این مرزها گرفته است. به خاطر دیرینگینژادها، زبانها، اقوام، ادیان، و رسوم متفاوت را در بر می

ایم. گذشته از الگوهای دین نداشته-قوم-زبان-ی نژادستهاند. یعنی هرگز واحدهای بهرگز با هم انطباق نداشته

آماری کلی، در هر اقلیمی ممکن است آدمی با هر نژادی پیدا کنید که به هر زبانی حرف بزند و هر دینی 

داشته باشد و خود را به هر قومی متعلق بداند. الگوی درهم بافتگی این متغیرها در ایران زمین یکی از 

 رود.کالِ همنشینی این مفاهیم به شمار میترین اشپیچیده

ی این اقوام از همان ابتدای کار از راه تجارت و بعد از تاسیس دولت هخامنشی از راه سوم: همه

اند که همانا هویت اند و شباهتهای چشمگیری با هم پیدا کردهآمیختهمشارکت در قدرت سیاسی با هم در

زبان ملی ایرانیان را پدید آورده که دست کم از ابتدای دوران هخامنشی  شان باشد. هویت ایرانیمشترک ایرانی

آرامی سلطنتی، پارتی، پهلوی، پارسی دری بوده  -تا به امروز وجود داشته و در دورانهای مختلف پارسی

این  کنند و نه قومیت.است. ایرانویج، پارس، فارس، ایران، ایرانشهر و کلماتی از این دست به ملیت اشاره می

اند. یعنی از دوران داریوش کلمات از همان ابتدا هم به صورت برچسبی برای ملیت تثبیت شده و رواج داشته

بزرگ به بعد برای بیست و پنج قرن )یعنی در درازای ده برابر عمر اکثر کشورهای امروزین( قومیتی به اسم 

گیر و دشوار است و تنها ی بغرنج و زماناگیری زبان ملی پدیدهایم و نداریم. شکلفارس/ پارس نداشته

ی زبانهایی آورند. بدنهشان زبانی ملی را پدید میتمدنهای کهنسال و بزرگ هستند که از دل اندرکنش اقوام

ی رسمی کشورهای امروزین هستند و به عنوان زبان ملی اعتبار دارند، در واقع از نظر ساختار و که رسانه

ملتهای مدرن -ای هستند که در جریان تشکیل دولتفرهنگ نوشتاری زبانهای قومیی ی لغات و خزانهخزانه
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شان به سطحی حقوقی و سیاسی برکشیده شده و شتابزده به موقعیت زبان ملی دست از جایگاه تاریخی طبیعی

 اند. پیدا کرده

اند. شان آزاد بودهی اقوام در یادگیری و به کار بردن زبان قومیچهارم: در سراسر تاریخ ایران همه

ی فرهنگی تمدن ایرانی است و یکی زبانهای قومی و فرهنگ محلیِ رمزگذاری شده در آنها بخشی از خزانه

ای که مثل از دالیل غنا و پیچیدگی فرهنگ ما برخورداری از همین تنوع و گوناگونی است. حاکمان سیاسی

باقی را سرکوب کنند بیشتر اختاللی شخصیتی یا ی یک زبان باشند و بخواهند حجاج بن یوسف ثقفی شیفته

ی موفق سرکوب یک زبان در اند تا پدیداری سیاسی را. تنها تجربهدادهای سیاسی را نمایش میکاریندانم

گردد و در آن زبان ملی ایرانیان )یعنی پارسی دری( با خشونت ی ایران زمین به دوران استعمار باز میحوزه

کن شد. در سرزمینهای سغد و خوارزم و مرو و قفقاز روسها زبان رداگرد ایران زمین ریشهو فشار بسیار در گ

ها پارسی را با خشونت فراوان سرکوب کردند و در عربستان و بحرین و پاکستان و شمال هند و عراق انگلیسی

یدند در چارچوبی کوشبا راهبردهای سیاسی چنین کردند. در ترکیه و عراق و پاکستان هم دولتهایی که می

زدایی پرداختند. سیاست مدرن ملیتی تازه را بر مبنایی ایدئولوژیک تعریف کنند، با همان خشونت به پارسی

کن افکنی استعمارگران همواره بر مدیریت تفاوت و سرکوب شباهت مستقر بوده است. یعنی برای ریشهتفرقه

اند. کشیدهرا به طور مصنوعی به صورت زبان ملی بر می ها( زبانهای قومیی مستعمرهکردن زبان ملی )در همه

ترین پیامد این سیاست همان بالیی است که رمق آفریقا را کشیده و مشابهش را در ترین و دردناکمهیب

 بینیم.ی گرداگرد ایران زمین هم میزدودهکشمکشهای قومی/ دینی بخشهای پارسی

ی فرهنگی یک ملت هستند، همواره در کنار د از خزانهپنجم: زبانهای قومی که بخشی بسیار ارجمن

اند. یعنی هرکس اندکی با تاریخ ادبیات و همراه و به صورت زیرسیستمی از زبان ملی معنا و کارکرد داشته

ترکی و کردی و اردو و بلوچ و مازنی و گیل و ارمنی و... آشنا باشد، خبر دارد که این ادبیات چه در شکل 
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شوند و ی ادبیاتِ ملی ایران محسوب میاهی هم از نظر ساخت و هم مضمون ادامه و دنبالهنویسا و چه شف

بالد و فرهنگ قومی کند و میی آن هستند. زبان ملی از مضمونها و روایتهای قومی تغذیه میبخشی از پیکره

پذیرند. زبانهای میتر است، سرمشق ی همگرایی معناها در سطحی گستردهتر ملی که واسطهاز چارچوب کالن

ی قومی قلمرو ایران زمین تاریخ مستقل ندارند، همچنان که اقوام ایرانی پس از بیست و شش قرن تجربه

 شان تاریخ مستقل ندارند.ی اقوام ایرانی، جدا از ملیتمشترک با بقیه

ط اشتراک گذاری ایرانیان بر آموزش بر فرهنگ ملی و نقام: در تمام دورانهای تاریخی سرمایهشش

ی تمرکز داشته است. یعنی رفتار آماری مردم ایران طوری بوده که منابع کالن ملی همواره برای تثبیت و توسعه

شده است. از این روست که شاهنامه و دیوان حافظ و مثنوی معنوی و بوستان و فرهنگ ملی صرف می

ای این معانی اند. هیچ دولت یا برنامههگلستان به تدریج به صورت کتابهای درسی کل ایرانیان برکشیده شد

های معنازا را ترین گرهمشترک را پشتیبانی نکرده، این انتخاب طبیعی است که در میان معناهای اجتماعی غنی

 نشاند. طی انتخابی طبیعی به کرسی می

ای تفاوت دارد. زبان ساختی نمادین و رسانه( language)( با زبان ethnicityم: قومیت )هفت

فرهنگی است که ممکن است قومی باشد یا ملی یعنی در مقیاسهایی خرد یا کالن از جمعیت کاربرد داشته 

تبار باشند و بافت ژنتیکی )و ترجیحا ریخت باشد. قومیت بنا به تعریف عبارت است از جمعیتی که هم

های قفقازی های ساکن ترکیه، مادهای آذری، آرانید. بر این مبنا بیزانسیی( همسان داشته باشنکالبدشناسانه

کنند به قومیت ترکی تعلق ندارند. در مقابل مردم ترکستان ها با وجود آن که به زبان ترکی صحبت میو قشقائی

ترک محسوب  های قومیتشان دیگر چینی شده(، ترکمنها، ازبکها و تاتارها شاخهچین )که زبان مادری بسیاری

ی گو هستند( و مردم شبه جزیرهشان پارسیشوند. باز به همین شکل قبایل عرب خوزستان )که برخیمی
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ها با وجود ها و الجزایریها، مراکشی، بیشتر عراقیاهها، سوریسازند و مصریعربستان قومیت عرب را بر می

 شان عربی است، قومیت عربی ندارند. آن که زبان

ی یک قوم بر قومی دیگر معناهایی تم: مفاهیمی مانند ستم قومی، سرکوب فرهنگ قومی، و سیطرهشه

پذیر و روشن و آزمودنی مورد بحث شناسانه هستند که باید بر اساس متغیرها و شاخصهایی رسیدگیجامعه

سهمی نامتناسب از  شوند که در کشوری یک قومقرار گیرند. این عبارتها تنها در شرایطی به کار گرفته می

بودن معموال « نامتناسب»های فرهنگی رسمی را در اختیار داشته باشد. این قدرت یا منابع اقتصادی یا رسانه

شود. اگر معیارهای مربوط به ستم قومی را بر این مبنا تعریف کنیم، طی بر اساس سهم جمعیتی تعریف می

ن مردم آذربایجان بر مناصب سیاسی و منابع اقتصادی، و ی گذشته در کشورمان با چیرگی نمایاسه چهار دهه

توان به ستم قومی حمل کرد. ی نمایان زبان و ادب و گفتمان عربی روبرو هستیم، هرچند این را نمیسیطره

چرا که ابراز خشونت نسبت به یک یا چند قوم خاص در آن غایب است. اما ستم قومی به معنای دقیق کلمه 

شود. یعنی طی قرن گذشته سرکوب زبان پارسی دری در عراق ی ایران زمین دیده میهدر بخشهای جدا شد

تواند به ستم قومی هواداران و بحرین و یمن از سویی و در قفقاز و آسیای میانه و ترکیه از سوی دیگر می

ک یا عرب زبان عربی و ترکی تعبیر شود. جالب آن که خودِ کارگزاران این ستم معموال به لحاظ قومی تر

 اند! نبوده

بخش )مانند زبان، قومیت، ملیت، تاریخ، و شبیه های هویتم: هرشکلی از به کار گرفتن کلیدواژهنه

ی اینها( که به شکلی نامعقول و نامستند بر تفاوت تاکید کند، شعاری ایدئولوژیک است که منافع خودخواهانه

برای این گفتمان  سه نشانه دهد.لوحیِ پراکنده کنندگانش را نشان میتولید کنندگانش و نادانی و ساده

توان برشمرد: نخست آن که مبتنی بر نادانی و جهل است. یعنی مفاهیمی نادقیق و ناروشن را ایدئولوژیک می

کند. دوم گیرد و سخت در برابر طلبِ استدالل و نیاز به مستندات مقاومت میترین شکل به کار میبه مبهم
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ت که بر مدیریت دشمنی و سیاست نفرت تکیه داشت. یعنی تاریخهایی ی همان گفتمان استعماریسآن که ادامه

آمیز و کند، و سوم این که تناقضتحریف شده را با قصد از میان بردن مهر و همدلی میان مردمان تبلیغ می

شمارد، به ستم کند و در ضمن قوم خویش را برتر مینامعقول است. یعنی برتری یک قوم را نکوهش می

اش از اعتراض به چیزی ساخته شده، که دقیقا کند و خود به شدت ستمگر است، و در کل شالودهاعتراض می

 همان، خودش است!  
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10/12/1393یکشنبه   

ترین و کنند، به پرستش زشتشکنی چیزهای معنادار و زیبا را نابود میی بتکسانی که به بهانه

 اند... معناترین بت مشغولبی

شرکت داشتند، این تصویر را به یاد دارند. « رسیتاریخ من پا»ی دوستان و دانشجویانی که در دوره

کردیم، عکس تندیسهایی را دیدیم که مهتران و نخبگان اشکانی ی هنر اشکانی بحث میای که دربارهدر جلسه

 کشف شده بودند. داد و در شهر الخضر )هَترا( را نشان می

ها را در توانید این مجسمهبه یاد دارید؟ به خاطر دارید که گفتم اگر به عراق بروید میآن تندیسها را 

ی موصل بود، یعنی همان جایی که اشموغهای داعش دو سه روز است به نابود ها ببینید؟ منظورم موزهموزه

این تندیسها دیگر  اند. خواستم خبر دهم کهی این شهر سرگرمکردن این آثار تاریخی و سوزاندن کتابخانه

 وجود ندارند. 

 توانید آنها را ببینید. دیگر نمی

 همین!  
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16/12/1393شنبه   

ی روز درختکاری را با دوستان و یاران و مهمانانی گرامی در ای که گذشت، برنامهبامداد جمعه

محمودآباد گذراندیم و درختان را در پایگاهی کاشتیم که انجمن یاریگران خورشید برای کمک به کودکان 

گروه در خورشید آغاز  برخوردار در آنجا تاسیس کرده است. سه سال پیش که کارِ اینهای کمکار و خانواده

بردیم در زمانی به این کوتاهی چنین یاران و همکاران اثرگذاری  پیدا کنیم و بتوانیم شماری شد، گمان نمی

هایشان را زیر پوشش بگیریم. ثبت رسمی و فعالیت مستقل انجمن یاریگران چنین زیاد از کودکان و خانواده

ژه قدردانِ همت بلند دوستان مهربانم خانم آزاده ساسانی و آقای گویم و به ویخورشید را به یاران تبریک می

 قاسم دریاباری هستم. 

 شان سالیانِ سال باشند و همچنان نیک باشند و بکوشند و همچنین نیک بکوشند. بدان امید که همه
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17/12/1393یکشنبه   

 دوستان و یاران

انتشار یافت. این کتاب «( تاریخ تمدن ایرانی»ی )جلد چهارم از مجموعه« تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»

آزماید و سیاست ایران زمین طی پنج قرن زمامداری پویایی قدرت و ساخت دولت را در دوران اشکانی می

ت همان روزی چاپ شد که کند. شوربختانه کتاب درسی تاریخ جهان بازنگری میاشکانیان را در زمینه

ترین شهرِ بازمانده از عصر اشکانی، اشموغان داعش با بیل و کلنگ و بولدوزر شروع کردند به تخریبِ مهم

 یعنی الخضر یا هَترا. 

 مان کتاب بر بیل غلبه کند!کنم، با این آرزو که روزی روزگاری در سرزمینتان میکتاب را پیشکش
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20/12/1393چهارشنبه   

 

 گرا هستم.کنم که ملیاعتراف میاعتراف هفتم: 

 

دوستی در یادداشتی موشکافانه به درستی نوشته بود که ایرانیان مردمی هستند که انگار مانند توریستی  

کنند. یعنی بیشترشان به چیزی در آب و خاک خودشان دلبستگی ندارند و به میدر کشور خودشان زندگی 

های بومیان فالن نگرند، درست همان طور که توریستی اروپایی به کلبهمیلی میهایشان با بیی داشتههمه

را « هستند ها فالن و بهمانهمه ایرانی»کند. شاید به این دلیل است که جمالتی شبیه این که جزیره نگاه می

گناه داریم که دارند شنویم. انگار اینجا هفتاد هشتاد میلیون ناظر معصومِ بیاین قدر فراوان از گوشه و کنار می

شان هم از مریخ زنند و همهاش غر میکنند و دربارهاش میکنند و تخطئهنگاه می« هاایرانی»ی به گناهان کبیره

اند. به خاطر ای ناخوشایند زمینگیر شدهکورهشان در دهبه خاطر خرابی سفینهاند و برای تعطیالت به اینجا آمده

دوستی و عالقه به میهن این قدر ناپذیرفتنی ی توریستی است که دم زدن از وطنهمین غر غرهای مریخیانه

 و حتا خطرناک شده است.

گرا تراف کنم که من ملیهای اخموی مریخی اعاما باید در پیشگاه این ملت بزرگوار و آن توریست 

ام. را موجوداتی این قدر بدوی و نادلچسب یافته« هاایرانی»ام، و نه دوست هستم. یعنی نه از مریخ آمدهو ایران

شود، و ماندن در اینجا هم انتخابی است ای مربوط نمیام در این کشور و این سرزمین هم به هیچ سانحهآمدن

رم و ها را هم خیلی دوست داام و خواهم ماند، و ایرانیی هستم، در ایران ماندهبالم. ایرانکه بسیار بدان می

تر یا ناخوشایندتر باشند. یعنی به نظرم نه در ی مردم دنیا پلیدتر، بدسرشتکنم نسبت به بقیههیچ هم فکر نمی
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افیا و تاریخ پرتاب ای ناگوار، که به خاطر بختِ بزرگ و درخشانی به این جغرای شوم یا فاجعهاثر سانحه

 ام.شده

ی فکر و ذکرم آن است که معناها و گرا هستم، به این معنی که بخش عمدهکنم که ملیاعتراف می

گرا هستم به این ترتیب که بخش ی تمدن ایرانی را بشناسم و آن را بازسازی کنم. ملیدستاوردهای حوزه

شان تمرکز یافته است. این مردم و بازسازی تمدنام در راستای بهبود وضع و حال ی تالش و کوششعمده

بخت ی تمدن ایرانی نیرومند و شادکام و نیکخواهم مردم وابسته به حوزهگرا هستم به این شکل که میملی

شان در تاریخ و جغرافیای امروز جهان باشند، از رنج و نادانی و بیماری رهایی یابند، و به جایگاه شایسته

 دست یابند.

های ارجمند خواهانم، و حتا ی هوموساپینسی این چیزهای خوب را برای همهی است که همهبدیه

اش را برای ها هم، و بعدش بخشهای تحقق یافتنینه فقط برای آنها، که برای مورچگان و زنبوران و موریانه

ایانم، و بعد برای مردم تر هم! اما این چیزهای خوب را ابتدا برای خودم و دوستان و آشنسایر جانوران ساده

خواهم. این روزها مد شده که داالی الماوار همه کس را و همه ایران زمین و بعد از آن برای باقی آدمها می

ی استرالیایی تاکید ها با محبت به اهالی فالن قبیلهارز بدانند و بر مساوی بودنِ محبت به همشهریچیز را هم

آور و تباران کاری شرموطنان و همتر دوست داشتنِ نزدیکان و ترجیحِ همکنند و اصرار داشته باشند که بیش

 غیراخالقی است. 

بینانه و از سوی دیگر ریاکارانه کنم و اصوال این ادعا را از سویی غیرواقعمن این طور فکر نمی

وطنانم و بعد دانم. خودم هم خیلی صریح و روشن ابتدا برای خوشبختی و شادمانی اطرافیانم و بعد هممی

کند چنین کوششی را کنم کسی که ادعا میفکر می کوشم. بین خودمان باشد،همسایگانم و بعد باقی مردم می

آورد، دروغ ی قوم و خویش و نزدیکانش و مردمانِ ناشناخته و دوردست به جا میبه طور متقارن درباره
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تباران وطنان و هموست داشتن دوستان خود و همورزد. جز با دوست داشتن خود و جز با دگوید و ریا میمی

 توان در فنِ دشوارِ دوست داشتنِ مفهوم انتزاعی انسان ورزیده شد. خود نمی

کنم یا چه بسا آن گرایی را درک نمیکنم به آن شکلی که بیشترِ مردم انتظار دارند، ملیاعتراف می

کنم ناسیونالیست نیستم، یعنی به این اعتراف می« کنم.اجرایش ن»ی معمول رود، طبق قاعدهطور که انتظار می

ای شود، هیچ دلبستگی یا عالقهمکتب سیاسی مدرن که از دل تمدن اروپایی برآمده و به همانجا هم مربوط می

دانم که بیرونی و فردوسی و ی حسی میندارم. شور و میل و تعلق خاطر خویش به تمدن ایرانی را دنباله

اند. اعتراف تازگی صورتبندی کردهسیز و روسو به اند، و نه آنچه که آبهرگان دیگر داشتهناصرخسرو و بز

بینم. هایش نمیکنم دلبستگی به فرهنگ و تمدن خویش را نافیِ خیره نگریستن به ضعفها و ایرادها و کاستیمی

کنم که اگر از بزرگداشت اف میکنم به اصالتی برای خاک و خون و نژاد و تباری باور ندارم، و اعتراعتراف می

گویم، منظورم آن محتوایی از قدرت و معنا و لذت و بقاست که در این سرزمین و به ایران و ایرانی سخن می

ی جهان افزوده شده است، نه آن بخشهایی که ناتندرست و ناخوشایند است و باید دست این مردم به خزانه

 پالوده و پیراسته گردد.

نم که از مدِ روزِ مخالفت با هویت ایرانی بیزارم. نه دایی جان ناپلئون هستم و نه به کاعتراف می  

ی های سیاسی نمایانی که برای تجزیهکنم که انکار و غفلت از برنامهتئوری توطئه باور دارم، اما اعتراف می

ی کوچک جهانی را هکدهکنم دایران و نابودی هویت ایرانی وجود دارد، به نظرم ابلهانه است. اعتراف می

گرایی را رسوبِ دارانه، و انترناسیونالیسم خیس خورده در قومی نواستعماریِ سرمایهی دستمالی شدهیک ایده

 دانم. ی سوسیالیستی میمندرسِ استعمارِ به کما رفته

تمدنها  ی زمین همسان نیستند، و مردمانی که به اینکنم به نظرم اصال تمدنهای روی کرهاعتراف می

کنم که برخی از تمدنها را کهنتر، ارز نیستند. اعتراف میقد و همشکل و هماند هم به هیچ عنوان هموابسته
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های ها و حوزهکنم که برخی از ملیتدانم، و اعتراف میتر، بارآورتر و ارزشمندتر از بقیه میتر، پیچیدهغنی

کنم که نه تنها به برابری در میان دانم. اعتراف میقت میرسان و موتمدنی را نوپا، مهاجم، غارتگر، آسیب

کنم که دانم. اعتراف میی برابری را عنصری اساطیری میتمدنها و ملل و فرهنگها باور ندارم، که اصوال ایده

 به هیچ شکلی از برابری قایل نیستم، مگر در دو جا که عبارتند از برابری حقوقی در برابر قانونی اجتماعی، و

شود، و تازه اینها هم به برابری برای دستیابی به فرصتهایی اقتصادی، در آنجا که به منابعی عمومی مربوط می

 کنند. ای را بازتولید میهای تازهخاطر نابرابری ذاتی همگان، در نهایت باز نابرابری

دانم، و خودباختگی و شعار سر ی خویشتن را سبکی سبُک میکنم که رسمِ مرسومِ تخطئهاعتراف می

ترازیِ فرهنگها و ملل و تمدنها )یا بدتر از آن، برتری ی همسانیِ همگان و ارزشهای جهانی و همدادن درباره

انم، و یا ردپای منافعی و سودی برای دسوادی میجانبه و مطلق دیگران بر ما( را یا ناشی از نادانی و بیهمه

دهم. اعتراف اش تشخیص میطلبِ نوزاد را در میانهفالن شرکت صادرات کوکاکوال یا بهمان دولتِ توسعه

تر کنند، و با سوادی اندکی خودشان و خودمان بدگویی میکنم تحمل کسانی که با سوادی اندک دربارهمی

 انگیز و ناخوشایند است. ستایند، برایم غمها میچیزهایی موهوم را در دیگری

کنم بینم. اعتراف میکنم تمدن ایرانی را دوست دارم و آن را پیچیده و بارور و شگفت میاعتراف می

که زبان پارسی در گوشم آهنگین و زیباست، زیباتر از زبانهای دیگری که بسیاری از آنها را نیز خوشاهنگ 

نهم  پسندم و ارج میرانی را میی تمدن ایکنم بخش بزرگی از معانی زاده شده در حوزهیابم. اعتراف میمی

ستایم دارم؛ در بسیاری از جاها بیش از آثار پرمعنای آفریده شده در تمدنهای دیگر، که آنها را نیز میو دوست 

ها و ها و بیماریکنم مردمِ ایران زمین را دوست دارم، با وجود لطمهشمارم. اعتراف میو بزرگ می

کنم اند. اعتراف میقرن جنگ و استعمار و بدبختی و پریشانی به ارث برده هایی که به خاطر دواخالقیبی

های کنم که تاریخ و پیشینه و اندوختهکوههای ایران زمین و دشتها و جنگلهایش را دوست دارم، و اعتراف می
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ستان، اعتراف ام. آری دوستایم و بدان دل بستهانگیز را میمادی و معنویِ انباشته شده در این سرزمین شگفت

 گرا باشد. گرا هستم، به آن شکلی که یک ایرانی باید ملیکنم ملیمی

 کنم ایرانی هستم، ایران را دوست دارم، و قصد دارم ایرانی باقی بمانم.اعتراف می
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23/12/1393شنبه   

 من، اخالق و هویت ایرانی نو

است. تنش، عبارت است از گسستی که در میان وضعیت موجود « من»ی ترین مسئله، مسئلهسهمگین

را نفس، « من»توانید شود. میمربوط می« من»ترین تنش، به و وضعیت مطلوب دهان باز کرده باشد، و بنیادی

سوژه یا هرچیز دیگر بنامید، در هر حال منظور آن هویت خوداندیشِ خودآگاهِ خودمختاری است  خویشتن،

گزیند و بر این مبنا آنچه که هست را که بر حضور خویش بر هستی آگاه است، کردارهای خویش را بر می

 کند. پیوسته بازآفرینی می

شود، و هم در دو پرسش محسوب می ترینترین تنش و کلیدیهم در ساحتی فلسفی زیربنایی« من»

سه قرن گذشته در علوم تجربی و انسانی در کانون توجه بوده است. نگاهِ علمی به من، که وضعیت موجود 

گیرد که دورنمایی از وضعیت مطلوبِ را ترسیم کند، همواره در کنار نگاهی اخالقی قرار میرا مشخص می

 کنند.پرسش می« ن چه باید باشدم»و دومی از « من چیست»کند. اولی از می

در جوامع پایدار و مستقر هنجارها و قواعدی نهادین برای پاسخگویی به این دو پرسش وجود دارد. 

هایی نظری کنند و دستگاهی من را گوشزد مینظامهایی اخالقی هستند که منِ آرمانی و صفتهای برگزیده

دهند. در چنین جوامعی و ساز و کارهایش به دست میوجود دارند که مدلی عقالنی و فنی از مفهوم من 

های روشنفکرانه و در میان نخبگان به شکلی پرسش از من امری است بغرنج و دیریاب که تنها در حلقه

ی سرمشقِ غالبِ امروزین از من نیز ماجرا به همین شکل است. منِ غالب و شود. دربارهانتزاعی مطرح می

ی چارچوب نظری مدرنیته و تکیه بر شکلی عرفی شده از اخالق ی، با پشتوانهمسلطِ کنونی در سطح جهان
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دهد. پاسخی که معموال در مبانی مورد نقد و واسازی و ارزیابی قرار مسیحی به این دو پرسش پاسخ می

 گیرد.نمی

است. ما  ایم، ماجرا متفاوتبرای ما ایرانیان که دو قرن گذشته را در بطن آشوبی افزاینده سپری کرده

ی من پدید آورده است. ها را دربارهوارث تمدنی بسیار دیرپا و دیرینه هستیم که انباشتی خیره کننده از نظریه

ها و راهبردهای اخالقی را ی فرهنگی هستیم که طیفی گسترده و رنگارنگ از نظریهبه همین ترتیب ما ادامه

قالب ادیان جهانگیر امروزین به سراسر گیتی صادر کرده  برای من پیشنهاد کرده است و بسیاری از آنها را در

های گذشته دامنگیر تمدن ایرانی بوده، مجال فاصله گرفته از است. آشوبی که در قرون گذشته و به ویژه دهه

این هنجارها و پرسش مجدد از آنها را فراهم آورده است. به همین ترتیب ما این بخت را داریم که همزمان 

ای هم داشته باشیم. یعنی در مان، در عینِ تماس با مدرنیته از آن فاصلهپیوست با سنت تاریخیبا گسست و 

ی پرسش از من بنا به بختی تاریخی و تقدیری جغرافیایی برایمان این برزخِ رها، امکان طرح آزادانه و نقادانه

 فراهم آمده است.

گردد. ام به همین پرسش از من باز میداده ای که من طی بیست سال گذشته انجامی کار پژوهشیبدنه

ی من منتهی شده، که به خاطر اهمیت و مرکزیت ی سیستمی دربارهی پژوهشی به تدوین یک نظریهاین برنامه

شناسانه است که از جامعه-شود. این دیدگاهی روانمفهوم زمان در آن، به اسم دیدگاه زروان شناخته می

ای چیستی و کیستی من را در پیوند با نهادهای رشتهمده و به شکلی میانسرمشق سیستمهای پیچیده برآ

کند. به این ترتیب پیشنهاد من ی رمزگان فرهنگش صورتبندی میاش، و با شبکهاجتماعش، با کالبد زیستی

دیدگاهی است که در چهار سطحِ زیستی، روانی، فرهنگی و اجتماعی تصویری درهم تنیده از من به دست 

هد. در هر سطح یک سیستم پایه )تنِ زنده، نظام شخصیتی، نهاد اجتماعی و منشِ فرهنگی( وجود دارد دمی
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ی فراز و کند. این چهار الیه را با سرواژهکه بر مبنای یک متغیر مرکزی )بقا، لذت، قدرت و معنا( رفتار می

 دهم.ه قرار میی قلبم مورد اشارآن چهار غایتِ درونی سیستمهای تکاملی را با سرواژه

ی تمدن ایرانی ی این پژوهش، به پرسیدن از غایتِ من، یعنی تصویر انسان آرمانی در حوزهادامه

ی تمدنی زاده کشیده شد. تصویر موجود و مطلوب همواره در دل یک نظام اجتماعی و در بستر یک حوزه

زمینه همواره بارور و زایا بوده و امروز ی تمدن ایرانی در این یابند. حوزهبالند و فرگشت میشوند و میمی

نیز شاید چنین باشد. به این شکل پرسش از چیستی من و غایت من به سه شاخه از پژوهشهای تاریخی، 

کند. مان بازخوانی میی وضع موجود و مطلوب من را در تمدنشناختی و فلسفی دامن زده که تبارنامهاسطوره

گنجد. شکلِ نم با شما شریکش شوم در یک عنوان، یک محور و سی صفت میتواای که میبر این مبنا یافته

ی پارسا شد و در قالب واژهخوانده می« پارسی»آرمانی از من، که برای نخستین بار در دوران هخامنشی 

ی عنوان وضعیت آرمانی و غایی در تمدن ماست. این تصویر آرمان« منِ پارسی»برایمان به یادگار مانده، و این 

ها و روایتهای گوناگون و رنگارنگش در یک مفهوم مرکزی که مهر و عشق باشد، و سی صفتِ در نسخه

دهد. یعنی محور اخالق در تمدن ایرانی مهر است، که سی دستی و روشن و مشخص اشتراکی را نشان میدم

هد. به این ترتیب موقعیت داندوزی، درستکاری، مهربانی و...( را به دست میویژگی )مانند راستگویی، دانش

آورد که به شکلی ی معناهای انباشته شده در تمدن ایرانی این بخت را فراهم میتاریخی ما ایرانیان و خزانه

ای به تنشِ من بیندیشیم، آنچه را که هست را سرسختانه و جسورانه نقد کنیم، و آنچه را که ژرف و ریشه

 م.باید باشد را دلیرانه و پیگیر بیافرینی
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23/12/1393شنبه   

 در نکوهش تبعید

پیش درآمد: دوستی گرامی از شاگردان سالهای دوردست گذشته که حاال دیرزمانی است در فرنگستان 

تر بدهم و آن را با دوستان عمومیرحل اقامت افکنده، پرسشی کرده بود که سزاوار دیدم پاسخش را کمی 

کنم به دوست خوبم س.م که جسورانه پرسید و دیگر هم در میان بگذارم. بنابراین این نوشتار را پیشکش می

 پیگیرانه پاسخ خواست:

 

 س. م جان!

اش به ی مرکزیام. چیزهای دیگری هم پرسیده بودی، اما هستهپرسیده بودی که چرا در ایران مانده

مملکتی »روم و در ی کوچک نمیکنم و به جایی دیگر از این سیارههمین بود، که چرا کوچ نمیگمانم 

گرفته بودی که در کنم. از سفرهایم نوشته بودی و نتیجهسکونت نمی« قدرم را بیشتر بدانند»که « ترپیشرفته

نتیجه گرفته بودی که روم، و نشین و مهاجر هستم و برای همین مدام به سفر میسرشت خویش آدمی کوچ

ام در ام. نوشته بودی که این ماندن«خاک ایران چسبیده»کنم و بیهوده به دارم با طبیعت خودم مخالفت می

آن جایگاهی « ی دنیاجاهای پیشرفته»شوم و به خاطر دور ماندن از « به زبان فارسی معتاد»ایران باعث شده 

انم از سر لطف در ارزیابی توانمندی و استعدادم اغراق کرده که باید را در دنیای علم به دست نیاورم. گم

ات گنجانده بودی تا به غیرتم بر بخورد و فوری هایی برخورنده را در نامهبودی، و شاید از سر مهر جمله

 ای درنگ کنیم.چمدانهایم را ببندم. سپاس فراوان بابت مهر و لطفت، اما بگذار پیش از بستن چمدانها لحظه
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ها برای این شود آدمها به خاک کشورشان بچسبند. بعضیبگذار ببینم چه چیزی باعث مینخست 

ی اند و ترک عادت مایهاند و عادت کردهشان خو گرفتهدهند که به محیطشان را تغییر نمیمحل اقامت

شان است سختشان اینجا هستند و هایی خانوادگی دارند و قوم و قبیلهدیگر دلبستگی شان است. برخیمرض

دارند، « هاخارجی»ای که با که ترکشان کنند. گروهی دیگر به خاطر تفاوتهای ریختی و فرهنگی و اعتقادی

روند، به خاطر این که بینند و نمیی روشنی نمیهادر رفتن آیندهشان راحت و آسوده نیستند. بعضیدر میان

 د فرنگستان بخورد را در اختیار ندارند. بر زبان خارجی تسلط ندارند یا فن و مهارتی که به در

آید. من به هیچ جا به معنی ی من راست در نمیراستش را بخواهی هیچ یک از این موارد درباره

بخش انگیز و لذتگیرم و گشت و گذار و رفتن از جایی به جایی همیشه برایم هیجاندقیق کلمه خو نمی

اند مان شروع کردهی ناصری خویشان و فامیلارم، چون از اواخر دورهای هم در ایران ندبوده است. قوم و قبیله

نویسم شمار کل خویشاوندانم در ایران کمتر از شمار انگشتان دو به مهاجرت و حاال که این کلمات را می

بینم! در بسیاری از کشورهایی که مثالشان را دست است و آنها را هم گاهی گداری چند سال یک بار می

 ی شمار خویشاوندانم بیش از داخل ایران است. زنمی

دهم. یعنی پایبند بازی نیستم و در کل خلوت را به جلوت ترجیح میخیلی هم آدم اجتماعی و رفیق

یابم، که دوستش هم دارم. به شرایط دید و بازدید و همنشینی با آشنایان نیستم و تنهایی را نه تنها دشوار نمی

ام که دل کندن از آن برایم دشوار باشد. شغلی ام و چیزی آسان و آسوده در آن نیافتهمان هم خو نگرفتهجامعه

نان و آبدار یا آب و ملکی چاق و چله هم ندارم که مرا به حضور در جغرافیای خاصی محدود کند. احتماال 

با همان « خارج» کنم و با اهلفرنگی بلغور می ای هم السنهسوادی هم دارم و چند کلمهدانی که کورهمی

شوم و در ارتباط برقرار کردن با دیگران یا کار کردن در محیطهای بیرون از میهنان دوست میسرعت هم

ی اینها این نکته را هم اضافه کن که در تعداد چشمگیری از کشورها کشورمان هم هیچ مشکلی ندارم. به همه
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ه خصوص دوستان و آشنایانی همراه و موافق و که دلخواه مهاجران است، خویشاوندانی دوست داشتنی و ب

فرستند، که ی جالب هم برای مهاجرت برایم میاعتماد دارم که سالی یکی دو پیشنهادِ وسوسه کنندهقابل

 ای از آن بود.ی خودت نمونهپیشنهاد سخاوتمندانه

رسد من یک مرضی دارم که هنوز در این گرماگرم فرار مغزها و گریز با این حرفها به نظرم می 

 ام. یعنی گویا از فرار نخبگان گذشته و به قرار پخمگان دچار آمده باشم! ها در کشور باقی ماندهمخچه

ایم خیلی آسان است. کنم. این درست است که رفتن و ماندن در جایی دیگر براما راستش این طور فکر نمی

اما باید نخست ببینم این کار چه دلیل یا ضرورتی دارد؟ یعنی چرا باید خانه و زندگی و دوستان و کشورم را 

ی رها کنم و بروم در جای دیگری زندگی کنم؟ شاید گوشزد کردنِ این حقیقت سودمند باشد که در همه

ن وضعیتی که جوانان وطن با رضای خاطر و تالش و کشورهای دنیا )و تا همین چند وقت پیش در ایران( ای

نامیدند و مجازاتی بوده است یک درجه خفیفتر از اعدام و زندان. این که می« تبعید»گزینند را کوشش بر می

ده درصد از جمعیت یک کشور با پای خودشان به تبعید بروند البته بسیار عجیب و شگفت است، اما ماهیت 

 دهد، و متاسفانه پیامدش بر تبعیدیان را نیز!تبعید را تغییر نمی

اش را ام صادق نیست. بگذار دلیل اصلیام، اینهایی که گفتیم، دربارهپرسیده بودی چرا در ایران مانده

 برایت بگویم:

نخستین و مهمترین دلیل این که زیستن در ایران برایم معنادارتر از زیستن در سایر جاهاست. ایران 

های خاطرم تا حدود زیادی به کنم و دغدغهزمین را دوست دارم و مردم ایران زمین را نیز، و کارهایی که می

گیرم و مدام ی جاها چیز یاد میبقیه شود. در اینجا با سرعتی و بازدهی بیشتر ازی تمدنی مربوط میاین حوزه

شوم. بسیار بیش از آنچه که در دفتر کاری شیک در دانشگاهی با پرسشها و چالشهایی جدی و عمیق روبرو می

شود داشت. کردارهایم هم در این سرزمین بیش از آنچه که معتبر در کشوری آرام و ثروتمند انتظارش را می
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انم انجام دهم برایم معنادار است و زندگیِ بی آرمان و بی معنا به نظرم به توبرای مردم کشورهای دیگر می

 ارزد!زحمتش نمی

ی جاهای دنیا بیشتر دوم این که همچنان تراکم دوستانم در ایران و تهران به شکل چشمگیری از بقیه

اما همین اندک برایم  ام.شان بودهگذرانم، شرمندهاست. همیشه به خاطر اندک بودن وقتی که با دوستانم می

برایم متغیری چشمگیر و مهم است و هرچند در هر سفری « با هم بودن»بخش است. بسیار معنادار و لذت

ی ام، اما همچنان زیستن در شبکهشمار زیادی دوست خوب و ماندگار از ملتها و اقوام گوناگون پیدا کرده

گذرد و ایران در کل جایی است با دوستان خوش می دهم. زندگیام را ترجیح میی دوستان ایرانیگسترده

 گذرد!که با وجود تمام تالشهای اجانب، به آدم خوش می

دهم )چه فعالیتهای اجتماعی و چه کارهای پژوهشی و سوم این که خودِ کارهایی که انجام می

ا کشوری یا نهادی از کنم که دولتی یام( به خودیِ خود برایم ارضا کننده است. نیازی احساس نمیآموزشی

ام به ای و تشویقی هم که تا به حال از نهادهای رسمی گرفتهمن تقدیر کند یا قدرم را بداند. مدرکی و جایزه

ام را تغییر نداده است. از آن طرف شاید بشود گفت کار کردن در شرایط نظرم اهمیتی ندارند و چندان زندگی

گرایانه یا تعصبهای عقیدتی آدم با گرایشهای قومکه چند نفری خردهپرهیجان کنونی را دوست دارم. یعنی این 

شان مدام چوب الی چرخ آدم بگذارند و نهادهایی باشند که کارشان جلوگیری یا حتا مرضهای روانی خاص

 کند. اگر اوضاعهای گروهی سودمند باشد، به نظرم جذابیت کار را زیاد میها و فعالیتاز چاپ کتابها و مقاله

 دهم!ام را هم از دست میرود و مهارتهای رزمیام سر میزیادی آرام و مساعد باشد حوصله

است. هیچ جای  ی زیستن در ایران به نظرم منحصر به فرد و آموزنده و ویژهچهارم این که تجربه 

توان کنار ا نمیدنیا چنین تنوعی از رفتارها و شخصیتها و چنین پویایی عجیبی از بهترین و بدترین چیزها ر

ها و بیماریها در کنار زیباترین نمودهای جوانمردی و اخالق ی پلیدترین تباهیهم دید. همنشینی خیره کننده
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شناس و هم منشی در اینجاست که شکلی چنین شگفت به خود گرفته است. هم در مقام جامعهو بزرگ

 توانم تصور کنم.ان زمین نمیای بهتر از زیستن در ایری میدانیجانورشناسی، هیچ تجربه

«. کارهای جدی را باید به زبان انگلیسی نوشت»کنم پنجم این که بر خالف تصور تو فکر نمی 

ی ادبی دارد و بزرگترین مجموعه از غولهای فرهنگی کنم زبانی که هزار و صد سال پیشینهبرعکس، فکر می

د میلیون سخنگو دارد، بهترین زمینه برای تولید و اند و امروز هم باالی صطی یازده قرن بدان سخن گفته

ی مردم جهان این حرفها برایشان جالب بود، البد به شود. اگر بقیههای نو محسوب میصورتبندی اندیشه

ی جریانی باشم که فردوسی و اش را خواهند خواند. برایم افتخار بسیار بزرگی است که دنبالهشکلی ترجمه

و سعدی و حافظ و سهروردی و موالنا و بیدل اعضایی از آن هستند. افتخاری بس  سینا و ناصرخسروابن

 ی شکسپیر و دانته و سنت آگوستین بدانم.بزرگتر از آن که خود را ادامه

اندازهای طبیعی ایران، ادبیات ام را هم اضافه کن. من غذاهای ایرانی، چشمی شخصیبه اینها سلیقه

یاپی آفریده شده به دست ایرانیان )از جنبشهای سیاسی گرفته تا جریانهای های پو شعر پارسی و شگفتی

کنی!( را ایست که گمان میهای ایرانیان )بعله، به طور خاص منظورم همان ردهفرهنگی(، و همچنین زیبایی

دوست دارم. به همان شدت و اشتیاقی که کوچگردی و گردش و سیاحت را دوست دارم، استقرار و آرامش 

ها و آشوبهایی ها و بیماریپسندم. گیریم که این جای دلپذیر به آلودگیایستادن در جایی دلپذیر را هم میو 

ام را رها کنم. قصد دارم بمانم و کاری ها قصد ندارم خانه و سرزمیننیز مبتال شده باشد. به خاطر این آلودگی

 !ام بردارندها دست از سر خانه و سرزمینکنم که آن آلودگی

ام. اما اند، اینجا نماندهکوتاه سخن این که به این خاطر که هزاران سال است نیاکانم در این سرزمین زیسته

 آید. ی من هم راست از آب در میشان برای ماندن دربارهبودند، و دالیل فهمم که چرا ماندهمی
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27/12/1393چهارشنبه   

 ی زمین!ی شهروندان کرهو بقیهدرخواستی شخصی و خصوصی از دوستانم و یارانم 

 نخست آن که نوروزتان شاد باد و سالِ پیشارویتان همایون و فرخنده

ام در خدمتتان نخواهم بود. پس از این نشینی و خلوت کردنِ ساالنهای را به خاطر چلهدیگر آن که چند هفته

مانید بیشترین بهره را ببرید. در برابر این موهبت هایم آسوده میروزگار خجسته اما زودگذر که از دست نوشته

تان خواهم شد و حتا یک وقت وامدار و مدیوندرخواستی دارم که اگر در تعطیالت عید برایم انجامش دهید 

 دیدید برایتان جبرانش هم کردم )ولی به دلتان صابون نزنید!(. 

شود که بازتاب فرشگرد و نوسازی هستی است، که همیشه با بازآفرینی این درخواست به نوروز مربوط می

)یعنی تصویری که از من در ذهن  تان از منشود. پس درخواستی که دارم آن است که انگارهآغاز می« من»

بوک برایم بنویسید و یا به نشانی دارید( را در قالب پیامی خصوصی در فیس

sherwinvakili@yahoo.com  فرشگردسازی و نو ساختن هستی درست و با عقل ارسالش کنید تا روند

 دهم اگر این کار را بکنید در سال پیش رو به کل رستگار شوید! جمعی انجام پذیرد. قول می

 ی این کار:و اما چند گوشزد و نکته درباره

طرفانه دهم که هرچه بنویسید را بینخست: به هیچ عنوان هیچ چیز را سانسور نکنید. پیشاپیش قول می

توانند گواهی کنند که نه از شناسند میبخوانم و کامال محرمانه بین خودمان بماند. آنان که مرا از نزدیک می

اش قضاوت ی گویندهاش دربارهشتنشوم و نه بر مبنای درست یا نادرست پنداها ناراحت میتندی انگاره

تان به هر سخنی که ختم شود، تنها مهر مرا نسبت به شما کنم. تردید نداشته باشید که راستگویی و صداقتمی

mailto:sherwinvakili@yahoo.com
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پروا باشید و هیچ خط قرمزی را رعایت نکنید. آنچه را که افزون خواهد کرد. پس لطفا رک و صریح و بی

 مام بنویسید.ام در ذهن دارید کامل و تدرباره

دانید، و این هم مهم نیست که چند وقت مهم نیست چقدر خود را به من دور یا نزدیک میدوم: 

من است و برایم غنیمت « حضور»ایم. تصویری که در ذهن دارید یکی از نمودهای است همدیگر را ندیده

ارهایم به بار آمده باشد. خودتان را اش بدانم. حتا ممکن است این انگاره تنها با خواندن نوشتاست که درباره

 از این درخواست معاف ندانید و شانه خالی نکنید.

تان به جا ام، یا تاثیری ناخوشایند بر زندگیتان شدهی رنجشام که مایهسوم: اگر جایی کاری کرده

ای نکرده زبانم ام رک و راحت و روشن بگویید، احیانا یک وقت دیدید جبرانش کردم. )اگر احیانا خدگذاشته

 تان شده و تاثیری خوب گذاشته بودم، آن را هم بنویسید!(ی شادمانیالل مایه

ی مسیر حرکتم و الگوی تغییر چهارم: اگر برای مدتی طوالنی از اوضاعم خبر دارید، نظرتان را درباره

 ام بنویسید. )لطفا از آوردن کلمات رکیک خودداری کنید!(کردن

کردید ها را انتخاب میتید سه تا از صفتهای مرا به دلخواه خود تغییر دهید، کدامتوانسپنجم: اگر می

ی ناخوشنودی دادید؟ دلیلش را هم اگر خواستید بگویید، به خصوص اگر چیزی مایهو به چه چیز تغییرش می

ی )فقط درباره تان بود صریح بگویید. حاال بیشتر از سه تا هم شد عیبی ندارد، مهمان من باشید.و ناراحتی

 ی ناموسی است!(فرفری بودن موهایم چیزی نگویید، این یکی مسئله

توانم برایتان انجام دهم چیست؟ کدام کار یا رفتار یا تاثیر ششم: مهمترین کاری که به نظرتان من می

باشید انجامش  کند؟ )از حاال بگویم، انتظار نداشتهو نیرومند می من است که شما را بیشتر از هرچیز شادمان

 بدهم ها!(
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شود؟ مهمترین هفتم: مهمترین تصویری که از من در ذهن دارید به چه زمان و موقعیتی مربوط می

ام چه ام به نظرتان چیست؟ مهمترین کاری که در مورد شما انجام دادهکاری که من تا حاال در کل عمرم کرده

 بوده و تاثیرش )خوب یا بد( چه بوده؟

 چه خبر؟...هشتم: دیگه 
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1۵/1/1394شنبه   

 فراخوانی برای همکاری و همیاری

 دوستان و یاران

اندیش و کوششی زروانی و یارانی نیکی خورشیدی هست و انجمن چنان که خبر دارید، موسسه

های جاری را گسترش دهیم یا جمعی با قصدِ بهسازی فرهنگ. در سال پیش رو سرِ آن داریم تا برنامه

تان نیازمندیم. دستگاهی نظری داریم و راهبردهایی طرحهایی نو را آغاز کنیم. از این رو به یاری و همکاری

های دلخواه خویش را در آن تعریف کنید. اگر عالقه و میلی به اریتوانید خویشکروشن و فضاهایی که می

تان را در پیامی خصوصی ی مورد عالقهها و پیوستن به ما دارید، تخصص و گرایش و حوزهمشارکت در برنامه

 تان بدهم. شاید که کوششهایمان با هم درآمیزدبرایم بفرستید تا پیشنهادهایی دقیقتر برای تعریف خویشکاری

تان چه بوده، ی تجربیای تخصص دارید یا پیشینهمان به همیاری برکشیده شود. این که در چه رشتهو یاری

 یا حتا این که در درون یا خارج از ایران سکونت دارید زیاد مهم نیست. برای هر دستی کاری هست.

 ی کارهایمان گوشزد کنم:چند نکته را هم درباره

ی ایرانی. همکارانی هستیم وطلبانه است و متمرکز بر فرهنگ و جامعهی کارهایمان دانخست، همه

 آفرینیم، نه کارمندانی که در استخدام جایی شغلی داشته باشیم.  که با هم طی فرآیندی معنا می

کنیم و به دنبال رویکردها و راهبردهایی خالقانه برای مدار برخورد میهایمان مسئلهدوم، در برنامه

ها ای و چارچوبی سیستمی باور داریم و از این رو از درآمیختن اندیشهرشتهم. به رویکردی میانمسائل هستی

توانید کنیم. بسته به وقت و عالقه و میل و تخصصی که برای همکاری دارید، میها استقبال میآوریو فن
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یک کتاب گرفته تا ترجمه  مسائل یا پرسشهای راهبردی کالن درگیر شوید. از جا به جا کردنطیفی از خرده

 یا چاپ یک کتاب.

ی مسائل برایمان مهم است. تنها قولی و حل خالقانهسومین نکته آن که انضباط شخصی و خوش

یک معیار در نهایت اهمیت دارد و آن هم این که کاری درست به شکلی درست به انجام برسد. وقت و 

متر( تکان کردن نداریم، آن چه که هستی را )ولو یک میلیحوصله و فضایی برای شعار دادن و نمایش بازی 

 «...صد گفته چون نیم کردار نیست»بدهد برایمان محک است و دو 

مان آن است که و اما چهارم: معیارهایی برای کنشها و کنشگران داریم: شرط انجام کارها در جمع

هگذارش به شکلی عینی افزون شود. شرط توانمندی و شادکامی و تندرستی و معنای خودمان و دیگران از ر

پیوستن به یارانی که درگیر این کارها هستند آن است که پیمانی اخالقی با هم داشته باشیم، دست کم بر 

 مندی از هنر و احترام به جانداران(برنده بازی کردن، بهره-اندوزی، برندهمحور پنج کوشش )راستگویی، دانش

 یایید که جایتان خالی است...هر کجا هستید، اگر هستید، ب
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19/1/1394چهارشنبه   

 

 اند!هفت دلیل در منع اخالقی قتل عمد سوسک توسط کسانی که با اعدام مخالف

 

ها هم هستند که با آنهایی که اند. بعضیاند و برخی مخالفدانید که برخی با مجازات اعدام موافقمی

با اعدام مخالفند، مخالفند. من از این گروه اخیرم. یعنی موافقم با آنهایی که مخالفند با آنهایی که با اعدام 

انجام داد که جان انسانی دیگر را گرفت یا در مخالفند! به عبارت دیگر معتقدم اگر انسانی جنایتی را به عمد 

این حد به بشریت صدمه وارد کرد )منظورم را گرفتید دیگه؟( اعدامش هم از نظر حقوقی مجاز است و هم 

 از نظر اخالقی درست. 

کنند که انگار هواداران مجازات اعدام دارند بر کشتار زنان گاهی ملت طوری این موضع را فهم می

کنند. معلوم است که قضیه گذارند یا از اعدام اشتباهیِ آدمهای خوب پشتیبانی میگناه صحه میو کودکان بی

این شکلی نیست. البته که در برخی از کشورها روشنفکران و دانشمندان و آدمهای خوب و با حال را اعدام 

ه که منظورم شوروی سابق و اند، و دو صد البتکنند/ کردهاند، و صد البته که بسیار غلط میکنند/ کردهمی

 پوت است و ال غیر! اسپانیای عصر فردیناند و کامبوج دوران پول

سازمان یافته، سرکوبِ سیاسی، و این جور چیزها پهلو  هایی هستند که به جنایتاما اینها مقوله

ی آزاد و عهی حقوقی ندارند. مسئله اینجاست که در یک جامزنند و ربطی به اعدام در مقام یک رویهمی

شود در مقام انتقام/ پیشگیری/ قصاص/ ... کشت یا ای را عمدا به قتل رسانده را میقانونمند، کسی که عده

های ها و آدمکششود کشت، و باید کشت. در مورد جنایتکارانی مثل داعشینه؟ من معتقدم که بله، می
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ی اقدام در جهت ضیلت اخالقی است از ردهشان اصوال یک فای و این جور کسان که به نظرم کشتنزنجیره

 انقراض ویروس آبله!

برای این سخن برهانی قاطع دارم. آن هم این که مخالفان اعدام به لحاظ اخالقی نباید به خودشان 

کشی پاف، سم و...( بکشند. از آنجا که سوسکاجازه بدهند جانوری مثل سوسک را به هر شکلی )دمپایی، پیف

شود مخالفت با مجازات اعدام هم صادقانه نیست! من تکلیف مومی است، پس معلوم میرفتاری عام و ع

کشم و این در راستای پذیرش مان سوسک ببینم آن را میام، یعنی اگر در آشپزخانهخودم را روشن کرده

 سوسک...مجازات اعدام قرار دارد. بقیه هم باید بین یکی از دو تا دست به انتخاب بزنند، یا اعدام، یا 

بله، متوجهم که قضیه کمی پیچیده شد. اما بگذارید بگویم چرا مخالفان اعدام، حقِ کشتن سوسک را 

ندارند. نخست این نکته را بگویم که سوسکها و آدمها از نظر تکاملی تفاوت چندانی ندارند. هردو در انتهای 

ورانِ دارای دستگاه عصبی توسعه یافته هایی از جانیک خط تکاملی درازمدت و پیچیده قرار دارند و نمونه

ی مغز سوسکها و پیچیدگی رفتارشان را باید با بندپایان دیگر مقایسه کرد، و در هستند. طبیعی است که اندازه

داران دیگر اشغال کرده است. یعنی تقریبا گیرند که انسان البالی مهرهاین حالت تقریبا همان جایی قرار می

تانداران، حجم مغزشان نسبت به بدنشان از باقی حشرات بیشتر است. سوسکها هم مثل ی آدم در پسرتبههم

کنند، در برابر انسانها حس و ادراک لذت و رنج و مغز و پردازش عصبی دارند، رفتارهایشان را انتخاب می

یانت از دهند. در صنیروهای خطرناک و مرگبار )به ویژه دمپایی( به سرعت و هوشمندانه واکنش نشان می

دانند. ای به خوبی میهای حرفهکشی سوسکشان به بقا هم که تردیدی نیست و این را همهشان و میلنفس

آورم که اگر کشتن سوسکها روا باشد، اعدام هم قاعدتا روا خواهد بود، و برعکس، یعنی حاال هفت دلیل می

 سازد. م مجاز میروا پنداشتن قتل فجیع سوسکها خود به خود مجازات اعدام را ه
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گناهی که سنگدالنه با ضربت زنند. سوسک بیها آسیب معناداری به انسانها نمیدلیل نخست: سوسک

ای برای بقای آدمیان ندارد و حتا تاثیرش در کاستن شود به طور مستقیم هیچ خطر جدیدمپایی له و لورده می

با آدمی مقایسه کنید که با برنامه و به عمد آدمی  از قدرت و لذت و معنا هم بسیار بسیار اندک است. این را

تواند سوسک بدبخت را بیگناه را به قتل رسانده است. کسی که با کشتن آن آدم مخالف است چطور می

 بکشد؟

دلیل دوم: سوسکها نه تنها خطر چندانی برای بشریت ندارند، که اصوال از وجود آدمها آگاه هم 

هایش را )که شود تا شکم خود و بچهش معاش وارد بشقاب غذای شما مینیستند. یعنی سوسکی که در تال

ای در شکمش قرار دارد( سیر کند، از این که غول مهیبی به اسم انسان هست و این بشقاب به او در کیسه

دهد، درازی به اموال خصوصی دیگران انجام میتعلق دارد ناآگاه است. یعنی اگر هم کاری از جنس دست

ی مردم شود. چرا کشتن او رواست در حالی که دزدی که شبانه وارد خانهغیرعمد محسوب می کردارش

تر کشد، باید از طناب دار مصون باشد؟ )وانگهی مردن با طناب دار که خیلی راحتشود و صاحبخانه را میمی

 از له شدن با دمپایی یا ترکیدن شکم در اصر خوردن زهر است...(

اند. اتهامشان به دلیل سوم: هیچگاه سوسکها پیش از به قتل رسیدن در دادگاهی صالحه محاکمه نشده

ای ی قاتلی زنجیرهآنها تفهیم نشده و دفاعشان شنیده نشده است. یعنی در شرایطی که زندگی را حتا درباره

و توجیهی که برای رفتارش  و نیت مقدس بدانیم، کشتن یک سوسک با این شرایط و بدون آگاهی از انگیزه

 کند. دارد، به کلی نادرست جلوه می

ی کشندگان سوسک ی انگیزهشود، بلکه دربارهی سوسکها محدود نمیدلیل چهارم: ابهام به انگیزه

ها توان این بحث را تعمیم داد. کشتن سوسکها یا به خاطر تجاوز به حریم خصوصی و ورود به خانههم می

شخصی است )که با توجه به غفلت وی از وجود شما و غیرعمد بودنِ این کار، مجازات  و سرقت از اموال
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پذیرد که آشکارا نژادپرستانه اش انجام مینامتناسبی است(، و یا این که صرفا به خاطر سرشت سوسک بودن

 آمیز است. و تبعیض

توجیهی کافی برای بخشیدن دلیل پنجم: بسیاری از مخالفان با مجازات اعدام معتقدند جبرگرایی 

جنایتهای جانیان است. از دید ایشان تجربیات دشوار دوران کودکی باعث شده جنایتکاران به شکلی اجبارآمیز 

به ارتکاب جرم سوق پیدا کنند. ایشان به این ترتیب بیمارانی هستند که باید درمان شوند، نه کنشگرانی فعال 

شود که زندگی )یا داشت تقویت میین دیدگاه جبرگرایانه با این پیشکه جرم خود را انتخاب کرده باشند. ا

لذت یا هرچیز دیگری( مقدس است و اعدام به خاطر از بین بردن این چیز مقدس نکوهیده است. باید به 

کند. ی سوسکها هم صدق میاطالع این دوستان رساند که تمام بحثهای یاد شده با شدتی خیلی بیشتر درباره

ی سوسک که بسیار مالیم است و در حد استقرار در ملک غیر و دله دزدی است، کامال با مجرمانهرفتار 

شود و احتماال ماهیتی اختیاری ندارد. تمام عناصر مقدس در قاتلِ محکوم به اعدام های ژنتیکی تعیین میبرنامه

ارد. پس کشتن او باید با )زندگی، پیچیدگی، توانایی لذت بردن از زندگی، و...( هم در سوسک حضور د

 شدتی بیشتر منع شود.

کنم که با چشم خودم ببینم که این که از این به بعد فقط موقعی ادعای مخالفان با اعدام را باور می خالصه

 رود!شان باال میسوسک از در و دیوار آشپزخانه
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 ی سوسکیه!ی هفت قضیهدر حاشیه

 

که « دلیل در منع اخالقی کشتن سوسک توسط مخالفان اعدام هفت»امروز یادداشتی گذاشتم به اسم 

با اظهار نظرهای ارزشمند ملت غیور و شهیدپرور روبرو شد. آمدم چیزکی در پاسخ تک تک یاران گرامی 

اید نویسم. پس اگر آن یکی را نخواندهاش میکشد. بنابراین این یادداشت را در ادامهبنویسم، دیدم به درازا می

 خوانیدش تا از بحث سر در بیاورید.بروید ب

تبرئه »ام این بود که اگر منع مجازات اعدام بر دالیلی مانند حرف اصلی« هفت دلیل»ی کوتاه در نوشته

مقدس بودن زندگی »، «آمیزتشکیک در عمدی بودن کردارهای خشونت»، «به خاطر جبری بودن کردار مجرمانه

استوار شده باشد، « از نفستقدیس حق صیانت »و « ناپذیراحتمال ارتکاب اشتباهی برگشت»و « و حق حیات

شان سوسکها گیرد و بنابراین مخالفان اعدام نباید در خانهسوسکهای خانگی را هم با شدتی بیشتر در بر می

 را با دمپایی یا سم بکشند. 

از اظهار نظرهای دوستان آشکار بود که اکثر ملت با این حرفها مخالف هستند. دوستان عزیزی که با 

شان محترم است، به باشند و تفاوت دیدگاه شان را داشتهامال حق دارند نظر شخصیمن مخالف هستند ک

شرط آن که همین حق را برای نظر مخالفشان را به رسمیت بشناسند و اصرار نداشته باشند که همه مثل هم 

 فکر کنند. 

تر بگویم. با این گوشزد، بگذارید محتوای سخنم را )که در لفاف شوخی گفته شده بود( کمی جدی

شود. بعد از مرگ یک نفر مربوط می« حق»ی حقوق که به تداوم یا محو ام به مفهومی است در فلسفهنقد اصلی

یعنی بحث بر سر این است که وقتی قاتلی کسی را کشت، آیا قربانی با وجود از میان رفتن همچنان حقی 
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که مخالف اعدام هستند معموال به این پرسش پاسخ ناگزارده دارد که باید توسط جامعه ادا شود، یا نه؟ کسانی 

و پس از مرگشان حقی جز حقوق نهادهای « تعلق دارند»ها به جامعه «من»گویند دهند. یعنی میمنفی می

ماند تا مجازات قاتل را تعیین کند. در نتیجه جامعه باید بر مبنای این که بیشترین سود اجتماعی باقی نمی

ای برگشت ناپذیر محسوب تعیین کند و چون مرگ هر عضو از جامعه ضایعه برایش چیست مجازات را

 شود و به هر صورت امکان خطا هم وجود دارد، باید به قاتل اجازه داد تا عمر طبیعی داشته باشد. می

دانم و حقوق نهادینه را می« من»را « حق»دیدگاه من در این مورد متفاوت است. یعنی خاستگاه 

کنم نه ریشه و خاستگاهش. بحث در این مورد هم بسیار مفصل است، فقط در یک محسوب میمشتقی از آن 

ی حقوق ارسطویی داند، ادامهپوشی از قصاص قاتل را روا میجمله بگویم که حقوق مدرن اروپایی که چشم

برای من حقی  مدارانه دارد. یعنیای مسیحی متصل است و بافتی عشیرهای افالطونی و ساقهاست که به ریشه

مسیحی به شدت در -مستقل از نهاد قایل نیست. شاید این حرف غریب بنماید، اما این زیربنای ارسطویی

 کند. نمایی میای که در کنارش جلوهمبانی حقوق مدرن تنیده شده است، با وجود روبنای فردگرایانه

ها کنم که در آن منن تعریف مییا داد در ایران باستا« داتَه»مفهوم حق را من در چارچوب مفهوم 

خاستگاه حق هستند. در نتیجه ستم به یک شخص، حتا اگر منتهی به مرگ وی شود، یعنی در غیاب وی، 

اش، کاسته شدن قلبم قربانی به دست همچنان ستم است و باید با کرداری دادگرانه جبران شود. به بیان زروانی

شود و اده شود. به این شیوه از سویی حق قربانی درگذشته ادا میمجرم باید با کاستن از قلبم خودش کیفر د

شود. به بیان دیگر هدف از مجازات ستمگر تنها کاهش احتمال از سوی دیگر احتمال تکرار جرم کمینه می

ی ماندگان ستم در جامعه نیست، که در کنار این، ادای حق ستمدیده هم هست. یعنی که مقتول بر گردن همه

اند. نتیجه و اگر بازماندگان در گزاردن این حق کوتاهی کنند، در ستمی که بر او رفته شریک شده حقی دارد

 «.نهاد»و « من»شود و ارتباطش با مفهوم آن که بحث به چگونگی مفهوم حق، ستم و کیفر مربوط می
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ه باشم که به اما دلیل این که پای سوسکها را به میان کشیدم این بود که نقدی هم بر دوستانی داشت

رسد اش از دیدگاهی که شیک و مجلسی به نظر مینظرم بدون توجه به مبانی نظری بحث و پیامدهای عینی

کنند و به پیامدهای حرف خودشان پایبند نیستند. یعنی با این گمان که مرحمت و هواداری می« هویجوری»

های د، و با تکیه بر این که البد این فرنگیرسمالطفت نسبت به قاتالن حرف مهربانانه و زیبایی به نظر می

کند که کنند. در این میان دیگر کسی توجه نمیشود، از چیزی هواداری میپیشرفته یک چیزی سرشان می

برانگیز یا به سادگی نادرستی را در بطن داشتهای بحثشناسانه و حقوقی بحث چیست و چه پیشمبانی جامعه

محیطی تی و متافیزیکی  انسان بر سوسک )با کامیابی تکاملی بیشتر و آسیب زیستخود نهفته است. از برتری ذا

ی کمترشان نسبت به آدمیزاد( گرفته، تا این پندار نادرست که لغو اعدام سطح خویانهو رفتارهای درنده

 دهد. خشونت در جامعه را کاهش می

اش نادیده پیامدهای اخالقی یا اجتماعینقد اصلی من متوجه هواداری از شعارهای قشنگی است که گویا 

زنم اگر )زبان ابوبکر البغدادی الل( یکی از عزیزان انگاشته شده است. محک سخنم هم این که من حدس می

مخالفان اعدام توسط قاتلی مشخص به شکلی وحشیانه کشته شود، آن شخص به احتمال زیاد در صدور حکم 

آن   امروز از لغو اعدام و پافشاری ّی این حرف آن است که هواداریاعدام قاتل پافشاری خواهد کرد. معنا

خیزد و نه استداللی استوار و منطقی درونزاد. روز بر اعدام هردو از هیجان و جوزدگی و شرایط محیطی بر می

را در ها ایشان کنند از این اشارهدوستان عزیز من که مخالف مجازات اعدام هستند اگر خدای ناکرده فکر می

 کنند!ام که درست فکر مینظر دارم، شرمنده

در ضمن این توضیح را هم بدهم که در یادداشت قبلی قرار بود هفت دلیل بیاورم و پرسیده بودند 

که چرا فقط پنج دلیل نوشته شده. این توضیح الزم است که دو تای آخری را به دلیل حساسیت موضوع به 

 تان را فعال کنید!اش باید ردیابِ فرومونی رایانهواندنام که برای خزبان سوسکها نوشته
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20/1/1394پنجشنبه   

 

 «ستانی کنی!جان داری و جان»کنم که موافقم که اعتراف هشتم: اعتراف می

 

ام. اگر حوصله دارید بخوانید، هرچند شاید ترین اعترافی باشد که تا به حال نوشتهاین شاید طوالنی

 از دوستان خوش نخواهد آمد و ذوق خیلی دانم که این اعتراف به مذاق خیلینکند. میتان محتوایش شادمان

 دانم که کتمانش کنم.از یاران را کور خواهد کرد، اما دور از راستی می

کنند ناپذیر تهدید میکنم که حاضرم بر کسانی که امنیت جانی مردمان را به شکلی برگشتاعتراف می

تر های اسیدپاش اصفهانی را در نظر دارم، اما حرفم عمومیدر این لحظه آن فوارهدست به خشونت بزنم. 

گیرد. روشنتر بگویم، در شرایطی که است و جنایتکارانی که به جنون مذهبی مبتال نیستند را هم در بر می

د(، اگر ای درست و سریع وجود نداشته باشد )که وجود نداردادگاهی قاطع و قانونی دادگرانه و دادرسی

های دیگرشان را ببینم، در زدن و ناقص های درنده یا نسخههای اصفهانی، یا آن داعشیروزی این اسیدپاش

بگذارید یا « دفاع پیشگیرانه»خواهید اسمش را کردن و احیانا کشتن ایشان هیچ تردیدی نخواهم کرد. می

 «. خشونت دادگرانه»

دانم این حکم بر ستاندن جان انسان را ندارد، اما نمی دانم که برخی خواهید گفت که انسان حقِمی

اش در سراسر تاریخ بشر اثبات شده است. آدمیان چه مبنایی استوار شده است. چون به طور تجربی نادرستی

اند، و از نظر حقوقی و جزائی و نظامی و خیلی از نظرهای دیگر هم عقل مشغول کشتار همدیگر بوده همیشه



438 
 

شناسم که به شکلی که کشتن برای پیشگیری از کشته شدن رواست. برهانی اخالقی را هم نمیگوید سلیم می

کنم به طرد مطلق اش و همچون امری ذاتی طرد کند. پس اعتراف میعقالنی اعمال خشونت را فارغ از زمینه

 خشونت باور ندارم. خشونت بخشی از خوی انسانی است و تا هست، هست!

ی این آدمکشان و لوحانه و گاهی ریاکارانه است( درباره)که گاهی ساده سوزیدانم برخی با دلمی

ی این بندگان معصوم خداوند یا گمراهی ی روانکاوانهاسیدپاشان حرف خواهند زد و خواهند گفت تاریخچه

است  شان باعث شده چنین کنند. یعنی اسیدپاشی آن اشموغ ناشی از دعوای پدر و مادرش در کودکیو نادانی

زده یا فالنی در فالن بازی این اشموغ هم از آنجا سرچشمه گرفته که پدرش در بچگی کتکش میو داعش

ی آزاد و ای درست باشد و شاید نباشد، اما ارادهمحفل گولش زده است. شاید این توضیحهای زندگینامه

نماید و طرحش فریبکارانه است و یربط مکند و بر این مبنا به نظرم به کلی بیمسئولیت اخالقی را خلع نمی

ی کتک خورده یا بد پرورده شده داشته ی آن بچهای که شاید در مورد پیشینهبیدادگرانه. مستقل از همدردی

رساند، اعتراف کند و آسیبی به بیگناهی میباشم، وقتی چنین کسی دست به تجاوز به حقوق دیگران دراز می

 دانم!شکنم و این را کاری اخالقی مییکنم که اگر بتوانم دستش را ممی

گویند باید این بیماران را )البد بدون وارد آمدن خراشی بر بدن دانم برخی آرمانشهرگرایان میمی

شان را المال نگهداری کرد و گذاشت تا عمر طبیعیمبارکشان( دستگیر کرد و در زندانهای مجهز با خرج بیت

شان هم فقیر به نظر من هزینه کردن از اموال مردم سالم و بیگناهی که بسیاری در رفاهی متمدنانه بگذرانند. اما

هستند و هم قربانیانی بالقوه، برای چنین موجوداتی بیدادگرانه است و نادرست )و شرمنده: گاه ابلهانه!( اعتراف 

د، اما مشتاقم که کنم حاضر نیستم پول مالیات یا سهم من از منابع ملی صرف پروردن چنین موجوداتی شومی

 سهمی کمتر از آن برای شناسایی و دستگیری و اعدام ایشان هزینه گردد.
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ته شدنِ دانم که برخی خواهند گفت خشونت در ذات خود بد است و با کشتن این آدمکشان راه برای کشمی

پایه. هیچ چیز در بیگناهان دیگری در آینده باز خواهد شد. این حرف به نظرم از پایه غلط است و از بُن بی

ذات خود بد نیست، و اصوال هیچ چیز ذاتی ندارد که بخواهد بد یا خوب باشد، و پیشگیری و مهار قتلی که 

هم اکنون ممکن است رخ دهد، به نظرم ترجیح دارد به پیشگیری از رشد خشونتی که به گواهی تاریخ همواره 

 ود را کرده است. جویان رشد طبیعی خی این صلحمستقل از آرای عفیفانه

انور خوب و کنم به نظرم انسان، این هومو ساپینسِ نابخرد، جشناسانه و تکاملی اعتراف میدر سطحی زیست

ای تازه به دوران جو و مالیمی نیست. بلکه میمونی است گوشتخوار و خشن و کشتارگر که شکارچیصلح

 کند، تا جانوران دیگر را.می رسیده است و بیشتر همنوع خود را برای ربودن منابعش شکار

کنم زندگی گاندی برایم سرمشقی شناسانه و تاریخی نیز همچنین است. اعتراف میدر سطحی جامعه

هایی در اثر سیاست او بین هند و پاکستان ایجاد جالب است و پسندیده، اما هرگز چشم خود را به خونریزی

ن بر هندیان به خاطر نرمخویی او دیرزمانی بیش از آنچه که برم که ستم انگلیسیابندم، و از یاد نمیشد نمی

دهم. اولی پنجاه سال ی ملی هند ترجیح میکنم تدبیر سربداران را به سیاست کنگرهباید، پایید. اعتراف می

زودتر دشمنی درنده مثل مغولها را از ایران زمین بیرون کرد، و دومی باعث شد دشمنی شیک مثل انگلستان 

 ال دیرتر از هند خارج شود.پنجاه س

دهم، کنم آشتی را به جنگ، نرمخویی را به خشونت، و مهربانی را به دشمنی ترجیح میاعتراف می

کنم که وقتی شرایط این ترجیح از میان رفت و بقا مورد تهدید واقع شد، جنگ را و در کنارش اعتراف می

ست از میان خواهم برد. چه بسا از این رو باشد که دانم و آن را که دشمن اپسندم و خشونت را روا میمی

ی جنگ باشد و دشمنی در میان مردمان ندارم. از سویی بداندیشی چندان زورمند و موثر نیست که برازنده
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اعمال خشونت را ضروری سازد، و از سوی دیگر اگر روزی چنین بداندیشی پیدا شود، دیگر مجالی برای 

 بودن نخواهد داشت!

کنند، هیچ کنم که از اعمال خشونت بر کسانی که زندگی و زندگانی عزیزان مرا تهدید میمیاعتراف 

کنم بینم. اعتراف میابایی ندارم، و حتا پرهیز از این ابراز خشونت را بزدلی و بیدادگری و نقصی اخالقی می

ای اجتماعی ران را بیماریهواداری ریاکارانه، همدلی نمایشی و عطوفت افراطی نشان دادن نسبت به جنایتکا

کند. هر تالشی برای پیشگیری از اعمال خشونت دار میدانم که دادگری را خدشهو اختاللی اخالقی می

 شان.شان و نزدیکانمستقیم بر قاتالن، اعمال خشونتی غیرمستقیم است نسبت به مقتوالن و خانواده

رمردی یا به ناموس زنی دراز کرده، در شکستن کنم که در زدنِ آن دزدی که دست به مال پیاعتراف می

دست آن زورگیری که برای دریدن شکم مردم قمه به دست گرفته، و در کشتن آن کسی که برای کشتن 

 شود، هیچ تردیدی ندارم. بیگناهان از خانه خارج می

ای که چه بسا فیام، از گرمای خشم و داغیِ خروشِ عاطگیری روشنکنم که این قاطعیت و جبههاعتراف می

ستوده هم شود، به کلی خالی است. یعنی در این موضعی که دارم از غیرت انقالبی و شور و هیجان نشانی 

طرفانه و از بیرون است، و چه بسا به همین دلیل تا بینم. جای آن را نگاهی گرفته که در حد امکان بینمی

م اینها را بنا به همدلی و همدردی با قربانیان یا خشم کنحدودی با منطقی سرد آمیخته باشد. یعنی اعتراف می

آید، اما گویم. هرچند با آسیب دیدگان همدلی دارم و از جنایتکاران خوشم نمیو نفرت از جنایتکاران نمی

گیرد که چه ی اخالقی نیست. اخالق بر این مبنا شکل میاینها برایم دلیلی کافی برای تدوین یک قاعده

کند، مندی و شادکامی و معنا و سالمت )یعنی همان قلبم: قدرت/ لذت/ بقا/ معنا( را بیشینه میای توانقاعده

 و در شرایط خشن، ابراز خشونت راهی است برای دستیابی به این آماج.
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های نیکِ وجودشان دانم و نه منکر سویهکنم این اشموغانِ مستوجب مرگ را نه ذاتا شر میاعتراف می

ی مردمان، که سایه روشنی از نیکی و پلیدی دارند. دانم مثل بقیهکنم که آنها را انسانهایی مییهستم. اعتراف م

ها ای از آن سایهدانم، چرا که پارهشان را بسی روا و بلکه واجب میکنم زدن و کشتنبا این همه اعتراف می

  زننده است و تهدیدگر.و بخشی از آن ظلمتِ وجودشان برای دیگران آسیب

های ناامن شهرم و کشورم و سرزمینم اشموغان کنم که دیرزمانی است در خیابانها و کوچهاعتراف می

شان، در حد توانم خطری و آسیبی کنم که وقتی بیابمگیرم و پیشاپبش اعتراف میجویم، و بر عهده میرا می

 را از قربانیانی بیگناه دفع خواهم کرد...
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22/1/1394شنبه   

 

 های اجتماعی!بوکیه: یازده قاعده و هفت اندرز برای خوشبخت شدن در شبکهفیضآداب 

 

ام را راه انداختم، چند قاعده برای خودم گذاشتم و فعالیتم در این بوکی شخصی فیساز وقتی که صفحه

از کردن ی مجازی را بر اساس آن تنظیم کردم. حاال که شمار دوستانم به پنج هزار نفر نزدیک شده و بشبکه

ی ها را بازبینی کنم و نتیجهتر ضرورت پیدا کرده، فرصت خوبی است که این قاعدهای عمومیصفحه

شان را با دوستانم شریک شوم. قواعدی که گذاشته بودم و در این مدت بر اساس آن رفتار کردم اینها ارزیابی

 بود:

 . بوک نکنمبه طور متوسط بیش از ده دقیقه در روز را صرف فیس (1

 ام باز و گشوده باشد و همه بتوانند سراپایش را ببینند. در حد امکان محتوای صفحه (2

 دهند را بپذیرم.ی کسانی که درخواست دوستی میهمه (3

هایش ای در فعالیتزنندهکسی را از دوستی حذف نکنم مگر این که ثابت شود نیت نادرست و آسیب (4

 دارد. 

بی دیگران بردبار باشم، و برخورد با کسانی که بیش از حد ادبه کسی توهین نکنم، در برابر بی (5

کنند را به شوخی و خنده و احیانا ریشخند برگزار کنم. در همین راستا اجازه بیمارگونه رفتار می

 ندهم کسی در فضاهای زیر نظرم به دیگری توهین کند. 
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دانند، محترم بشمارم. در فضاهایی آرا و عقاید همه را تا جایی که آرا و عقاید دیگران را محترم می (6

ی خواهند به زور نظر/ سلیقه/ اعتقاد/ قضاوت/ خواستهکه در دسترس من هستند، کسانی که می

ی هرکس درباره یکند عقیدهخودشان را به بقیه تحمیل کنند را مهار کنم. بر این مبنا که عقل حکم می

عقاید دیگران، شامل عقاید خودش هم بشود. یعنی وقتی کسی برای عقاید دیگران احترام قایل 

 نیست، عقاید خودش هم محترم نیست! 

بازخورد، نظر، نقد و پیشنهادها را مشتاقانه دریافت کنم، اما به نق زدن و غرغر کردن میدان ندهم. از  (7

هایم یا )یا در مواردی نفسِ وجودِ خودم!( مخالفتی رهایم یا اندیشهبحث و درگیری با کسانی که با کا

ها نکنم. یعنی وقتی معلوم شد دلیل خواندارند بپرهیزم و بیهوده وقت صرف کشمکش با مخالف

ها را در این مورد آموختم، در حد امکان مؤدبانه ارتباطم مخالفت یا ناراحتی افراد چیست و آموختنی

 د کنم. را با آنها محدو

هایی که به نگذارم فضاهای در دسترسم برای تبلیغات مورد استفاده قرار گیرد. حتا فعالیتها و برنامه (8

 شود را هم در قالب اخبار منتشر کنم و نه تبلیغات.خودم مربوط می

بستر  ام.ام و رعایت کردهبوکی گذاشتههای واگیردار فیسی بیماریهم برای پیشگیری از رخنه چند قاعده

کند، و بنابراین بوک چسبندگی پیدا میشان در فیسها آن است که هویت افراد به تصویر مجازیاین بیماری

های دریافتی خودانگاره و هویت شخصی افراد را تعیین متغیرهایی نمادین مثل شمار دوستان یا تعداد الیک

آورند هم به نظرم شکلی حادتر از و آن رو می کند. آنهایی که برای ابراز وجود به پرخاش و ناسزا به اینمی

بوک، عالوه بر آنچه گذشت تر. برای پرهیز از این بخشِ مریضِ فیسهمین بیماری را دارند، با عوارضی زشت

 ام: ی دیگر هم گذاشتهسه قاعده
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دوستانی ، کسی را به دوستی دعوت نکنم و تنها به «تعداد دوستات چند نفره؟»ی برای پرهیز از مسابقه (9

ای به پیوند دوستی دارند پاسخ مثبت بدهم. این قاعده را فقط فرستند و عالقهکه خودشان پیام می

ام که شمارشان ام یا احیانا دوستان خیلی نزدیک نقض کردهی تک و توکی از استادان قدیمیدرباره

 رسد.در کل به بیست تن نمی

کنم و الیکهای مطلب هیچکس را الیک نمی« زیباترالیک بیشتر، زندگی »ی برای پرهیز از مسابقه (10

دریافت شده برای نوشتارهای خودم را تنها به عنوان شاخصی برای ارزیابی افکار عمومی مورد استفاده 

 دهم.قرار می

مگر در مواردی که حرفی خیلی مهم یا « کامنت بده/ کامنت بستون!»برای برکنار ماندن از سوداگریِ  (11

یاورم، و یلی شدید داشته باشم، چیزی را به عنوان یادداشت پای مطالب دیگران نمیابراز احساساتی خ

 دهم.پاسخ دوستانم پای نوشتارهای خودم را هم به کوتاهی و اختصار می

ای رعایت این یازده قاعده طی چند سال گذشته باعث شده تا فضای مجازی و حضور در آن برایم تجربه

ام در فضای مجازی ه و بسیار سودمند بوده باشد. این در حالی است که ندیدهبسیار شیرین، بسیار آموزند

های های عزیز )!( و اشموغهای غارتگر و برادران مخلص و خانومی طایفهکسی به قدر من مورد حمله

نثا های انتحاری خوشوقتانه خگذاریمریض قرار بگیرد. با این وجود این ایلغارها خوشبختانه مهار و آن بمب

ها و داد و ستد چیزهای سودمند شده است. شمار دوستان و مهر و لطفشان رشدی روزافزون داشته و آموختنی

هایی پیچیده به دست و نیک و خوشایند بالیده و توسعه یافته است. این کامیابی در فضای مجازی طی تجربه

 د اندرز گنجاند:اش را در چنتوان جوهرهکشد، اما میآمده که شرحشان به درازا می

نخست: به آدمها اعتماد کنید و میدان بدهید و بگذارید بهترین بخش از وجودشان در حضورتان 

اند همچنان آدمهایی نیک و خوشایند و ی آسیبها و بیماریهایی که از سر گذراندهنمودار شود. مردم ما با همه
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ای پنهان شده باشد. به اجتماعی و منافع لحظهاخالقی هستند، هرچند این ویژگیها زیر زنگاری از ضرورتهای 

بپذیریدشان، با آنها مهربان باشید و بهترین چیزهایی را که دارید با ایشان شریک شوید. شک نداشته  دوستی

 باشید که بیشترشان مهر را با مهر پاسخ خواهند داد.

اند. بگذارید آماری ن هراسانای بسیار کمتر از چیزی است که مردم از آدوم: شمار آدمهای رذلِ حرفه

ام که شاید شناسم، تنها به سه چهار نفر برخوردهبدهم: من در میان بیش از پنج هزار نفری که در فیسبوک می

اند، که تازه آنها هم عالوه بر اهمیت پژوهشی و ارزشی که در پیشرفت علم  ای بودهبتوان گفت رذل حرفه

دارند و نباید زیاد از دار اند، رفتارهایی سرگرم کننده و معموال خندهداشتهشناسی )و گاه جانورشناسی!( انسان

وقت دارند هم خویی که شغل پارهوجودشان ناراحت بود. آدمهای آزاررسانِ آماتور و بدخواهان دشمن

گر ظاهر رسید، یک مجموعه آدم خل و چل و جوگیر هم هستند که در شغل هوچیشمارشان به سی نفر نمی

ی موضوعی نامعلوم خودشان را خواهند به هر ضرب و زوری با هواداری از این و آن دربارهشوند و میمی

ام در کل کمی بیش از صد تا بوده است. ای که من دیدهمطرح کنند. شمار اینها هم در میدان پنج هزار نفره

کافی شکیبایی به خرج دهید بعد از کشند، بنابراین اگر به قدر اینها هم معموال برای همه به نوبت هورا می

هورا کشیدن برای مخالفان شما، برای شما هم هورا خواهد کشید و برعکس! خالصه این که اکثریت مطلق 

رو و معقول هستند. نباید از آن اقلیت پر سر و آزار و مالیم و میانه!( بی٪97آدمها )بنا به آمار من حدود 

های ایشان تنظیم کرد. کار خودتان را بکنید و پیش بروید مبنای بیماری صدا ترسید یا رفتارهای خویش را بر

 و این جور آدمها را هم رها کنید که به میل خودشان پس بروند!

زنند سوم: حرف دیگران را زیاد جدی نگیرید. مردم معموال وقتی که منظور خاصی ندارند حرف می

کسی از شما تعریف کرده به عرش نروید و از این که زنند منظور خاصی ندارند! از این و وقتی حرف می

تان دارند مهم ای که آدمها دربارهپشت سرتان بد گفته بر فرش زمینگیر نشوید. احساسات و عواطف کلی
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ها یا تک رفتارها. الیک زدن و شود فهمید، و نه تک جملهاست و این را بر مبنای الگوی کلی رفتارشان می

ای سالم و تندرست بود، قدرش را بدانید، و گوشه و کنایه ای ابراز مهر و نمایش عالقهها اگر به معنستودن

 ها و ابراز نظرهای ناخوشایند را اگر به معنای اعالم دشمنی صریحی نبود، نادیده بگیرید.زدن

 پروا و جسور و صادقتان نسبت به دیگران و در پاسخ دادن به آن بیچهارم: در ابراز مهر و عالقه

ی نزدیکان و آشنایان نوشدارویی نیرومند است در مقابل سوءتفاهم و بدگمانی باشید. این کار از سویی درباره

ی کسانی که کمی ناآشناتر و دورتر هستند، اکسیری است که و اشتباههای ارتباطی، و از سوی دیگر درباره

ام و هرگز از ابراز مهر و دوستی ضرر نکرده سازد. من هرگزمان را دلپذیر میزندگی را معنادار و بسترِ بودن

ام ام و این شاید مهمترین کلید شادمانی امروزیندر پاسخ گفتن به مهر و دوستیِ دیگران تردیدی به خرج نداده

 باشد.

ی توان در آن هر کاری کرد. این فضا هم مثل همهبوک آش شله قلمکاری است که میپنجم: فیس

گزینید شی از قلمرو اخالق است. پس بسیار دقت کنید که راهبردهایی که بر میفضاهای ارتباطی دیگر بخ

توان یکی یا ایست که به نظرم میی آزار و رنجش دیگران نشود. در این فضا اینها راهبردهای اصلیمایه

و ( تبادل نظر 2ی زندگی شخصی، ( خبر دادن و خبر گرفتن دوستانه درباره1ترکیبشان را انتخاب کرد: 

( شوخی، 4ی امور اخالقی و اجتماعی، گیری دربارهاندیشی، تأمل و موضع( هم3ها، شریک شدن در دانسته

های فرهنگی، ی برنامه( سازماندهی فعالیتهای جمعی نیکوکارانه و خبررسانی درباره5سنجی، خنده، و نکته

 ( تولید شکلی کوتاه، فشرده، و شتابزده از دانش، ادبیات، و هنر.6

خواهید با دوستانتان شریک ششم: برنامه داشته باشید. بدانید که با چه بسامدی چه چیزهایی را می

اش حرفی نخواهید زد، و چه دانید و دربارهشوید. تعیین کنید که چه چیزهایی را خصوصی و شخصی می

خواهید چه می شوید. برایتان مشخص باشد کهدانید و با دیگران شریکش میتر میچیزهایی را عمومی
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هایی از معنا و محتوا را با دیگران شریک شوید. در این زمینه بازخورد بگیرید و پیشرفت خویش را با شاخه

 شاخصهایی عینی بسنجید.  

اند و در همین های نوینی هستند که هنوز تثبیت نشدهبوک و سایر فضاهای مشابه، رسانههفتم: فیس

ی اند. این رسانههای اجتماعی را دگرگون ساختهاطها و سازمان یافتگیمدت کوتاه هم بخش بزرگی از ارتب

های مستقلِ ارتباط با دیگری به رسمیت بشناسیدش. نو را بشناسید و تحلیل کنید و به صورت یکی از عرصه

این را در نظر داشته باشید که بخش بزرگی از مردم هوشمندی و هشیاریِ الزم برای فهم ماهیت دقیق این 

کنند در فضایی خصوصی شوند گمان میبوک وارد میشان به فیسسانه را ندارند. یعنی چون در خلوت خانهر

شان را به نمایش ها و امراضحضور دارند و عواطف و هیجانهای درونی و میلها و آرزوها و گاه بیماری

قعیتی طالیی برای شناسایی افراد ، مو«جا نیفتاده»بوک تا وقتی که هنوز کاربردش گذارند. از این رو فیسمی

ی نو وجود دارد به کلی با هرآنچه شان است. امکانی که در این رسانهو محک زدنِ اخالق و خلق و خوی

ایم متفاوت است. خبر داشتنِ همزمان از حال و احوال چند هزار تن از دوستان، پیدا اش را داشتهپیشتر تجربه

شود. زدنِ سرشت و اخالق مهربانان و بداندیشان در این فضا ممکن می کردنِ دوستان نو و ارزیابی و محک

ام، پیدا کردن صدها بوک حضور داشتهتر در فیسمهمترین دستاورد من در این دو سالی که به طور جدی

دوستِ تازه و خوب، پیراستن و پالودن اطرافم از تک و توکی آدم ناجور و بیمار، و دستیابی به فهمی عمیقتر 

شناسم و مهرشان را در دل دارم که ارتباطمان تنها به ی خودم و دوستانم بوده است. صدها تن را میربارهد

ام که آغازگاه ارتباطمان همین جا بوده شود و دهها دوست خوب و صمیمی پیدا کردههمین فضا محدود می

 است. 

ا پخش کردن حرفهای خاله شاید زوکربرگِ گرامی روز اول برای فضولی در زندگی خصوصی مردم ی

بوک را تولید کرده باشد. اما به هر روی، امروز این سیستم به شکلی تکامل یافته که زنکی شکلِ آغازین فیس
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توان بهترین چیزها را از دل آن استخراج کرد و باید بابت این دستاورد به این کارآفرینِ غیرعادی تبریک می

 و شادباش گفت.
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24/1/1394دوشنبه   

 

 «تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی»ز بندی ا

 

های رومیان از ماهیت سپاهیان پارتی و نظم اجتماعی ی گزارشبینانه... بنابراین خواندنِ غیرنقادانه و ساده

های چشمگیر منتهی شود. تواند به سادگی به خطاهای بزرگ و بدفهمیزمین آن دوران، میحاکم بر ایران

در بالکان با نظم اجتماعی  سکا و سارماتقضیه آن است که رومیان اصوالً تا هنگام درگیری با قبایل ایرانی 

اند و به همین دلیل دریافت خویش از دشمنان پارتی خویش را در گردان سوارکار ناآشنا بودهحاکم بر کوچ

اند. ایشان تمایز میان اشراف و جنگاوران کردهبندی میی خویش صورتی جامعهدارانهچارچوب قواعد برده

ی سپاهیان پارتی و دادند و به این ترتیب، بدنهزمین نیز تعمیم میده را به ایرانآزاد و رعیتِ کشاورز و بر

ساختند. این خطا در منابع یونانی باستان هم ی کشاورزان آزاد ایرانی را با برچسب برده مشخص میطبقه

تمام شهروندان زیستند، دار میای بردهنویسان یونانی نیز، که در جامعهمصداق دارد. چون در چشم تاریخ

ی مفهوم برده در دستانهی شاهنشاه بوده باشند. بدیهی است که کاربرد گشادهبایست بردهدولت هخامنشی می

زمین داللت کند، انعکاس نهادینه شدنِ این نظم اجتماعی در این متون بیش از آن که به رواج بردگی در ایران

است که اگر هنگام خواندن منابع غربی بدان توجه  شهرهای یونانی و دولت روم است. این خطاییدولت

های نظامی عصر اشکانی را یکسره نامفهوم و متناقض ی رفتارهای سیاسی و پویایینشود، بخش عمده

 سازد. می
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داد و ایشان را اش پیوند میای را با مردان جنگاور قبیلهای قبیلهای که سرکردهگردانهنظم اجتماعیِ کوچ

ی مرکزی ارتش اشکانی باقی ماند. این ساختار کرد، در هستهرانِ وابسته به وی سازماندهی میدر قالب سوا

ی ایرانی ترکیب شد. از منابع مربوط به مراتب سیاسی و اقتصادی شهرنشینانهمدار و متحرک با سلسلهجنگ

های آریایی ی کاستامراتب چهار الیهآید که سلسلهپایان دوران اشکانی و ابتدای عصر ساسانی برمی

داده، در صدر خود های اجتماعی افراد را نشان می)ارتشتاران، مغان، کشاورزان و صنعتگران(، که خویشکاری

ی ووزورگان )بزرگان(، شهرداران )شهریاران(، ویسپوهران آورده که چهار رستهای از اشراف را پدید میطبقه

ی این چهار گروه در مواردی با نام عمومی است، و انگار همه گنجانده)شاهزادگان( و آزاتان را در خود می

(، megistanesهای بزرگان )ها را با نامنویسان رومی این الیهاند. تاریخشدهآزاتان )آزادمردان( خوانده می

( مورد اشاره قرار illustres Parthi( و برجستگانِ پارتی )nobiles(، اشراف )primoresها )نخستین

چنان بر بخشی از این ای هماند. ساختار قبیلهاند و به طور مبهم همین چهار رسته را در نظر داشتهداده

های سورن مراتب اشرافی حاکم بوده است، به طوری که مثالً بزرگان به طور عمده به اعضای خاندانسلسله

 اند. سکا بوده های نیرومندی راهبرِ قبیلهشده که در ابتدای کار طبقهو کارن اطالق می

آمیز با این مقدمه، ترکیب شهرنشینی با کوچگردی، که ارشک به میدان آورد، در آن روزگار نامنتظره و نبوغ

تر از عقاید دینی و بایست برای اتحاد این دو نیروی متمایز و متعارض، بر شباهتی بنیادینمود. ارشک میمی

داری های نخستینِ زمامن ترتیب بود که به تدریج در دههسبک زندگی تأکید کند، و چنین نیز کرد. به ای

زمین تکوین یافت که با مفهوم دولت جهانی هخامنشیان متفاوت اشکانیان، مفهومی نوظهور از ملیت در ایران

شد. اتحاد شهرنشینان و های دشمنی مانند سلوکیان مقدونی یا رومیان تعریف میبود، و اتفاقاً در برابر دولت

« ایرانی»کوچگردانِ ایرانی از این رو ممکن تلقی شد، که هر دو زبان و نژاد و اساطیر مشترکی داشتند، و 

بودند. به این شکل، مفهوم پارسی بودن که داللتی جهانی داشت و در عصر هخامنشی مصری بودن و یونانی 
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شده از مدار و مرزبندیشد، وا نهاده شد تا مفهومی سرزمینبودن و تعلق به اقوامی بسیار متنوع را شامل می

ملیت به شکلی تدافعی جایگزین آن شود. در دراز مدت، این همان تدبیری بود که پهلوانان سیستانی )سکا( 

 شان برافراشت. ی کیانی و دشمنان تورانیای حد واسط بین سلسلهچون الیهمانند رستم را هم
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8/2/1394سه شنبه   
 اندر دادخواهی کتاب

 های موصل به دست داعش(ی خطی کتابخانهی سوزانده شدن ده هزار کتاب و هفتصد نسخه)در حاشیه

 

ابداع کرده، چیست آیا چیزی منفورتر از کتاب هم هست؟ در میان چیزها و اشیایی که بشر برساخته و 

 سیدشنای بروز خشونت بوده باشد؟ چند رخداد تاریخی را میکه به قدر کتاب مورد حمله قرار گرفته و زمینه

ی آتش شده باشند؟ و چند روایت صوفیانه سراغ دارید که در آن وارستگی زاهدی ها طعمهکه در آن کتابخانه

شناسید که به خاطر نوشتن کتابی، خواندن با به آب شستن کتابهایش رمزگذاری شده باشد؟ چند تن را می

 کتابی یا داشتنِ کتابی با حمله و ناسزا و مجازات روبرو شده باشند؟

نگریم که در موصل به دست داعش ای میهای باستانیی ارزشمند و نامهوقتی به تصویر کتابخانه 

های پیاپیِ پیشین در تاریخ ایران زمین اند، خود به خود به یاد کتابسوزانبرابر چشم مردم به آتش کشیده شده

شد، و سلطان محمود ا گرم نگه داشته میهای تیسفون که به امر خلیفه با سوزاندن کتابهافتیم. به یاد گرمابهمی

دین را بر درختها بر دار کرد و زیر پایشان کتابهایشان را توده کرد و غزنوی که بعد از فتح ری نویسندگان بی

 همه را به آتش کشید. 

آزار و های بیکند که مگر در این ورقهبا مرور تاریخ دردناک و خشنِ کتاب، این پرسش جلوه می

آرایی کند و به صفبر آن نقش بسته چه رازی نهفته است که تمام دیوهای جهان باستان را بیدار می خطوطی که

دارد؟ در کتاب کدام طلسم است که خشم و نفرت و آز و کین و حسد را در مردمان بیدار در برابر خود وا می
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رساندن به نویسندگان را مشتعل  ها و آسیبکند و میلِ سوزانی برای پاره کردن کتاب، سوزاندن کتابخانهمی

 سازد؟می

گرای متعصب یا سوزاند، با قومای تاریخی را در آتش میچه تفاوتی است میان جانوری که کتابخانه

مؤمنِ متحجری که از خواندن کتابی تازه هراس دارد؟ آن کس که پشت میزی نشسته و شغلش جلوگیری از 

ی خدایی که از سر حسد یا ترسِ برمال تفاوتی با ایشان دارد؟ آن بندهانتشار کتابها یا ابتر ساختنِ متنهاست 

کنند، کوشد کتابهایی که رسوایش میآن که می کند چطور؟ای بدگویی میی نویسندهاش دربارهشدنِ نادانی

بهای ناشناخته و نادیده باقی بمانند چطور؟ آن منادی نادانی که ظاهری شهری و متمدن دارد اما از چاپ کتا

 شود و منادی نخواندن و کم خواندن و سطحی خواندن است چطور؟نو خشمگین می

اش از سایر خوان بودننویس و کتابی انسان، این میمونِ دوپای هوشمند که به خاطر کتابآیا گونه

از ذاتی نیز دست به گریبان است؟ آیا ترس از کتاب و خشم « هراسیکتاب»جانوران متمایز است، با نوعی 

ی ابتدایی و باستانی است که کتاب و دشمنی با نویسنده و حسد و آز و کینى برخاسته از اینها نوعی غریزه

 یابد؟ در تاریخی چنین طوالنی بارها و بارها نمود می

 نکند گناه نخستینی که آدم به خاطرش از بهشت رانده شد، نوشتن کتاب بوده باشد؟ ... یا شاید خواندن آن؟
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10/2/1394پنجشنبه   

 

میرند. هیچکس تا به حال در دیروز یا فردایِ روز مرگش به همگان چنان مهر بورزید که انگار همین امروز می

 نمرده است. پس

 میرند.می« امروز»رحمانه و ناغافل، همگان درست در از یاد نبرید که خیلی بی
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11/2/1394جمعه   

 هاچند جمله از کالس یکشنبه

 

مکانی خاصی -گیرد که هریک بر مقیاس زمانیرا در بر می هایی توصیفیسلسله مراتب پیچیدگی، الیه

سازد. هر الیه تنها پدیدارهایی کند و منظم میبرداری میو رخدادها و چیزهایی ویژه را سیاهه« اندمیزان شده»

ی هاها و مفاهیم انباشته شده بر هریک از این الیهپذیر است. تجربهگیرد که در آن مقیاس مشاهدهرا در بر می

 آورد. ای تخصصی از دانش را پدید مییابد و شاخهتوصیفی معموال در قالب نظامی از دانایی سازمان می

هایی گوناگون نگریست و به نماییتوان با درشتدر این معنا، موضوعی یگانه همچون انسان را می

شناسانه از چیزی ی یا بومشناسانه، فرهنگشناختی، فیزیولوژیک، روانشناختی، جامعهدرکی مولکولی، بافت

ی پدیداری پیچیده مانند انسان، رویکرد سیستمی و دست یافت. از این روست که درباره« من»یگانه یعنی 

ای باریک( کامل ی دستیابی به شناختی )در حد امکان( همه جانبه و )در محدودهای تنها شیوهرشتهفهم میان

 شود.محسوب می

های گوناگون علوم باید دو نکته را پیشاچشم داشت. یکی استه از شاخههای برخهنگام ترکیب داده

ی توصیفی )زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی( برای فهم و صورتبندی مفهوم این که دست کم چهار الیه

شناسانه. شناسانه دارند و نه هستیانسان/ من ضرورت دارد، و دیگر آن که سطوح توصیفی تنها ارزش شناخت

های تر نیست، و به همین ترتیب چیزها و رخدادهای مستقر بر الیههای دیگر واقعیای از الیههیچ الیهیعنی 

 های دیگر دانست.تر از الیهتر، یا واقعیتر، زیربناییتوان اصیلگوناگون را نیز نمی

19/2/1394شنبه   
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 نگاهی به همایش حافظ )بخش نخست(

همایش حافظ آمد و گذشت و به همت بلند و مهر یاران و دوستان با محتوا و کیفیتی برگزار شد که 

مدتهاست نظیرش را در کشورمان ندیده بودم. شور و همدلی و بزرگواری فرهیختگان و اندیشمندان نامدار 

هایی را ببینم. و بین خودمان باشد که از همین نمایان بود که چشم به راهم تا بیش از پیش چنین برنامهچندان 

اند که همایش بعدی را به افتخار سعدی شیرازی قسم شدهحاال بسیاری از اعضای هیأت علمی همایش هم

 برگزار کنیم.

ریزی و تدوین محتوای در برنامهدوستانم و همراهانم و استادان و سرورانم که بیش از یک سال 

کوشیدند، در نهایت چهار روز پیاپی پا در رکاب داشتند و از دل و جان مایه گذاشتند تا برنامه به همایش می

ی امروز ایران که با حافظ بزرگ بهترین شکل برگزار شود. شماری چشمگیر از بزرگان ادب و اندیشه

و این همه بیش از همه مدیون تالش و کاردانی پدر و پسری  دمخورند، در این گردهمایی حضور داشتند،

ی خودم باشند، کسانی که همچون خانواده بود که همانا دکتر مهدی ماحوزی و دکتر امیرحسین ماحوزی

ی استادان نویسم، از ایشان و از همهی این همایش میدوستشان دارم. جا دارد در نخستین یادداشتی که درباره

ای که با کوشش خود شان در اینجا ممکن نیست، بابت مهر و معنا و شادمانیکه آوردن نام یکایکو دوستانی 

 برای همگان به ارمغان آوردند، سپاسگزاری کنم.  

و اما مهمترین دستاورد من از این همایش، جدای از چیزهای بسیاری که آموختم و لذتی که از 

ای داشتنیای بود که پیدا کردم و مردمان فرهیخته و نیک و دوستههمنشینی با دوستان قدیم بردم، دوستان تاز

که  -دومینیکو اینجِنیتو-ام بود «بندری»شان نصیبم شد. یکی از این ایشان دوست ایرانشناس که بخت آشنایی

تند،  بینید. توضیح این که ایشان اهل بندر ناپل هساینجا همراه دکتر علیرضا میرانصاری گرامی تصویرش را می
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اش بر ادب پارسی همین بس که بگویم در شیراز وقتی خواست صحبتش را در نه عباس! در یادکردِ چیرگی

مقام هیأت رئیسه آغاز کند، با این بیت شروع کرد: همام را سخن دلنشین و دلکش هست/ اما چه سود که 

 بیچاره نیست شیرازی!
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19/2/1394شنبه   

 

 «مشغول شدن»وند، ماجرای مصاحبه و معمای مرگ دکتر صادق آیینه

 

شنیدم و دوستان نویافته و استادان در جریان روزهای همایش حافظ، پرسشی که بیش از همه می

یعنی که عضویت هیأت علمی کدام « کجا مشغول هستی؟»کردند، این بود که گرانقدر مدام تکرارش می

رده پانزده سال دانستند و در شگفت بودند که بعد از چهاام را میدانشگاه را داری؟ برخی تا حدودی پیشینه

ن بود که خبِر ام. در همین میاتدریس در دانشگاه تهران چرا هنوز در هیچ جایی به طور رسمی استخدام نشده

ای از خاطراتم را به همراه پاسخ وند را دریافت کردم، و همان جا قصد کردم پارهناگوار درگذشت دکتر آیینه

 به این پرسش بنویسم و به یاد او منتشر کنم. 

اش در خاطرم وند را تنها یک بار دیدم و و همان یک بار بسنده بود تا خاطرهمن دکتر صادق آیینه

حک شود. او هم در نخستین دیدار دقیقا همین پرسش را پرسید. آن روز چون درگیر بحثی بودیم نزدیک به 

ا با دوستانم در میان بگذارم، مشاجره، از روی پاسخ پریدم. اما امروز به پاس همان یک دیدار قصد دارم پاسخ ر

 هرچند او دیگر نیست که پاسخ بگیرد.

، که به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رفتم برای 1393چند ماه پیش بود، در زمستان 

شکنِ مصاحبه. نخستین بار بود که در عمرم برای ی( خداپسندانه و دشمنی )یا شاید دفع غریزهادای فریضه

رفتم و آن هم به ضرب و زور دوستان خوبم بود که از پژوهشگران عقیدتی به سازمانی دولتی میی مصاحبه

 و مدیران این سازمان بودند و با اصرار ترتیبی داده بودند که در آنجا استخدام شوم. 
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های دشوار مربوط به استخدام را دوستان خورشیدی انجام دادند و کارها در القصه، کار کاغذبازی

ی علمی هشگاه را استادان و بزرگان هیأت علمی آنجا پیگیری کردند و یک روز گفتند بیا برای مصاحبهپژو

داشتنی از استادان. بعد که حق بود و ضروری و درست و ما هم رفتیم و گپ و گفتی داشتیم با جمعی دوست

ولی در واقع « ی عمومیاحبهمص»گفتند حاال بیا برای بخش ناحق مصاحبه که اسمش را تغییر داده بودند به 

 شد به انکیزیسیون اسپانیا و مراسم اتودافه و از این حرفها!مربوط می

ی شگفتی یا ناباوری برخی از دوستان نشود، نیاز برای این که شرح رفتارم در جریان مصاحبه مایه

ضرات گفتند بیا برای ام به غبار تفتیش عقاید. بار اولی که حی آلرژیای هست و شرحی دربارهبه مقدمه

مصاحبه، هجده سالم بود و تازه شروع کرده بودم به تدریس در دبیرستان عالمه حلی، انکر و منکر پیام دادند 

که ساعت فالنِ روز فالن بیا به فالن اتاق برای مصاحبه و بنده هم از سویی به اقتضای جوانی و از سوی 

و نرفتم. چند روزی گذشت، « بینیم بابا!»گویم، پاسخ فرستادم که دیگر از بیم این که مبادا زیر فشاری دروغی ب

ای از غالمان خاکسار خداوند آمد و گله کرد که ی برگزیدهتا در اتاق یکی از دوستان در همان دبیرستان، بنده

 از این مارخوار اهرمن»ی ثبت یادگاری روی تابلویی بر دیوار نوشتم که چرا نیامدی، و من هم به بهانه

که « داد خواهند گیتی به باد!بهرگان/ نه نام و نه ننگ و نه تخت و نژاد/ همیچهرگان/ ز دانایی و شرم بی

 ام با شاهنامه را ستود و دعاگویان رفت!طرف منظورم را نفهمید و آشنایی

د و بعد هم انتظار داشتم برادران مخلص از کار در دبیرستان تیزهوشان بیکارم کنند، که گویا خواستن

نتوانستند، اما کوشیدند تا این که ده سال بعد توانستند. سرافرازم که در این مدت در نظام آموزشی آن مدرسه 

ی «بینیم بابا»ای طول کشید تا از آن به این ترتیب دهه«. درخت دوستی کِی بر دهد»بیخی کاشتم، تا ببینیم که 

ژنتیکِ »شناسی و ی تکامل و عصبهای مردم علوم ضالهآغازین این نتیجه برسند که کافری حربی دارد به بچه
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شان همین کلمه را به کار برده بود که بگوید من چقدر آدم خطرناکی دهد )باور کنید یکیدرس می« داروین

 هستم!(.  

ی اول که دیدم نرفتن به مصاحبه اثری در نظام کائنات ندارد، دیگر همان پاسخ بعد از همان تجربه

کردیم. این چنین شد که در دبیرستان فرزانگان هم هفت ان حوالت تاریخی میجویی مصاحبههمه آیینی را به

های ی علوم دانشگاه تهران ده سالی تکامل، و در دانشکدهشناسی و تکامل، در دانشکدههشت سالی عصب

جز این که هیچ جا های دیگر، چیزهای متنوع دیگر درس دادم و هیچ اتفاق بدی هم نیفتاد! دیگرِ دانشگاه

 خواستم هم که بشوم. شدم و نمینمی« مشغول»استخدام رسمی و 

خواست ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که دلم میاین را هم بگویم که در این بین فقط دانشکده

اش شوم و دل خوش کرده بودم که دوستان راهی برای دور زدن مسیر مصاحبه در آنجا عضو هیأت علمی

اند. با وجود کوشش بسیارِ دکتر فکوهی عزیز و دکتر نرسیسیانس گرامی، آنجا هم دو نفری از تهیاف

ی اصالح نظام آموزشی به نمایان )یکی نر و دیگری مادینه( فقط و فقط از سرِ نگرانی دینی و با انگیزهدوست

خواند و کتب ضاله می گذارد و شلوارش جین است ومقامات کا گ ب خبر دادند که این فالنی ریش نمی

ها برخاست ی فتانهالفیل رسید و فتنهدر ضمن اسمش هم به طرز مشکوکی شروین است. در همین بین هم عام

 ی استادی ما در دانشگاه تهران یکسره به تاریخ علم ایران پیوست!و قضیه

ی به لطف دوستان با با این پیشینه بود که پارسال کار به پژوهشگاه علوم انسانی کشید. مراحل ادار

سازی اشتغال ی مقدس پاپوشسرعت و شتاب طی شد و فعالیت اشموغان که در راه رضای خدا به حرفه

ترِ هوشمندترش!(، نقش بر آب شد و همه اش و هم از انواع باریکمغزِ قلنبهداشتند )هم از نوع گیاهی و بی

طی این سالها هم سیاستمدارتر شده بودم و  ی عقیدتی و سیاسی.چیز خوب پیش رفت تا رسید به مصاحبه
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ربط را خوب بلد بودم و این دفعه دیگر همه فنون پیچاندن حرفِ اشموغان و جواب ندادن به پرسشهای بی

 ، مشغول شدنی!«مشغول شوم»روم که یقین داشتند که قضیه حل شده و می

اک بگذارم. از یک طرف چون آخرش پس از کش و قوس بسیار تصمیم گرفتم این دفعه پا در این مغ

آید و کنجکاو بودم یش میکنم، فوری مثالِ مصاحبه پهمیشه بر سر کالسها وقتی به راستگویی سفارش می

زنم تا چند سال توانم راستگو باشم یا نه. از طرف دیگر، برای این که حدس میببینم خودم در این شرایط می

و دیدم حیف است این تجربه را از دست بدهم. صد البته که ها برچیده شود بازیدیگر بساط این مسخره

دریغ دوستان هم بود که کارها را تا اینجا پیش برده بود و مسیرها را کوبیده پاسداشت کوشش و زحمات بی

 و هموار ساخته بود.  

وقتی وارد اتاق مصاحبه شدم، بر خالف تصوری که داشتم میزی آراسته دیدم و حدود ده نفری که 

شان حرف که زدند، معلوم شد آدم حسابی هستند و برای جهاد قتال هم ور آن نشسته بودند. دو سه تایید

در « مصاحبه»رو بودند و این با تصویری که از اند. آنهایی که حرف نزدند هم با ادب و مهربان و خندهنیامده

تایید کرد و آن هم شیخی بود بزرگوار  ی اولیه راذهن داشتم متفاوت بود. در بینشان فقط یک نفر آن انگاره

 و ربانی که آشکار بود فقط و فقط برای حفظ حدود االهی در نشست حضور یافته است و ال غَیْر. 

ی ارتباط هویت ملی و هویت دینی و این خالصه بحث از جاهایی به نسبت علمی شروع شد، درباره

که بسیار جالب و آموزنده هم بود، حاج آقا هر از چندی حرفها و در نهایت کشید به تاریخ اسالم. بین بحثها 

ام بنشینم در گرفت که من چرا بعد از خواندن فیزیولوژی اعصاب نرفتهفرمود و ایراد میی دین میاقامه

آزمایشگاهی دور از چشم مردم برای خودم علم در کنم، و بسیار برایش عجیب و ناپذیرفتنی بود که یک نفر 

حتا زبانم الل سه رشته( کتابی دست گرفته باشد. این که در چند شاخه مدرکی گرفته باشد و در دو رشته )و 

دانم چرا با سرسختی تمام میانگین هوشبهر چیزکی نوشته باشد که به کلی به نظرش تعریف نشده بود و نمی
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ا کتاب خواند دیگر کرد اگر کسی سه چهار تکرد و فکر میآدمها را معادل خاویار دریای مازندران فرض می

ها را تا آخرین نفس تکرار کند و قانع و شکرگذار باشد و در مقابل تا آخر عمرش بس است و باید همان

های دیگر زهد بورزد. هرچقدر هم توضیح دادم که من در کل یک رشته را ی ورود به متون رشتهوسوسه

شود، به خرجش نرفت که نرفت. رویم سی میشنااش همان جامعهام و جانورشناسی در شکل پیشرفتهخوانده

ی علمای عظام آسای مورد نظرش چرا عضوی از طبقهی جلبکتخصصههم نشد بپرسم که در آن دنیای تک

ی راز و نیاز با خداوند منان را ترک کرده و آمده در پژوهشگاهی استخدام شده و شغلش هم این شده حجره

 که با من مصاحبه کند؟ 

وند دارد. اما خواندن این حرفها پیش خودتان بگویید اینها همه چه ربطی به دکتر آیینه حاال شاید با

رسیم. خالصه این که بحثهای علمی موازی با تک مضرابهای شکیبا باشید که در همین اتاق به این هم می

ت، اختالف ی حاضران فرق داشام در تاریخ، سیستمی است و با بقیهحاج آقا پیش رفت. چون مدل تحلیل

نظرها کم کم پدیدار شد. وقتی گفتم عربستان در دوران صدر اسالم زیرسیستمی از دولت ساسانی بوده، 

پیرمرد محترم و کوچک اندامی که سر میز نشسته بود صدای بسیار آرامی هم داشت، لب به مخالفت گشود. 

ی اب دارد. من هم که هیچ تصوری دربارهی تاریخ اعرنمود و معلوم بود دانشی عمیق در زمینهبسیار محترم می

ی اول که سرسختانه هم کرد( با همان دندههویتش نداشتم )و راستش اگر هم داشتم هم قضیه زیاد فرق نمی

ی خودم دفاع کردم. او گفت و من گفتم و جایی حرفهایمان به قدری واگرا شد که بود، جواب دادم و از ایده

 گویم!دانم و یا دارم به کلی چرند میزینه که یا خیلی زیاد میمردد مانده بود بین این دو گ

ی فایدهدر این گیر و دار که بحث میانمان باال گرفته بود، شیخ ربانی شاید برای پرهیز از بحثهای بی

ی آداب تیمم و نماز و فایده بود، شروع کرد به پرسش دربارهتخصصی که برای اصالح امور جهان اسالم بی

گویی به آداب غسل جنابت و این حرفها ختم شود و زشت ا شروع کرد، دیدم ممکن است مسئلهوضو. ت
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ی ی خدا گفتم که دکانش را تعطیل کند، چون اصوال دربارهاست! برای همین گفتم کار را یکسره کنم. به بنده

یش را پر کرد، با فرم روبرو« خرم و خندان قدح باده به دست»دهم. او هم عقایدم به کسی جواب پس نمی

ی نظم االهی جلوگیری کرده است. این را هم اعتراف شادمانی از این که از نفوذ یک زندیق خطرناک به دایره

ی آسان شدن ی خدا )تا حدودی به شکرانهکنم که لحن سخن گفتن من تند و تیز بود و آمرانه، و آن بنده

ی نشان نداد، البته جز آن که قضیه را به مقامات بارگاه شغل پرمسئولیتش( دیگر لب فرو بست و رفتار ناشایست

 االهی گزارش دهد. 

ی مصاحبه به گفتگو و خنده گذشت، و هردو طرف بحث علمی را هم درز گرفتیم، چون هم بقیه

دانستم کار تمام شده و هم آنها. فقط وجدانم ناراحت بود که زحمت دوستان و بزرگوارانی که در این من می

یر کارم بودند به هدر رفته است. وقتی بعد از مصاحبه با دوستانم گپ زدم و قصه را با شوخی و مدت پیگ

ی سوالهای مربوط به جزئیات سیاسی احزاب و تعهد خنده تعریف کردم، همه کنجکاو بودند که ببینند درباره

شیده و بحث به محض ورود به ام، که گفتم اصال کار به اینجاها نکبه فالن و التزام به بهمان چه جواب داده

 تفتیش عقاید در نطفه خفه شد!

وند بوده است. یعنی من در گفتند دکتر صادق آیینه در ضمن وقتی نشانی آن پیرمرد محترم را دادم،

زمان مصاحبه با کسی درگیر مخالفت و بحث شده بودم که هم یکی از بزرگترین متخصصان تاریخ اسالم 

ری نامدار و بوده و هم رئیس پژوهشگاه. حاال حساب کنید که هم رئیس پژوهشگاه باشی و هم پژوهشگ

سالخورده و آن وقت جوانکی بیاید و حرف خودش را بزند و نظرت را در جمع رد کند و بعد حاج آقا را 

مان در آنجا ناممکن شده شدن «مشغول»هم قیچی کند و خوش و خندان بلند شود برود. دیگر بدیهی بود که 

 است.
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اش ای کرده و آزردهبادا در بحث تندیوقتی خیال همه از منتفی شدن استخدام راحت شد، فکر کردم م

ام بر اش خوشم آمده بود، و از طرف دیگر متوجه شدم از پافشاریکرده باشم. از طرفی از متانت و دانش

ی تاریخ هدیه فرستادم. برای این برایش یکی از کتابهایم را در زمینه حرفهایم جا خورده. پس برای دلجویی

و استخدام و این حرفها هم پیدا نکند، کتاب را به دوستی سپردم که بر من منت ام ربطی به مصاحبه که هدیه

 کرد.  نهاد و طبق قرارمان چندی بعد بدون اشاره به من آن را از طرف خودش به او پیشکش

ای هم با هم نداشتیم( تماسی فردای روز مصاحبه یکی از مقامات پژوهشگاه )که دوستی و آشنایی

نگری و گرفت و شروع کرد به اندرز که آخر این چه وضع مصاحبه است و اندرزها داد در ضرورت آینده

حال به  عاقبت اندیشی و ضرورت گفتنِ دروغهای مصلحتی. چون معلوم بود آدمی مذهبی است و در عین

رسید، همدالنه سخنانش را گوش کردم و برایش توضیح دادم که در خودِ دین اسالم هم نظرم درستکار می

اش( پرسش از عقاید دیگران شرک است و پاسخ به آن ریا. )دست کم در روایت شیک و مجلسیِ غیرداعشی

ای اند که دوباره جلسهه رای دادهآن وقت خبرم کرد که اعضای جلسه )انگار به استثنای آن شیخ بزرگوار( هم

گویا از این که دروغی به «. مشغول شوم»برای مصاحبه برگزار شود و یک طوری کاری کنند که همان جا 

 میان نیامده بود خوششان آمده بود، یا چه بسا در کنارش بابت این که نظری داشتم و بر سرش ایستاده بودم. 

کنیم. راستش ا بنشین و هیچ مگو و ما خودمان کارها را درست میپس پند داد که دوباره بیا و همان ج

ای به چنین پیشنهادی منتهی شد بسیار جا خوردم و دیدم چه مردم خوبی داریم که از این که چنان مصاحبه

شان راستی گمارد، تقریبا همهی ریا ده نفر را در این راستا به کاری میی پرورش دروغ و توسعهوقتی اداره

آیند. گفتم که با سپاس فراوان خواهم آمد. اما لطفا اش بر میستایند و به دفاع از جبههیابند و میدر می را

 پرسشهایی از این دست پرسیده نشود که اگر بشود پاسخ من همانها خواهد بود. 
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وند بوده است. همان کسی که در ام در این میان، دکتر صادق آیینهاصلی بعدتر خبردار شدم که حامی

ی دانست در مصاحبهاش از من در حدی بود که چون میجلسه بیشترین مخالفتها را با هم داشتیم. پشتیبانی

ی ها با همان مصاحبهگ و فنگمجدد هم همان حرفهای بار نخست را خواهم زد، دستور داده بود بدون این دن

ام کم کم بر سر زبانها افتاد و های عید نوروز داستان مصاحبهنخست حکم استخدامم صادر شوند. نزدیکی

ام که از حراست سازمان تا بخشهای یک دفعه دیدم شمار زیادی دوست و آشنای نادیده و تازه پیدا کرده

وشند پیش از پایان سال کار استخدام مرا به قطعیت برسانند. کعلمی مختلف مقامهایی دارند و سرسختانه می

فهمیدم، اما یکی دو باری کاغذی و سندی و مدرکی تحصیلی با شتابزدگی آن وقتها دلیل شتابشان را نمی

 خواستند، فرستادم. 

ار نشینی بیرون آمدم یکی از نخستین خبرهایی که گرفتم این بود که جلوی کبعد از نوروز که از چله

استخدامم گرفته شده است. هیچ وقت برایم عضویت در جایی و گرفتن مدرکی و وابستگی به سازمانی 

اهمیتی نداشته، پس چندان ناراحت نشدم. اما کنجکاو بودم که چه شده آن جریان پرشور و فعالِ پیش از 

پیشارویمان بود و  نوروز ناگهان فرو خفته و چه سدی جلوی کار برافراشته شده است. اما همایش حافظ

وند درگذشته است. گویا چندان پیگیر نشدم، تا این که پریروز در شیراز، ناگهان خبردار شدم که دکتر آیینه

اش. امروز دیدیم بازتابی بوده از حال و روز و وضع تندرستیپیش از نوروز بستری شده بود و آنچه می

اش در و به خاطر از میان رفتن نظارت و پیگیری دوستان خبردارم کردند که چندی پیش بیمار شده بود

 ماجرای استخدامم بوده که کارها متوقف شده بود.

ام را برای دوستانی که در این مورد ی اینها را تعریف کردم تا از سویی دلیل مشغول نشدنمهمه

ام و جز چند ا ندیدهتعجب یا دریغی دارند توضیح دهم، و از سوی دیگر از مردی یاد کنم که جز دقایقی او ر

ایم، و تازه آن هم در مخالفتی تند و جویانه با هم رد و بدل نکردهای مبارزهای در جریان مصاحبهجمله
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انگیخت سرسختانه. کسی که با وجود مخالفت نظری، با دانشی که داشت احترام را در طرف بحث خویش برمی

ی بود. کسی که گذشته از این چند روز آخر، جز به واسطه و خود نیز برای دانش و عقاید دیگران احترام قایل

اش بگویم و گواهی دهم که هوادار راستی بود، و توانم دربارهنوشتارهایش با او آشنایی نداشتم، اما این را می

در سازمانی که ریاست داشت، ثبات و رواج راستی و شرم و آزرم از دروغ و ارج و مقام راستگویی نسبتی 

وند را به دانشجویان و دوستانش داشت با تندرستی و نظارتش بر کارها. درگذشت دکتر صادق آیینهمستقیم 

ی ایشان نیستم، و شادمان که آخرین روزهای مردی را خورم که خود از زمرهگویم و دریغ میتسلیت می

 دیدم که هوادار و نگهبان راستی بود، و تا پایان بر سر این مرام ماند. 
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21/2/1394دوشنبه   

 نگاهی به همایش حافظ )بخش دوم(

که در آن با دوستان و « حافظ و هویت ایرانی»در نخستین روز همایش، میزگردی برگزار شد به نام 

ی بحث را استادان گرامی دکتر ژاله آموزگار، دکتر اصغر دادبه، و استاد مصطفی ملکیان همراه بودم. دروازه

هایی همچون حافظ چهرهی شعر پارسی در فرهنگ ایرانی و تقدس خانم دکتر آموزگار گشود و به سیطره

ی مردم اشاره کرد. بعد دکتر دادبه بر پیوند میان حافظ و ملیت ایرانی و ارجاعهای مدام به هویت نزد توده

 ملی در شعر پارسی تاکید کردند. 

پس از آن استاد ملکیان چرخشی در بحث پدید آورد و اصوال در وجود چیزی به نام ملیت شک 

شوند )از جمله تر از سطح انسانی تعریف میل او این بود که مفاهیمی که کالنوارد آورد. زیربنای استدال

ای هم که پرسیدند این بود ملیت، دین، مذهب، نژاد و...( همگی جعلی و غیرحقیقی هستند. پرسش مرکزی

 خواهیم چیزی نسبی و مبهم مانند ملیت را تعریف کنیم؟ ایشان سخنکه اصوال ملیت یعنی چه و چطور می

خود را با این سخن جسورانه پایان دادند که به هیچ یک از اینها هیچ اعتقادی ندارد، مگر به انسانِ مفردِ دارای 

داشتهای استاد ملکیان سخن گفتند، و من هم در گوشت و خون. بعد دکتر دادبه در نقد و طرد برخی از پیش

ورم. ناگفته نماند که بحث ما در زمان اندکِ آاش را اینجا مینقد آرای هردو سو چیزهایی گفتم که چکیده

 ی زروان( ادامه دهیم.ی اندیشهمقرر در همایش به انجام نرسید و قراری داریم که آن را )قاعدتا در حلقه

آنچه که من در این میزگرد گفتم از سویی در دفاع از مفهوم ملیت و تاکید بر واقعی بودن این مفهوم بود، 

بود برای پاسخ به پرسشهای استاد ملکیان که به نظرم دقیق و درست مطرح شده  و از سوی دیگر کوششی
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شناسی همراه بود و آمیختگی چند مفهوم را به دنبال داشت. محتوای سخنم را بود، اما با ابهامی در روش

 توانم در این بندها خالصه کنم:می

که استاد ملکیان از درون آن به مفهوم ملیت تاخت،  (reductionistرویکرد فروکاست گرایانه ) (1

ترتیبی که ملیت سیستمی برساخته شده از  تواند مفهوم انسان را نیز معتبر فرض کند. به هماننمی

مردمان است، انسانِ دارای گوشت و خون که مورد نظر ایشان است هم سیستمی برساخته از 

انگارانه ته از مولکولهاست، و با این نگاه تحویلسلولهاست، که هر سلول هم خود سیستمی برساخ

شود، که دست تنها ذرات بنیادین مدل استاندارد کوانتوم مکانیک به عنوان امر واقعی معتبر شمرده می

های فلسفی یا سازیی ما هیچ ارتباطی ندارد و بنابراین به کار مفهومی زیستهبر قضا با تجربه

 آید.میسازی در علوم انسانی ننظریه

گرایانه نه تنها ناکارآمد، که نادرست از دید من که به رویکردی سیستمی باور دارم، روش فروکاست (2

شود به چیز دیگری فرو کاست. هر سطحی از سلسله مراتب هم هست. یعنی هیچ چیزی را نمی

ضمن  شان به قدر بقیه واقعیت دارند و دردهد که همهپیچیدگی سیستمهایی را در خود جای می

افزا از روابط میان عناصر سطوح زیر خود شان به تعبیری ساختگی هستند، یعنی به شکلی همهمه

 اند. در این معنی ملیت و تمدن به قدر سلول و انسان واقعیت دارند. برآمده

پرسش مرکزی استاد ملکیان و دغدغه خاطرشان به نظرم کامال به جا و درست بود. مفهوم ملیت یا  (3

پذیر تعریف شود، وگرنه مفهومی مبهم و ایدئولوژیک خواهد د به شکلی دقیق و رسیدگیتمدن بای

ی جغرافیایی دقیق و روشنی با توان پیکرهمی« ی تمدن ایرانیحوزه»بود. به نظرم برای مفهوم 

ی رقیب اصلی برای تعریف هویت، دو شاخص اصلی شاخصهای شفاف تعریف کرد. امروز دو نظریه

گیرند. به نظرم هر دوی این شاخصها ی دولت متمرکز را برای تعریف ملیت به کار میهزبان و سیطر
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کارآمد و درست است. از دید من هر جایی که بیش از هزار سال بخشی از دولت متمرکز مستقر در 

دل ایران بوده باشد، و بیش از پانصد سال زبان ملی ایرانیان )پارسی باستان، پارتی، فارسی میانه، 

ارسی دری( در آنجا رواج ادبی و دیوانی داشته باشد، بخشی از ایران زمین است. ناگفته نماند که پ

ی دولت متمرکز و یک تا سه قرن زبان کشورهای امروزِ دنیا خود را بر مبنای دو تا سه قرن سیطره

ب امروزین تر از سرمشقهای غالام بسیار سختگیرانهکنند. یعنی شاخصهای پیشنهادیملی تعریف می

 است.

ای ویژه«ِ من»مهمترین شاخص حضور یا غیاب چیزی پیچیده مانند یک تمدن یا ملیت، آن است که  (4

در دل آن تمدن زاده شده، با نظامهایی انضباطی پیکربندی شده باشد، و در قالبی گفتمانی به 

ام، چنین امری برای خودآگاهی تاریخی دست یافته باشد. چنان که در کتاب داریوش دادگر نشان داده

ای فراتر از دولتشهرها در ایرانِ عصر هخامنشی رخ داده و با گسستگیهایی نخستین بار در گستره

آفریند های خاص خود را میسطحی و پیوستگیهایی ژرف تا به امروز ادامه یافته است. هر تمدنی من

 ترین است.رین، و از این رو پیچیدهتها در ایران زمین در سطح جهانی دیرپاترین، پرشاخهو تاریخ من

سرافرازی بابت هویت ایرانی و باور به مرکزیت ایرانشهر در جغرافیای تمدنها، اگر فارغ از تعصب،  (5

ایست. سرافرازی های تاریخی و مستندات شفاف پدید آمده باشد، بسیار امر خجستهبا تکیه به داده

مترین بابت هویت خویش به معنای ستم به دیگران یا خوار شمردن دیگران نیست، که برعکس، مه

شمارند، در برابر ی آن است. آنان که از هویتی تکه پاره برخوردارند و خویشتن را خوار میبازدارنده

گرایی دهند و این است که به ویژه در قالب قومای از خاکساری و نفرت را نشان میآمیزه« دیگری»

د ایرانی بودن، وقتی با نگاه دنیای امروز ما را به گند کشیده است. هویت استخواندار و استواری مانن

آور، برخی شیرین و برخی تلخ( شکل مان )برخی افتخارآمیز و برخی شرمهای تاریخیبه سراسر داده
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بگیرد، سرافرازی و خودبنیاد بودن را با فروتنی و مهر به دیگری درهم خواهد آمیخت و این کلیدی 

ست. شرم از آنچه که هستیم و پرهیز از است که هویت ایرانی را در این دوران دراز حفظ کرده ا

ی ن )و به ویژه طبقهایم، مرضی است مزمن در میان روشنفکرابالیدن و برخاستن با تکیه بر آنچه بوده

ریگ عصر استعمار است و باید و شاید که هر چه زودتر جای خود باسواد!( ایران امروز که مردهنیمه

ا خوداندیشی و خودباوری و سرافرازیِ ناشی از آن جایگزین ی خویشتن دهد، و برا به نقدِ منصفانه

 گردد.
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22/2/1394سه شنبه   

 نگاهی به همایش حافظ )بخش سوم(

 

ام ارائه کردم. سخنرانی« در غزل حافظ "من"مفهوم »ام را با عنوان ظهرگاه دومین روز همایش مقالهدر 

انگیز از رخدادهای تصادفی و غیرتصادفی همراه شد که به جای خود جالب توجه بود. با ترکیبی هیجان

چون سخنرانیهای دیگر کمی اش این که قرار بود درست پیش از رفتن به سر میز ناهار سخنرانی کنم، و نمونه

دانید که جلب توجه دیر شده بود این زمان زرین به ساعت دوی بعد از ظهر افتاده بود. دیگر خودتان می

ی دیگرش آن که دوست و استاد گرامی خانم شنوندگان در چنین شرایط حادی چقدر دشوار است. نمونه

ایِ من قرار شد مرا معرفی کند و به مدت نیم دکتر آزرمیدخت صفوی عزیز پیش از سخنرانیِ بیست دقیقه

شان به سابقه بود، و در نهایت هم در گفتمانساعت به شکلی مرا معرفی فرمودند که بسیار نامنتظره و بی

ی سخنرانی هم برقها رفت و خالصه از میان هفت بالیی که بر سر نعمت نوجوانی دست یافتم. در میانه

 و بارش غوک بود که در تاالر همایش رخ نداد!ی ملخ مصریان آمد فقط حمله

گویند که سخنرانی خوبی از آب در آمد، و این احتماال به خاطر همین اما با تمام این حرفها دوستان می

ام در کتاب مجموعه مقاالت همایش چاپ شده و در این ی پرماجرا و رزمیِ گفتار بوده است. مقالهزمینه

تان بندی بحث را در چند گزاره پیشکشمنتشرش خواهم کرد. در اینجا تنها جمعی سیمرغ نیز ی مجلهشماره

 کنم:می

بر خالف تصور مرسوم امری مدرن « ماهیت خوداندیش خودآگاه خودمختار»در معنای « من»مفهوم  (1

نیست و در تمام تمدنها به اشکال گوناگون وجود دارد. این مفهوم دست کم در ایران زمین از اواخر 
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پردازی اخالقی قرار گرفته و از ابتدای دوران ی دوم پیش از میالد و متن گاهان موضوع نظریههزاره

ی من در پارسی دری هخامنشی در قالب یک نظام انضباطی هنجارین پیکربندی شده است. کلیدواژه

 برابرنهادی به نسبت دقیق برای مفهوم سوژه در زبانهای اروپایی است.

ی من را معموال به صورت اسم )و نه ضمیر اول شخص مفرد( به هایش کلمهغزلحافظ شیرازی در  (2

 گیرد و به چنین مفهوم عامی اشاره دارد.کار می

بسامد استفاده از من در غزل پارسی طی هزار سال گذشته ساختاری همگن و همریخت داشته و تنها  (3

شویم. کاربرد من در ن روبرو میدر دوران تیموری با کم شدن این بسامد و اغتشاشی در معنای آ

 ی این اغتشاش است.غزل حافظ نماینده

اش )به ویژه عبید زاکانی و خواجوی عصر و احتماال همنشینسرای همحافظ بر خالف شاعران غزل (4

کرمانی( مفهوم من را با ترکیب دستوری متمایزی به کار برده است. من در غزل حافظ به ندرت نقش 

در آن بر خالف معیارهای مرسوم در غزل، بسیار اندک است. « من»به « مرا»امد مفعولی دارد و بس

بسامد است. حافظ معموال من را در عجیب این که نقش فاعلی من نیز در غزل حافظ بسیار کم

 ترکیبهای اضافی یا در وضعیت برایی و ازی به کار گرفته است.

اش در قبال کنشها و موقعیتهای وصف شده شینینگزینی و حاشیههمین عام بودن مفهوم من و کناره (5

 پنداری با منِ حافظ آسان شود. به نظرم این دلیل اصلی رواج فالدر شعر، باعث شده تا همذات

ی حافظ را در غزل بیدل و خواجو و عبید و گاه پایهگرفتن از غزل حافظ است. چون ایهامی هم

 توان یافت. قاآنی نیز می

دهد که به شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت جهان ارجاع میینی در زیستحافظ به تنش بنیاد (6

شود و همواره کند. وضعیت موجود معموال با ترکیب وصفی من بازنموده میمطلوبِ من اشاره می
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دهد و این همان است که مالمتی نمودن حافظ صفتهایی منفی و مطرود از نظر اجتماعی را نشان می

 شود.عیت مطلوب همواره در ترکیب من با مفهوم مهر و عشق صورتبندی میرا رقم زده است. وض

برای حافظ عشق و مهر راهبردی است برای انتقال از وضعیت موجود من به وضعیت مطلوب من.  (7

شود و به یعنی در غزلهای او عشق به ارتباط میان دلدار و دلداده )یعنی من و دیگری( منحصر نمی

یابد. یعنی حافظ به خاطر درگیری با تنش بنیادینی که در من نهفته عمیم میجهان ت-کل روابط زیست

ی امری ارتباطی و انتقالی برکشیده و آن را به ماهیتی وجودی و راهبردی است، عشق را از مرتبه

 ساز ارتقاء داده است.دگرگون

د راهبردی برای گفتمان حافظ به خاطر دارا بودن وصفی از وضعیت موجود و مطلوبِ من و پیشنها (8

 بخش است.ی رهاییگذار از اولی به دومی، حامل نوعی نظریه

 

  



474 
 

 

24/2/1394پنجشنبه   

 

 کنم.های درخشان تمدن ایرانی افتخار میکنم به بزرگان تاریخ ایران و چهرهاعتراف نهم: اعتراف می

 

و خطرناک پیدا تعبیری کمابیش زشت « افتخار»ی دانم چه حکمتی است که این روزها کلمهنمی

آید کرده است. از طرفی انگار زشت شده، چون هر وقت اسمی از نامداران تاریخ و فرهنگ ایران به میان می

خروشند شوند و به او میای پیدا مینویسد، عدهگوید یا میشان چیزی میو کسی با لحن ستایشگرانه درباره

یی که افتخار کردن کاری زشت و پلید است. از طرف گو« کنی؟ هان؟ افتخار؟چی شد؟ داری افتخار می»که 

سینا و فردوسی دیگر انگار خطرناک هم باشد، چون ملت هنگام نام بردن از کوروش و داریوش و بوعلی

 «کنم!مبادا فکر کنی دارم به اینها افتخار می»کنند: خواهانه تاکید میفوری پوزش

اش جز با تیغ نقد و صراحت ط با آن بسته شده که گشودن گرهخالصه این که طلسمی بر این واژه و فعلِ مرتب

 ممکن نیست.

نخست: به معنا بنگریم، یعنی ببینیم افتخار کردن یعنی چه. تا جایی که بنده با زبان پارسی و عربی 

آشنایی دارم، این کلمه از باب افتعال است از بنِ فخر و در پارسی معنی دقیقش سربلندی یا سرافرازی است، 

اش معنایی اش )افتخار( و هم در کالبد برابرنهادهای پارسیکه در کل تاریخ زبان پارسی هم در شکل عربی

مغرور »ی افتخار کردن معناهایی مثل کرده است. بنابراین اگر کسی از کلمهمثبت و نیک و دلخواه را حمل می

یا چیزهایی « و خودپرستی و خودبرتربینیخودبینی »، «دشمنی با دیگران»، «نژادپرستی»، «خودشیفتگی»، «بودن
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این واژه و برابرنهادهایش این شبیه به این را با داللتی منفی برداشت کرد، به سادگی باید گوشزدش کنیم که 

 ها را ندارد، و بهتر است گوینده آشنایی بیشتری با زبان زبان پارسی حاصل نماید. معنی

خیزد که م کجاست که صداهای اعتراض در برابر کسانی بر میدوم: شرایط را تحلیل کنیم، یعنی ببینی

برد اند. به لحاظ آماری وقتی کسی از شاهان باستانی و خوشنام ایرانی نام میدار شدهی افتخار داغبا گناه کبیره

ران و کند، یا شاعکند، یا به نام دانشمندان و فیلسوفان ایرانی اشاره میو کردارهای ماندگارشان را یاد می

شود. به عبارت دیگر، ی ضدافتخار واقع میجوم این فرقهستاید، آماجِ هسرایان بزرگ و نامدار را میسخن

آنجا که سخن از سربلندی بابت درخشش نمادی تاریخی یا شخصیتی ملی در کار است، حسِ آلرژی نامفتخران 

و چرچیل و پاتریس لومومبا افتخار کند،  شود. اگر کسی به ادیسون و استالین و گاندی و لیدی گاگافعال می

میهن بودن با کوروش و داریوش و فردوسی و فرهنگ یا همتبار یا همایرادی ندارد. اما سربلندی بابت هم

 بیرونی جرمی مخوف است که مرتکب آن باید دست کم چند بار در فضاهای حقیقی و مجازی اعدام شود.  

این دشمنان افتخار به نامدارانِ ایرانی، خودشان هم ایرانی هستند  شود کهتر میاین قصه وقتی پیچیده

سازند. این های درخشان را ممنوع میو معموال با زبان پارسی است که سربلندی بابت حضور این چهره

منطقی و  ای در کار نیست، از غرایب روزگار ماست. توجیهخوارداشتِ خویشتن در جایی که خواری

، «گیرم پدر تو بود فاضل...»که:  حکیمانهام، جز این عبارتهای شبهاین منع سربلندی نیافتهای برای عقالنی

با این حرفها سعی نکنید بدبختی و پستی و کثافت امروز ما را نادیده »، «داشتم داشتم حساب نیست...»

رند... اما آخر چه ربطی به و چیزهایی از این قبیل که البته زبانزدهایی جالب و اندرزهایی دلپذی« بگیرید...

 موضوع دارند؟

کنم من کامال موافقم که به هیچ عنوان نباید وضع موجود خودمان را نادیده بگیریم. هیچ هم فکر نمی

سینا و فارابی و موالنا به طور خودکار به برتری و ارجمندیِ ایرانیان امروز وجود داریوش و کوروش و بوعلی
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شان راه را بر شناسایی ایشان یا سرمشق قرار دادن منتهی شود. اما از طرف دیگر هیچ گمان ندارم که شناختن

مان را کاهش دهد. به همین ترتیب تا به حال کسی را مان مسدود سازد، یا بختِ بزرگیوضعیت امروزین

از نامهای بزرگان تاریخی دل خودش اش در منجالبی منحط نشسته باشد و با یاد کردن ام که در خانهندیده

ی من است، آنهایی که از بزرگان تاریخ و فرهنگ ما با ی مشاهدهرا خوش کرده باشد. در حد اندکی که دامنه

شان نسبت به کنند، دست بر قضا معموال افرادی فرهیخته و باسواد هستند که هم نگاه انتقادیافتخار یاد می

 هم برای دستیابی به وضعیتی بهتر از ضدمفتخرانِ افراطی انگیزه و کوشش وضعیت کنونی ما برجسته است و

شان هستند و نقاط روشن آن را در بیشتری دارند. در یک طرف کسانی هستند که در پی شناسایی گذشته

وی کوشند با الهام از آن بزرگی را بیاموزند و وضعیت مطلوب را تعریف کنند. در سستایند و مییابند و میمی

ی وضعیت موجود اند و دارند دربارهخویش نشستههایی افسرده را داریم که به وِردخوانیِ شماتتدیگر دلمرده

اندیشی را. خالصه این که به نظرم این اندیشی را داریم و در سوی دیگر تاریکزنند. در سویی تاریخغر می

ی امروز ایرانی است که سری فراگیر جامعهریاضتِ افتخار و آن پرهیزگاری سربلندی بخشی از همان دردِ 

دارد، و سری دیگر در بحران هویت و ناتوانی و تردید در « چه بودن»سوادی و ابهام در در در نادانی و بی

 ؛ یعنی درد خودباختگی. «چه شدن»

ی کشورهای جهان تنها دو سه قرن پیشینه دارد، و در های ملی بخش عمدهدر روزگاری که هویت 

ی مردمان در این کشورها مشغول افتخار کردن به نمادهای ملی نوپا و گاه ساختگی و طی که تقریبا همهشرای

های درخشانِ راستین تاریخ طوالنی جعلی هستند، این که مردمی با تمدن چند هزار ساله سربلندی بابت چهره

بگویم به نوعی بیماری خود را کاری ناشایست بدانند، دست کم عجیب و غریب است، اگر که نخواهم 

شباهت دارد. همراه جماعت شدن و شیپور را از سر گشاد زدن البته این روزها باب طبع تماشاچیان است و 

نماید. اما باالخره باید این پرسش را طرح ی همه چیزِ خودمان شیک و مجلسی میابراز نارضایتی مبهم درباره
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ها یخی و میراث فرهنگی چه ایرادی دارد؟ در شرایطی که مقدونیهای تارکرد که دقیقا افتخار کردن به داشته

اند، در ی تاریخها نوشتهاش را در همهپرستند که ویرانگری و جنون و آدمکشیهنوز دارند اسکندری را می

شرح جنایتها و « جنگهای گل»دارند که خودش در شرایطی که اروپاییان یولیوس سزاری را بزرگ می

ساز گرداگرد ایران زمین فارابی و مولوی شرمانه شرح داده، و در موقعیتی که کشورهای تازهیکشتارهایش را ب

کنند تا بتوانند خودشان به آنها افتخار کنند، افتخار کردن آزرم غرقه میو نظامی را در جعلهای عریان و بی

اعتبار دارد، به چه دلیلی و مطابق کدام  شان تا به امروزآمیز و درخشانها به نیاکانی که دستاوردهای نبوغایرانی

 منطقی ناروا و زشت و ناپسند است؟

ی افتخار برای من بار مثبتی دارد و همتاست با سربندی و سرافرازی. همچنین کنم کلمهاعتراف می

ای برای سربلندی و سرافرازی داشته باشد و ی شایستهکنم از دید من هرکس هرجا هر دستمایهاعتراف می

پیش  بینم.دهد و هیچ ایرادی در رفتارش نمیای انجام میبت آن افتخار کند، بسیار کار درست و شایستهبا

ی غولهاست که قد و کند و ایستادن بر شانهها را گوشزد میچشم داشتنِ سرمشقهای بزرگ است که حقارت

 سازد. قامت مردمان را تناور می

کنم. های درخشان تاریخ و فرهنگ ایران زمین افتخار میهرهکنم که به چدر این راستا من اعتراف می

گویم که فردوسی و مولوی و بیدل و حافظ بدان کنم که سرافرازم از این که به زبانی سخن میمن اعتراف می

کنم بابت این که کشورم را سیاستمدار خوشنامی مانند کوروش تاسیس کرده و اند. من اعتراف میسخن گفته

خردمندی مانند داریوش آن را استوار ساخته، و پهلوانانی مانند شاپور ساسانی و اسماعیل سامانی  سیاستمدار

کنم. من به تمام معناهای ممکن برای این کلمه، افتخار اند، احساس سربلندی میاش جنگیدهبرای پایدار ماندن

هبی پردامنه در زادگاهم وجود کشی و جنگ مذکنم که بردگی سازمان یافته، قربانی کردن انسان، نسلمی
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نداشته است. من به دانشمندان و پژوهندگان و اندیشمندان ، به سرداران و جنگاوران و دلیران، به شاعران و 

 کنم. ی نامدارانِ نیکنام سرزمینم افتخار میهنرمندان و به همه

دانم و از آن خوشنود یکنم که این عناصر را نه تنها به عنوان بخشی از هویت خود ممن اعتراف می

کنم که وجود این و سربلندم، که کاربردی عملیاتی و راهبردی را نیز از این سربلندی در نظر دارم. اعتراف می

وضعیت »را برایم ممکن، و دل کندن از « وضعیت مطلوب»های درخشان است که دستیابی به فهمی از چهره

و حافظ را در  گویم، سعدینویسم یا شعری میقتی چیزی میکنم که وسازد. اعتراف میرا آسان می« موجود

کنم وقتی بر نماید. اعتراف میگویم را برایم ممکن میاند، فروتنیِ نقدِ آنچه مینظر دارم و فخر به آنچه گفته

های درخشان هستند که راه را به من نشان سر انتخابی بزرگ در نهادهای اجتماعی تردیدی دارم، همین چهره

کنم کنند که باید از چیزهایی عار داشت، و باید با چیزهایی سربلند بود. اعتراف میدهند و گوشزدم میمی

انگاشتن خودم و این بزرگان از سویی فروتنیِ نگریستن به ضعفهای خویش، و از سوی  سربلندیِ همذات

 آورد. دیگر بلندپروازیِ غلبه بر آنها را برایم به همراه می

اند نم که به آن بخشهای درست و راستین و درخشانی که گذشتگان برایم به ارث گذاشتهکاعتراف می

ی اندیشند، این زنجیرهکوشم تا کاری کنم تا وقتی آیندگان به نسل ما میکنم، و با این دستمایه میافتخار می

کنم که اشته باشند. اعتراف میای برای تداوم آن در اختیار دزرین سربلندیِ ایرانی بودن را نگسلند، و دستمایه

ام، و رخدادها و ی تمدن خویش را نقادانه و سختگیرانه برسنجیدهی خویش را و تاریخ و پیشینهگذشته

کنم سربلندی بابت آنچه ام. اعتراف میشخصیتها و کردارهای بزرگ و آموزنده و ستودنی فراوان در آن یافته

 سازد. است که غلبه بر ننگِ آنچه که هستیم را برایم ممکن میگاهی ایم و باید بشویم، تکیهکه بوده
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2۵/2/1394جمعه   

 هاچند جمله از کالس یکشنبه

 

وضعیت پایه در سیستمهای ساده، همگنی و همریختی و تمایز نایافتگی است و این همان است که 

شکند شود. تقارن سیستم قدم به قدم زیر فشار رخدادهای محیطی درهم می( خوانده میsymmetryتقارن )

آورد، و به همین هایی را در درون سیستم پدید میو به این ترتیب طی روندی از تمایز و تفکیک، زیرسیستم

هر گام زند. شکل تخصص یافتگی و حساسیت به شاخصهایی ویژه را در حد و مرز سیستم و محیط رقم می

ی اطالعات است، و انباشت و رسوب همین اطالعات است که افزایش پیچیدگی از شکسته شدن تقارن زاینده

 شود. کند، که تکامل خوانده میدر سیستم را ممکن می

شود. یابد و شکست تقارن تنها به پیچیدگی ساختاری محدود نمیتقارن تنها در ساختار نمود نمی

های پیشاروی زور بودنِ گزینهیده هم به همین ترتیب در فضایی از عدم قطعیت و همهای پیچکارکرد سیستم

های رفتاری پیشارویش، در واقع تقارن حاکم بر حاالت سیستم شناور هستند. سیستم با برگزیدن یکی از گزینه

قارن شود. این شکل از شکست تشکند و در یکی از چند وضعیتِ ممکن مستقر میی خود را میآینده

های متداخل و پرشمار از روابط کنترلی را کارکردی اگر توسط شاخصهای درون سیستم تعیین شوند و حلقه

 شوند. در بر بگیرند، اختیار، انتخاب، یا گزینش ارادی نامیده می
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28/2/1394دوشنبه   

 هاچند جمله از کالس چهارشنبه

 

کنیم که در اندرونِ یک سرمشق نظری ی ما رخدادهای تاریخی را در قالب روایتهایی درک میهمه

تک رخدادها در تاریخ گنگ و مبهم و نامفهوم هستند. همواره در یک گزارش و خوانش اند. گنجانده شده

کند، آنها را در کنار رخدادهای خاص دیگری در کار است که رخدادها را وصف می بستر نظریتاریخی 

کند. شان برقرار میداشتها و باورهایی معموال بحث ناشده، روابطی منظم را میاننشاند، و بر اساس پیشمی

سازد و آن را ( است که رخداد را طی تفسیری ویژه برای ذهن ما گواردنی میparadigmاین سرمشق )

های ها و گسستگیها از راه مرزبندی و تعریف اقلیمها و حریمها به مدیریتِ پیوستگیکند. سرمشقپذیر میفهم

گیرد که در ای شکل میها و دورانهای تاریخیگشایند، و بر این مبنا دورهمیان رخدادهای تاریخی دست می

 شود. بستر جغرافیایی مشخصی جریان یافته و همچون امری یکپارچه، همگن، بسیط و ساده فهم می

دانِ خردمند، آن است که بتواند سرمشقِ غالب بر توصیف و تفسیر نخستین مهارتِ یک تاریخ

های کند، مرزبندی ی آن کنکاشداشتها و اصول موضوعهی پیشهنجارین از رخدادها را تشخیص دهد، درباره

 را واسازی نماید.« سادگی»فرضِ همواره نادرستِ برخاسته از آن را نقد کند، و پیش
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29/2/1394سه شنبه   

 ی زروانی اندیشهگزارش حلقه

 

ی را به شکل باز برگزار کردیم. حلقه اندیشهی ای که پشت سر گذاشتیم، نخستین نشست حلقهجمعه

ی آموزشگاه موسیقی زروان ی زروان چهار سال پیش در خورشید تاسیس شد و با همکاری صمیمانهاندیشه

به طور منظم برقرار گشت. قرار بر این بود که یاران و همکارانی که استاد و پژوهشگر بودند ماهی یک بار 

ی تاریخ و ی مسائلی گوناگون بپردازند که در دامنهاندیشی دربارهنظر و هم در نشستی دوستانه به تبادل

ی اندیشه در واقع فضایی بود که در آن آرا و کرد. حلقهفرهنگ ایران تا فلسفه و علوم اجتماعی نوسان می

ظری های برآمده از چارچوب سیستمی رایج در خورشید )دیدگاه زروان( با مکتبها و سرمشقهای ناندیشه

شد و مورد بحث قرار شد و رویکردها و دستاوردها در این میان با محک نقد آشنا میدیگر همنشین می

ی اندیشه گشوده شود و حضور در آن برای مهمانانی که به پیگیری گرفت. از آغاز امسال قرار بود حلقهمی

وند میان اسطوره و قدرت به خوبی ی پیی پیش چنین شد و بحث دربارهبحثها عالقه دارند، آزاد شود. جمعه

 در این بستر جریان یافت.

ی پیوند این دو روز جمعه بحث را خانم مهناز اسداهلل نژاد آغاز کرد و سرمشق نظری کاسیرر درباره

اش ارائه کرد. پس از او دکتر علی مفهوم را معرفی کرد و آرای چند تن از صاحبنظران معاصر را درباره

اوستایی و پهلوی را در این ی محمودی به پیوند میان ساخت قدرت و اساطیر در ایران پرداخت و منابع پایه

نژاد دیدگاهی زمینه مرور کرد و بازتاب آن را در حفظ و پایداری مفهوم ایرانشهر نشان داد. سپس خانم اسداهلل

ی دوام و ثبات مفهوم ایران زمین و تمدن ایرانشهری ابراز کردند که به بحثهایی دامن زد. انتقادی را درباره
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ها و چفت و بست شدنِ ای روانکاوانه به پیوند اسطورهحسین مجتهدی از زاویهبعد از استراحتی کوتاه دکتر 

سوژه با نهادهای قدرت پرداختند و پیوند میان مفهوم پدر با نهادهای قدرت را واشکافتند. در نهایت من هم 

را شامل دیدگاه خود را پیشنهاد کردم. استادان دیگر حاضر در نشست هم در زمان بحث که یک ساعت پایانی 

ی پیوند اساطیر و سیاست شان استاد فریدون مجلسی بحثهایی دربارهشد به اظهار نظر پرداختند و در میانمی

داشتهای را در چارچوب تاریخ قدیم ایران مطرح کردند. آنچه هم که من به فشردگی بیان کردم، نقد پیش

ی منفی قدرت بود و تالشی برای واسازی چهرهی پیوند اسطوره و ی دوم قرن بیستم دربارهاندیشمندان نیمه

اساطیر در تمدن اروپایی که در پیکربندی خاص خرد روشنگری ریشه دارد و به نظرم به بافت تمدن ایرانی 

 ای به دست عالقمندان خواهم رساند.ها را در قالب مقالهقابل تعمیم نیست. به زودی این اندیشه
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۵/3/1394سه شنبه   

 هاشناسی چهارشنبهز کالس اسطورهچند سطر ا

 

در نهادهای سیاسی و دینی امری فراگیر و محتوم است که از چند قاعده و الگوی  تباهی و زوال

ی منافع فردی شود. یعنی از سویی رخنهکند. الگویی که در دو سطح خرد و کالن تعریف میفراگیر پیروی می

نهادها زند و از سوی دیگر به کاسته شدنِ تدریجی از انسجام و کارآییِ بر آرمانهای جمعی را رقم می

ی منافع فرد بر جمع که در اصل ماهیتی اقتصادی و زیستی دارد و به سطوح زیرین سلسله انجامد. غلبهمی

است که در زمانی کوتاهتر با بسامدی « ترطبیعی»شود، الگویی فراگیرتر و مراتب پیچیدگی )فراز( مربوط می

. در مقابل، تباهی کندشان را تهدید میوعیتگردد و اعتبار و مشرباالتر در دربارها و معبدها نمایان می

تر است و کُندتر نمایان ها امری پیچیدهافزاری و فرسودگی معنا و فروپاشی انسجام سازمانیِ حزبها و فرقهنرم

کند و برای بقا و دوام آن شود، و به همین اندازه هم در فرسایش کارآیی این نهادها نقش بزرگتری ایفا میمی

هایی )از جنس مانند که موریانهت. خالصه آن که نهادهای سیاسی و دینی به کاخهایی چوبی میتر اسمهلک

هایی )از نوع پوچی و تحریف و رقابت بر سر تفسیرهای سودآور( خواستها و منافع زودگذر فردی( و زلزله

 فرسایند...جوند و میسایند و میمدام زیر و زبرشان را می
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8/3/1394جمعه   
 «1393تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی/ شروین وکیلی/ شورآفرین/ »چند برگ از کتاب 

 

ی شورای بابل )که در آن سرداران اسکندر قلمرو او را میان خود تقسیم کردند( روشن ... با مرور سیاهه

ی هاشان در فهرستناماند، چون ناشده باقی ماندهچنان فتحهای قدیم هخامنشی همشود که بسیاری از استانمی

چنان در دست شهربان شود. مشهورتر از همه در این میان ماد است که هممیراثِ سرداران مقدونی دیده نمی

فَرنَه بود که نامی پارسی دارد و انگار از حاکمان اش آذرباد باقی مانده بود. شهربان ارمنستان هم فراتَههخامنشی

فرده انگار ن به توافقی رسیده و در مقام خود ابقا شده باشد. این فراتهدوران هخامنشی است که با مقدونیا

استانداری نیرومند بوده و ایران مرکزی را نیز در اختیار داشته باشد. چنان که مثالً دیودوروس در جایی گفته 

نام شهربان  گرگان به سرداری به نام فیلیپ رسید، در حالی که خودِ او در جایی دیگر در سازگاری با آریان

فرنه آمده، و قاعدتاً های التین و یونانی راتَهفرنه دانسته است. نام این شخص در برخی گزارشجا را فراتهآن

فرنه بوده است، و معلوم است که مقدونیان در گشودن این منطقه ناکام مانده و به ابقای منظور همین فراته

فهمیم که آریان نوشته این مرد در دوران اسکندر هم جا میآناش بسنده کرده بودند. این را از حاکم قدیمی

 حاکم این منطقه بوده است.

گوشیه، مَکَه، گنداره و مرو در های مهمی مانند خوارزم، هند، زرنگ )سیستان(، هرات، تتهاز استان

های ا به همراه استاننماید که مقدونیان تنها ایران جنوب غربی رهای میراث اسکندر یاد نشده و چنین میسیاهه

وتاز اولیه، در ایران شرقی غرب شاهنشاهی )اروپای بعدی( به طور کامل فتح کرده باشند. یعنی بعد از تاخت

ی نفوذشان به نوار باریکی در جنوب ایران اند و دایرهو شمال هند سرزمینی را به طور پایدار در دست نداشته
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ای متفاوتی که به حاکمان این منطقه منسوب شده، یا اصوالً غیاب همحدود بوده است. این با توجه به نام

در »جا که نوشته: شود، در آنشود. احتماالً این منطقه مشمول بندی از سخن آریان میاشاره به آنها، روشن می

ی شان باقها، همان طور که اسکندر قرار گذاشته بود، در دست حاکمان پیشینهمین هنگام بسیاری از استان

نویسان ایرانی گزارش تاریخ«. نخورده باقی ماندها موقع تقسیم قلمرو میان سرداران دستماند و این سرزمین

 ی فهرستی از شاهان اشکانی و تأکید بر این که ایشان ملوککند. طبری بعد از ارائهنیز همین نکته را تأیید می

شان تقسیم که ملوک طوایفی که اسکندر مملکت را میاناند ها گفتهبعضی»نویسد: شوند، میطوائف خوانده می

رودان( که تا پنجاه و چهار کرده بود، پس از او پادشاهی کردند و هر ناحیه پادشاهی داشت به جز سواد )میان

سال پس از مرگ اسکندر به دست رومیان بود. و یکی از ملوک طوایف که از نسل شاهان بود، پادشاهی جبال 

جا و ماهات و جبال و اشت، و پس از وی فرزندانش بر سواد تسلط یافتند و پادشاهان آنو اصفهان را د

اصفهان شدند و ساالری دیگر ملوک طوایف یافتند که رسم چنین بود که وی و فرزندانش را تقدم دهند و از 

 «.این رو در کتب سرگذشت شاهان نام ایشان آمد و به همین بس کردند و نام شاهان دیگر نیامد

کند. اما دو سه اند که گویی طبری به شاهان اشکانی اشاره میاین گزارش را معموالً چنان تفسیر کرده

گوید که بعد از کند. طبری به درستی میی اول به روشنی از دوران آشوب پسااسکندری حکایت میجمله

مانده بود و دوران پنجاه و چهار  ی مقدونیان )روم( باقیرودان به استواری زیر سلطهمرگ اسکندر تنها میان

پ.م.( اشاره دارد تا زمانی  301ی چیرگی سلوکوس اول بر بابل )ای هم که به دست داده قاعدتاً به فاصلهساله

پ.م.(. یعنی اگر دوران چیرگی  247ـ246جا بیرون کرد )که بطلمیوس به بابل تاخت و سلوکیان را از آن

زه بگیریم، خواهیم دید که گزارش طبری درست است و ایشان تنها پنجاه و استوار سلوکیان بر بابل را اندا

م. که  247پ.م. که سلوکوس اول بابل را گرفت، تا سال  301اند. از چهار سال در این قلمرو حکومت کرده

آنتیوخوس دوم در شهر افسوس کشته شد، درست پنجاه و چهار سال گذشت و در این مدت این خاندان بر 
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ودان حاکم بودند. بعد از آن، کشمکش میان شاهزادگان سلوکی آغاز شد، به شکلی که سلوکوس دوم رمیان

گذاری کرد و بطلمیوس که به خونخواهی خواهرش پیش پ.م. در اِفِسوس ــ و نه در بابل ــ تاج 247در 

زارش طبری را چنین تاخت چند ماه بعد در میان استقبال گرم مردم به بابل وارد شد. اگر این بخش از گمی

شود. او نوشته که اش به پادشاهی مستقل ماد در این هنگام مربوط میبینیم که جمالت بعدیتفسیر کنیم، می

کسی از نسل شاهان )یعنی هخامنشیان( بر جبال و اصفهان چیره بود. جبال در دوران اسالمی نام آذربایجان 

ی هخامنشی تا اصفهان نیز ادامه داشته است. این دهو کردستان است و معلوم است که قلمرو این شاهزا

فرمانروا از نسل شاهان باید خودِ آذرباد باشد که به این خاندان تعلق داشت و ماد را در برابر اسکندر حفظ 

رودان، فرزندان همین شخص بودند کرده بود. جالب آن که طبری نوشته که بعد از رانده شدن سلوکیان از میان

 نماید.دان )سواد( و ایالم قدیم )ماهات و اصفهان( را در دست گرفتند و این کامالً محتمل میروکه میان

ی هجوم مقدونیان به قلمرو هخامنشی در نظر داشت. نخست آن که اسکندر بنابراین باید دو نکته را درباره

شمال غربی )ماد و های های هخامنشی ناکام ماند، و در زمان خودش استانخود در گشودن تمام استان

های شرقی )سغد و بلخ و هند(، با وجود تلفات ی مقدونیان را پس زدند و استانارمنستان و کاپادوکیه( حمله

ی اسکندر به مناطقی مانند بلخ و هند، ی وی، مقاومت شدیدی از خود نشان دادند. حملهزیاد در برابر حمله

، دستاورد نظامی چشمگیری در بر نداشت و تنها به گرفتن باج با وجود کشتارهایی که از مردم این مناطق کرد

شود که وقتی جا روشن میهایی گذرا ختم شد. پوشالی بودنِ انتخاب شهربانِ بلخ و سغد از اینو غارت

بازِ اش بر مردم بلخ و سغد را اعالم کرد، گفت که ارتَهاسکندر در شهر مرکند جشنی گرفت و در آن چیرگی

تر شهربان این منطقه بود از وی شکست یافته و عزل شده و به جای او سرداری مقدونی به یشپارسی که پ

جا به نام کلیتوس شهربان سغد خواهد بود. اما کلیتوس به جای آن که از این انتصاب خوشحال شود، همان

سو ل شدنش به آناست، که تسخیرناپذیر هم هست، و از گسی نشدنیاسکندر گفت که استان سغد نه تنها رام
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م هم هیچ تردیدی وجود ندارد. شواهدی هست که انگار مقدونیان در ی استقالل خوارزهراس داشت. درباره

اند، اما این برداشت احتماالً از عهد دوستی میان اسکندر و شهربان دوران اسکندر مدعی فتح خوارزم بوده

)فراتافرنس(  فَرنَهمان )فارسامنس( یا فَرتهان پارساند که این شهربهخامنشی خوارزم ناشی شده است. آورده

نام داشته است. بعد از آن که اسکندر بلخ را گشود، این مرد با هزار و پانصد شهسوار به دیدار وی رفت و با 

او عهد دوستی بست. احتماالً او به عنوان شهربانی پارسی به دیدار اسکندر رفته و وی را به عنوان جانشین 

ها هم سوم به رسمیت پذیرفته و به همین دلیل هم آریان نوشته که اسکندر خود را سرور خوارزمیداریوش 

مان ی پارسدانست. با وجود این، کامالً روشن است که مقدونیان هرگز به خوارزم پا نگذاشتند و مذاکرهمی

 …تراز شباهت داردو اسکندر هم به دو فرمانروای هم
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9/3/1394شنبه   

 

 ی استعاره، فریب و دروغدرباره

 

ی ربط باعث شد تا این چند سطر را دربارهطی بیست و چهار ساعت گذشته چند رخدادِ به ظاهر بی

توان آن را استعاری نامید. هرچند یکی از صورتهای پیچیده و رایجِ فریب و دروغ بنویسم. صورتی که می

ن وجود دارد )و الکوف به ی معناساز که به شکلی پیش تنیده در زبانباید آن را با ساختار فراگیرِ استعاره

 اش نوشته( اشتباه گرفت. زیبایی درباره

 اما آن رخدادها چه بود؟

نخست این که دوست و استاد گرامی آقای مصطفی ملکیان هنگام سخنرانی در دانشگاه امیر کبیر 

ه قول مند )یا بناممکن بودنِ گفتگوی اخالق بحثی جدی و مهم را شجاعانه طرح کرد، که همانا دعویِ

دینان است. بعد در کمال شگفتی دیدم دوستانی که بیشترشان گویا مداران و بیهابرماس: منصفانه( میان دین

ربط را از البالی حرفهای او استخراج هایی بیگرا بودند، با شعف و شور فراوان جملهگرا و چپهمزمان قوم

فردوسی و نظامی به خاطر ستایش ایرانیان »ت که هایی از این دساند. جملهو گلچینی از آن را منتشر کرده

ی و از این حرفها. بی آن که به بدنه« اندمهرنامه و قوچانی به چه جاهای بدی رسیده»و « اندخودشیفته بوده

 ای بکنند.انگیز است و هم دلیرانه کوچکترین اشارهسخن وی که هم تامل

ای اجتماعی انی وقتی کسی برای حل مسئلهای در سازمدوم: دوستی برایم روایت کرد در جلسه

صحبت از دستگاه نظری من )دیدگاه سیستمی یا زروان( کرده و راهبردی را با تکیه به آن پیشنهاد شده، با 
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و مهمترین دلیلی هم که برای « زاویه داشته»ی خدایی روبرو شده که سخت با من و دیدگاهم مخالفت بنده

رده این بوده که زمانی همکالس من بوده است. یعنی انگار بی آن که کتابهایم آشنایی با این دستگاه نظری آو

گفته چون زمانی همکالس من بوده، به قدر کافی با دیدگاهم آشنایی دارد که بتواند را خوانده باشد، می

 گفته و همکالسم نبوده!(مردودشان بداند. )حاال بماند که دروغ می

اند برای نابودی از بانوان دلواپس که همایشی برگزار کرده بودهسوم: عکسی منتشر شد از گروهی 

ی آمریکا متر مربعی که پس از چهار دهه مشت زدن به دهان شیطان بزرگ، هنوز از خاک قارهآن چند سانتی

شود، چنین بینید. در پالکاردهایی که در دست این بانوان فرهیخته دیده میباقی مانده. همان طور که می

ما دندانپزشکان دهان آمریکا را »، و «ما ایرانیان است DNAمبارزه با اسرائیل در »توان خواند ی را میجمالت

 «. آمریکا، برو بینیم باا!»تر این که تر و ادبیو از همه فخیم« کنیم!سرویس می

امر حاال ممکن است با خودتان بگویید اینها چه ربطی به هم دارد؟ عرضم به حضور انورتان که 

های عمدا نادرست( است در ترکیب مشترک در این سه رخداد ظهور نوع خاصی از دروغ )در معنای گزاره

بازنده را به فریب )گفتار ملکیان(، الف )همکالس جعلی( و -با مفهوم استعاره، که یک بازی ناباب برنده

 کند.شوخی )دندانپزشکان دلواپس( تبدیل می

بسیار است و اینجا مجالی برای پرداختن بدان در اختیار نداریم. تنها ی استعاره بحث و سخن درباره

اش در بافتی به کلی متفاوت به کار گرفته در این حد بگویم که وقتی مفهومی و نمادی با حفظ داللتهای اولیه

ید گوشوند. مثال حافظ میکند که استعاری خوانده میای نو از معانی را به ذهن متبادر میشود، شبکه

، و که در آن طوطی استعاره برای «رودشکرشکن شوند همه طوطیان هند/ زین قند پارسی که به بنگاله می»

شاعر و قند استعاره برای شعر است. در دیدگاه زروان، وقتی مفهومی که به سیستمهای یک سطح از پیچیدگی 

، یک یابد و نشت کندر تعمیم شناسی روشن به سطحی دیگی تجربی و روششوند، بدون پشتوانهمربوط می
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ادبی پیدا -جانورشناسانه داللتی زبانی -استعاره رخ داده است. چنان در شعر حافظ مفاهیمی جغرافیایی

 اند.کرده

شود یا در کنار تمثیل برای ای از جنس معنا به کار گرفته میاستعاره معموال برای تولید ارزش افزوده

کند. اما گاهی هم استعاره ی معنا به شکلی حساب شده کارکرد پیدا میهآموزاندن مفاهیم و گستراندن دایر

دهد گیرد. این در حالتی رخ میهمچون ابزاری فریبکارانه برای به کرسی نشاندن دروغ مورد استفاده قرار می

ن برچسبی شود به ناروا همچوکه آن نشت و آن تعمیم باعث شود تا کلیدواژه و نمادی که اعتبارآمیز قلمداد می

های معیوب و بیمار آن است که ی این استعارهبرای محتوایی دروغین و سودجویانه به کار گرفته شود. نشانه

چروکند و نمادی اعتبارآمیز را به معنایی الغر و رنجور اش، معنا را میبر خالف شکل تندرست و سرزنده

بینیم: شفای کوانتومی، انرژی مثبت، ی هم فراوان میخرافی تعبیرهایی شبهکاهند. مشابه این را دربارهفرو می

 ی روحانی، موج آلفای عرفانی، و...هاله

ی هایی برجسته از اشکالِ متفاوت استعارهاما در این میان آن سه مورد را از این رو نقل کردم که نمونه

مفهومی است که به خاطر دقت علمی ارج و اهمیتی )و گویا نزد  DNAی شوند. کلمهآمیز محسوب میفریب

ای خورد، استعارهربط و نامستندی پیوند میبرخی از عوام ماهیتی جادویی!( دارد. وقتی این کلمه با شعارِ بی

ماند. چون در یک سو سرشت ایرانیان آورد که از بس پرت و چرند است، به شوخی میفریبکارانه را پدید می

ی (، و آنسو هم کلمهDNAای در ربط )امری سیاسی و رمزگذاریست، فرو کاسته شده به دو مفهوم بیا

 اسرائیل که معلوم نیست اسم دولتی است؟ یا نام قومی؟ یا لقب پیامبری به اسم یعقوب؟

ی مخالفتی ابراز شده، هم مانند برهانی فریبکارانه و پشتوانه« همکالس فالنی»ی به همین شکل کلمه

ی همکالسی یا خویشاوندی یا هرچیز ها و نقدها و نظرها در حضور یا غیاب رابطهوگرنه اعتبار علمی گزاره
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شنای کسی بودن را مبنای اظهار شود. یعنی این که بخواهیم دعوی همکالسی یا شاگرد یا آدیگر دگرگون نمی

 مند. پذیر و روشربط به حقیقتِ رسیدگیاش کنیم، الف است و گزاف و بیی نظریهنظر درباره

ای سیاسی پرتاب شده و در جایی دیگر ارتباطی اجتماعی شناختی به زمینهدر یک جا مفهومی زیست

ی سخنرانی استاد ملکیان آزمایی نشت کرده است. دربارههای راستیشناسی علمی و محکی روشبه مرتبه

یا باورهای گلچین کردن چند جمله از یک سخنرانی که ارتباطی با اصل سخن هم داستان همین است. 

ی چند کلمه از گفتارش در بافتی به کلی متفاوت است و فرو کاستن گفتمانی جدی سخنران ندارد، وصله پینه

 آفرین.  ی نفرتپرستانهبه شعارهای قوم

ها وجود دارد برایم این سه مثال را بیشتر از آن رو پیش کشیدم که ماهیت دروغی که در این استعاره

. استاد ملکیان گرامی از دوستان خوب و ارجمندم است که مهری فراوان به او دارم و به خوبی نمایان است

ی ی فلسفی با هم داریم، در دغدغهی روش و اصول موضوعهبا وجود تمام اختالف نظرهایی که درباره

نهم. میجویی و انصافش را بسیار ارج اخالق است بسیار با او اشتراک نظر دارم و به ویژه دلیری و حقیقت

پراکنی باشد سر ای که هدفش نفرتگرایانهشناسم که با هر گفتمان قومدوست و خردمند میاو را مردی انسان

 دشمنی دارد، به ویژه اگر که آلوده به بالهت و حماقت هم باشد! 

گفته همکالس من بوده است، این توضیح شاید الزم باشد که در کل ی آن دوستی که میدرباره

ام بدگویی دانند و دربارهها( همکالس و همکار من میکسانی که خود را شاگرد و دوست نزدیک و )تازگی

اند. و اگر ا من نداشتهگویند و چنین نوع ارتباطی را باستثنا( دروغ میام بیکنند )تا جایی که من دیدهمی

ی یک نظریه تنها زمانی ممکن است که گوینده داشتند هم اهمیتی نداشت، چون که نقد و اظهار نظر دربارهمی

پرداز زند. خواه منتقد برادر نظریهی چه حرف میی مربوط به آن نظریه را خوانده باشد و بداند دربارهمتون پایه

ی این حزب نسوان غیوری کند. دربارهای دیگر زندگی میاز مرگ او در قاره باشد، یا خواه کسی که قرنی بعد
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توانم از ابراز شگفتی اند، نمیهم که در صدد سرویس کردن دهان آمریکا با روشهای دندانپزشکانه بوده

بینم امری سیاسی در رمزگذاری ژنتیکی کسانی وارد شده که خودداری کنم، چون نخستین بار است که می

DNAی اخیر تکامل یافته است!شان طی چند دهه 

 اما سخن آخر اندرزی است و درخواستی:

های ی استعارهی اخالقی خود بدانید تا در این دنیای آلوده به دروغ و فریب، سیطرهلطفا وظیفه

سلنبه برای اعتبارجویی به « قلنبه»های فریبنده را درهم بشکنید. هر جا دیدید کسی حرفهای مبهمی را با کلمه

جویی تماس با نور پرسش و حقیقتگیرد، پرسشی دقیق در برابرش برافرازید و مطمئن باشید دروغ در کار می

لطفا دلیل و »یا « ی ... چیست؟منظورتان دقیقا از کلمه»پاشد. پرسشی از این دست که بازد و فرو میرنگ می

وقتی کسی از بزرگواری نقل قولی نامعقول کرد، «. تان را برای مخالفت با ... به روشنی شرح دهیداستدالل

شود خواند؟ یا اصوال راوی خودش آن را خوانده و اش را کجا میرانیبپرسید که کل گفتمان و متن سخن

ای مخالفت یا موافق بود، شنیده یا نه؟ وقتی کسی سرسختانه و با برانگیختگی بیش از حد معقول با نظریه

 بپرسید که دقیقا در این زمینه چه متنهایی را خوانده و چقدر در این مورد تخصص دارد؟ 

ی ترکیب اش دشمنی با اسرائیل حل شده، دربارهDNAرو شدید که مدعی است در وقتی با کسی رویا

اش و چگونگی این رمزنگاری و مسیرهای تکاملی منتهی بدان پرسش کنید. به همین ترتیب شیمیایی ژنوم

وقتی کسی از انرژی مثبت در معنایی جادویی سخن گفت، گوشزد کنید که در فیزیک چهار جور انرژی )قوی 

ش( بیشتر نداریم که هیچ یک مثبت یا منفی نیستند. وقتی کسی گفت با و ضعیف و الکترومغناطیسی و گران

ای فیزیکی با معنای دقیق و دهد، گوشزدش کنید که کوانتوم کلیدواژهنیروهای کوانتومی بیماران را شفا می

 روشن است، و هیچ ارتباطی با عرفان و روح و شفاگری ندارد؛ و تعریف وی را از این کلمه جویا شوید. 
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های شیک و مجلسیِ مدرن پرچم دروغ را پوشش کلیدواژه ای از سودجویان باجهانِ امروز ما که طبقه در

اند، پرسش نیرومندترین سالحی است که در دستان اند و برای منافعی حقیر در پی فریب مردمانبرافراشته

 اند، مبادا که آن را از دست بنهید.نگهبانان خرد نهاده
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10/3/1394یکشنبه   

 هاچند سطر از کالس یکشنبه

ی انسان ارجی و اعتباری قایل شویم، تنها معیار عینی و محکمی که خواهیم اگر بخواهیم برای گونه

اش )که انسان باشد( طرفانه به زمینِ بیمار و مرض پوستیاست. اگر با چشمی منصفانه و بی« پیچیدگی»یافت 

گر و جانوری در میان جانوران دیگر ای در میان هستندگان دییابیم که آدمیزاد در مقام هستندهبنگریم، در می

گم و گور است و سرشتی متمایز و گوهری برتر از باقی ندارد. تنها پیچیدگیِ آدم است که برتر از کل چیزهای 

ی آزاد را ممکن ساخته است، و این اختیار چیزی دیگرِ پیرامون اوست. این پیچیدگی است که اختیار و اراده

 ی رفتار سیستم. ی بر خطراههنیست جز شکستهای تقارن پیاپ

های رفتاری کمابیش همسان ای از گزینهبا دامنه« اکنون»آدمیان در هر نقطه از محور زمان، یعنی در هر 

زور و متقارن روبرو هستند. در البالی فشارها و جبرهای محیطی، همواره فضایی )و گاه تنگنایی( از و هم

آزاد است که سیستم بر مبنای متغیرهایی درونزاد یک کردار از میان  ماند و در این فضایحق انتخاب باقی می

ماند که از شکند. عمرِ هریک از ما به داستانی یا ماجرایی میگزیند و تقارن را میهای ممکن را بر میگزینه

ای از هی درونزاد است که در زمینای از انتخابهای آزادانهشکستهای تقارن پیاپی تشکیل شده باشد. زنجیره

را به مثابه موجودی « من»سازد، و ی زندگی ما را بر میفشارها و اجبارهای بیرونی، روندِ یگانه و ویژه

 کند.خودآگاه، خوداندیش و خودمختار خلق می
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12/3/1394سه شنبه   

ی بوسهگشت، به آن سودا که شاید با ای که دنبال شاهزاده خانمی میانگیزی بود؛ قورباغهی غمصحنه

 ای خالص و ناب که هیچ طلسمی در کارش نبود!شود... قورباغه او به پهلوانی نژاده تبدیل

 

13/3/1394چهارشنبه   

 در دفاع از مصطفی ملکیان

گرامی آقای مصطفی ملکیان را نقل  ی دوست و استاد«مصاحبه»هایی از این روزها مُد شده که پاره

ی مهرنامه یا دکتر کنند و بعد )به فراخور موضع سیاسی، یا وضعیت آب و هوا( ناسزایی نثار ایشان یا مجله

سید جواد طباطبایی یا افراد حقیقی و حقوقی دیگر بکنند. در این هنگامه بد ندیدم من هم چند سطری بنویسم. 

 شود.تن و یک حاشیه را شامل میچند سطری که یک مقدمه و یک م

مقدمه آن که من استاد مصطفی ملکیان را نخستین بار در حدود سال ده سال پیش شناختم و آن  -1

ای که در آن شوند. چند کتاب و مقالهبندی میی روشنفکران دینی ردهی دوستانی بود که در ردههم به توصیه

ی ش را متفاوت با سلیقهشناسی و پاسخهایای و روشسالها داشت را خواندم و پرسشهایش را جدی و ریشه

خود )و دروغ چرا؟ نادرست( دیدم و چندان پیگیر نشدم. بعدتر دیدم که چطور گام به گام در اندیشه و کردار 

یافت توجهم دگردیسی یافت و تاخت و تازهایش در دنیای اندیشه و جسارتش برای پذیرش آنچه عقالنی می

ام، و دیدارهایمان همواره با بحث و شتری با او پیدا کردهرا جلب کرد. از چند سال پیش است که آشنایی بی

هایمان همراه بوده است. نخستین بار که او را دیدم، چند سال پیش ها در دیدگاهجدلی دوستانه بر سر تفاوت
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اش نقد دیدگاه زروان و رویکرد سیستمی من ی زروان بود و موضوع بحثی اندیشهبود که سخنران حلقه

 بود. 

بار که ایشان را دیدم، چند روزی پیش در همایش حافظ بود که میزگردی را )با حضور  آخرین

شان در آنجا استادان گرانمایه دکتر ژاله آموزگار و دکتر اصغر دادبه( برگزار کردیم و موضع از پیش اعالم شده

گویم قدمه را برای این میای بود که من و دوستانم سخنگویش بودیم. این مگرایانههم مخالفت با رویکرد ملی

ام و نه در روش و بسیاری از نتایج نظری با او سازگاری و توافقی دارم که بگویم نه شاگرد استاد ملکیان بوده

ایم، مبانی و روش و معموال نتایج گفتارمان ضد هم بوده است. اما او را مردی و هر جا هم که سخن گفته

ام و مهری فراوان به او دارم، که شتارها و گفتارهایش چیزها آموختهدانم و از نودلیر و صاحب اندیشه می

 کنم اگر که( دو طرفه باشد.کنم )و افتخار میگمان می

و اما متن: به گمانم در کل دو نوع سیاست وجود دارد؛ سیاستِ مهر و سیاست کین. سیاست در  -2

ی است و بخش بزرگی از این روند با پشتوانهکل فن تولید و به جریان انداختن قدرت در نهادهای اجتماعی 

و  پذیرد، و نه عقل و استدالل شفاف. از این روست که دو شیوهعواطف و هیجانهای مردمان صورت می

آوری مهر ریشه دارد. اولی ترفند سیاسی در کل وجود دارد، که یکی بر صنعت نفرت بنا شده و دیگری در فن

کند و دومی شکن ترشح میتراش و دشمنی دشمنو قدرتِ زورمدارانه بازنده و خشونت-های برندهبازی

 برنده و هویتهای جمعی نیرومند و انسجام و یگانگی را. -های برندهبازی

با آن سر و کار  -از سیاستمداران غیرعادی گرفته تا مردم عادی-ی ما قدرت شاخصی است که همه

ها و گفتمانی که داریم در یابیم و بنا بر بازیکین جایی میی ما در این طیفِ سیاست مهر یا داریم. همه

گنجد، من سیاست مهر را اخالقی و درست گیریم. به دالیلی که در اینجا نمیای بر این پیوستار قرار مینقطه

داران دانم. از این رو مردمان را نیز )و به ویژه سیاستمو نیک و سیاست کین را پلید و ناکارآمد و غیراخالقی می
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شان داوری اخالقی دارم. در کل از اواخر کنم و دربارهرا( بر اساس جایی که بر این طیف دارند شناسایی می

قرن نوزدهم میالدی سیاست کین در سطحی جهانی بر سیاست مهر غلبه کرده و به ویژه در ایران زمین نزدیک 

تر هم شده تر و وخیمهای اخیر نمایانهی سیاست کین را داریم، که در دهبه صد سال است رشد و توسعه

 است. 

توان بر اساس کردارها و گفتارهایشان شناخت. مهرگرایان آرام و متین و هواداران مهر یا کین را می

ی حق و انصاف کوشند تا پا را از دایرهشنوند و میعاقل و باادب هستند، با دقت سخن حریف خود را می

های نیک و روشن زندگی و مردمان تاکید دارند و اهتها و پیوستگیها و سویهفراتر نگذارند. بیشتر بر شب

کنند. در مقابل صنعتگران نفرت معموال اخم بر پیوندی و شکیبایی و نیکوکاری را تبلیغ میبلندنظری و هم

تفاوتها ها و زنند، مدام با تاکید بر گسستگیپیشانی و کف بر دهان دارند، با خشم و فحش و ناسزا حرف می

دهند و اصرار ی توخالی میتازند. حرفهای مبهمِ کالن و شعارهای فریبندهبه دشمنهایی حقیقی یا مجازی می

هایی زشت و نازیبا از وجود دیگران را نمایان سازند یا اصوال آن را اختراع کنند. اعمال خشونت دارند که سویه

 خویانه و بدخواهانه و زیانکارانه است.ان هم دشمنکنند و کردارشتوزی را تبلیغ میو زورگویی و کینه

دهد. افراد و سازمانها و جریانها سیاست مهر و سیاست کین همگان را در تار و پود خود جای می

گیرند و بسته به جربزه و منابعی که در اختیار دارند، با زادن مهر در این یا آن سوی این دوقطبی قرار می

سازند. در این دوقطبی، آفرینند، یا با نفرت و کین جهان را تاریک و زشت میتی میزیبایی و روشنایی در گی

بینم. در اند احترام قایل هستم و آنان را متحد و یگانه با خویش میمن برای آنان که در سوی مهر ایستاده

شود زاده می ی مردمان و سازمانها و جریانها، نخست به این که از حضورشان مهر یا کینداوری درباره

 نگرم، بیش و پیش از آن که دستگاه نظری و بافت عقایدشان برایم اهمیت داشته باشد.می



498 
 

شک و تردید از آنهایی است که در سوی مهر ایستاده و اما نتیجه: استاد گرامی مصطفی ملکیان بی -3

اظهارنظرهایش را که چه  شمارم و دوستش دارم و اختالف نظرهایمان را یااست. از این رو او را بزرگ می

اش شمارم. اما آنچه به طور خاص این روزها دربارهبسا نادرست هم بدانم در قیاس با این حقیقت ناچیز می

بینم. غوغا بر سر گفتارهای او از آنجا برخاسته هایی مهندسی شده میها و نادانیگویند را معلولِ کژفهمیمی

اند تا  اهداف خاص اند و بوقی ساختهشکلی گمراه کننده منتشر کرده که کسانی گفتگویی خصوصی با او را به

ای گرایان افراطیگرایان یا چپی سیاست نفرت دنبال کنند. اینها تا جایی که من دریافتم، قومخود را در سیطره

ی جلههای می ما هستند. اینان افشاگریی سیاست کین و صنعت نفرت در جامعههستند که آشکارا نماینده

های شان( را خوش ندارند و یا از آرا و دیدگاهپرده نظر از پیوندهای سیاسی و خط و ربط پشتمهرنامه )صرف

ی سخنش( هراس دارند. ی دکتر سید جواد طباطبایی )گذشته از لحن گاه ناشایست و پرخاشگرانهگرایانهملی

ن مهرنامه و همچنین با منتقدان این مجله دوستی دانند که من با بیشتر نویسندگادوستان من احتماال نیک می

دانند. پس هر دو طرف ام با دکتر طباطبایی را هم بسیاری میقدیمی و سازنده ی همکارینزدیکی دارم، سابقه

ی نادانان های عوامانهگرینظرهایی علمی و فلسفی به هوچی این دعوا دوستانم هستند و درغلتیدن اختالف

ی کوبیدن دارم. در این راستا این که مردی مثل استاد ملکیان در این میان دستمایهیرا سخت ناخوش م

 طباطبایی گردد و خود به بادافره کوبیده شود، هم به نظرم نامنصفانه است و هم غیراخالقی. -مهرنامه

و ی هرکس را وابسته به بافتِ ابراز شدنش دریابید کوتاه سخن این که اظهار نظر هرکس درباره

ی محتوایش داوری کنید و به موافقت یا مخالفتی متین و آرام دست یابید و مراقب کین و خشم دربارهبی

مان برای برکشیدن شمارِ زمانههای کسانی باشید که اعتباری ندارند و از اعتبار مردان معتبرِ انگشتدسیسه

ی سیاست مهر و سیاست کین را پیش هگذارند. در نهایت، دو جبهخویشتن یا فرو کوبیدن دیگران مایه می
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چشم داشته باشید و دریابید که کدام کس اغلب در کدام جبهه مقیم است و کدام کردار من و شما در چه 

 رساند... شاید که در آن هنگام مهر بر کین چیرگی یابد.ای به کدام سو سود میزمینه
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1۵/3/1393جمعه   

 

 پسندم!ی هنری و ادبی هنجارین را نمیکنم که سلیقهمی شوم و اعترافاعتراف دهم: خستو می

 

ای آثار هنری و ادبی هستم. از موسیقی و فیلم نخست این را بگویم که من از مصرف کنندگانِ حرفه

ام و برای های هنری و ادبی لذت بسیاری بردهگرفته تا شعر و رمان و نقاشی، همیشه از برخورد با دستاورد

ها و رنگها ام را وقفِ بهره بردن از لذتِ موسیقی و شورِ شعر و زیبایی طرحاز زندگیهمین بخش مهمی 

ای ختم ام. مثل دیگران ذوقی دارم که طی این ممارست در نگریستن به هنر، تراشی خورده و به سلیقهکرده

سوادان و عوام د عام بیشده است. اما باید اعتراف کنم که در بسیاری از موارد این ذوق و آن سلیقه با آنچه نز

 ای چشمگیر دارد.بینم فاصلهباسوادان می

ی لباس موهومِ شاید این تنها برداشت منِ محروم از گوهرِ هنرشناسی باشد. شاید هم به واقع قضیه

شود. به هر روی بخش مهمی از ستایشها و پادشاهی برهنه در کار باشد که به ناروا و از سرِ ریا ستوده می

یابم. شاید قضیه به تربیت تهای نثار شده بر بخش مهمی از آثار ادبی و هنری مدرن را ناپذیرفتنی میبزرگداش

ی ادبیات و چه هنر بیشتر کالسیک بوده تا پسامدرن. ام بازگردد، که چه در زمینهو آموزشهایی که دریافت کرده

های مدرن را، و وی بخشی از نقاشیشاید هم به ناتوانی فهم و تقصیر ذوق من مربوط باشد. اما به هر ر

ی قرن بیستمی را، ی متعهدانهزدهی ادبیات سیاستآورِ روشنفکرانه را، و بدنهبسیاری از فیلمهای کند و مالل

 یابم و نه پرمعنا. و تقریبا سراسر نوشتارهای موسوم به شعر سپید و حجم و موج نو و الباقی را نه زیبا می
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دهد در این زمینه اند که کسی مثل من، ترجیح میاین آثار چندان همداستان همگان معموال در ستایش

دم در کشد و حرفی نزند و دست باال در همسرایی نامفهوم عمومی در تحسین این آثار مشارکت نورزد و از 

ب به ریا بپرهیزد. این امکان البته هست که این آثار محتوایی عمیق و جدی و مهم داشته باشند و منِ مخاط

ام، به قدر کافی متمدن و فرهیخته نباشم خاطر آن که بخش مهمی از عمرم را در جنگل و کوه و بیابان گذرانده

پسندم، ستایم و میفهمم و میتا آن را دریابم، اما با توجه به آن بخشِ دیگری از هنر و ادبیات مدرن که می

 به نظرم این طورها هم نیست! 

پسندم، از آن رو که معنا و ارج و ارزشی همی از ادبیات و هنر جدید را نمیکنم که بخش ماعتراف می

ی پیچیدگی واال و عمق کنم که به نظر خودم این نپسندیدن نتیجهیابم. از آن مهمتر، اعتراف میدر آن نمی

یعنی ستایشهای معنایی این کارها ریشه دارد. ناپذیر این آثار نیست، بلکه در سطحی بودن، شعارزدگی، و بیفهم

بازی تولید شود به نظرم یا در شارالتانآمیزی که نثار این آثار میهای اغراقروشنفکرانه و بزرگداشت

 لوحی مصرف کنندگانش!کنندگانش ریشه دارد و یا در ساده

کنم که شوبرت را از شوئنبرگ بسیار بیشتر دوست از این رو بر من خرده نگیرید اگر اعتراف می

دانم، و بیشترِ آثار نگارگری و خطاطی ایرانی فظ و فردوسی را از نیما و شاملو بسیار بسیار برتر میدارم، حا

ای که با این آثار دارم، پسندم. بین خودمان بماند، مسئلههای نقاشان نوآور بیشتر میبازیرا از بیشترِ هندسی

کنم چرا و چطور نجاست که دقیقا درک میکنم. مسئله ایشان نمیآن نیست که چرایی و محتوایشان را درک

 اند!و با چه محتوایی آفریده شده

ستایند، ناشی از ساز و کارهای به گمانم بخش مهمی از آنچه که مردمان به عنوان ادب و هنر نو می

است و صنعِت فرهنگ. یعنی اگر بخواهم صریح باشم، باید اقرار کنم که به نظرم  اجتماعیِ ترشح شهرت

لوحی دیگران ریشه دارد. شاهدِ این شاه بیت این که هرچه بیشتر گردد، که در سادهبه نادانی من باز نمی مسئله
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خوانم و کلیت تولیدهای مولدانش را به عنوان یک سیستم یکپارچه را می« آثار»تاریخ ظهور و تکامل این 

ی هست. در پرتو این پژوهشها بیشتر قیافه کاسهای زیر نیمرسم که کاسهکنم، بیشتر به این نتیجه میتحلیل می

شود تا رخسار هنرمندی خردمند و عمیق. به ویژه وقتی به استعداد و کم سواد هویدا میبی طلبِیک شهرت

کنم، حرکتی سطحی نگاه می« نو-اولترا-فرا -پیرا -پسا»از میان آثار  برخی از شاهکارهای بسیار ستوده شده

م با محتوایی عیان و شعارزده، نه امری پیچیده و غنی که فهمش دشوار و لذتبخش بینو سودجویانه را می

چاپِ مدرن را، باشد. از این روست که در کیفم همیشه دیوان حافظ را همراه دارم، و نه نثرهای پلکانی خوش

ندیسنکی ترجیح ام انتخاب کنم، رافائل را بر کاو اگر قرار باشد تابلویی برای آویزان کردن بر دیوار خانه

ها کاندینسکی دانم، و تازه بگویم که در میان این مدرندهم، و داوینچی را از پیکاسو بارها و بارها برتر میمی

 ستایم. خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل!را دوست دارم و پیکاسو را می

آنجلسی، های دیواری زمخت و نازیبا، آهنگهای لسیابم بین نقاشیاین را هم بگویم که شباهتی می

های که انگار برای جبرانِ نهادینه شدنِ همین رگه« با کالسی»ی ، با محصوالت روشنفکرانهو شعرهای عوامانه

های درهم بافته روبرو هستیم م از سلیقهاند. یعنی به نظرم در اینجا با یک سیستهنری در همان آدمها ابداع شده

ای ایدئولوژیک این مایه که با پشتوانهنگری و ستایش آثار کمی منسجم و همسازگار از سطحیو یک شبکه

سواد سواد و روشنفکران کمبندی متفاوت برای عوامِ بیپوچی و تهیای آراسته را در دو طرح و رنگ و بسته

 کند. تولید می

ام ی کنجکاویانگیزند، اما سخت مایهبرم و ستایشی را در من بر نمین آثار لذتی نمیهرچند از ای

هستند؛ نه در مقام اثری هنری که عواطف و هیجانات را دگرگون سازد، که به مثابه چالشی نظری که عقل و 

ساز و کارها  ی اجتماعی و تاریخی ظهورشان،شان، زمینهاندازد. پس چگونگی پیدایشخرد را به خارش می

برانگیز هستند و شان برایم پرسشهای آفرینندگانها و سرگذشتشان، و سرنوشتو روندهای تکثیر و تبلیغ
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شناسایی عمیقتر هنر  هایمآیند. از این رو یکی از برنامهموضوعی دلپذیر برای تحلیل و پژوهش به حساب می

ای سوار انی بیمار و فرتوت بر دوش دیوهای رسانهایست که مثل سلیمو ادبِ بی سر و ته و گذرا و شلخته

داشتهای پیمایی مشغول است. بازشناسی قالبهای معنایی حاکم بر این آثار و واسازی پیششده و به آسمان

تر ی خویشتن را دقیقتر و روشنمیخکوب شده بر آنها به نظرم راهی است برای آن که خویشتن را و زمانه

اند، لختی تردید کنیم و ن رهگذر وقتی همگان به ستودن اثری بی مایه یا چرند مشغولبشناسیم، و شاید از ای

 دم فرو بندیم و چه بسا اعترافی کنیم... که من چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند!
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16/3/1394شنبه   
 

 «تهدید سیاست خشونت در ایرانِ امروز: از داعش تا غزه»ی بخشی از مقاله

 

با « درفش»ی شاید خبر داشته باشید که در واپسین روزهای سال گذشته نخستین شماره از فصلنامه

ی نامدار )و ی فصلنامههمت دوست گرامی مهندس علیرضا افشاری منتشر شد، که وارث و دنباله

ی بودم درباره ای نوشتهی نخست از این نشریه مقالهشود. در شمارهمحسوب می« فروزش»ی( شدهتوقیف

ی اعالم خبرِ ای مانند داعش و راهبردهای رویارویی با آنها. به بهانههای ظهور جریانهای افراطیخاستگاه

 آورم:ای از آن مقاله را هم میچند صفحه« درفش»انتشار 

تاریخی است که در جغرافیایی ملموس و عینی و مشخص تجلی یافته است. ایران زمین حقیقتی »... 

اند چنین حقیقتی و چنین عینیتی ندارند. کشوری اما کشورهای نوبنیادِ مدرنی که در ایران زمین تاسیس شده

 ی میان امپراتورینامهشد، و بدون توافقی استعمارگران فرانسوی تاسیس نمیبه نام سوریه بدون مداخله

داشتیم. کافی است تاریخ کشورهای مستقر بر بریتانیا و شریف مکه، کشوری به نام عربستان سعودی نمی

گرانه در شمال یا قراردادی استعماری و ایران زمینِ امروز را مرور کنیم تا به اشغالی نظامی و کشتاری سلطه

بند به ران امروز است که استقاللی نیممکری سیاسی در جنوب برسیم. تنها در دل ایرانشهر، یعنی در کشور ای

آسا در این هیاهو دوام آورد و همان هم امروز تنها کورسوی امید برای رهایی از نفرینِ تاریخ شکلی معجزه

 شود.معاصر ما محسوب می
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اند، پنج شش نسل از قربانیان این مردمی که در صد و پنجاه سال گذشته در قلمرو ایران زمین زیسته

اند، از هویت تاریخی تحمیلی هستند. قربانیانی که در این فاصله به کشورهایی نوساخته پرتاب شده یتجزیه

مایه، و صد البته بین و در عین حال بیبزرگاند، به هویتی نوساخته، رقیق، خودمشترک خویش محروم مانده

رانهای اجتماعی و سیاسی پیاپی ای از دولتمردان فاسد و خودکامه و بحاند، و با زنجیرهمدرن دلخوش شده

 اند. دست به گریبان بوده

این که داعش و طالبان و القاعده و سایر جریانهای افراطی منطقه غرب و مدرنیته را در شعارهایشان 

شان، کارکرد سیاسی هم دارد. مردم ایران زمین نسلهاست گیرند، گذشته از گرایشهای دینی و مذهبیهدف می

اند، و حقیقت تاریخی آن است که آغازگر این و کشمکش و ناخرسندی دست به گریبان که با فقر و جنگ

« غرب»هایی که روی هم رفته با لقبِ مبهمِ بوده است. همان« های مدرنفرنگی»ی آشوب مداخلهی دلچرخه

ینی روسها و گیرند، بی توجه به این که نفوذشان بیشتر شمالی جنوبی بوده و نیروی زممورد اشاره قرار می

شده، تا این که به غرب به معنای ی اروپا را شامل میها یعنی کشورهایی در حاشیهنیروی دریایی انگلیس

 جغرافیایی یا اروپاییِ کلمه مربوط باشد.

اند و قربانیان خود را از میان جو همواره در درون ایران زمین توسعه یافتهجریانهای بنیادگرای ستیزه  

به دست القاعده و مشتقاتش کشته شدند، « در غرب»هایی که اند. شمار اروپاییان و آمریکاییرفتههمین مردم گ

ی خاور میانه نیست. خشونتی دیدگان این گروهها در منطقههیچ قابل مقایسه با آوارگان و کشتگان و آسیب

شود. چون درست مانند میپرورند، به درون این سرزمین جاری زایند و میهای بنیادگرا میکه این گروه

زایی را با هدفِ زادن و مستقر ساختنِ قدرت بلشویکهای نسل پیش، اینها جریانهایی هستند که خشونت

 کنند. سیاسی طلب می
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اند. ی دورانهای تاریخی وجود داشتهجریانهای افراطی از این دست در تمام سرزمینهای و همه 

لوحانه ای را در جهانی تخت و سطحی و سادهلوحانهی و سادهجریانهایی که انسان آرمانیِ تخت و سطح

کنند. جریانهایی که حاضرند انسانهای زنده و واقعی را نابود کنند، تا آن انسانهای موهوم دلخواه پا تصویر می

ی ای مدنمند و مقتدر و جامعهای که دولتی قانونی وجود بگذارند. در شرایط عادی، یعنی در زمینهبه عرصه

شوند و یا در قالب شورشهای حضور داشته باشد، چنین جریانهایی یا به گروههای تبهکار کوچک بدل می

 شوند.گذرند و نابود میآیند و میدامنه میدینی کم

اما اگر دولتی مستقر وجود نداشته باشد، اگر هویتی سامان یافته و کارآمد در اختیار مردم نباشد، و  

و مخدوش باشد که بروز یا غیاب خشونت در آن به چشم نیاید، در این شرایط  اگر قدرت چندان منحط

گردند. در غیابِ شوند و به نیرویی سیاسی بدل مییابند و فراگیر میاست که گروههایی از این دست بسط می

طی از ی انسان آرمانیِ معقول و روادارانه و پیچیده است که تصویرهای افراتوافقی مدنی و جمعی درباره

یابد. در دامن جهل است که سیاستِ خشونت، با جاهلیت مرگبارش زاییده بعدی محبوبیت میابرانسانهای تک

 شود.می

ی ایران زمین در یک و نیم قرن گذشته روندی را طی کرده که به فروپاشی نهادهای سیاسی، تجزیه 

نتهی شده است. فشار نظامی و سیاسی سیاسی ایران زمین، و مخدوش شدنِ تصویر سنتی از انسان آرمانی م

دیده، گرداگرد ای مرکزی و آسیبقدرتهای بیگانه در این مدت چندان خُرد کننده و زورآور بوده که جز هسته

ی مستبد فرو رفته است. ای از استعمار و اشغال نظامی و بعد دولتهای دست نشاندهزمین در هاویهایران

کننده و چشمگیر بوده که فرهنگ سنتی و هویت بومی به ان قانعآوری و فرهنگ مدرن چنددرخشش فن

نشینی کرده، و تنها خشونتی سطحی را با ابزارهای مدرن بازتولید کرده است، محتوا عقبهایی بیبنیانگرایی

 بی آن که اصوال به میدان رقابت برای تولید معنا وارد شود.
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و در خالء دستگاهی معنایی که انسان را به شکلی  های بومی،در غیاب نظامی سامان یافته از دولت 

هایی اند و رونوشتآباد روییدهبند و زودگذر بر این آشوبدولتهایی نیمگرا و کارآمد تعریف کند، شبهواقع

اند. در این زمینه از ناتوانی و های وارداتی را بر درفشهای خویش برافراشتهسطحی و تکراری از ایدئولوژی

کند، توی ذوق اش جلب نظر نمیکه خشونت و جهالتِ نهفته در جریانی مثل داعش در زمینه آشفتگی است

 زند، و حتا چه بسا محبوبیتی هم جلب کند.نمی

آن زمانی که طالبان با پرچم سپید و لباسهای سپید مرزهای شمال پاکستان و جنوب افغانستان را به 

بلخ را تسخیر کردند، مردمی جنگزده و محروم را برابر خود  هم دوختند و استانهای باستانی هرات و کابل و

ای امنیت و ثبات را برایشان به ارمغان بیاورد. هایشان امید به هر نظامی بسته بودند که ذرهیافتند که در ویرانه

اه در ای جدا شده از متحدِ همان طالبان، یعنی داعش، با پرچم سیاه و لباسهای سیحاال بعد از یک نسل، شاخه

کند. اگر طالبان بر مرزهای ایران و افغانستان و ی دیگری از ایران زمین حرکتی مشابه را تکرار میگوشه

کند، کرد و اگر داعش بر مرزهای عراق و اردن و سوریه شادمانه آمد و شد میپاکستان آزادانه حرکت می

ی قلمرو تند. اینها مرزهایی هستند که در میانهمند نیسدلیلش آن است که این مرزها جا افتاده و واقعی و تاریخ

ها، و دو گروه از اند. مرزهایی که دو گروه از کردها، دو گروه از بلوچایلها و قومهایی همسان ترسیم شده

ی اقوامی کشیده شده که زمانی هویتی مشترک داشتند. کنند. مرزهایی که در میانهها را از هم جدا میعرب

ستند که استعمارگران چند دهه پیش قبل از ترک منطقه بر زمینی سوخته ترسیم کردند، بی اینها مرزهایی ه

 گیری در این زمینه برخوردار باشند.آن که از دانایی و خردمندیِ کافی برای تصمیم
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18/3/1394دوشنبه   

نظر کردم ... نخست به سرگذشت و شرح حال نیاکان خود از گشتاسپ تا قباد نزدیکترین پدران خود 

و از تمام آنها آنچه را به خیر و صالح دیدم بر گرفتم و آنچه را فاسد و تباه یافتم واگذاشتم و نگذاشتم که 

 محبت و بزرگداشت پدران ما را به پذیرفتن آن سنتهایی که خیری در آنها نبود وادار سازد....

کردیم و این را به آنها خبر داریم و هر  و آنها )رومیان و هندیان( را از آنچه از آنها گرفته بودیم آگاه

آنچه را هم از سیرت آنها ناخوش داشتیم به آنها نوشتیم و آنها را از پیروی آن نهی کردیم و راه صواب را 

بدانها نمودیم. لیکن هیچکس را بر پیروی دین و ملتی خارج از دین و ملت خودش مجبور نساختیم و آنچه 

یغ نکردیم و با وجود این آموختن آنچه را که آنها داشتند نیز بر ما گران نیامد. زیرا را هم که داشتیم از آنان در

 اقرار به شناختن حق و علم و پیروی کردن از آن بزرگترین زینت پادشاهان است.

ی خسرو انوشیروان دادگر در ی تازی از متن پهلویِ خودزندگینامهکتاب التاج فی سیرة انوشروان )ترجمه

 مم(تجارب األ
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 20/3/1394چهارشنبه 

 ببینم، مشکلی داری؟ :هاچند سطر از کالس یکشنبه

 

کنم که مردمان مشکلی دارند. مردمانی که در چهار سطحِ زیستی و روانی و اجتماعی و فکر می

دیشِ خودآگاه، خودمختار خودان« من»اند؛ مردمانی که به حکم داشتنِ یک خود را مستقر ساخته« منِ»فرهنگی 

اند؛ مردمی که به خاطر استقرار در واقع از برهم افتادگیِ چهار سیستمِ بدن، شخصیت، نهاد و منش تشکیل یافته

کنند که همانا بقا، در این چهار سطح و گنجیدن و گنجاندن این چهار سیستم، غایتی چهارشاخه را دنبال می

 قدرت، لذت و معنا )قلبم( است. 

هاست. فدا کردن مشکلی که در میان است، واگرایی و ناسازگاری میان این چهار غایت درونی سیستم

یکی برای دستیابی به دیگری و فنا ساختن آن یک برای این یک. مشکل در اینجاست که مردمان برای افزودن 

کنند تا صرف مییابند و عمر خود را برای خدمت به آن بر قدرت خود در نهادی اجتماعی عضویت می

اش: پول و ارتقای سازمانی( به دست بیاورند، و در مقابل لذت و معنای خویش را قدرت )در شکل نمادین

کاهند، کاهند. مشکل در اینجاست که معتادان برای دستیابی به لذت از بقا و قدرت و معنای خویش میمی

ودای قدرت چیان به سکاهند، و دسیسها و لذت میمشکل در اینجاست که ریاکاران برای دستیابی به بقا از معن

کاهند. اصطکاک و فرسایش و ویرانی این چهار غایت است که سیستمهای خود را میمعنای )و معموال لذت( 

دهد. فقرِ قدرت در سازمانها و سازد و مقدار کلی قلبم را کاهش میچهارگانه را سست و شکننده و تباه می

ای که گرداگردمان را ای که نظامهای فکری و مرگ و تباهیر مردمان در کنار پوچیقحطی لذت و شادکامی د
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خیزد. این ناسازگاری چهار غایت های گوناگونِ فراز بر میگرفته است، از این کشمکش و تعارض بین الیه

 شود. مردمان محسوب می« مشکل»ترین های قلبم است که بنیادیو فرسایش دندانه

 شکلی نداری؟ببینم، یعنی م
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23/3/1394شنبه   
 

گاه دانست که آن تکیهگشت تا با اهرمی جهان را تکان دهد، و نمیگاهی میارشمیدس به دنبال تکیه

 است. « من»

برگهای تاریخ از نام و نشان مردان و زنان تاثیرگذاری انباشته شده از دو راهِ ناهمساز جهانِ امروز ما را شکل 

اند و به دنبالش خود را دگرگون ساخته« من»اندک، اغلب با خواستِ تغییر هستی، نخست اند. گروهی داده

« من»اند. انبوهی از کسان هم هستند که بدون تغییر دادن دیگران و جهان را هم در همان راستا کشیده

به دیگری و به ترین شکل( به خودشان و ها )گاهی به هولناکرا تغییر دهند. همین« دیگری»اند تا خواسته

 اند!جهان گند زده

 برای تکان دادن هرچیز، نخست خود را تکان دهید...
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2۵/3/1394دوشنبه   

1-گزارش چرندشکن   

های شکن( که متنی پهلوی است در رد شبهه)گزارش گمان« شکند گمانیگ وزار»از این به بعد با الهام از 

 بینید:اینجا میاش را هایی خواهم نوشت که اولینمردمان، پاره

کنند. دانشمندانی های مغزشان استفاده مینورون ٪۵(: مردم عادی فقط از Lucy-2014چرند: فیلم لوسی )

ی کردند. اگر کسی از کل سلولهای مغزش استفاده کند به مرتبهمغزشان استفاده می ٪10نشتین از یمثل ا

 موجودی ایزدگون ارتقا خواهد یافت.

های موجود در مغز یک آدم عادی و سالم همواره در حال کار کردن هستند و نورونی نورونچرندشکن: تمام 

های کناری رود و اتصاالتش با نورونکه بیکار باشد و پیام عصبی دریافت و مخابره نکند به سرعت از بین می

غزمان برای زنده های می ما همیشه )حتا در حالت خواب و رویا( از تک تک نورونشود. همهجایگزین می

کنند. این استفاده میمغزشان  ٪100ترین آدمها هم از کنیم. یعنی خنگ و گولماندن و زندگی کردن استفاده می

اش بستگی دارد، نازکی از قشر مخی خدایان دست یابد یا نیابد، به کیفیت استفاده از الیهکه )به قول اریش فروم( کسی به مرتبه

 های مغز. مندی از کل نوروننه کمیت بهره
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22/3/1394جمعه   

Ecce myrmeco 

 

دو نسل پیش گپ و گفتی داشتیم. آزرده از شرایط و با دوستی گرامی از استادان فرهیخته و نامدارِ 

شمرد و از سویی دلمرده از روزگار، پوسیدگی آرای روشنفکران و ترشیدگی عقلِ عقالی قوم را بر می

خشمگین بود و از سوی دیگر ناامید. کشمکشهای میان روشنفکران وطنی و فراوطنی را دعوا بر سر لحاف 

ها و حسدها و ها و دست به قلمها در عقدهور شدنِ درس خواندهید و غوطهدمال )به معنای دقیق کلمه( می

ها شمرد، و من خاموش، که با او در این زمینهمرضهای جور و واجور روانی و اخالقی را دلزده یکایک بر می

بگذارم، همدل بودم و همراه. تا این که پرسشی کرد و پاسخی دادم که سزاوار دیدم با شمایان نیز در میانش 

زنی و بدگویی و اش این بود که در روزگاری که همه زیرآبهرچند که قدری تلخ بنماید. پرسش

نمایم و بین میاند، چگونه است که من همچنان خوشهای چرندِ برخاسته از آزمندی مبتال شدهبافیفلسفه

 شود؟شته میگویم و حتا گناهِ شادمانی و سرخوشی نیز به پایم نوامیدوارانه و سخن می

پاسخی که دادم این بود: سالها پیش، قبل از آن که به شهرک اکباتان نقل مکان کنیم، در مجتمعی 

ی طرشت که یادش به خیر باد و نامش برقرار. در همسایگی مجتمع ما کردیم در محلهمسکونی زندگی می

طنت اهل محل بود و من هم بنا به تکه زمینی بایر بود به اسم زمین مشعل که برای سالها میدان بازی و شی

رفتیم و ام هر از چندی با دوستان و یاران عهد نوجوانی با ابزار و تور و شیشه میهای جانورشناسانهعالقه

ای آوردیم. تا این که شهرداری برنامهزیستند را گرد میهای حشرات و جانورهایی که در آن برهوت مینمونه

شان، وقتی که دنگ و فنگی تبدیل کند. چند روزی پیش از شروع عملیات عمرانیچید تا آنجا را به بوستانی 
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آورده و علم و کتلی هوا کرده بودند، اما هنوز بیل و کلنگی به کار نیفتاده بود، عصرگاهی به تنهایی رفتم تا 

یاهان و ی روابط گی ظریف و شکنندهگشتی در آنجا بزنم و در ضمن برای آخرین بار نگاهی هم به شبکه

ای درآویخته ی هاویهگذراند و بر لبهجانورانش بیندازم و با بومی بدرود گویم که ساعتهای پایانیِ عمرش را می

هایش را به یاد دارند، با های طرشت هنوز شکوه ویرانهمحلبود. تنگ غروب بود و زمین مشعلی که بچه

ی دیوارهایی کاهگلی و ویرانه از بازماندهاش و تک و توک درخت انجیری و های جسته و گریختهبوته

خبر از دگرگونی بزرگی که زمانهایی دوردست. آدمیزادی نمایان نبود و به جای آن جانورانی را دیدم که بی

ای غذا از دهان لولیدند و بر سر ربودن لقمهبر سرشان سایه افکنده بود، در ال به الی خاک و خُل توی هم می

تری داشتند، با آویزان شدن به اسمهای ی عصبی پیچیدهرفتند. چه بسا اگر شبکهلنجار میشان با هم کهمسایه

ی تکرارِ متونی ارجمند که کردند و با خلسهی خود را توجیه میبینانهفیلسوفان و دانشمندان آزمندی کوته

یافتند تا به بازی ینمود، حسی از تشخص و اعتماد به نفس و رضایت درونی مبرایشان به کلی نامفهوم می

پنداری ادامه دهند. آن روز آنجا چیزی دیدم که یافت، در غالفی از خودمحقحقیری که به زودی پایان می

 ناامیدی را برای همیشه از دلم شست و زدود.

اند و ورزشگاهی. درختانی امروز در آنجا که روزی روزگاری زمین مشعل بود، بوستانی درست کرده 

اندازی شده که من اند و گلهایی و تنوع زیستی یکسره متفاوتی جایگزین آن چشمآنجا روییده ده بیست ساله

انگیز، آلودِ خاطرههای خاکای به کلی نو جایگزین خرابهآن عصرگاه دیدم. بومی و بافت جانوری و گیاهی

ارانی از دوران پیش از هایی و جانداما نازیبای آن برهوت شده است. در آن میان، چه بسا تک و توک گونه

دانم که در آن ی مورچگانی خردمند را میزیر و زبر شدنِ خاکها باقی مانده باشند. اما در آن میان نشانی النه

هایی بارور اندوختند و کشمکشهای حشرات پیرامون خویش ای استوار ساختند و دانهآبادِ زودگذر النهآشوب

بینی کار خود را کردند و برای نوازش و گزند زودگذر تنداری و روشنرا به چیزی نگرفتند و با نظم و خویش
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تر از شان نوشته شده بود، پشیزی نپرداختند. موجوداتی که دقیقتر و درستموجوداتی که انقراض بر پیشانی

 دادند. موجوداتینگریستند و بازیهای حقیر را حقیر و امور زودگذر را زودگذر تشخیص میبقیه به دنیا می

اند، شان و دیدم که از همان گونهزدم، شادمانه بار دیگر یافتمکه وقتی ماهها بعد بامدادی در همانجا پرسه می

 در همان النه.

ها و گره ها و بیماریبینید، از آن رو نیست که عقدهدوستان، اگر مرا امیدوار و شادمان و خرسند می 

گیرم. دست بر قضا سخت بدان بینم یا نادیده میرا نمی و کوری و پوکی و پوچی چیره شده بر روزگارمان

ام و از نگاه کردن به آن نه هراسی دارم و نه بیمی. دلیل این آرامش و خرسندی آن است که روزی خیره شده

 ی مورچگانی سرسخت را در بوستانی بازیافتم، که پیش از آن زمین مشعل بود...النه

  



516 
 

۵/4/1394جمعه   

 هاشناسی/ تاریخ تمدن چهارشنبهای از نشست اسطورهنکته

 

شکلِ کالبدین و  ی مرگ دردر میان تمدنهای باستانی هیچ فرهنگی نیست که به قدر مصر شیفته

آوری مصر عماری پرعظمت و باشکوه مصر، هنر دینی و درباری مصر، و مهمترین فناش بوده باشد. ممادی

اند. پایبندی که مومیایی و پزشکیِ برآمده از آن باشد همگی در خدمت ستایش و بزرگداشت جسد بوده

رگونی و دگردیسی در فرجام، کارِ این تمدن شان از دگشان و سر باز زدن سرسختانهمصریان به سنتهای پیشین

دیرینه و باشکوه را به انقراض کشید و این مرگِ خاموش برای تمدنی که خویشتن را یکسره وقفِ مرگ و 

های تدفین و ترین شیوهآساترین سنگ قبرها و پیچیدهمردن کرده بود، چندان شگفت نیست. مصریان که غول

ریگی به جا گذاشتند که از اند، رفتند و پشت سر خود مردهسان را آفریدهترین گورستانهای تاریخ انعظیم

ریگ بود و در میانش تنها هفتاد میلیون پیکر جانورِ مومیایی شده )از ماهی گرفته «مرده»اش همان آغاز زایش

 تا اسب آبی!( به شمار است.
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6/4/1394شنبه   

 

دهد که بسته به سختگیرانه بودنِ تعریف، دو تا پنج درصد جمعیت )زن و مرد( آمار نشان می

-2/0هم اصرار داشته باشند به طور رسمی با هم ازدواج کنند، شان گرا هستند، که حتا اگر یک دهمهمجنس

باید دست باال نیم رتیب قانونی شدن ازدواج دو همجنس در آمریکا شوند. به این تجمعیت را شامل می ۵/0٪

کند. این نکته قابل درک است که جمعیتی ها را شادمان سازد و اصوال به آنها ارتباط پیدا میدرصد از آمریکایی

بزرگتر از آزادیخواهان و فعاالن اجتماعی که در آمریکا بر ضد بنیادگرایی مسیحیان غرب میانه مقاومت 

روز خود را در شادمانی آقا عروسها و خانم دامادها شریک کنند(، امورزند )و خیلی هم خوب کاری میمی

ی جنسی هرکس فقط به خودش مربوط است و احساس کنند. در این نکته هم البته تردیدی نیست که سلیقه

حرفها ی این کنند. اما با همهباز شکی نیست که به کسی ربطی ندارد دو نفر چطور و چرا با هم ازدواج می

بوک از تایید این قانون این قدر خوشحال ساکن فیس جمعیت ایرانیان ٪30-20کنم چطور من واقعا درک نمی

گرا نیستند و اغلب آنهایی هم که هستند در کشوری جز اند. جماعتی که احتماال بیشترشان همجنسشده

 کند. کنند و این قانون ارتباطی به ایشان پیدا نمیآمریکا زندگی می

 ایم؟خبر ماندهخواهانِ مرتجع و سنتی از آن بیای هست که ما دگرجنسخبر تازه ببینم، نکند این وسطها
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7/4/1394یکشنبه   

 

 گرایان مخالفم!خواه هستم و با ازدواج همجنسکنم دگرجنساعتراف یازدهم: اعتراف می

 

گرایی به سادگی خواهان و مخالفان تقدیس همجنسای البته در این روزها که دگرجنسچنین گزاره

خورند، بسیار خطرناک و تهدیدبرانگیز جلوه برچسبِ تحجر، ارتجاع، بنیادگرایی دینی، و هوموفوبی می

 اما زدیم بر صف رندان و هرچه باداباد! کند.می

ی علمی کنم، سپس چند گزارهام را گوشزد میی اخالقی و موضع اجتماعینخست چند قاعده

کنم. پس ای پدر مقدس )یا ای مادر مقدس، یا ای هرمافرودیت مقدس!( برای آورم، و آخرش اعتراف میمی

 شنیدن این اعتراف به قدر شش صفحه شکیبا باش!

 ها:گیریضعمو

هرکس آزاد است هرکاری بکند، به شرط آن که آزادی دیگران را محدود نسازد و به دیگران آسیبی  (1

وارد نیاورد. تنها معیار برای مهار کردار مردمان آن است که کارشان قدرت/ لذت/ معنا/ بقا )قلبم( را 

آدمیان باور دارم، هرچند ممکن در دیگری به شکل معناداری کاهش دهد. من به آزادی کامل و مطلق 

 است بسیاری از کردارها را نامعقول و ناخوشایند و زشت بدانم.

شود. هرکس هر گرایش رفتار جنسی آدمیان امری خصوصی است که به کلی به خودشان مربوط می (2

آزاد ای داشته باشد تا وقتی که آسیبی به دیگران نرسانده یا مزاحمتی برای بقیه تولید نکرده، جنسی

خواهان حقی بر خواهان هم بر این مبنا درست مثل دگرجنساست میل خود را ارضا کند. همجنس
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گذارم، هرچند برخی )مثل فتیشیسم یا ای احترام میی جنسیمیل خویش دارند. من به هر سلیقه

 نم. داخواهی( را نازیبا و ناخوشایند میکنم و برخی دیگر )مثل همجنسچرانی( را درک نمیچشم

های سیاسی یا ی ایدئولوژیتواند دستمایهانجامد و میدرآمیخته شدن مفاهیم به ابهام در معانی می (3

های بازارمدار شود. این ابهامهای مهندسی شده را باید واشکافت، منافع و جریانهای قدرت سازیموج

 ها را باید نمایان ساخت. شان را باید بازنمود، و آن ایدئولوژیپشتیبان

شود به سادگی با مرور منابع ای علمی درست هستند و میرا بخوانید که به نظرم با پشتوانه اینک چند گزاره

 شان زد:دانشگاهی محک

ی زمین، به دو جنس نر و ماده تقسیم دیگر روی کره یهای زندهگونه ٪80آدمیزادگان مانند بیش از  (1

شوند. تکامل دو جنس و تفکیک نر از ماده یکی از کهنترین شکستهای تقارن در فرگشت حیات می

اش به شکلی چشمگیر سودمند بوده است. جنس زن و مرد به هیچ زمینی است، و کارکرد تکاملی

ریز، هورمونهای نظر وزن، ساخت عضالنی، غدد برونعنوان از نظر زیستی با هم یکسان نیستند و از 

جنسی، کارکرد مغز، و الگوهای رفتاری با هم تفاوت دارند. این تفاوتها در جانوران گوناگون 

هایی آورد. در میان پستانداران انسان یکی از گونهرا پدید می« دوریختی جنسی»های متفاوتی از درجه

اش )همسان با مگیری دارد و رفتار و سازماندهی اجتماعیاست که دوریختی جنسی نمایان و چش

 های جنسی ساماندهی شده است. های عالی( بر اساس کارکردها و ویژگیی نخستیبقیه

ها با هم جفتگیری کنند. اصوال جفتگیری مفهومی است که بر مبنای که نرها و ماده« طبیعی است» (2

شود. در واقع دشوار است بتوان ر و ماده تعریف میآغوشی( نآوری )و در مورد پستانداران همهم

« امر طبیعی»آغوشی زن و مرد( پیدا کرد. از جفتگیری نر و ماده )یا به تعبیری هم« ترطبیعی»چیزی را 
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ای، و کارآیی تثبیت شده و در این معنا کارکردی است که  فراوانی، بسامد، کارکرد، رواج بیناگونه

 لذت )و در انسان: + قدرت/ معنا( داشته باشد.هنجارینی در تولید بقا/ 

ی دیگر، یا جفتگیری آدمی جفتگیری دو همجنس با هم، یا جفتگیری یک جانور با جانوری از گونه (3

شود و است، یعنی انحرافی از رفتار هنجارین تکاملی محسوب می« غیرطبیعی»با اشیا و مفاهیم )!( 

گرایی جنسانجامد. در این معنا مطلقِ هماض موجود میاگر جایگزین جفتگیری طبیعی شود، به انقر

)یعنی جایگزینی کامل جفتگیری با همجنس به جای جنس مقابل( یک اختالل تکاملی یا بیماری 

ی خواه از زاویهانجامد. همجنسشناختی است که به از میان رفتن بخت تکثیر ژنوم میزیست

فی رفتاری امکان ارضای یکی از نیازهای زیستی شناسانه موجودی است که به خاطر انحرازیست

 اش )که تولید مثل باشد( را ندارد، کمابیش شبیه موجودی که توانایی یافتن غذا را نداشته باشد.پایه

نیست. یعنی کسانی که « بیماری روانی»گرایی یک دهد که در انسان، همجنسشواهد نشان می (4

هوشی، ناتوانی شناختی، یا رفتار ضداجتماعی نیستند. خواه هستند دچار اختالل روانی، کمهمجنس

شناختی و بودن این رفتار در سطح زیست اما این موضوع ارتباطی با غیرطبیعی بودن و بیمارگونه

شود و تعریفها از تکاملی ندارد. ناگفته نماند که بیماری اغلب در همان سطح زیستی تعریف می

خواه بیمار آیا همجنس»ست. بنابراین پاسخ به این پرسش که بیماری روانی مدام در حال تغییر ا

اش را شناختی دقیق و قدیمیی بیمار در اینجا معنای زیستبه روشنی مثبت است. اما کلمه« است؟

کند. بیماری عبارت است از انحرافی دارد، و محتوایی اخالقی، سیاسی، دینی یا اجتماعی را حمل نمی

ای خواهی نمونهی که بخت بقای فرد یا گونه را کاهش دهد، و همجنساز حالت هنجارین و طبیع

افزاریِ ناهنجاری ریختی در های رفتاریِ مربوط به جفتگیری است، چیزی همتای نرمبارز از بیماری

 اندامهای تناسلی. 
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صلیِ از آنجا که رفتار جنسی با گرانیگاه تولید لذت و معنا در آدمیان پیوند خورده و میدان جنگ ا (5

ویژه  شود، سرکوب و کشمکش برای تثبیت رفتار جنسینهادهای اجتماعی هنجارساز محسوب می

نهادهای قدرت قرار داشته است. در همین راستا در تاریخ جوامع انسانی  همیشه در کانون دگردیسی

ی ای شیطانی و نوعی جرم، بعدتر گناهخواهی نخست وسوسهو به ویژه در تمدن اروپایی همجنس

واهان به این دلیل مدام با خخودخواسته، و در نهایت نوعی بیماری روانی قلمداد شده و همجنس

اند. این تاریخ سرکوب و ستم البته ناراحت کننده و غیرعادالنه است. اما ستم و سرکوب روبرو بوده

است، نباید  ی شیطانی یا گناه یا جرم یا مرض روانیخواهی وسوسهرد این باورِ نادرست که همجنس

ی نادرست بینجامد که بیماری زیستی و اختاللی تکاملی هم نیست. یک الگوی به قبول این نتیجه

ای زیست شناختی باشد، و هیچ ارتباطی هم با جرم و گناه تواند اختاللی تکاملی و بیماریرفتاری می

 خواهی چنین است.و وسوسه و مرض روانی نداشته باشد. چنان که همجنس

به »اش خواه هیچ تفاوتی با یک آدم عادی ندارد جز آن که میل جنسیاین زمینه، یک همجنسبا  (6

در اینجا اعتراض « به اشتباه»بر جنس مخالف تنظیم نشده است. برای کسانی که به کاربرد « اشتباه

یزی با آمکنم که اصوال مفهوم میل جنسی از پایه و مبنا در جانداران بر اساس همدارند یادآوری می

اش هم همین است. گذشته تعریف شده و در این زمینه کارکرد دارد و تبار تکاملی« جنس مخالف»

و جرم و گناهی دارد، و نه برخالف تصور  روانیخواه نه بیماریاز این اختالل تکاملی، یک همجنس

ه به سادگی خوابرخی از فعاالن فیسبوکی شخصیتی برجسته، نابغه، مهم یا قدیس است. یک همجنس

 ای نداشته باشد، همین!آدمی است مانند سایر آدمها، که میل جنسی طبیعی و عادی

ی یک جریان به نسبت نوپای اجتماعی است خواهان در آمریکا ادامهی مدنی اخیر همجنسمبارزه (7

ی شصت میالدی شدت گرفته و بعد از سقوط که از حدود جنگ جهانی دوم آغاز شده، در دهه
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گان شکلی نهادمند و مدنی به خود گرفته است. این مبارزه برابری حقوقی و اجتماعی کامل دولت ری

کند، گاه و بیگاه توسط حزب دموکرات پشتیبانی خواهان را طلب میخواهان و دگرجنسهمجنس

کنند. غوغا بر سر گرای تندرو آن را صورتبندی و هدایت میای از گروههای چپشود، و شاخهمی

گرا و نومارکسیست را از گرایان یکی از شاخصهایی است که جنبشهای مدنی چپجنسحقوق هم

ی اقلیتهای خواهان را درست مانند بقیهها حقوق همجنسسازد. لیبرالجنبشهای مدنی لیبرال جدا می

گرایان بر کنند، در حالی که چپقومی و نژادی و زبانی و دینی بررسی و صورتبندی می

هایی از زنان ستمدیده تمرکزی سیاسی دارند و از ایشان به عنوان شاخصهای الیه خواهان وهمجنس

ی تیز این کشمکش که به تازگی به پیروزی برند. لبهبخش جنبش خویش بهره میهویت

خواهان منتهی شد، حق تشکیل خانواده است. یعنی دعوا بر سر این است که زوجهای همجنس

ی تشکیل شده از زن و مرد به رسمیت شناخته شوند و خانواده همجنس از نظر حقوقی همانند یک

 شوند. « داربچه»بتوانند فرزندانی را سرپرستی کنند و نوزادانی را بپرورند و به تعبیری 

( natural categoryی طبیعی )است، یعنی برچسبی است که یک رده« طبیعی»خانواده مفهومی  (8

خانواده کهنترین و فراگیرترین شکل از نهاد اجتماعی است سازد. از پدیدارهای عینی را مشخص می

ی زایا و فرزندانشان تشکیل یافته است. خانواده با همین مفهوم در اش از یک فرد نرد و مادهو هسته

ها ها و گوریلهای دیگر مثل شامپانزهتمام جوامع انسانی در سراسر تاریخ وجود داشته و حتا در گونه

ین که نهادی رسمی به دالیل سیاسی تعریف آن را دگرگون سازد و مثال به جفتهای هم وجود دارد. ا

آورد. اش دهد، در ماهیت و مفهوم عام آن دگرگونی خاصی پدید نمیآغوش هم تعمیمهمجنسِ هم

جنس به حکم مشهور مجلس آمریکا شبیه ی خانواده خواندنِ زوجهای همیعنی صدور حکم درباره

ی دانست تا بر این مبنا اعالمیهبیرون می« آدم»ی لینکلن سیاهپوستان را از رده است که تا پیش از
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شان نشود. نه سیاهپوستان با آن حکم از انسان بودن خلع شدند و نه جفتهای حقوق بشر شامل حال

 شوند.می« خانواده»جنس با این حکم هم

گذرانند و بخش چشمگیر از سر می پذیری را با شدتیکودکان در سالهای نخست زندگی روند جامعه (9

شود. آورند، پیکربندی میهایی که در خانواده به دست میشان بر اساس تجربهمهمی از نظام شخصیتی

گردد. هویتی شان باز میبخش بزرگی از این هویت شخصی به سرمشقهای حاکم بر هویت جنسی

ها و قحطی ا به همین ترتیب با فقر دادههای فرمایشی تعریف شود، امکه البته باید مستقل از کلیشه

ترین بخش هویت جنسی به فهم تمایز دو تماس با الگوهای طبیعی هم نباید همراه باشد. زیربنایی

افزاری ها، نرمگردد که فارغ از فشارهای اجتماعی و کلیشهشان باز میجنس و نقشهای جنسی متفاوت

پایی دارد. پرورده شدن نوزادان و کودکان در فضایی ی زیستی بسیار غنی و دیرژنتیکی و تاریخچه

جنس جایگزین شده، از دید آغوشی دو همکه تماس مهرآمیز زن و مرد در آن غایب است و با هم

 ی کودک است.بسیاری از حقوقدانان، تجاوز به حقوق پایه

 و حاال اعترافاتم:

موضوع خوشحالم، یعنی خود را از خواه هستم و خیلی هم بابت این کنم که دگرجنساعتراف می

 بینم.این نظر تندرست و سالم می

اش خواهی دیگران تا وقتی که اصرار نداشته باشند به شکلی آزارنده نمایشکنم با همجنساعتراف می

خواه اش کنند، هیچ مشکلی ندارم. دوستان و آشنایانی دارم که همجنسبدهند یا به شکلی نامعقول تبلیغ

های شیطانی، به سادگی ای از گناه و جرم و وسوسهام نه نشانهای دیدهایشان نه بیماری روانیهستند، در 

شناسم اند و نه دیو. دست کم من در میان آنهایی که از این گروه میی ما که نه فرشتهآدمهایی هستند مثل بقیه

خواهانی مریکایی باشد. همجنسخواهان آی حقوق همجنسزدهام که هوادار پرشور و هیجانکسی را ندیده



524 
 

شان ای که به اسمشان را با بازیهای سیاسیشناسم آدمهای آرام و معقولی هستند که معموال فاصلهکه من می

 کنند.شود، حفظ میانجام می

خود را برای  دانم و برایم پذیرفتنی است که کسی همجنسکنم این را امری خصوصی میاعتراف می

اش هر کار کند، درست همانطور که هرکس حق دارد در فضای شخصی و خصوصی آغوشی انتخابهم

انگیز کسانی مثل آلن تورینگ ناراحتم دیگری انجام دهد. به همین ترتیب بسیار بابت سرنوشت غم« غیرطبیعی»

 شان بیدادگری آشکاری صورت گرفته است.و به نظرم درباره

خواهی انتخابی ارادی و گزینشی خودمختار باشد. همجنسکنم به شدت تردید دارم که اعتراف می

ام خواهان دیدهدانم و تا جایی که در همجنسهای عصبی میکشیبیشتر آن را از جنس درهم ریختگی سیم

کنم یابد. اعتراف میخصلتی اجبارآمیز و ناخواسته دارد، و به همین دلیل هم به بیماری عضوی شباهت می

ای آغوشی )اگر به واقع انتخابی خودمختار و ارادی باشد و نه سوگیریهمانتخاب همجنس برای 

شناختی و اجبارآمیز( به نظرم همتاست با این که کسی تصمیم بگیرد غذا را از راه دماغش بخورد، یا عصب

، «رطبیعیغی»تمام عمر لی لی راه برود. اگر این به واقع انتخابی ارادی باشد، به نظرم به همین اندازه عجیب و 

 زیان و محترم است.و البته بی

اش را گذشته از ارادی و اختیاری فرض کردن، خواهانهکنم اگر کسی گرایش همجنساعتراف می

کنم. این که کسی بابت هایش و بعد به سالمت عقلش شک میغرورآمیز و متعالی هم بداند، نخست به انگیزه

لِیوفوبیا بداند، به نظرم الف و گزاف و ی لِیا راه رفتن را نشانهغذا خوردن از دماغ احساس غرور کند یا دو پ

خورد آن را با شور و هیجانی انقالبی چرند است. به ویژه وقتی کسی که روی دو پا ایستاده و با دهان غذا می

 تبلیغ کند!
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ر را هم از خواه هستم و حکم مشهور اخیکنم مخالف تعمیم مفهوم خانواده به جفتهای همجنساعتراف می

-ی کهن زیستدانم و از هم از نظر عقالنی. از سویی معنای خانواده با تبارنامهنظر حقوقی نادرست می

سازِ تجاوز به حقوق کودکانی است اش چیزی دیگر است، و از سوی دیگر چنین تعمیمی زمینهشناسانهجامعه

آغوشی جنسی آمیز از همرطبیعی و اشتباهشوند و الگویی غیکه ناخواسته در محیطی تک جنسیتی پرورده می

 بینند.را در برابر خویش می

خواهان جریانی سیاسی در سپهر فرهنگ کنم به نظرم کشمکش بر سر ازدواج همجنساعتراف می

طلب و آمریکا و اروپاست که ارتباطی به ایران زمین ندارد. جریانهای پشتیبان این کشمکش به نظرم فرصت

لب هستند و از راه درآمیختن مفاهیم و مبهم ساختن معانی شفاف و روشن در صدد بسیج طریاکار و قدرت

شناختی، مخلوط کردنِ طلب رفع اجتماعی هستند. درآمیختن مفهوم بیماری روانی با بیماری زیست

ی آغوشی دستاوردهاستمدیدگی با طلب حقِ نامعقول، مبهم کردن مفهوم خانواده، جفتگیری، نر، ماده، و هم

 این جریان است. 

دانم که از ماهیت کشمکش کنم که اغلب هواداران جریان رنگین کمانی اخیر را کسانی میاعتراف می

ی اینها خبردارند و آگاهانه در این خبرند. آن اندکی که از همهاش و نیروهای جاری در بسترش بیو پیشینه

ار و زیانکاری هستند و آن انبوهی که چنین نیستند، کوشند، به نظرم کارگزاران جریان سیاسی فریبکمسیر می

 اند.به گمانم به سادگی جوزده شده

ای با مادرِ نرینه یا پدرِ مادینه پرورده شوند، برایم کنم حقوق کودکانی که قرار است در خانوادهاعتراف می

ق قوانین شرعی ازدواج است که اصرار دارند طب تر از حقوق جفتهای همجنسیبسیار بسیار مهمتر و محترم

شمارند )و با این همه یابند با مهم نمیکنم به نظرم کسانی که تمایز میان این دو را در نمیکنند. اعتراف می

 هستند.« مسئولیتتوجه و بیبی»ترین تعبیر اصرار دارند در این زمینه کنشی اجتماعی انجام دهند( در محترمانه
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8/4/1394دوشنبه   

 

شان مثنوی هفتاد با درود و سپاس بابت اظهار نظرهایتان. چندین و چند پرسش مطرح شد که پاسخ به همه

 اش آن که: خواهد. چکیدهمن می

یعنی  -که در رنگهای مختلف رنگین کمان مورد بدفهمی واقع شده بود–در متن « طبیعی»ی .کلمه1

ی طبیعت و تحلیل امر با این گوشزد که مشاهده«. دارانپذیر تجربی در جهان جانبا ارجاع به امرِ رسیدگی»

 های علمی است.طبیعی زیربنای اعتبار و صحت گزاره

.تکامل هدفمند نیست، اما جهتدار است. تنها شکلی از غایت که به طور تجربی و عینی و 2

ترین خیزد و عامتشخیص است، بقاست که از همین هدفمند بودنِ تکامل بر میپذیر در جهان قابلرسیدگی

 است.« طبیعی»غایت 

ی هر صفتی انحراف معیاری تصادفی در اطراف وضعیت ها درباره.بدیهی است که در تمام گونه3

دهد. در تثبیت شده و هنجارین وجود دارد، که معموال اختاللهایی برآمده از تغییرات تصادفی را نشان می

شناسان شان هم این امر )از دید بومگرایی داریم و در همهی جانورانی که دستگاه عصبی دارند همجنسهمه

ام که چنین رفتاری را شود و متنی ندیدهو رفتارشناسان جانوری( اختاللی رفتاری و کژکارکرد محسوب می

)و معموال  ٪5خواهی در جانوران در کل همواره زیر سودمند یا کارآمد قلمداد کرده باشد. بسامد همجنس

تر از اختاللهای رفتاری دیگر )مثال در تغذیه، حرکت یا فرزندپروری( از این نظر کمیاب( است و 1-2٪

های اجتماعی مانند انسان بیشتر است و تا حدود ی کژکارکردهای رفتاری، این بسامد در گونهاست. مثل بقیه

شود که یافت میرسد. بیشترین بسامد یاد شده که غیرعادی هم هست، در جانوران اهلی یا اسیری می 5٪
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در این مورد « باغ وحش انسانی»کنند. )کتاب در شرایط غیرطبیعی )در گاوداری یا باغ وحش( زندگی می

 قدیمی ولی هنوز خواندنی است(

پذیر و عینی هستند. و مشاهده« طبیعی»هایی مثل زن و مرد بر خالف نظر دوستان اموری . دوقطبی4

شوند، زن و مایز هستند و هر دو چیز دیگری از هم مجزا پنداشته میدر همان حدی که دست و پا از هم مت

های طبیعی ها و دوتاییی دوقطبیی همهمرد و نقشهایشان هم متمایز هستند. وجود حالتهای بینابینی درباره

 وارد به )مثل ثابت/ متحرک، بالغ/ نابالغ و...( مصداق دارد و نر/ ماده تفاوتی با بقیه از این نظر ندارد. نقدِ

شود و تعمیم شان در نظامهای سیاسی و گفتمانی مربوط میهای معنایی به کارکرد سیاسی و معناییدوقطبی

 آن به این نادرست است.

ای در مغز متکی است، در این میان اختیار آزادی هم کشیخواهی به سیمخواهی هم مثل همجنسدگرجنس

ترِ هنجارین بالندگی بیشتری دارد و در و پیچیده« طبیعی»ی شکل خیزد که دربارهها بر میکشیاز این سیم

 شود.اش چروکیده میدوالتوره دامنههای معیوبی مانند شیزوفرنی و سندرم ژیلکشیسیم
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9/4/1394سه شنبه   

 گلوبال زگیل موومِنت

های یابد، از تعمیمارتباط می Global Zigil Movement)این داستان کامال تخیلی است و فقط و فقط به 

 نابجا بپرهیزید!(

مرتجع و دونی این کتابفروشه کنی؟ مگه نمیفی! چطوری؟ اینجا چکار میکولی: اِوا سالم فی

 ضدمدرنه؟ نکنه اومده بودی ازش کتاب بخری؟

شدم. مای گاد! من از این نئولیبراالی فی فی: ِاهِه، سالم کولی جونم! خوبی؟ همین طوری داشتم رد می

 کنی مای الو؟کنم... اصال خودت اینجا چیکار میآدمخور هوموفوب کتاب بخرم؟ چه حرفا! فکرشم نمی

 شدم بای چَنس. همین به خدا!ن هم داشتم رد میکولی: من؟ اینجا؟ هیچی، م

 رفتیم که من یه کتابی بگیرم از اینجا...شهروز: خب، نه دیگه، داشتیم می

کولی: تو هیچی نگو پلیز! نه فی فی جونم، از این خبرا نیست. من حتا اگه بمیرم به جنبش خیانت 

 کنم. خیالت راحت باشه. آی پرامیس!نمی

 یه کولی جون؟ هاو نایسه!فی فی: این دوستت ک

کولی: شهروزه اسمش، ما بهش میگیم شارلوت، ولی خودش اصرار داره همون شهروز صداش کنیم. 

 ترَدیشِن دیگه! شهروز جونم این هم مای بیالوِد فی فی...

؟ یا شهروز: خوشوقتم از دیدارتون. شما اسمتون واقعا فی فی هست؟ یا مخفف چیزیه؟ مثال فاطمه

 فرنگیس؟ 
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فی فی: اوف اوف، اسمشو نیار، چرا اولش اسمم فاطمه بود ولی االن عوضش کردم گذاشتم فرانچسکا 

آهنگه نه؟ بهم هویت و آیدنتیتی میده این تایتل! دوستام فِنِسترا، خیلی خوشفیبوناچی فورتونومینالیا  فوِخن

 گن فی فی...لطف دارن بهم می

 ثوم...شهروز: آها، مثل کولی که اسمش اول ام کل

 اوغلی اوغتایوف بوده! کولی: نه خیر! اسم من از اولش کوالش

کنی، کولی فی فی: حاال این حرفا رو ول کنین بابا، چرا منو درست حسابی به این دوستت معرفی نمی

 جون؟

گفتم ها! فی فی از لیدرهای بزرگ جنبش راز محسوب میشه. همه کولی: آره، همینو داشتم می

 میخوان باهاش مصاحبه کنن. یکی دو بار هم توی بی بی سی حرف زده، اکسلنت!ها روزنامه

 شهروز: جنبش راز؟

یعنی با این جریان جهانی آزادیبخش آشنا « ی زگیلرسمیت ارائه»فی فی: راز دیگه، مخفف جنبش 

 نیستی؟

 شهروز: چرا، واال...

کنم به جنبش... اصال ش میکولی: چرا، چرا، خودم همه چی رو بهش گفتم. در واقع دارم جذب

 میدونی، خودِ شهروز هم زگیل داره!

فی فی: وای چقدر عالی. تبریک میگم شهروز جون. از همون فرست گلَنس معلوم بود تو آدم برجسته 

 ای هستی. حاال زگیلت کجا هست؟و نابغه

 اش حرف بزنم...شهروز: راستش خیلی میل ندارم درباره
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ی؟ زگیل داشتن که خجالت نداره. هرکی زگیل نداره باید خجالت بکشه. فی فی: اِوا چرا مای الول

 حاال بگو ببینم کجا هست این زگیلت؟ چقدری هست؟ بزرگه؟ هیوج؟ هان؟

کشه! روی کولی: شهروز یه مقداری امل و واپسگراست، هنوز مدرن نشده از زگیلش خجالت می

 شه، اندازه یه گردو!سینه

شه. البته اگه روی باسنت بود گم بهت. واقعا بهت حسودیم میتبریک میفی فی: وای چقدر خوب! 

 خیلی بهتر بود، ولی سینه هم خوبه اِنی وِی...

کنین؟ کولی که نداره و برام شهروز: ببینم شما هم زگیل دارین که دارین توی این موسسه کار می

 اش به این موضوع...عجیب بود عالقه

زگیل ندارم! من برای رهایی بشریت و احقاق حقوق بشر دارم مبارزه  فی فی: من؟ نه خیر، هیچ هم

 داران رو دوست دارم...کنم. زگیل ندارم ولی زگیلمی

 گیره!شهروز: حاال چرا روی باسن بهتره؟ اونطوری که بدتره، موقع نشستن آدم دردش می

ره، مهم تاثیریه که در رهایی کولی: وای شهروز تو چقدر باحالی! وِری کول! این دردها که اهمیتی ندا

خوایم های باسن داریم. میی عمومی رونمایی از زگیلذاره. آخه ما فردا یک برنامهبشریت و رفع ستم به جا می

آور هم نیست. اینه که سه نفر رو پیدا کردیم به جهانیان اثبات کنیم داشتن زگیل هیچ چیز بدی نیست و شرم

های تلویزیونی هم میان، یکی ی شبکهن رو توی مراسم نشون بدن. همهشوهای باسنکه حاضر شدن زگیل

دو تا سناتور و یک قاضی فدرال هم قراره بیاد. قراره چند تا پیرهن هم بفروشیم که روش عکس باسن و 

مون هم تا یک سال دیگه قراره همین باشه که چشم مردم عادت زگیل این قهرمانان هست. عکس فیسبوک

 کنه...
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ی این که یونانیان باستان : تازه یک پرفسور خیلی مشهور هم قراره بیاد سمینار بده، دربارهفی فی

 دونستن!دارها رو مقدس میزگیل

کولی: وای اون پژوهش مشهور رو خوندی که میگه هرکی زگیل داشته باشه بهتر از بقیه بیلیارد بازی 

 اش تقدیر کنیم.ندهکنه؟ معرکه است! توی مراسم رونمایی قراره از نویسمی

شن جلوی دوربین زگیل ست! اون سه نفر اذیت نمیشهروز: اما آخه این که خیلی ناراحت کننده

 شون رو نشون بدن؟باسن

فی فی: نه، چرا ناراحت بشن؟ باید از این قالبهای هژمونیک و کاپیتالیستی بیای بیرون. زگیل یه چیزیه 

 یل نداره خره!که باید بهش افتخار کنی. اصلن هرکی زگ

 کولی: فی فی جون قول بده شهروز رو کتک نزنی تا یه رازی رو بهت بگم!

 شهروز: من؟ کتک؟

 فی فی: قول میدم کولی جونم.

کولی: شهروز حتا نزدیک بود بره پیش دکتر زگیلش رو برداره! با هزار زحمت جلوشو گرفتم. البته 

ها بردیم، مرتیکه به خاطر منافع فردیش در راستای امهدکتره رو هم حسابی تهدید کردیم، آبروشو توی روزن

اش هم داشت و دوقورت و نیمش هم باقی بود. با منشیاستکبار جهانی زگیل افتخارآفرین مردم رو بر می

ارتباط غیرشرعی داشت. از این استادایی که مردم نفهم بهشون میگن متخصص درمان زگیل. یکی نیست بگه 

ی مبارزان راه آزادی خلقها میدونن که زگیل زگیل در جهان خارجی وجود نداره، همه مرتیکه مادرفاکر اصال

 یک مفهوم گفتمانی بیش نیست، یعنی دیسکورس... فوکو نخوندن دیگه!

فی فی: وای! باورم نمیشه. چطور یکی ممکنه حاضر بشه بره زگیلش رو برداره. اون دکتره داره پول 

 چرا شهروز جون؟در میاره از این راه، تو دیگه 
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 شهروز: خوب، باالخره زگیل یه بیماریه دیگه، بهتر نیست درمانش کنیم؟

نوشتن بیماریه چون تحت تاثیر فی فی: بیماری؟ کی گفته بیماریه؟ کتابهای پزشکی تا پارسال می

ناهنجاری پوستی. تبیلغات شرکتهای چند ملیتی و احزاب نئولیبرال بودن. از امسال دیگه نمیگن بیماری، میگن 

ها معتقدن آنتی است. خیلی ستیزی یک بخشی از جنبش جهانی شدن سرمایهخیلی فرق میکنه اینا! اصال زگیل

 زگیلیسم بوده!ی آنتیسمیتیسم مقدمه

شهروز: به کتابها کاری نداریم فی فی خانوم، ولی زگیل به هر صورت چیز خوبی نیست. هم بدن رو 

 ش دردناکه!هاکنه، هم بعضیزشت می

دی؟ خطر زگیل تو زنی؟ کسی رو آزار میای میکولی: بگو ببینم تو که زگیل داری به کسی صدمه

 خواد تو رو بیمار جلوه بده و جیبشو پر کنه؟ هان؟ چیزی که میهمهبرای جامعه بیشتره یا اون دکتر بی

کنه. به هر صورت اگه میشهروز: نه، خوب، زگیل من به کسی کاری نداره. اما خودم رو که اذیت 

ام رو به این و اون نشون بدم احتماال بقیه هم ناراحت بشن! مثل همونهایی که قرار بشه مرتب زگیل سینه

شون بشه. یا مثال توی رستوران شون رو رونمایی کنن. شاید مردم از دیدن این منظره چندشقراره زگیل باسن

 لت کور میشه...که نمیشه آدم زگیلشو نمایش بده، اشتهای م

شه. یاد شون میمونده هستن، برای این چندشسواد و عقبفی فی: به خاطر این که مردم ابله و بی

ایه، حیوونا هم زگیل دارن، گیاها هم ی خیلی طبیعی و عادیشون بشه. اصلن زگیل یک مسئلهگرفتن چندش

ای توی سوماترا یل داشت. یک قبیلهدارن. من خودم دیدم که یک سنگی هم توی فلوریدا بِی چند تا زگ

 اش زگیل داشته!شون روی دماغاند که بتبوده
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های کولی: بعله، اصال این حرف طبیعی و غیرطبیعی یا سالم و بیمار از پایه غلطه، اینا همه کلیشه

مونی. اصلن می ی مردم خنگ و ابله و پست باقیداریه. باید از اینها بیرون بیای. وگرنه مثل بقیهجامعه سرمایه

 گه؟ آگامبن چی؟ببینم، تو دریدا خوندی؟ میدونی دلوز چی می

ام فلسفه بوده... اما چه ربطی به زگیل داره؟ شما کدوم شهروز: چرا، اینها رو خوندم، من رشته

 کتابهاشون رو خوندین؟

 گن!زگیل چی می یکولی: حاال مهم نیست، بگذریم. ولی اینها رو برو دوباره بخون تا ببینی درباره

 ی زگیل چیزی...ی آگامبن نوشتم اما دربارهشهروز: من یه پایان نامه درباره

های آنتی زگیلیست ی ایدئولوگفی فی: درست نخوندی پسر جون، درست نخوندی! زیر سیطره

 لی!فهمی؟ درست! رایتموندی! برو یک بار دیگه درست بخون، می

 لی؟!شهروز: رایت

دیدی که آگامبن گفته من با زگیل موافقم. یکی از دوستای خوندی میگه درست میفی فی: بعله، ا

المللیه کلمه زگیل رو توی کارهای آگامبن سرچ کرده و یک مطلب مفصل ما که یه پژوهشگر خیلی مهم بین

کنن. تو هم باید بخونیش، سه صفحه بیشتر ی اعضای کمپین ما اونو از حفظ میو مهمی نوشته که همه

 نیست... اونجا خودش میگه عقاید اصلیش رو مدیون زگیله!

شهروز: زگیل؟ آهان... بابا منظورش فردیناند زیگیل باید باشه. یه فیلسوف گمنام قرن نوزدهمیه! 

 ربطی به زگیل نداره که!

فی فی: وای، چقدر عالی، پس یه فیلسوف مهم آلمانی به خاطر هواداری از کمپین ما دویست سال 

خانوادگیش رو گذاشته زگیل؟ چقدر عالی. ببینم کولی جون میتونی ترتیبشو بدی سال دیگه رو  پیش اسم

 گذاری کنه؟یونسکو به اسم پرفسور فردیناند فون زگیل اسم
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خواد که توش چند نفری زخمی یا ترجیحا کشته بشن، ترتیبشو کولی: آره، دو سه تا تظاهرات می

 دم!می

 ی برات رونمایی بذاریم؟ مای دیر؟فی فی: خوب، شهروز جون ما ک

 شهروز: رونمایی؟ برای من؟

شون زگیل داشته نهکنیم که رو سیی دیگه رو هم پیدا میفی فی: آره دیگه، چند تا آدم مهم و برجسته

 ذارین اینترنَشنالی! باشه و همه با هم رونمایی می

ادبانه نظرم هیچ قشنگ نیست. بیخوام زگیلم رو به کسی نشون بدم. به شهروز: ولی من اصال نمی

 هم هست...

فی فی: ببین، تو باید یاد بگیری به خاطر زگیلت افتخار کنی. همونطور که مردم باید یاد بگیرن 

ی زگیلت رو دوست داشته باشن. تا کی ظلم و ستم؟ تا کی سرکوب طبقات فرودست؟ باید جنبش منظره

دارید پیشتازان این حرکت جهانی هستید. ی اونهایی که زگیلقیهای بر این مبنا سازمان داد. تو و بانقالبی

 فهمیدی؟ خوب. هفته دیگه خوبه بذاریم آنونسمِنت رو؟

 شهروز: ببین فی فی خانوم...

 ای میشه تغییر جنسیت دادم!ی زگیلو! من مرد هستم، االن یک هفتهفی فی: حرف دهنتو بفهم پسره

 شهروز: اِهه، هیچ معلوم نیست آخه!

 کولی: قراره برای اون هم رونمایی...

 های جنسیتی خیلی حساسم.فی فی: حاال بگذریم. ببخشید من عصبانی شدم، میدونی که به کلیشه
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شهروز: بعله، متوجه شدم. ببین فی فی خان! میدونی به نظر من مشکل اصلی چیه؟ تا حاال فکر 

دارها مسئله هستند. اما االن به این نتیجه رسیدم زگیلکردم است، گاهی هم فکر می مسئله کنم خودِ زگیلمی

  مسئله هستند... ِبازها اصلزگیل
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16/4/1394سه شنبه   

It was 2002 when I visited Nepal, shortly afterwards Its king resigned , 

In 2004 I was in Varanasi, India, to see the bloody Moslem-Hindu conflict to 

control a sacred shrine, 

Then in 2009 I went to china, just to witness the revolution of the Moslem Oyghur 

minority in Xin Kiang , 

My next trip was Indo-china in 2012 (pictured!), where we celebrated the historic 

victory of Ang San Suchi in Burmese election, which ended the military regime , 

On summer of 2014 it was Turkey’s turn. when passing by Urfa and Harran, the 

first signs of ISIS bad omen could be seen on horizon 

Well, I may announce that this October I’ll be visiting Greece ,…  
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17/4/1394چهارشنبه   

 

 بیایید نترسیم!

 

بوک نوشتم که واکنشها بدان بسیار جای کمانی شدنِ فیسی رنگینچند روز پیش سه مطلب درباره

ی تفکیک بندی آنچه از این جریان آموختم به دو نوشتار کوتاه انجامید. یکی متنی دربارهتأمل داشت. جمع

ی تر شد منتشرش خواهم کرد. دیگری این متن است دربارهان که وقتی پختهگسارستیزان و رنجن رنجمیا

ی خویش. بدیهی است که این ترس؛ ترس از گفتن و ترس از شنیدن و ترس از حضور داشتن در جایِ ویژه

کند. اما ارتباطی پیدا نمی اند،از بند ترس رسته -موافق یا مخالف با من-متن به دوستان آشنا و ناآشنایی که 

 زنهار، مبادا که خویشتن را شتابزده از این قید رها بدانیم...

ایم و در این تردیدی نیست. چند نسل پیاپی است که در خورده و هراس نوشیدهما مردمی ترس

جوشش انقالب و شورش، در هیاهوی جنگ و بمباران، و بعدتر در دلسردی و دلمردگی سرکوب و خفقان 

مان چنین نهادینه شده است. ایم. شاید به این خاطر است که ترس و هراس در رگ و پی مردمبالیده و زیسته

ای و موضعی ترس از انجام کار دلخواه، ترس از به رسمیت شمردن میلی شخصی، و ترس از داشتنِ اندیشه

ایم. شاید زمانی جایی ه ارث بردهایم و بو ترس از ابراز آن. اینها چیزهایی است که ما از روزگار آموخته

اش بوده آزاری خاسته، یا به دلیل ابراز آنچه که عقیدهاش بر میایم که کسی بابت انجام کاری که از میلدیده

اش تبلیغ کرده که چنین دیده و به کیفری رسیده است. شاید هم ندیده باشیم، اما آنقدر ماشین سرکوب درباره

ایم و سراسر ایم و هیچ نیندیشیدهایم و هیچ نکردهن است که در حصاری از ترس نشستهایم. برای ایباور کرده



538 
 

ی آهنین ایم تا اگر هم کسی از این قاعدهایم و کوشیدهی خواستهای ناممکن خیالبافی کردهعمرمان را درباره

، و این چه تخطی کرد، با سرزنش و نکوهش او خویشتن را خردمند و زیرک و دوراندیش قلمداد کنیم

 ایست، در برابر نفرین ترس. مایهدلخوشی ابلهانه و پاداش بی

خورده و به ظاهر رام و مطیع، از همین کشمکش با میلی سرکوب ی ترسهای رنگارنگ این رمهعقده

شده برخاسته و از کوشش برای منطقی و طبیعی شمردن آن زاده شده است. از این روست که پادشاهان لخت 

شان نیست، و از این روست که صدای گردند و کسی را یارای ریشخند برهنگیکوی و برزن می و عور در

ی ای یا زمزمهخیزد، آن هم برای گریستن بر نوحههایی درهم و برهم است که بر میمردمان تنها در توده

 نماید.بخش میاعتراضی به چیزی مبهم که هویت

ز را انتظار داشتم و نداشتم. انتظار نداشتم مضمون اعتراف وقتی اعتراف یازدهم را نوشتم، چند چی

گراها خواهی و مخالفت با ازدواج رسمی همجنسی دگرجنسچنین مهم قلمداد شود، چون انگار که در زمینه

با اکثریت مطلق جمعیت جهان اشتراکی داشته باشم. اما انتظار مخالفتها را داشتم. هم اهمیتِ اعتراف به امری 

گشت که ترس طرح و هایی که شد به نظرم به فضایی بیمار بازمیا افتاده و مشترک، و هم مخالفتپ پیش

ی برآمده داشت و چند نکته ها و بازتابها جای تحلیلساخت. جایگاه ترس در واکنشاش را بر میپیرنگ کلی

 خواهم با شما در میان بگذارم.از این تحلیل را می

زیادی )فراتر از حد انتظار من( متنی را که در نهایت به اعتراف شخصی نخست این که شمار بسیار 

بود، پسند کردند )یعنی الیکیدند!( و به اشتراک گذاشتند. در این میان تنها شمار اندکی از دوستان بودند که 

د و ای عقالنی برخاسته بوای )چه موافق و چه مخالف( داشتند که از اندیشهگیری صریح و شجاعانهموضع

محتوایی روشن و شفاف داشت. بیشتر ناقالن و راویان و خوانندگان به ظاهر موافق نوشتار بودند، اما از اظهار 

ها کردند. اما چرا؟ شاید به این خاطر که آن حرفها را خیلیای و نقل قولی بسنده مینظر بیم داشتند و به کنایه
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ای که قرار تر بود که حرف مرا نقل کنند تا فاجعهابراین امنترسیدند. بنخواستند بزنند، اما از ابرازش میمی

 بود رخ دهد، دامنگیر خودشان نشود. 

ادبانه بود. من بسیار خشن و بی -چنان که انتظارش را داشتم-دوم آن که برخی از واکنشها به متن 

م. هوموفوب، بنیادگرای مذهبی، دادند سرگرم بودام میهایی که دیگران دربارهی انگارهچند روزی را با مطالعه

سواد، به شکل خطرناکی باسواد، و مسیحی تندرو )!( برخی سواد، کمگرا، جبرگرای زیستی، بیفاشیست، علم

ی بهجت خاطر و عبرت گشت. گفتمانی هم از صفتهایی بودند که در این مدت به من منسوب شد و مایه

ای ای خیلی دانا و در زمینهکرد من در زمینهبود و ادعا میمطالعه شکل گرفت یا نمایان شد که بسیار قابل

شناسم گفت من جامعهخیلی نادان هستم، اما از اینجا به بعد توافقی میان قاضیان شرع وجود نداشت. یکی می

ام حق ندارم گفت چون در دانشگاه تکامل درس دادهی تکامل حرف بزنم، دیگری میو حق ندارم درباره

شناسی حرف بزنم. البته در کل توافقی میان علما وجود داشت و آن هم این که اصوال من حق امعهی جدرباره

ندارم حرف بزنم! چرا؟ برای این که گفتن سخن و شنیدن سخن ترسناک است. اما مهار سخن اینقدر ترسناک 

های تجربی و داده نماید که سخن گفتن از موضع دانش، یعنی تکیه کردن به علومنیست. به ویژه چنین می

 انگیزد. کند و از این رو کین و کیفری دوچندان  بر میپذیر ترس و هراسی دوچندان ایجاد میعینی و رسیدگی

هایم سوم: شمار بسیار زیادی از کسانی که به متن واکنش نشان دادند، نه با من و باورها و اندیشه

ی مخالفتها به اموری به آشنا بودند و نه حتا اصوال متن را درست خوانده و فهمیده بودند. یعنی اکثریت عمده

خوانان است و ربطی به الفی خاطر مخگشت که معلوم بود در خلوتی شخصی دغدغهکلی نامربوط بازمی

ای شرعی و اجرای تعهدی حزبی، با من یا متن من ندارد. البته بگذریم از مخالفتهایی که با نیت فریضه

کردند که پذیرفت. گذشته از آنها، بقیه داشتند با چیزی مخالفت میای بلشویکی و استشهادی انجام میروحیه

 کرد. بسته به روحیه و شخصیت خودشان تغییر می
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کرد به کسی توهین اند ناراحت بود، دیگری فکر مییکی از این که دوستش را جایی ریشخند کرده

گفت که کنم. خالصه هرکس چیزی میکرد دارم مفهوم علمی جدیدی را پیشنهاد میام، آن یکی فکر میکرده

بود. چرا؟ چون « فت کردنبا هم مخال»ام. هدف اصلی به ظاهر اغلب نه ربطی به من داشت و نه به نوشته

مخالفت کردن با منطق و استداللِ یک نفر کاری شجاعانه )و در این مورد خاص روشنفکرانه و شیک و 

مخالفان جهان متحد »رسد. اما یک نفره مخالفت کردن با استدالل و منطق، ترس دارد. پس مجلسی( به نظر می

اش هم بهره ببریم. مان باشیم و از مواهب مادی و اجر معنویمان در ا، بیایید با هم مخالفت کنیم تا همه«شوید

ی هماورد دشوار و سخت و ترسناک است. اما نقل احساسات و خواندن متون و اندیشیدن و تولید اندیشه

نماید، به خصوص اگر در فضایی معنوی و ملکوتی انجام شود که از مخالفتی هیجانهای فردی دلپذیر می

 ای درهم و برهم سرشکن شود و تابه باشد، آن هم در فضایی که ترس میان تودهجمعی هم عطرآگین شد

 اش آسان گردد.آوردن

خوانان آشکارا چهارم: بسیار آشکار و نمایان بود که تندروترینِ ناسزاگویان و جهادگران و مخالف

خواهی و دفاع از ی و آزادیتابند. شعارهای دموکراسداشتهای خود را بر نمیای متفاوت با پیششنیدن اندیشه

ترین اصول آزادی اندیشه و آزادی بیان باور حق اقلیتهای مظلوم وقتی از دهان کسی بیرون بیاید که به ساده

ترین قواعد اخالقی در آن شود. تبلیغ اخالق با گفتمانی که ابتداییندارد، به جوکی ناخوشایند تبدیل می

طی روزهای گذشته فراوان لبخندی تلخ به لبهایمان آورد. گذشته از ماند که ای میرعایت نشده، به شوخی

کردند، بقیه که در آنان که به راستی نظری داشتند و بر مبنای آن با ادب و منطق اختالف نظرشان را بیان می

شفته اند برآابراز خشم و نفرین غیرتی انقالبی داشتند، اصوال از این که سخنی ناهمساز با عقاید خود شنیده

شده بودند. هدفشان هم خاموش کردن صدای ناسازگار بود، نه شنیدن آن، یا تولید صدایی دیگر. و این همه 

های زده که کسی را یارای سخن گفتن نیست، آرا و اندیشهپیامد شوم عادت به ترسیدن است. در فضایی ترس
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شود. عقالنیت و انصاف تمرین نمی شان در میدان ادب وگیرد و زورآزماییگوناگون و ناهمسان شکل نمی

کند و نادانی آورد که از نادانی تغذیه میعادت به ناشنیدن سخن مخالف و رنجش از آن، تعصبی را پدید می

 آورد، و سکوت، ترس.سازد. ترس سکوت میرا فربه می

سته و بینی بود، حاال که گرد و خاک فرو نشپیشای از آنچه که گذشت پیشاپیش قابلبخش عمده

شود به ماهیت ترس و اند، میای )در حد یونان!( برای اظهار نظر پیدا کردهها موضوع شیک تازهکمانیرنگین

 هایش اندیشید و چه بسا که بتوان اندرزهایی از آن آموخت:حساب و کتاب

ی زیادی با تو مخالفت به راستی چه چیزی این قدر ترسناک بود؟ این که حرفی بزنی و عده .1

ی شخصی من این بود که هیچ ترسی ندارد. از من بشنوید کنند؟ کجای این ترس دارد؟ تجربه

ای مخالفت کنند و برچسب بچسبانند و حتا ناسزایی هم بگویند، و آسوده باشید، این که عده

تان ندارد. تا وقتی که )دست کم به شکلی سنجیده و منطقی برای خودتان( هیچ تاثیری در زندگی

اش ق بر زبان دارید، از این که آن را بر زبان بیاورید نترسید.  بدترین بالیی که با گفتنسخنی ح

کشد، بهتر است. اگر اش انتظارتان را میآید، از بهترین پاداش امنی که با نگفتنبر سرتان می

تان خواهند شد که شمار سخنتان درست و حق باشد، همراهان و یاران و همدالنی جلب سخن

 کنند( بیشتر است.وقت کار میخوانانِ آماتور )که همیشه پارهثیرشان از مخالفتو تا

چه بسا داشتن نظری شخصی که شاید اشتباه باشد، ترسناک است؟ در این حالت هم تنها با  .2

ی نظرتان از آن اشتباه اش، شنیدن دقیق پاسخها و نقدها، و ارزیابی و بازبینی دوبارهطرح کردن

ماند، تا ابد اشتباه خواهد ماند. دیدگاهی که اشتباه است و بیان ناشده باقی میشوید. رها می

شوند. بسیاری از حرفهای خورند و پرداخت میها در حین بیان صیقل میبسیاری از دیدگاه

انگیزند، اما وقتی منصفانه آرای مخالف را حق هم هست که موجی بزرگ از مخالفت بر می
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آیند. مخالفت یا موافقت زنی، همچنان درست از آب در میشان میحکخوانی و بار دیگر ممی

دانید، مدام ارزیابی کنید ها نیست. آنچه را که درست میعوام راه خوبی برای تعیین اعتبار گزاره

و آرای مخالف را با دقت بشنوید و هیاهوی مخالفان را نادیده بگیرید. اگر سخنتان همچنان 

درند، فردا ایبند باشید. عوامی که یک روز در مخالفت با آن گریبان مینمود، بدان پراست می

 دارند.در موافقت با همان، کاله از سر بر می

زده شده، بسیار بختِ فلکهای عصر ما و بالهایی که گریبانگیر ایرانیانِ نگونی بیماریدرباره .3

ز دیوهایی است که در این سالها شک دروغ و ریا و نادانی و نفرت ااند. بیگفته و بسیار نوشته

اند. در این میان آنچه که کمتر مورد از بطری درآمده و بر ذهن و روان مردمان ترکتازی کرده

توجه قرار گرفته، ترس است. ترس از حضور داشتن در جایگاه خویش و ترس از سخن گفتن 

ران( باید گرفت و فرو از دهان خویش. این دیو را نیز همراه با دیگران )و شاید پیش از دیگ

 کوبید و درهم شکست.

های ی ترس شاید در آنجا روییده که ابراز عقیده و بیان موضع و در میان گذاشتن اندیشهریشه .4

کند به شخصی با دیگران، کنشی در میدان جمعی است. یعنی کسی که سخنی را طرح می

اخله دارند. به همین دلیل ای عمومی و فضایی همگانی وارد شده که همه در آن حق مدعرصه

ی اندیشه در فضایی ناآشنا آماج واکنشهایی ناشناخته و ی سخن و پیشنهاد دهندهگوینده

نماید. چنان که هانا آرنت به درستی گیرد و این ترسناک میناپذیر قرار میبینیبازخوردهایی پیش

یری و شجاعتی ی عمومی و دست یازیدن به کنش جمعی دلتشخیص داده، ورود به عرصه

ی رمه و ال به الی در میانهمورد است. امنیتِ آن کسی که طلبد. اما ترس در این زمینه بیمی

انبوه همگنان خویش پنهان شده، امنیتی دروغین است. در دنیای امروزین فضای عمومی و 
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آمیز جویی از آن سودایی فریبی ما کشیده شده است و کنارهمیدان جمعی تا اتاق خواب همه

تان نترسید. نترسید از این شان، و از بیان موضعتان، از تولید و طرح اندیشهاست. از ابراز عقیده

تان دیده شوید و به چشم آیید. دیر یا زود، خوب یا بد، به چشم که به خاطر اندیشه و سخن

–باوری موضعی و بیسخنی، بیای، بیاندیشهخواهید آمد و دیده خواهید شد. مبادا که بی

 دیده شوید. -هراسان و ترسان
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18/4/1393پنجشنبه   

 ستیزانگساران و در بزرگداشت رنجدر نکوهش رنج

 

ام دانید که در دستگاه نظریدانیم که رنج و پوچی و ضعف و مرگ هست، و این را میاین را می

ی تکاملی فرض چهار متغیرِ مقابل اینها )قدرت/ لذت/ بقا/ معنا = قلبم( غایتِ طبیعی سیستمهای پیچیده

آید و های علمی بر میند. این که سیستمهای تکاملی بخواهند متغیری درونزاد را بیشینه کنند از تحلیلشومی

مان پیداست. ناکامی و شکست و ی روزانهکند در تجربهاین که هرگز در این کار کامیابی مطلق پیدا نمی

انجامد، که در این متن هایی می«شرّ»ها در دستیابی به غایتهای درونزادشان به پیدایش ناموفق بودنِ سیستم

کنم. چرا که مرگ و ضعف و پوچی را هم مردمان به طور شهودی به تنها با برچسب رنج بدان اشاره می

 کنند. ی رنج فهم میواسطه

ی بیشتر کردارهای آدمیان است، و آنگاه که این تالش برای کاستن از رنج خویش انگیزه و دستمایه

و « رنج دیگری»شود. یعنی توجه کردن به ری نیز تعمیم یابد، به امری اخالقی تبدیل میانگیزه به رنج دیگ

کوشش در کاستن از آن )در کنار توجه به لذت دیگری و تالش برای افزون آن( همان است که به نظرم 

رد، چون ای شناختی و رنگ و بویی خودخواهانه هم داسازد. زیربنایی که شالودهزیربنای اخالق را بر می

یابد که رنج دیگری خواه ناخواه به حریم من نشت ای خرد داشته باشد دیر یا زود در میهرکس که خُرده

 تناسخ خواهد یافت، و لذت دیگری/ من نیز هم. « رنج من»خواهد کرد و در کالبد 

ست، که روزگار ما به میدانی فراخ برای نمایش جریانها و جنبشهای اجتماعی گوناگون تبدیل شده ا

بسیاری از آنها راستگو، نیکوکار، نیکخواه و ارجمند هستند، و بسیاری هم نیستند! برخی از این جریانها 
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گویند و این هیچ ایرادی ندارد. اما گاهی قومیت، دیده سخن میی گروهی رنجور و ستمهمچون نماینده

توانند عاملی در چیز دیگر که می دیدگی اجتماعی، تهیدستی و هزارانجنسیت، مذهب، نژاد، زبان، آسیب

ی رنجهای جهان استعال زایش رنجی قلمداد شوند، همچون مرجعی مطلق و فراگیر برای توضیح و تفسیر همه

رنجِ »ام، مردمان در برابر ی بیمار تا جایی که من دیدهیابد و این فریبی مهندسی شده است. در این زمینهمی

کوشند و برخی دیگر گیرند. برخی در راستای کاستن از رنج میدر پیش می دو رویکرد فعالِ متفاوت« دیگری

دهند و دهند. گروه نخست به راستی رنج و ضدارزشهای وابسته به آن را کاهش میدر این زمینه شعار می

آورند. گروه نخست را کنند و اغلب رنجهای تازه پدید میگروه دوم معموال تغییری در آن ایجاد نمی

توان نامم. این دو را به نظرم با هفت سنجه میگساران یا سوداگران رنج میی دوم را رنجتیزان و دستهسرنج

 از هم تفکیک کرد:

ای دارند تا رنج را کاهش دهند و دیگری ستیزان به راستی عزم و ارادهنخست: در سطح روانی، رنج

را از رنج برهانند. آنان از یک سو به در هم تنیدگی قلبم من و دیگری آگاهی دارند و از این رو برای افزودن 

دانند که یاری به دیگری ند و میشناسکنند، از سوی دیگر ماهیت امر اخالقی را میبر قلبم خویش چنین می

گرایانه است و از سوی ستیزان از سویی عملای رنجاست. یعنی انگیزه« نیک»برای غلبه بر رنجهایش کنشی 

همچون « رنج دیگری»گساران در مقابل اصرار زیادی برای از میان بردن رنج ندارند. آنان از دیگر اخالقی. رنج

کنند. در سطحی فردی، سخن گفتن از رنج دیگری و نمایشِ طلبی استفاده میابزاری سودجویانه برای برتری

آورد. در عین حال سوداگران نما را برایشان به ارمغان میدلسوزی هویت اجتماعی پسندیده و نقابی خوش

ان رنج با سخن گفتن مداوم از رنج دیگری و بزرگنمایی آن به شکلی خودآگاه یا ناخودآگاه مبتال نبودن خودش

ها و رنجهایی که خود ها و بیماریکوشند به این ترتیب صعفها و پوچیگیرند، یا میبه آن رنجها را جشن می
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ی خواستی و کنشی و داو ستیزان دستمایهدارند را فراموش کنند یا ناچیز جلوه دهند. رنج دیگری برای رنج

 شود.نمایشی ارضا کننده فرو کاسته می گساران به عادتی در گفتار وبستنی است، در حالی که برای رنج

پذیر رنج را به شکلی آشکار و ستیزان با کرداری نمایان و رسیدگیدوم: در سطحی اجتماعی، رنج

ای سیاسی گساران از رنج دیگری همچون ابزاری ایدئولوژیک و دستمایهدهند. در مقابل رنجعینی کاهش می

جنگند تا رنجها را از میان یزان شماری اندک دارند و سخت میستجویند. رنجبرای بسیج عمومی بهره می

وار و فراوان به رفتاری حداقلی در پیوند با رنج دیگری دست بردارند. در مقابل سوداگران رنج با شماری توده

در بافند و آن را ی رنجها حرف میگساران دربارهیازند، که معموال حتا در امتداد رفع آن نیز نیست. رنجمی

کنند تا خود را و منافع سیاسی خویش را در لفافی خوشایند عرضه کنند. سوداگران هایی عرضی مینمایشگاه

به کاالیی نمادین و برانگیختن دلسوزی دیگران منافعی شخصی و حزبی و « رنج دیگری»رنج با تبدیل کردن 

کنند، در حالی که آن را دستکاری می ستیزان با خودِ رنج درگیرند وکنند. یعنی رنجای را دنبال میفرقه

 شمارند. اش را عزیز میسوداگران رنج اصوال به خودِ رنج کاری ندارند و تنها شکلهای نمادین شده و گفتمانی

ستیزان به خاستگاه رنج، ماهیت رنج، و علل پدید آمدن آن سوم: در سطحی فرهنگی و نظری، رنج

سازی شناسی رنج دارند و در این زمینه از سادهی تبارشناسی و سببارهکنند، یعنی نگاهی پیچیده دربتوجه می

هایش را بشناسند. پرهیزند، چرا که قصدِ جنگیدن با رنج را دارند و ناگزیرند پیچیدگیلوحی میو ساده

ی هکنند و نیازی به دقت در ماهیت رنج ندارند. برداشت آنها دربارسوداگران رنج چنین نیازی را احساس نمی

لوحانه و آمیخته به اشتباههای درهم بافته است. همین هم برایشان کافی است. چون قرار رنج سطحی و ساده

تر و تر و بدویهای انسانی بازتولید کنند. هرچه این تصویر سادهاست تصویری از رنج را برای بسیج توده

سازد. تری را ممکن مییج اجتماعی پردامنهشود و بستر فهمیده و پذیرفته میتر و راحتتر باشد، سریعتخت

گویند و برداشتهایشان در این ی رنج دیگری سخن میگرایی دربارهستیزان با اما و اگر و تردید و نسبیرنج
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ی رنج دیگری پذیر است. سوداگران رنج با ابهام و سردرگمی دربارهزمینه دقیق و علمی و سنجیده و رسیدگی

ی ن غیرعقالنی و پرهیجان و تند و تیز است، و بیشتر از آن که دانشی یا معنایی دربارهشاگوید، زبانسخن می

ی امری سیاسی، هیجانی اش در جامهموضوع )رنج دیگری( تولید کنند، در پی آن هستند تا با تصویر کردن

کارکرد است. طرفانه و دقیق و روشن و معطوف به ستیزان بیجمعی را بر محور آن پدید آورند. سخن رنج

ی امر نمادینِ نامفهوم در حالی که سوداگران رنج با زبانی متعصب و قطعی و خشک، رنج دیگری را به مرتبه

های علمی و کاهند تا بتوانند هر معنایی که خواستند بر آن بار کنند. گفتمان یکی به رسالهو تاریکی فرو می

ستیزان برای ای سیاسی و شعارهای جهادی شباهت دارد. رنجهگفتارهای دیگری به بیانیهماند، و پارهفنی می

گساران برای فرو کوفتن دشمنی سیاسی کنند و رنجنابودی رنج آن را در پیچیدگی بغرنجش صورتبندی می

 کنند و همین برایشان بسنده است. یا مذهبی وی را همچون خاستگاه رنج معرفی می

ستیزان که کاستن از رنج برد متمرکز شده است. رنجرنج می ای کهستیزان بر دیگریچهارم: نگاه رنج

اند، حامالن این موضوع را در مرکز توجه خود دارند، چرا که آنها و ضعف و مرگ و پوچی را آماج کرده

دهند، شان برای غلبه بر رنج هستند. آنان به دیگری گوش فرا میموضوع کردار اخالقی و مهمترین همدستان

ی ساختن و کاربردی کردنِ تجربه بردهایی برای دقیقدهند، و راهدیدگان میدان میان مستقل رنجبه ظهور گفتم

کنند و گفتمان ایشان نه دیدگان نگاه نمییابند. سوداگران رنج اصوال به رنججویند و میی ایشان را میزیسته

دیدگان ی رنجاند تا به بهانهآنان آمدهشود. تنها برایشان اهمیتی ندارد، که نوعی گفتمان رقیب هم محسوب می

ی آغشته به ی زیستهچیزی سطحی بگویند، نه آن که از آنها چیزی ژرف بشنوند. کارشان آن است که تجربه

رنج را به شکلی تخت و ساده و نرم و گواردنی سازند که بتواند به صورت بخشی از یک گفتمان سیاسی 

گیرند، خواستهایشان را دیدگان را نادیده میگساران به سادگی رنجنقشی ایفا کند. از این روست که رنج

ستیزان در شنیدن و فهمیدن گشوده و نمایند. رنجشان را سرکوب میهای زیستهکنند و تجربهتحریف می
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نگرند و به ی تنگی به همه چیز میگرفتهی رسوبگساران از دریچههوشمند و هوشیارند، در حالی که رنج

 کاهند.همه چیز را به دو قطبِ موافق یا مخالف با خود فرو میسرعت 

ستیزان پنجم: رنج برای یک دسته کاالیی است گرانبها و برای دیگری نقصی است در هستی. رنج

آورند که با کنش و کردارِ دیدگان گفتمانی کارآمد و روشن و متصل به موضوع را پدید میدوشادوش رنج

بخش برتر ای رهاییکنند به خاطر مسلح بودن به ایدئولوژیسوداگران رنج گمان می فعال پیوند خورده است.

شان ی زیسته و گفتمانکنند و تجربهدیدگان را تحقیر میاز دیگران هستند، از این رو اغلب با صراحت رنج

کنند. مخاطب میدانند، و بعد در استقالل از ایشان گفتمانِ خاص خود را ترشح فایده میرا ابتدایی و بی

دیدگان نیستند. مخاطب ایشان مشتریانی هستند که قرار است کاالیی از جنس دلسوزی سوداگران رنج، رنج

ای از جنس هواداری یا کمک مادی و معنوی به جنبشهای سیاسی اعطا را خریداری کنند و ارزش افزوده

یدگان، سوداگران رنج با خریداران رنجِ نمادین دستیزان با رنجی ارتباط رنجکنند. از این رو در برابر چرخه

ی ستیزان از چرخهدیدگان و هم رنجشده در مقام کاالیی سیاسی و فرهنگی ارتباط دارند. برای آنها هم رنج

 سوداگری بر سر نمادهای رنج خارج هستند.

ر و عقالنی مداستیزان بر اساس زیربنایی اخالقی و با تکیه به یک دستگاه نظری پرسشششم: رنج

گیرد. از ی قلبم از خواستی اخالقی سرچشمه میشان به جریانهای کاهنده ّروند و اصوال اعالم جنگپیش می

شان و کردارشان اخالقی و سازنده و خردمندانه است و افزودن بر قلبم و کاستن از رنج را این رو گفتمان

های گوناگون )سیاسی اند و به جای آن بر ایدئولوژیبهرهکند. سوداگران رنج از پایگاهی اخالقی بیآماج می

بینند که برای افزودن بر سود خویش دروغی بگویند یا کاری اند. سوداگران ایرادی نمییا مذهبی( تکیه کرده

کند و چون هدف امری نامعلوم و مبهم و سردرگم غیراخالقی مرتکب شوند. برایشان هدف وسیله را توجیه می

ها و مفاهیم دهند، دادهگویند، فریب میواست. از این رو سوداگران رنج به سادگی دروغ میاست، هر کاری ر
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ستیزان کنند، و از کج و کوله کردنِ شواهد و حقایق ابایی ندارند. از این رو گفتمان و کردار رنجرا تحریف می

گران و فتار و کردار به هوچیمند است، در حالی که سوداگران رنج در گمتین و اخالقی و پسندیده و قاعده

 اوباش شباهتی دارند.

ستیزان به دهد، مهر است. رنجستیزان را در صف جنگ با رنج قرار میهفتم: مهمترین نیرویی که رنج

آورند و در جبران آن ورزند و از این رو فقر قلبم را در دیگری تاب نمیخویشتن و به دیگری مهر می

گساران نفرت است. آنان هم از خویشتن نفرت دارند و هم از ن نیروی رنجکوشند. در مقابل مهمتریمی

توزی نسبت دهند، در نهایت ابراز نفرت و کینهدیگری. از این رو هرآنچه زیر پرچم مبارزه با رنج انجام می

ند که دیدگان اهمیتی ندارند، گروهی دیگر اهمیت داربه دیگری است. از دید سوداگران رنج خودِ رنج و رنج

باید با این دستاویز مورد حمله قرار گیرند و نابود شوند. سوداگران رنج از رنجِ رنجیدگان برای تسویه حساب 

برند. کوشش با رقیبان سیاسی، مخالفان فکری یا به سادگی کسانی که مورد کین و حسدشان هستند بهره می

ا بیرقی  دیگری ر ِکند. آنان رنجهتگیری نمیآنها در راستای سازماندهی نیروهای اجتماعی برای رفع رنج ج

توان جماعتی را زیرش جمع کرد و نفرتی یکدست و منسجم را در ایشان تزریق کرد و به این بینند که میمی

ستیزان مهربان و نیکخواه و باادب و دوستدار شان فرستاد. رنجترتیب برای مبارزه با مخالفان سیاسی به میدان

پراکنند می ورزند و دشمنیاند و دشمنی میحالی که سوداگران رنج انباشته از کینه و نفرتدیگری هستند، در 

 کنند.ی مبارزه با رنج تزیین میو اینها را با بهانه

ستیزان آن کسانی گساران تفکیک کرد. رنجستیزان را از رنجبا این هفت شاخص به نظرم بتوان رنج

کنند. وقتشان را پا به پای زده فعالیت میهای سیاستی رسانههستند که بدون چشمداشتی در حاشیه

شان ه یاریهایی که بکنند، و دستاوردهایشان در زندگی دیگریدیدگان صرف کاستن از رنج میرنج
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ادعا، کوشا، نیرومند، خردمند و موثر ستیزان بیگذارد. رنجاند، تاثیری چشمگیر و واقعی به جا میبرخاسته

 اند. گری و تبلیغاتِ دروغین و فریبنده گریزانهستند و از غوغا و هوچی

کنند، یف میگیرند، آن را تحردر مقابل سوداگران رنج آنهایی هستند که رنجهای مردمان را بر می

کنند، آن را به تاثیر شوم دشمنی سازند، در چارچوبی ایدئولوژیک محصورش میمعنایش را دگرگون می

کنند که تصادفا مخالفان ایدئولوژیک خودشان هم هستند. گفتمان سوداگران رنج انباشته از منسوب می

آید. رنجهای مردمی ی کینه میایست که به کار مدیریت نفرت و مهندسهای مصنوعی و خودساختهدوقطبی

هایی دینی، قومیتی، جنسیتی و سیاسی شان را به سادگی در قالب دوقطبیگون را و سرگذشتهای پیچیدهگونه

گو هستند حرف و گزیدهستیزان که کمدادن به نفرت است. در مقابل رنج شان تولید و جهتریزند و هدفمی

بزرگ از دانشها و استداللها استوار شده، سوداگران رنج پرحرف و پوک ای شان به پشتوانهو هر کردار و سخن

های منطقی و ابهامهای فراوانی که هستند. حرفهایشان مبهم و درهم و برهم است و برای پوشاندن ناسازگاری

مسخر هایشان النه کرده، ناگزیرند مدام حرف بزنند و گفتمانهای مقابل را با زور و دشنام و تبندیدر مفهوم

 اعتبار جلوه دهند. بی

ی رنج دیگری با بندی و عرضهاند که بازار بستهسوداگران رنج، این یک نکته را درست دریافته

خورد. چرا که خریداران در این شرایط به ستیزان به هم میپوششی شیک و خریدارپسند، در حضور رنج

ی دلسوزی و اندکی هواداری از جناحی خاص شوند. آن کسی که با مبلغمصنوعی بودن کاالیشان آگاه می

های خواهد از عذاب وجدانِ دیدنِ رنج دیگری آسوده شود، آن قدر هوشیار هست که ارزش کوششمی

ستیزان بپیوندد. از این رو سوداگران راستین را دریابد و به جای آن کاالی شیک پوچ، به کوشش دشوارترِ رنج

شان به پراکنی و حملهی تیز نفرتنگرند و بخشی از لبهقیبانی تجاری میستیزان را همچون ررنج همواره رنج

دیدگان، ی رنجبینند که بخشی از کالف ناگشودنی اوضاع پیچیدهستیزان هم هوشیارانه میایشان است. رنج
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ویی کاهد و از سهایی چرند فرو میگفتمانهای نادرست و ایدئولوژیکی است که این رنجها را به ایدئولوژی

افزاید. از این رو کند و از سوی دیگر با انباشتن آن از نفرت و کین رنجهایی تازه بر آن میناپذیرشان میفهم

ستیزان بخشی از ستیزان باید با آن بستیزند، همچنان که رنجسوداگران رنج بخشی از رنجی هستند که رنج

 شان کنند...بایست نابودش، میحقیقتی هستند که سوداگران رنج برای بر پا داشتن دکان خوی
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21/4/1394یکشنبه   

 

 ی زروانی اندیشهگزارش حلقه

 

ی انجمن زروان با حضور گرم دوستان و یاران برگزار ی اندیشهاسفندماه نشست حلقه 19روز جمعه 

هفتاد تن از اختصاص یافته بود، بیش از « گاهان و زند گاهان»شد. در این نشست که به نقد و بررسی کتاب 

عالقمندان شرکت کردند. در میان سخنرانان متاسفانه استاد گرامی دکتر اصغر دادبه که قرار بود در میان 

سخنرانان حضور داشته باشند نتوانستند خود را به تهران برسانند و جمع از شنیدن سخنانشان محروم ماند. 

ان تردیدی وجود داشت خود را به نشست شدر مقابل خوشبختانه دکتر عبدالصالح جعفری که در آمدن

 مند ساختند.رساندند و حاضران را از سخنان خویش بهره

در تاالر اصلی کانون معماران معاصر آغاز شد. نخست شرحی کوتاه  16:00نشست در ساعت 

با ی کتابهایی است که جلد نخست از مجموعه« زند گاهان»ی کتاب ارائه کردم، با این مضمون که درباره

شوند. این کتابها در واقع ی فلسفی در ایران زمین نوشته میهدف بازخوانی و بازسازی سیر تکامل اندیشه

آغاز شد و در ابتدای کار نقد و واسازی تاریخ کالسیک  1378خروجی طرحی پژوهشی هستند که از سال 

مسیحیت است و بنابراین تصویری مدار، اروپامحور و متاثر از تاریخ فلسفه آماج آن بود، تاریخی که یونان

دهد. کهنترین متنی که با چهار شاخص )دقت، فراگیری کژدیسه و محدود از تکامل خرد فلسفی را به دست می

شود، گاهان است و این کتاب شرحی مداری( فلسفی قلمداد میمدل نظری، انسجام منطق درونی و پرسش

 برای استخراج نظام فلسفی گاهان است.
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ی کتاب و متن گاهان پرداختند. نخست ، سخنرانان نشست اندیشه به بحث دربارهن مقدمهپس از ای

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان ایران سخن گفت و در ضمن ستودن کاری که بر گاهان 

تشت گذشته از انجام شده، بر تمایز میان حکیم و فیلسوف و پیامبر تاکید کرد و بر این نکته پای فشرد که زر

ی اوست ی اندیشههای عقالنی و خردورزانهجایگاهی که به عنوان حکیم دارد، پیامبر هم هست. هرچند سویه

ی فرهنگ که پایداری این آیین را در تاریخ ممکن ساخته است. سپس موبد دکتر مهربان فوالدی که در رشته

ی وحیانی د سخنانی ایراد کردند. ایشان بر سویهو زبانهای باستانی و به طور خاص اوستاپژوهی تخصص داشتن

گاهان تاکید داشتند و تمایزی میان ارجِ دینی و ارج فلسفی گاهان قایل بودند و از آمیخته نشدن این دو دفاع 

 کردند. می

ی بعد از استراحت کوتاهی دکتر عبدالصالح جعفری سخنانی را ایراد کردند. دکتر جعفری هم در رشته

روند. ایشان پزشکی و هم در االهیات و ادیان دکترا دارند و از استادان نامدار حوزه و دانشگاه به شمار می

جهانی شرحی دادند و ساختار امر  ی گاهان و تاثیر چشمگیر آن در تحول ادیانی ماهیت یکتاپرستانهدرباره

قدسی در ادیان اسالم و زرتشت و یهود را با هم مقایسه کردند و زیربنای نظری یکتاپرستی اسالمی را به 

ی فلسفی کیش زرتشتی نزدیکتر از یهودیت دانستند. ایشان همچنین با شور فراوان از طرحِ بازخوانی اندیشه

 ی ایرانی و یونانی را خاطرنشان کردند. ناسایی پیوندهای میان اندیشهدر ایران زمین سخن گفتند و ضرورت ش

پس از آن بار دیگر نوبت به من رسید و چند چالش اصلی که در کتاب مطرح شده و پاسخ گرفته 

بود را به عنوان محورهای بحث گروهی پیشنهاد کردم. این محورها عبارت بود از الف( جایگاه زرتشت در 

ی روزگار خویش کافر شده بود، ب( چگونگی ی ادیان شناخته شدهدیکال که نسبت به همهمقام منتقدی را

ی قانونمند بودن یا نبودن کردار خداوند آغاز شده ی یکتاپرستانه که با چالشی اخالقی دربارهظهور اندیشه
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خداوند و ارتباط سرشتی انسان و شناختی بود، و پ( همبود و محور آن استقالل دادگری همچون رکنی هستی

 شود.مهرآمیز این دو که آغازگاه عرفان محسوب می

ی اندیشه و حاضران با سخنرانان به بحث پرداختند و با وجود آن که برای پس از آن اعضای حلقه

ای برای هر سخنگو تعیین شده بود و اغلب هم رعایتش کردند، چرخش سریعتر سخنان حدی سه دقیقه

ر این میان مطرح شد که بخش بزرگی از آن به صورت پرسشهایی گشوده باقی مسائلی چشمگیر و مهم د

ماند. در پایان موبد دکتر خورشیدیان با لطف بسیار با دادن هدایایی نوشته شدن کتاب را ارج نهاد و مرا 

 سپاسگزار مهربانی و بزرگواری خود ساخت. 
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23/4/1393سه شنبه   
 هاچند سطر از کالس تاریخ تمدن ایرانی چهارشنبه

 

ی گسترش ارتشها و شد و دایرهآرایی مربوط میروزگاری بازی بزرگ در سطحی جهانی به رزم

ها و یا نهادهای ها، ایدئولوژیهای تیز آن بود. روزگاری هم بود که دینآوری جنگ لبهچاالکی در ترابری و فن

پرداختند. شاید بتوان ابت میای نامحدود با هم به رقشدند و بر سر سیطرهاقتصادی با هم گالویز می-سیاسی

کرد( بر سطح زیستی استوار اولی را )که بر محور قدرت عضالنی تنِ سربازان و زیرکی سرداران گردش می

 اش( به سطح اجتماعی منسوب ساخت. ای/ حزبی/ سازمانیی دومی را )با انضباطهای صومعهدانست و ریشه

جریانی است که در سطح فرهنگ جاریست. محور هاست و این امروز، روزگارِ بازی بر سر هویت

دهیم. چون پاسخ به این پرسش می« من کیستم؟»بازیِ بزرگ و جنگ بزرگ پاسخی است که به پرسشِ 

این بار گرانیگاه «. ما کیستیم؟»و « تو کیستی؟»کند: همزمان جواب دو پرسش مهم دیگر را نیز تعیین می

ی فرهنگ ارتقا یافته و ها از سوی دیگر به الیهها و همیاریکشمکش و رقابت از سویی و محور همدستی

 کند. ی اطاعت سرسپردگان( شکل قدرت را تعیین میمعناست که )به جای کیفیت سالح جنگاوران و گستره

اش دیرپایی هایی نیاز دارد، که مهمتریناین بازی نو نیز مانند بازیهای پیشین به منابعی و پشتوانه

های دوره ها درهای تکامل یافته در یک بستر تمدنی. ما ایرانی«من»ی فرهنگی و پیچیدگی پیشینهتاریخ است و 

آوری صنعتی و نخستین بازی در سطحی جهانی برنده بودیم، تا آن که در عصر استعمار در برابر ترکیبِ فن

ه شدیم. این بازی نوینی که از های برخاسته از آن تاب نیاوردیم و به حاشیه راندی مدرن و ایدئولوژیاندیشه
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ایست که ما منابعی ارجمند برای برنده شدن در آن را در اختیار فردای جنگ جهانی دوم آغاز شده، میدان تازه

 داریم، اگر که ماهیت بازی را درست دریابیم، و اگر که خوب و درست بازی کنیم.
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27/4/1394شنبه   

2گزارش چرند شکن   

 

کار بازنشسته + آن جوانک توی اتوبوس + بهمان استاد دانشگاه + این فعال سیاسی کهنهفالن پیرمردِ 

ایم و آن هم حزب توده بوده است. هیچ حزب دیگری ای...: در ایران فقط یک حزب داشتهروشنفکر حرفه

ت و خیلی در ایم. حزب توده تاثیرگذارترین سازمان سیاسی تاریخ معاصر بوده اسبه معنی واقعی کلمه نداشته

 این زمینه خدمت کرده است.

ایم که چرندشکن: در ایران معاصر شمار چشمگیری گروه سیاسی و حزب و دار و دسته داشته

انگیز است. اگر بخواهیم دوام و تاثیرگذاری و استقالل شان به راستی شگفتپایداری و دوام و انسجام بسیاری

تدای دوران شک حزب دموکرات و حزب اعدالیون که از ابعمل و انسجام درونی را مبنا بگیریم، بی

، باالترین امتیاز را خواهند آورد. این دو حزب درونزاد و پیوسته فعال بودند  1310شاه تا حدود مظفرالدین

ای از بزرگان سیاسی و فرهنگی کشور کنندهخودمدار و غیروابسته به کشورهای خارجی بودند، جمعیت خیره

های درونی درشان خفیف و انشعاب و دشمنی را به خود جذب کردند، به نسبت منسجم و پایدار بودند و

نادر بود، و تاثیر چشمگیرشان در تاریخ معاصر ما گذار از نظام سلطنتی مطلقه به سلطنت مشروطه و گذار از 
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سلسله قاجار به دودمان پهلوی بود. یعنی هم رژیم سیاسی را تغییر دادند و هم دودمان را. روشهایشان بیشتر 

التوپ( یا خارجی )اشغال ایران در جریان در شرایط سرکوب سیاسی داخلی )یوم سیاسی و غیرخشن بود و

المللی بدل شدند و با بسیج نظامی با نیروهای مخالف منافع ملی به ستیز جنگ جهانی اول( به جریانی بین

به های مدرن، باسواد ساختن جمعیت کشور، و تدوین هویت مدرن ملی ایران برخاستند. تاسیس وزارتخانه

 دست این دو حزب صورت گرفت. 

آید که انداز تاریخی، حزب توده تنها یک وارث ناخلف حزب دموکرات به حساب میدر این چشم

کرد، در نگهداری و ی شوروی وابستگی داشت، معموال بر خالف منافع ملی حرکت میآشکارا به روسیه

طلبی مانند گروههای چریک بود. تردیدی جذب درازمدت نخبگان ناکام بود و دستاوردش جنبشهای خشونت

ی ی سی تا حدودی بیشتر و در دههی بیست تا حدودی و در آغاز دههنیست که حزب توده در ابتدای دهه

های فرهنگی اثرگذار باشد. چهل و پنجاه توانست بخش بزرگی از روشنفکران را به خود جلب کند و در زمینه

اش هیچ تناسبی با دستاوردهای احزاب صدر مشروطه نداشت. گذشته دیاما این تاثیر و ماندگاری و سودمن

بهرگی از استقالل عمل، انشعابهای مداوم حزب توده و کشمکشهای درونی از وابستگی به خارج و بی

اش در زمانی دراز آن را به کلی از حزبهای بزرگ عصر های خونین و غیرفعال بودنسرکردگانشان، تصفیه

سازد. حزب توده از نظر سامان یافتگی و انشعاب و جذب عضو کمابیش با احزاب میمشروطه متمایز 

اش هم گرایی که کمی دیرتر در پیوند و در واکنش به توده شکل گرفتند همسان بوده و تاثیر فرهنگیاسالم

ازدارنده به همان ترتیب ایدئولوژیک و فرمایشی بوده است. تاثیر حزب توده حتا بر جریان چپ ایرانی هم ب

المللی تنها سازمانی و ویرانگر بوده است. در سالهای آغازین پس از انقالب اسالمی، حزب توده در سطحی بین

از جنس خود بود که در لو دادن و دستگیری و سرکوب گروههای چپ دیگر به طور فعال با دولت همکاری 
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از کسانی « ثرترین نیروی فرهنگی تاریخ معاصرمؤ»یا « تنها حزب واقعی ایران»کرد. ستودنِ توده به عنوان می

 اند. ای به ایدئولوژی آن دارند، و یا با اسناد تاریخی بیگانهخیزد که یا سرسپردگیمیبر
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30/4/1393سه شنبه   

شنوم با این مضمون که نوشتن ی گذشته از دوستان همدل و نیکخواه بازخوردی را میطی چند هفته

با این حاشیه که مثال فالن گروه از «. خوب نیست»نیست و « به مصلحت»فالن نکته و ابراز بهمان مسئله 

هستند باید مورد « رقیمت»فعاالن اجتماعی )که چه بسا در فالن زمینه چرند بگویند( چون فعال اجتماعی و 

گویند( باید مورد ای درست میی منفور و واپسگرا )اگرچه در زمینهحمایت قرار بگیرند و بهمان دار و دسته

 حمله و انکار واقع شوند. 

ام بگویم که من تنها و تنها یک معیار برای ی دوستان گرامیالزم دیدم این جا این صریح خدمت همه

پذیر و شان در چارچوبی عقالنی، رسیدگیها و معانی دارم، و آن هم درست بودنپذیرفتن یا رد  اندیشه

ت، لذت، بقا، و معنا( شناسم و آن هم افزایش قلبم )قدرروشن است. همچنین تنها و تنها یک مصلحت می

 ی مردمان است، که شاید بتوان در چارچوب بحثهای جاری آن را به منافع ملی ترجمه کرد. در بیشینه

مندم، هرجا دار از آن بهرهبر این مبنا در حد عقل و شناسایی اندکی که در مقام یک جانورِ مهره

میانگینِ منافع همگان را برآورده کند، آن را ای گیریکنم و هرجا موضعحقیقتی را تشخیص دهم ابرازش می

دانم و شان را بالهت میگزینم. تعیین اعتبار و صحت گفتارها بر اساس هویت گویندهبر می

بینم. فرقی ای را چیزی جز فریبکاری و دروغ نمیی حزبی و فرقهزدههای مبهم و سیاستاندیشیمصلحت

آسا صادر شده باشد یا از فالن پشمالوی ن روشنفکر خوشنمای فرنگکند که این بالهت و فریب از فالهم نمی

 باز. غارنشین چماق

 راه یکی است و آن هم راستی است...
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31/4/1394چهارشنبه   

 در مازندران «شهابسنگ شروین»ی کشف در حاشیه

 

گم شدن شهابسنگ بنده بودند، خیالشان راحت باشد. شهابسنگ من دوستان گرامی که نگران 

 خوشبختانه به همت یاران کوهنورد صحیح و سالم پیدا شده و جای هیچ نگرانی نیست!

تان را حدیث هفته: شَهابَسو قبل أن یَتْشَهابَسو! )شهابسنگ خود را پیدا کنید، پیش از آن که شهابسنگ

 پیدا کنند!(

در  خورشیدی( روزی 331اند که )به سال کردهاز ابن سینا نقل « من االعجوبه»ی در رساله»پ.ن: 

ای به وزن صد و پنجاه من از هوا در افتاد و اهالی از افتادنش آواز عظیمی شنیدند. پارهنزدیکی گرگان آهن

یار آهنگران را وا داشت تا ای از آن بود، والی شهر با زحمت بسچون سلطان محمود غزنوی خواهانِ پاره

منصور ای از آن بریدند، هرچند هرچه کردند نتوانستند شمشیری از آن بسازند. این را از قول ابونصر بن ابیتکه

اند و شعر استغنایی نیشابوری نیز در ارتباط ی شهابسنگی که در طبرستان افتاد نیز نقل کردههرمز نیز درباره

 ید از همینجاست که:این شهابسنگ با موسسه خورش

 به زهره مانَدی اگر نیستیش مشکین خال   به ماه مانَدی اگر نیستیش زلف سیاه

 «اگر نبودی خورشید را کسوف و زوال است« خورشید»رُخانْش را به یقین گفتمی که 
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1/۵/1394پنجشنبه   

Stop making old mistakes, be brave and creative… at least make new ones! 

 

8/7/1394پنجشنبه   

 اندر نمادین شدنِ قلبم

 

ی آدمها با وجود آن که به سوی دستیابی به قدرت و ی کردارهای کمابیش همهچرا کمابیش همه

 انجامد؟مندی از آن نمیبهرهو « قلبم»لذت و معنا و بقا سوگیری کرده، اما به تولید 

یک راه برای پاسخ به این پرسش آن است که ببینیم این کردارها چه چیزی را به جای قلبم درست 

 کنند؟ می

های قلبم است، و نه خود قلبم. یعنی به جای لذت کند، نمادها و نشانهآنچه بیشتر کردارها اغلب تولید می

شود؟ یعنی گیرد. اما چرا چنین میکند و بر میمعنا مدرک را آماج میپول، به جای قدرت مقام، و به جای 

شوند و چیزی پوک و پوچ مانند چطور لذت و معنا و بقا و قدرت با اصالت روشن و نیرومند خود طرد می

 شود؟نمادهای اجتماعی جانشین آن می

اجتماعی اشاره کرد و  در نهادهای« ارزش»گویا نخستین کسی که در اروپا به مخاطرات رمزگذاری 

آن را برای آزادی انسانِ خودمختار و خوداندیش پرآفت دانست، ژان ژاک روسو بود. البته پیش از او نیز 

گرفت و ی دینی مسیحی قرار میشان در بافت اندیشهبسیاری در این زمینه گفته و نوشته بودند، اما سخن
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شان با زهد و عبودیت مسیحی به خاطر ناسازگاری ارزشهای اجتماعی از قبیل ثروت و شهرت و قدرت را

و « امیل»کردند. روسو اما، در بافتی کمابیش مدرن به موضوع نگریست و آرایی که در کتابهای سرزنش می

ی رمانتیک بعدی را نهاد و از سوی دیگر پیشتاز تصویر مطرح کرد از سویی زیربنای اندیشه« قرارداد اجتماعی»

 وب شد. مدرن از انسان محس

ی احزاب سوسیالیستی بعدتر، مارکس بود که این ایده را در بستری سیاسی پرورد و آن را به بخشی از زرادخانه

هایی مانند از خود بیگانگی و کاالیی شدن و چیزوارگی را با مارکس و تبدیل کرد. امروز معموال کلیدواژه

شان از یادها رفته است. هنگام ( هگلی و روسوییترِشناسند و بنیادهای )گاه عمیقتر و درستمارکسیسم می

برسنجیدن این مفاهیم باید به این نکته توجه داشت که مارکس مفاهیم فلسفی یاد شده را برگرفت و تفسیری 

کند. تفسیری شناسانه و اقتصادی در نوسان میبه نسبت تنگ و باریک از آنها به دست داد که بین نگاه جامعه

آید، اما بخش بزرگی از محتوای معنایی خود را از دست داده است. یاسی و بسیج حزبی میکه به کار نقد س

 شده است.« نمادین شدنِ ارزش»یعنی معنایی است که دستخوشِ 

اگر پایبندی حزبی و ایدئولوژیک خاصی به این خوانش مشهور از حرف روسو نداشته باشیم، این 

تر بنگریم و به شکلی برانگیز را در بافتی گستردهکارگشا و تأمل ای مفاهیممجال را خواهیم یافت تا خوشه

ای مفاهیمی مانند کاالیی شدنِ کار، از خود بیگانگی، و چیزوارگی را بازتعریف کنیم. در این حالت رشتهمیان

ایندگی تر از نظمهای اجتماعی را نمتر و زیربناییای گستردهدر خواهیم یافت که تمام این مفاهیم به زمینه

ای در سطح روانشناختی و بار شود و ریشهی نهادهای اقتصادی و سیاسی حصر نمیکنند که در محدودهمی

 و بری در سطح فرهنگی دارند. 

نماید که تمام این مفاهیم از پیوند دو جریان همگرا اما متفاوت پدید آمده باشند. جریان در واقع چنین می

گردد و ی روانی باز میسان و ساز و کارهای شناختِ خودآگاه در الیهنخست، به تکامل دستگاه عصبی ان
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بندی و اش نامید. انسان جانوری نمادپرداز است. یعنی گذشته از رده«نمادپردازی»همان است که شاید بتوان 

کنند، در های حسی تحمیل میی دادهی مغزهای جانوری بر همهای که همهرمزگذاری و بازتعریف عمومی

های پشتاپشت روبرو هستیم که رمزگان پدید آمده در یک الیه را به نسان با بازنمایی پیاپی و رمزگذاریا

سازد. این رمزگذاری پیوسته و الیه الیه همان است که ای نو مربوط میای از رمزگان نوساخته در الیهشبکه

سازد و این در بستر زبان را ممکن می بندی معناکند و سطوح گوناگون بستهپیدایش زبان طبیعی را ممکن می

 نامیم.می« منش»همان است که در مدل سیستمهای پیچیده از فرهنگ آن را 

افزایی کردارهای از سوی دیگر روند متفاوتِ سامان یافتگی اجتماعی را داریم که از همگرایی و هم

توانند در سازد که می ْهایی را برمی«ادنه»خیزد و ای در سطح اجتماعی بر میآدمیان و پیدایش سیستمهای تازه

ی اندازند و با واسطهابعاد خانواده تا دولت نوسان کنند. نهادهای اجتماعی متغیری به نام قدرت را به جریان می

کنند. اما این زیرسیستمهای انسانی از آن کردارهای زیرسیستمهای خویش )یعنی انسانها( را ساماندهی می

تر هستند. از این رو خواه ناخواه ضرورتِ رمزگذاری فشرده و کاستن از اجتماعی پیچیدهترِ سیستمهای کالن

یابد. این دو جریان متفاوت با گره خوردن مفهوم قدرت، پیچیدگیِ رفتار آدمیان در سطح اجتماعی تکامل می

ز )زیستی/روانی/ ی فراشوند و الگویی را در سطوح چهارگانهلذت، بقا و معنا با هم سازگار و همگرا می

نامید. نمادین شدن ارزش به معنای « نمادین شدن ارزش»توان آن را آورند که میاجتماعی/ فرهنگی( پدید می

)یعنی قدری، لذتی، بقایی یا معنایی( به « ارزشی»آن است که رمزی و نمادی که برای شناسایی یا پردازش 

شود. یعنی دال اجتماعی جانشین آن می-ازش روانیی پردهای پیچیدهکار گرفته شده به تدریج در چرخه

گردد. این نمادین شدنِ ارزش از درهم پیوستن گیرد و کدِ چیزها جایگزین خودِ چیزها میجای مدلول را می

-ی خُرد است که در سطحی عصبشود. یکی رمزگذاری عمومی و پیچیدهدو روندِ خرد و کالن ناشی می

شود؛ دیگری رمزگذاری کالنی است که به تکامل شناخت انسانی مربوط میشناختی خانه کرده و به روان
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سازد. از ترکیب شود و سازماندهی نهادها را بر اساس کردارهای مردمان ممکن میسطح اجتماعی مربوط می

شود که توسط زبان صورتبندی شده و چهار ارزشِ پایه )قلبم: این دو روند سپهری اجتماعی برساخته می

هایی که قابلیت انتقال و پردازش دارند، کاهد. نشانههایی فرو میلذت، بقا و معنا( را به نمادها و نشانهقدرت، 

هایی که به خاطر سازند. نشانهشوند و آن را مسخ و دیگرگون میاما به تدریج جایگزین اصل ارزش می

هایی به تدریج محتوازدوده با نشانهشوند و شان در سطح نهادهای اجتماعی به هم ترجمه مییگانگی کارکردی

ی فرهنگی و اخالقی و علمی به شاخصی گردند. به این ترتیب است که تولید ارزشهای افزودهبه هم ترجمه می

ای در معنای فیزیکی کلمه در شبکه« کار»شود، درست با همان ساز و کار و روندی که مانند پول تحویل می

 گردد.می مشابه بازنموده و پردازش و هضم

ی قلبم باشد، زیرساختی بنیادین نمادین شدن ارزش، که همانا فرو کاسته شدنِ قلبم به رمزگانِ نماینده

برانگیز است که مفاهیمی مانند از خود بیگانگی، کاالیی شدن، و چیزوارگی را به همراه پدیدارهای چالش

 بخشد.زاید و تداوم میفراوان دیگر می
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16/۵/1394جمعه   

Some words from my book: The Grail of Zorvan/ 2010 

 (84-83، ص:1389)وکیلی، شروین، جام جم زروان، نشر شورآفرین، 

… Igo and SuperIgo are two representations of self-image, which is configurated 

separately in sociological and psychological levels. These are two descriptions of 

one and the same phenomena, that should be called human entity. Human subject 

is a hierarchical complex system which in connection to our cognitive apparatus 

generates many parallel representations on different levels. Among them, society 

(with its disciplinary subsystems) and self (with its mentality and consciousness) 

make a twofold, divergent dynamism. Usually these two conflicting levels of 

complexity lead to emerge antagonistic sets of orders and pathways of autopoietic 

structures. This is the battleground of self vs. society, agent vs. structure, and free 

will vs. institutional necessities.  

The incompatibility of These seemingly incommensurable levels of human nature 

is rooted in disruption of power and pleasure which pass throughout social and 

psychological systems and act as their self-organizing focal point. These two 

attractors, along with the other two (biological survival and cultural meaning) can 

be – and should be- redefined as a convergent, compatible single axis of 

behavioral determination. Human subject is a unique complex system whose 

unity and integrity is plagued by this symbollicaly-induced conflicts. If thise four 

factors - specifically power and pleasure- could be intermingled successfully, we 

may observe the emergence of a new self/subject in its unprecedented synergetic 

completeness... 
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18/۵/1394یکشنبه   

ساالری ترکیه انتخابات اخیر ترکیه منتشر شد، بسیاری از دوستان به ستایش مردمروزی که خبر نتایج 

شمردند. های حاکم بر ترکیه بدبینانه میترکگرای پانی ماهیت نظامیسرگرم بودند و هشدارهای مرا درباره

. اما بگذارید چند کنیمگرفتگی تماشا میمان را در ابهام و مهمان امروز همچنان رخدادهای کشور همسایههمه

 نکته را گوشزد کنم تا شاید تماشای این ابهام کمی معنادارتر شود:

ها و کردها به دست ها و یونانیها و آسوریکشی مهیب ارمنینخست آن که با وجود تبعید و نسل

 ی سرزمین آناتولی در دست کردهایی است که زیرسیستمی از اقوامآتاتورک و همفکرانش، همچنان بدنه

هایی شوند و بیشترشان در این زمینه خودآگاهی چشمگیری دارند. جمعیت بزرگ علویایرانی محسوب می

ی جمعیت ترکیه بدان شکلی که به لحاظ فرهنگی با ایران پیوند دارند را نیز باید به ایشان افزود. یعنی بدنه

 نشد که نشد!« تورک»ها بود، ترککه آرزوی پان

ی ترکیه و عربستان از آن آبرویی و امیدی شرمانهو هواداری نمایان و بی دوم آن که بالی داعش،

برای ترکیه )البته در چشمان بینا( باقی نگذاشته است. حال زد و بندهای ترکیه و مشتریان اروپاییِ کارگران و 

یر و خواهد باشد. حزبهای پیروز در انتخابات اخیر ترکیه با فشاری چشمگسرباران ارزانش، هرچه می

بشوند که « تورکهای کوهی»روزافزون از سوی دولت روبرو خواهند شد تا سر جای خود بنشینند و همان 

 بودند! 

سوم آن که موازی با سرکوب سیاسی کردها و مداخله در سوریه و هواداری از آدمخواران داعش، 

بارد که کشور نوپای ترکیه ح میلوهای آبکی بر چشم و گوش ایرانیانی سادههمچنان سیالبی توفنده از سریال
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 -بدان معنا که افتد و دانی-« تورک»اش را آرمانشهری کهن و متمدن و مرفه با مردمی پرستانهبا ایدئولوژی قوم

 کند. معرفی می

ها یا آن جهادیون چریچهارم آن که طبق معمولِ سالهای اخیر، مردم بیگناه کرد هستند که به دست این ینی

ای مثل آنها که مرزبانان ایرانی حمله های تروریستی گروههای افراطیبازیشوند، و یا با خلمیداعشی کشته 

شان شان تردیدی نیست، و اغلببینند. کردهایی که در دلیری و شریف بودنکردند، خویشتن را آبروباخته می

 کنند. عقالنی و تندرست برقرار میشان ارتباطی کردی شان در کنار هویت قومیایرانی با هویت تاریخی و ملی

ها، بنگرید که چقدر در تبلیغاتشان از ابزارهای تولید انبوهِ ی هویتدر پایان، برای داوری درباره

کنند، برند، و هنگام معرفی خویش چند اشتباه علمی یا دروغِ عریان ابراز میلوحی و فریبکاری بهره میساده

 اند. تصویری تخیلی و ساختگی و غیرواقعی گریزان و چقدر از آنچه که هستند به سوی

گردند، گوشزد کنم که می« هاشوونیسم نژادی فارس»پ.ن: برای آنهایی که همه جا در جستجوی 

های های شمال غربی ایران و ترکاسم کامل من سید محمد شروین وکیلی طباطبایی تبریزی است، آذری

دارم و آنها را مانند کردها و عربها مردمی شریف و درستکار و بخشی ترکستان و آسیای میانه را بسیار دوست 

گرایان، ی قومشان را از سیاست بیمار و ایدئولوژی پردروغ همهدانم، و اغلبناپذیر از تمدن ایرانی میجدایی

 شمارم. کرد جدا میعرب و پانها و چه پانترکچه پان
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22/۵/1394پنجشنبه   

 هاچند سطر از کالس یکشنبه

 

شورش لوتر بر کلیسای کاتولیک، که در ضمن آغازگاه عصر نوزایی نیز بود و نخستین رکنِ جریانِ 

رومی که تقدس -داد، در اصل کوششی بود برای غلبه بر اصلی یونانیاجتماعی منتهی به مدرنیته را تشکیل می

دای انقالب صنعتی، تقدس ساخت. در اروپا، از دوران باستان تا ابترا در درون نهاد و سازمان محصور می

ای شد. یعنی فرد به تنهایی امکان اتصال به امر قدسی را نداشت. اصوال ساخت قبیلهامری نهادی محسوب می

ای سازماندهی اجتماعی که از یونان باستان تا امپراتوری روم و پس از ساکن در اروپا و بافت عشیره جمعیت

تنها در مقام عضوی از یک عشیره هویت پیدا « من»شده بود که آن در سراسر قرون وسطا غالب بود، باعث 

شد. تمام ادیان کند. به همین خاطر بود که ارتباط من و خداوند نیز تنها در درون یک سازمان ممکن می

کنند و تقدس اروپایی به همین خاطر بافتی نهادگرایانه دارند و امکان اتصال مستقیم من با امر قدسی را نفی می

های قرون وسطایی شمارند که آن من پیشاپیش همچون سنت اگوستین یا قدیسها را تنها زمانی روا میمن

و ضرورت « خارج از کلیسا راه نجاتی وجود ندارد»در درون کلیسایی عضویت یافته باشد. از این روست که 

داوند سهیم شوند و به دارد که اعضای کلیسا از راه مراسمی شبیه به عشای ربانی در خون و گوشت پسر خ

ی دیرینه را به شکلی متافیزیکی و مینویی بازتولید کنند. اعتراض لوتر به فسادی که در این ترتیب آن قبیله

گر النه کرده بود، به سرعت به نقدِ مرجعیت نهادین امر قدسی برکشیده شد. خواهِ تقدیساین سازمانِ تمامیت

پروتستان از دل جنبش اصالح دینی سر بیرون آوردند که سرکوبگرتر  اما دیری نپایید و به سرعت کلیساهایی
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تر از کلیسای کاتولیک بودند و درست به همان شیوه انحصار به جریان انداختن امر قدسی را به و خودکامه

 کردند.نهاد اهدا می

همان ابتدای توان به ایران زمین نگریست و دریافت که از در مقابل این شیوه از پیکربندی دین، می

شویم. در ایران زمین نهاد دینی همواره روبرو می« من»کار از دوران تدوین گاهان، با استقرار امر قدسی در 

گاه اصلی امر قدسی محسوب اند که جلوههایی فرهمند و مقدس بودهنقشی ثانوی را بر دوش داشته و من

اند، بلکه به خاطر پیوند با آن یا تاسیس یافتهتبار نمیها به خاطر عضویت در نهادی دینی اعاند. این منشدهمی

اند. شمار بسیار زیادی از آنها هم اصوال با هیچ نهادی پیوند روشن و استوار بخشیدهآن بدان مشروعیت می

هاست، و هم در سنت اند. هم در نظام اجتهاد شیعه که امری منتشر و پراکنده و وابسته به دانش مننداشته

ای و کافرانه های عارفانهای دیگر قایل است، و همچنین در تبیینای به منه به انتقال تقدس از منصوفیه ک

 داند، همه جا به تقدم من بر نهاد در پیوند با امر قدسی روبرو هستیم. سرشت میکه من و خداوند را هم

ر آنان که تمدن ایرانی را از ی تصواین بدان معناست که بر خالف باور نادرست خودباختگان و واژگونه

دم تاریخ از اش، در سپیدهی شهرنشینی دیرینهدر ایران زمین با پیشینه« من»نگرند، ی چشم اروپاییان میتنگه

عشیره و نهادهای متصل بدان استقالل یافته و همچون سیستمی خودمختار و خودمدار اعتبار و مشروعیت 

 داشته است...
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23/۵/1394جمعه   

 کنم که آالمُد نیستم.اعتراف دوازدهم: اعتراف می

 

یکی از آنهایی است « آالمُد»هایی که از زبانهای فرنگی در پارسی وامگیری شده، در میان کلیدواژه

پذیر که محتوایی فشرده را در خود جای داده است. در اثبات ویژه بودنِ معنایش همین بس که به پارسی ترجمه

روز بودن( همچنان «ِ مد»پوشی و «شیک)»اند نیست و عبارتهایی که همچون برابرنهادی برایش پیشنهاد کرده

( یعنی روی مُد قرار داشتن، a la mode اند. آالمُد )به فرانسوی: بند نافشان را با فرهنگ مدرن حفظ کرده

ای که کند. فراوانیو مُد هم معنای آماری روشنی دارد و به فراوانی زیاد یک چیز در یک جمعیت اشاره می

 دهد و نه بهینه بودن، و نه حتا لزوما میانگین بودن را. بودن را نشان می« زیاد»تنها و تنها 

کنم؟ در کاربرد عامیانه، له داشتن از آن اعتراف میاما آالمد بودن واقعا چیست که من دارم به فاص

ها ی ظاهری و پوشاک و آرایهکند که به خصوص به ریخت و قیافهاین کلمه به شاخصهایی ظاهری اشاره می

آراید، از خرد، موهای سرش را طبق مدِ روز اصالح میدار میشود. کسی که لباسهای مارکمربوط می

کند، و خود را با موجهای شود استفاده میگردنبند و دستبند و انگشتر و...( که مد میهایی )مثل ساعت و آرایه

بیند مردم چطور کند، آالمد است. خالصه آن که آالمد کسی است که مراقب است و میدنیای مد سازگار می

 کند. پوشند و بر مبنای آن پوشاک خودش را تعیین میلباس می

یابیم که در میان صنایعی که بعد از در می شناختی بنگریم،تر و جامعهیاگر بخواهیم به کاربردی فن

جنگ جهانی دوم شکوفا شد، صنعت مد از نظر تاثیری که بر سبک زندگی مردم داشته از همه مهمتر است. 

شود تا ماشینی شدنِ صنعت نساجی انگلستان در پایان قرن ی نخستین شکل مدرن طراحی مُد را میریشه
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باس پیوند خورده، امری گرایی و ضرورتِ خرید مدام لاش که با مصرفدنبال کرد. اما شکل امروزین هجدهم

جدید است که از جهانی شدن اقتصاد در سی سال گذشته ناشی شده است. در همین زمان کوتاه و به طور 

رفته که با انتقال خاص پس از فرو ریختن حصار دورادور اردوگاه کمونیسم، شکلی از اقتصاد جهانی شکل گ

صنایع آالینده به سرزمینهای توسعه نیافته و استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای پرجمعیت همراه بوده است. 

از آن را  ٪3ی پوشاک مردمش خودکفا بود، حاال تنها به این ترتیب آمریکایی که تا چهل سال پیش درباره

شود. این واگذار و هند با دستمزدی بسیار اندک تولید می کند و باقی به طور عمده در چینخود تولید می

ی نیروی کار بوده که باعث شده بهای پوشاک چندان کاهش یابد که در کردنِ تولید و پایین آوردن هزینه

بدل شود. در حدی که حجم لباسهایی که یک « یکبار مصرف»کشورهای توسعه یافته کمابیش به کاالیی 

 ریزد، از بیست سال پیش تا به حال چهار برابر شده است! ور میی آمریکایی دخانواده

کند و کارکرد آن سود ناشی از این اقتصاد جهانی است که صنعتی غریب به نام مُد را پشتیبانی می

شان را ایجاب هم تبلیغ سبکی از زندگی است که خرید مداوم این کاالهای ارزان و جایگزین کردن دایمی

در محتوای این تبلیغات هم جالب است. تبلیغات چهل پنجاه سال پیشِ شرکتهای بزرگ  کند. دگرگونیمی

کردند. اما تبلیغات اش در تن تاکید میپوشاک بر دوام پارچه، جنس مرغوب آن، رنگ ماندگارش، و راحتی

لیغاتی چاپی حرف امروزی بیشتر به زیبایی، و پیامد هیجانی و عاطفی پوشیدنِ آن تاکید دارند. یعنی قبال در تب

بر سر مرغوب بودنِ خودِ کاال بود، اما حاال در تبلیغات سینمایی قصه اینجاست که هرکس این لباس را بپوشد 

 شود.می -و گاهی هم باهوش!–خوشگل و محبوب و موفق و ارجمند

جهانی پوشاک و مُد، قلمروی عجیب و غریب است. صنایع تولید کفش و لباس  ایران در این بازار

ایرانیان  ی بومیکن شده و سلیقهمان که نیرومند و شکوفا هم بوده، طی بیست سال گذشته تقریبا ریشهبومی

د، با نوعی شوهای کهنسال دیده میدر پوشاک که در منابع تاریخی فراوان بدان اشاره شده و بقایایش بر کتیبه
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ای جایگزین شده است. در این زمینه باید از طرف شرکتهای پیروی چشم و گوش بسته از تبلیغات ماهواره

تبریک بگوییم که همزمان هم توانسته یک رقیب محلی مولد را  بزرگ چندملیتی به این نظام ابدمدت مقدس

شان، باعث شده ی لباس پوشیدنر سلیقهاز میدان به در کند و هم با فشار نابخردانه بر ملت و دخالت د

 پوشیدن فالن پیراهن آستین کوتاه و بهمان شلوار جین در حد شورش و مبارزه سیاسی اعتبار یابد! 

ی بازار نیروی کار ارزان آالمد شدن ایرانیان به این ترتیب امری پیچیده است. چون ایرانیان در جرگه

شوند. با همت دزدان رفیق قافله، دیگر ثروتمند هم محسوب نمیشان مند بودنگنجند و با وجود نفتنمی

ای بر ضد مد جهانی دارد و این ایران در ضمن یکی از معدود جاهای دنیاست که تبلیغات رسمی و دولتی

دهد که اثری واژگون به بار ای و ناکارآمد انجام میهای جذاب به قدری غیرحرفهکار را در غیاب گزینه

شان در لباس پوشیدن و اصرار بر شود با وسواساین روست که ایرانیان را در هر جای دنیا میآورد. از می

آالمد بودن در میان جمعیتی چند ملیتی شناسایی کرد، و این رفتارشان را هم بر خالف مصرف کنندگان غربی 

تر نمایان است که ری پیچیدهلوحانه از تبلیغاتی تلویزیونی فرو کاست. در اینجا رفتاتوان به پیروی سادهنمی

ای دلپذیر، اثبات عملی مدرن ترکیبی است بغرنج از تاثیرپذیری از تبلیغات، اشتیاق برای دستیابی به انگاره

 ی تغییر دین!بودن سبک زندگی، مقاومت سیاسی و مخالفت ایدئولوژیک، و گاه بیانیه

 حاال با این مقدمه برسیم به اعتراف خودم: 

ای بوک خواستم انگارهعتراف از جایی شروع شد که چندی پیش از دوستانم بر فیسماجرای این ا

اش از من زیر تاثیر این نکته که از من در ذهن دارند را برایم بنویسند، و دوستی نوشت که اولین برداشت

ام و رفتهای سر کالس میام و با کفش ورزشی عادیکردهقرار داشته که زمانی جایی در دانشگاه تدریس می

ی این برایش خیلی عجیب بوده و به این نتیجه رسیده که البد آالمد بودن اینقدرها هم مهم نیست. وقتی انگاره
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های دیگران جمع بستم دیدم حق با ایشان است، یعنی باید اعتراف کنم که من به هیچ این دوست را با انگاره

 کنم. پوشش و حفظ ظاهر را رعایت نمیتعبیری آالمد نیستم و هنجارهای مرسومِ مربوط به 

اش آن که روزی برای سخنرانی به دانشگاهی ام. یک نمونههای بامزه در این مورد هم کم نداشتهتجربه

رفته بودم و چون زود رسیدم، در تاالر برای خودم نشسته بودم. یکی از مخاطبان آمد و پرسشی کرد و نشست. 

ام و تا شناسم یا نه؟ گفتم او را دیدهرا می« این یارو شروین وکیلی»بعد اعتمادش جلب شد و پرسید که 

کرد سخنران باید شناسم. بعد کمی گپ زدیم و وقتی جمعیت جمع شدند، با او که هنوز فکر میحدودی می

سخنرانی کنم. بعدش هم « اون یارو وکیلی»پیرمردی رو به موت باشد، شرط بستم بروم باالی تریبون و جای 

روم! ام پیش میبندیکرد دارم بر اساس شرطام تا اواسط کار هنوز فکر میو سخنرانی کردم و دوست تازه رفتم

گذرد، هنوز مان میکشیمان در اکباتان که پس از یک سال که از اسبابی دیگرش همین دربان خانهنمونه

ن راستشو بگو، واقعا تو دکتری؟ نامه مال جون م»گوید آورد، میمی« دکتر وکیلی»ای با عنوان وقتی برایم نامه

 «بابات نیست؟

ام با تصویر ذهنی مردم از شکل ظاهری یک سخنران یا استاد یا نویسنده، به این ناسازگاری ریختی

کنم دلیلش کنم. اعتراف میگردد که مدِ مرسوم برای این رده از بزرگان و اقطاب را رعایت نمیاینجا بر می

دهم. البته همیشه ی خودم را بر محتوای نهفته در آالمد بودن ترجیح میشناسانهی زیباییآن است که سلیقه

کنند، برایم جالب بوده و پوشند و چطور ریختی خاص را برای خود انتخاب میاین که آدمها چطور لباس می

ام. از این رو همیشه لباسی ام. اما هیچ وقت خود را به مد متعهد یا عالقمند ندیدههایش را دنبال کردهدگرگونی

پوشم که در تنم راحت باشد، یا رنگ و شکلش را دوست داشته باشم، مستقل از این که مد هست یا را می

اش هم برایم هیچ اهمیتی ندارد، و کاالهای ایرانی را بر ی لباس و کشور سازندهنه. شرکت تولید کننده
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بهتر از  -اگر که هنوز تولید شوند–شان ین خاطر که کیفیتدهم. بیشتر به اترجیح می« دارِ خارجیمارک»

 است.های بنجل خارجی )یعنی در واقع چینی( بیشتر نمونه

شود. در کل لباس زیاد به کنم که به همین ترتیب کارکرد و عمر لباسهایم با مد تعیین نمیاعتراف می

کنم و به همین خاطر وقتی از چیزی خوشم شود و معموال به خصوص کفشهایم را سریع پاره میتنم بند نمی

اید بعدها از مد بیفتد، چون که قیدِ این که شخرم، بیبیاید معموال چندتایش را به عنوان زاپاس یک جا می

شود و نه عوامل بیرونی. ممکن اصوال از اولش هم مد نیست. عمر لباسها هم بسته به عمرِ خودشان تعیین می

اش کنم و لباسی دیگر )مثل همان پیراهن نوردی بپوشم و همان بار اول پارهاست شلواری را موقع صخره

بند شود. صد البته که باید در اینجا از آن کفش کوه بسیار راحت و  پشمی آبی مشهورم!( پانزده سالی بر تنم

ام هم یاد کنم که کل نپال و هند و ترکمنستان و ازبکستان در پایم بود و محکم اما از ریخت افتاده و بدقواره

 بعد در کوههای تاجیکستان طی شورش خونین همسفرانم ناچار شدم همان جا با احترام به خاکش بسپارم! 

به –ای به نظرم ناپذیرفتنی هستند، مدهای دیگر های ماهوارهکنم به همان ترتیبی که مداعتراف می

هم چنین هستند. برای همین بود که سالهای اول تدریسم در دبیرستان عالمه  -شانهای دولتیویژه نسخه

« کیف سامسونت-کت-عینک-ریش»ی ارجمند گانهحلی چون بر خالف مدِ مرسوم معلمان آن روزگار چهار

شدم. طوری که روزِ اول تدریسم در همان دبیرستان، وقتی وارد م، مدام با شاگردان اشتباه گرفته مینداشت

 «. بیا اینجا بشین!»کالس شدم، شاگردان نیمکتی را خالی کردند و با این تصور که شاگرد جدیدی هستم گفتند 

دانم و بنا به شنما میکنم مستقل از فرهنگ مصرفی غالب، بر اساس آنچه آراسته و خواعتراف می

هایی مثل ی آرایهام. دربارهام و همان را هم برگزیدهرا مناسب دیده ای از پوشاکشان ردهراحتی و آسودگی

اید همگی ام و آنهایی که نزدم دیدهساعت و انگشتر و گردنبند هم هیچ گاه نیازی به استفاده از آنها ندیده

 شان واقعا خوب بوده است!... خوب باید اعتراف کرد سلیقهاند، کهی دوستانی عزیز بودههدیه
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یابم. چون آشکارا برخی از لباسها که کنند را درست در نمیکنم دلیل این که مردم از مد پیروی میاعتراف می

نشیند، و بسیاری از کاالهای خارج از جریان مد است که انگار بر مد هم هست، بر برخی از بدنها خوش نمی

کنم این که یک دفعه فالن رنگ یا فالن طرح لباس مد شود و آدم بر نشیند. اعتراف میبدن بهتر میفالن 

کنم که از خرید لباس و مبنای آن ظاهر خودش را تغییر دهد، به نظرم توجیهی ندارد. این را هم اعتراف می

کنم. در واقع این کار میبرم و بنابراین کمترین زمان را صرف پوشاک و این جور چیزها لذت خاصی نمی

کنم در حد دقیقه است، چون سالی یک بار ی زمانی که صرف خرید یک لباس میراستش را بخواهید سرانه

خرم. شاید به این خاطر است که طی هفتاد هشتاد سال روم و یک دفعه حجم زیادی خرت و پرت میمی

چندی با چرخش زمانه هِی دوباره و دوباره ام یکسان بوده و همین هم هر از گذشته کمابیش شکل ظاهری

 افتد!شود و از مد میمد می

ی زمانه را ام با سلیقههدف از این اعتراف آن است که دوستان خوبم که آالمد نبودن و فاصله داشتن

پسندند، این خلق و خو را بر من ببخشایند. شاید این شکلی که من هستم، مد یا بهینه یا مرسوم نباشد، نمی

ترین و هموارترین است و دست کم آن اما امیدوارم نازیبا و ناخوشایند نباشد. مهم اینجاست که برایم راحت

 ام.که خودم انتخابش کرده
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24/۵/1394شنبه   
 «یصندل نینفر»سطر از داستان  چند

«1390 ،یانتشارات فره ،ییمبل جادو ن،یشرو ،یلیوک»  

 

 روش آدما بخواد باید مبل یه چرا. فهممنمی هیچی حرفا این از که من چرا؟ آخه"منصور گفت:  ... 

 "مبلن؟ از بیشتر چیزی اونا مگه شن؟می مسخش شیننمی روش که آدمایی چرا و بشینن،

نه، کامال مبل هستن. یه مبل با گوشت و خون، خودت که دیدی. اونا هرکسی که "سیاوش گفت:  

. هستن واقعی هاییمبل اونا من نظر به. کرد نابودشون نشه دیگه که طوری. زننبشینه رو نیش میروشون 

 ".کنی فکر بهش ممکنه که هاییمبل ترینواقعی

 ".باشن موذی جونور یه که انگار زنیمی حرف موردشون در طوری"میترا گفت:  

صندلی. هستن ایجودات موذیمو اصوال هامبل. هست هم طور همین"سیاوش فیلسوفانه گفت:  

 کنی، حرکت که این بدون. نشست روشون باید دیگه، معلومه کارشون خوب. باشن راحت قدر این که هایی

. شده ساخته همین برای اصال مبل. راحتن قدر این که همینه برای. بدی انجام کاری و شی بلند که این بدون

این یه جور مسخ شدن نیست؟ چیزی که باعث بشه تو  مگه ببینم،. نکردن کاری هیچ برای راحت چیز یه

 ".دیگه کنههیچ کاری نکنی، داره مسخت می

 روح یه به بیشتر. دارن اراده اونا. نیستن معمولی مبل اونا. کنمنمی فکر طور این من"منصور گفت:  

 یه شونوی یکیر گفتمی بابک. زننمی حرف ما با و کننمی رسوخ ما ذهن توی. شبیهن توزکینه و شوم

 "باشه؟ داشته چشم مبل شهمی مگه. دیده چشم
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می. افتممی افالطونی مفاهیم یاد اینا دیدن با اما اومده، کجا از چشمش دونمنمی من"سیاوش گفت:  

 و مطلق طور به که داره مثالی یه یعنی. داره ازلی ینمونه یه دنیا، توی چیزی هر گفتمی افالطون که، دونین

 اسب کامل یمثال اسب، یعنی جوهره به حدودی تا که چیزیه یه اسب، یه مثال. دهن چیز رو نشون میاو کامل

 اینا خوب،. شبیهه هااسب یبقیه به قدر این که همینه برای. اسب گیممی بهش هم همین برای. شبیهه بودن

 مبل اینا با شونبه دلیل شباهت دیگه هایمبل تموم که هاییمبل. مطلق هایمبل. باشن مبل مثال توننمی هم

 ".شدن

 مفهوم یه ایرانیان دکتر زیرزمین توی ما گیمی داری تو. کشهمی سوت داره مخم که من"میترا گفت:  

 باشه زده کنم فکر رو؟ مبل یه مثل ایساده و افتاده پا پیش مفهوم هم اون کردیم؟ پیدا رو یافته تبلور فلسفی

. گشتمی تریابا می خواست کلکسیون مثال هم جمع کنه، دنبال چیزهای جالبب اون اگه کنم فکر. سرت به

 ".کنه ذخیره انبارش توی اونو و کنه پیدا رو زیبایی یا جواهر، طال، مثال تونستمی

 هایزیرزمین این توی دونیمی کجا از تو باشه؟ نکرده کارو این که معلوم کجا از"سیاوش گفت:  

 باشه، کامل یهای طالیی که توی اون صندوقچه دیدیم مثال سکهید یکی از سکهشا هست؟ هاچی پایانبی

 ".کرد پیدا اینجا بشه هم رو آشپزخونه لوازم یا مروارید، الماس، مثال شاید

 نیست، کار در مثالی. ستروشنفکرانه مزخرف سری یه من نظر به حرفا این نه،"منصور گفت:  

ینجا ما با یه مفهوم فلسفی روبرو نیستیم. اینا مبل هستن مبالی چرمی ا. گفتهمی پرت و چرت هم افالطون

تبدیل شدن. ما باید فوری  یایتالیایی، سنگین و واقعی. یه اتفاقی افتاده که اونا به چیزای طلسم شده و خطرناک

 "... از اینجا بریم بیرون و ماجرا رو برای بقیه تعریف کنیم. قبل از این که

 ".بشینیم هامبل روی که این از قبل"ا تمام کرد و هراسان گفت: ر اشمیترا جمله 

... 
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2۵/۵/1394یکشنبه   

 سازتیهو یرخدادها یدرباره یگفتار

 

 یکارنامه ینقد و بررس یزروان برا یشهیاند یحلقه یماه، نشست ماهانه امرداد 23جمعه  عصرگاه

منتقد دکتر مصدق  ینشست سه سخنگو نیدولت دکتر محمد مصدق برگزار شد. در ا یماههو هشت ستیب

وارد آوردند.  صدقبه دولت م ییو اقتصاد نقدها المللنیمطبوعات، روابط ب یکه جوان هم بودند، در حوزه

 وشیباوند و دکتر دار داسیدکتر هرم ،یدیرش یبعد سه سخنران از استادان باسابقه و نامدار )دکتر عل

شور و  رفتیچنان که انتظار م انیم نیارائه کردند. در ا ییمصدق گفتارها استی( در دفاع از سانیرحمان

و  شانیو روادار شانینیکه همنش ها،یو داور هادگاهیدر د ییهاییها و واگرابود و مخالفت انینما یجانیه

 انیدست داد که در پا ییهاشهیاند انیم نیو ارزشمند. در ا زیبرانگشان آموزنده بود و اغلب احتراماندرکنش

 یصورتبند نکیاش سخن گفتم، و ادرباره قهیو فرجامِ بحث در حد چند دق یبندنشست در مقام جمع

 :شودیم انیب ترقیو دق ترافتهیگسترش  یکه اندک هاشهیهمان اند یدوباره

بدان  گفتند،یسخن م یاسیس یرخداد یکه پس از شصت و دو سال درباره یکسان اقیو اشت شور

مورد نظرم  یستمیس کردیمدل زروان )رو از آنچه که در ستیانمونه 1332امرداد  28 یمعنا بود که رخدادها

 نییاست تع ینقطه عطف بخشتی. رخداد هومینامیم بخشتیآن را رخداد هو( یخیتار یشناسبه جامعه

عمل  یخیتار یانهایجر یریرخدادها و سوگ ریدر س یستمیس یو بستر جذب یگاهیکننده، که همچون گران

به  یو از نظم شوندیدستخوش گذار حالت م یسطح اجتماع یستمهایاست که س یگاهیجا یعنی. کندیم

 یینهادها آورند،یم دیپد رانوظهور از منشها و معنا  ییهارخدادها خوشه نی. اکنندیچرخش م گرید ینظم
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 یچارچوبها یتازه را به جا یو نظمها و قواعد دارند،یبر م انیکهن را از م ییو نهادها سازندینو را بر م

خودآگاه  ینظامها یدر برابرشان برا موضع و انتخاب جبهه نییروست که تع نی. از انشانندیم نیشیپ

 . شودیمبدل  بخشتیضرورتِ هو یبه نوع یروانشناخت

. آنچه در اردوگاه مرگ میروبرو هست بخشتیهو یاز رخدادها ادیز اریبس یجهان با شمار خیتار در

است.  بخشتیهو یرخداد لیو اسرائ کایاز مردم آلمان و انگلستان و آمر یادیشمار ز یرخ داد، برا تسیآشو

 فینوویکامنف و ز یحاکمهمائو، م یانقالب فرهنگ ما،یروشیه یاتم یبمباران درسدن، نابود بیترت نیبه هم

در نظرشان  بخشتیهو یاز رخدادها ییهانمونه توانیهستند که م ستمیدر قرن ب ییرخدادها یو ترور کند

 گرفت. 

تا  کوشندیم اریبا شدت و فشار بس یاسیس یو هنجارها یفرهنگ یساختها ،یاجتماع ینظامها

هم هست که  یعیبه دست دهند. طب بخشتیهو یو همگون از رخدادها کدستی ییو برداشتها رهایتفس

 یرخدادهاست که کردارها نیدر برابر ا تیجمع یمشترک و همگونِ توده یریگکنند. چون موضع نیچن

کارآمد و قابل اعتماد  ییهاو آنها را به چرخ دنده زندیرا در نهادها رقم م شانیو منظم و هماهنگ ا نیجارهن

 ن،یو مهم مانند استال سازخیتار ییتهایشخص یروست که درباره نی. از اسازدیبدل م یکالن اجتماع نیدر ماش

و اتفاق  ییهمگرا م،یآن دست که مثال زد زا ییرخدادها نیو آتاتورک، و همچن یکند ،یگاند تلر،یمائو، ه

که از  یریفهم و تفس یِ کپارچگیو  یهمسان نی. اخوردیبه چشم م یاکپارچهی شیو کماب زیانگشگفت یآرا

 یدانشگاه یکه از موضع ینخبگان یوجود دارد، هم در عوام وجود دارد و هم در بدنه بخشتیهو یرخدادها

 . ندیگویاش سخن مدرباره یاسیو س تیریمد ایو پژوهشگرانه 

 ،ییمعنا یشود، شکافها یو مورد توافق کالبدشکاف کپارچهیگفتمان  نیهمه اگر با دقت ا نیا با

 یابی. در دستشودیم انینما ریپذیدگیو رس ینیبا اسناد و شواهد ع رهایتفس یو ناهمخوان ،یاپیپ یهایناسازگار
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وجود  یو سطح بکارانهیفر، لوحانهساده یعصر بخش،تیهو یاز رخدادها نیو هنجار کیهژمون یبه فهم

 نیانگیم یِگوارش ذهن یرا در حد لوله بخشتیهو یرخدادها یدرباره« به درد بخور»عام و  ریدارد که تفس

 .سازدیبدل م ریپذو جذب یهضم شدن یو آن را به خوراک سازدیمردم ساده و خام م

اندک  اریبس اریمهم خود چون و چرا داشته باشند، بس سازتیهو یرخدادها یکه درباره یجوامع

 اریجامعه بس ایهنوز نو و تازه باشد،  سازتیکه آن رخداد هو دهدیرخ م یطیحالت اغلب در شرا نیهستند. ا

کهنسال  یا. جامعهباشدانباشته  ریچشمگ یدرون یو کشمکشها یفرهنگ یواگرا یستمهایرسیجوان باشد و از ز

نکرده  فیتکل نییخود هنوز تع یمیقد سازتیهو یرخدادها یاندک که درباره یبا تنش درون کپارچهیو 

 یهنجارساز اجتماع ینهادها یو بحث و جدل باشد، بنا به منطق درون یو دودل دیباشد و دستخوش ترد

 یدگیچیو زنده دارد، که آن هم به پ ینینقض ع یمونهن کیقاعده تنها  نیا ام،دهیکه من د ییوجود ندارد. تا جا

و کهنسال مربوط  نهیرید اریبس یِاجتماع-ینظام فرهنگ کیدر  یمعان میو تراکم عظ یو فشردگ یباورنکردن

 است. رانینمونه، ا نی. اشودیم

مانند سقوط دولت دکتر  بخشتیهو یآن بود که رخداد م،یهفته شاهدش بود نیا یجمعه آنچه

واگرا  ییرهایو داغ است که تفس زیچالش برانگ یامسئله همچنان پس از شش دهه 1332 امرداد 28مصدق در 

 نیو هنجار ریو فراگ کپارچهی یفیتکل نییکه تع دینمایم نیچن یعنیاش وجود دارد. ناهمساز درباره ییو بحثها

را  نی. ااندافتهیو همگون دست ن کدستی ریتصو کیبه  نهیزم نیو همگان در ا ستیاش در دست ندرباره

 یآن تا به امروز با آنچه در جنگ جهان یزمان یرخداد حمل کرد، هرچند فاصله نیبتوان به تازه بودن ا دیشا

دوم )باز  یبا جنگ جهان ریجوامع درگ یهمه شیکه کماب میدانیتفاوت دارد و م یدوم رخ نمود تنها ده سال

 اند.کرده اریرا اخت کدستیو  نیهنجار یریکرده و تفس فیتکل نییمورد تع نی( در ارانیا یبه استثنا
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فهمِ آن تنها به  یو کشمکش بر سر چگونگ سازتیهو یآن است که چالش بر سر رخدادها قتیحق

 یدر جامعه یجار یاست به گفتمانها ی. کافشودیبه نسبت تازه مانند سقوط مصدق محدود نم ییرخدادها

 یعنی. اندافتهیدست ن یجمع یبه توافق زیانقالب مشروطه ن یدرباره انیرانیکه ا میابیتا در میبنگر یرانیا

در  نیو هنجار کسانی یبرداشت رشیو معنا و تفس ش،یامدهایها و پآن، مقدمه لیرخدادها، دال ریس یدرباره

حاکم  رانیمدرن بر ا ییاست که دست کم در نود سال گذشته دولتها یدر حال نیمردم وجود ندارد. ا یبدنه

 یدست معرف نیاز ا ییرخدادها یرا درباره یاسیروشن و مشخص و س ییو برداشتها رهایاند که تفسبوده

بدان  نی. ااندکردهیهم م غیآن را تبل یعموم یهاو رسانه یآموزش یو به ضرب و زور نظامها اندکردهیم

نشان  یاش مقاومتو درباره رندیپذیرا نم نیو هنجار جیرا یاسیس یرهایتفس رانیمردم ا یمعناست که بدنه

 یطی. در شرامیدیمورد بحثمان د یاش را در جمعهکه نمونه دهندیم دانیم بیرق ییمانهاو به گفت دهندیم

 یموضع شیمثل سقوط دولت دکتر مصدق کماب یرخداد یدرباره یاسالم یو دولت جمهور یکه دولت پهلو

مردم  وردبه خ یعموم یهااند و در سراسر شصت و دو سال گذشته هم همان را در رسانهکرده اریاخت کسانی

و  رفتهیرخداد را پذ نیا ریمتفاوت و واگرا از تفس ییهانسخه تیاز جمع یکه بخش بزرگ نیاند، اداده

 جالب توجه است. اریاش چون و چرا دارد، بسدرباره

 گردد،یمعاصر ما باز نم خیتار عیتنها به وقا رانیدر ا سازتیهو یرخدادها یِریناپذ میتصم یماجرا اما

مدرن و  یهادر برابر رسانه انیرانیا یآن را به واکنش و مقاومت عقل جمع شدیم دیبود شا نیکه اگر چن

 یسازتیهو یرخدادها ینهیشیآن است که پ قتیمنسوب ساخت. حق یدئولوژیا غیتبل نِینو یاسیس یهاوهیش

شاه  ی. به راسترودیدوردست عقب م یهاوجود ندارد، تا گذشته یکدستیو  نیهنجار ریشان تفسکه درباره

 یمتعصب ایکرد،  ایرا اح یدولت هخامنش یکپارچگیبود که فر و شکوه و  یمل یقهرمان یصفو لیاسماع

به  انیبود؟ سقوط ساسان نیاز د شیخو رینشاندن تفس یو به کرس شانیکشتن دگراند یبود که در پ یمذهب
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دولت  یضعف نظام لشیدل اینو بروز کرد،  نییمردم کشورمان به آ یفتگیاسالم و ش نید تیخاطر حقان

 انیسپاه ادیشمار ز ایبود؟  یعلتش ستم و ظلم شاهان ساسان دیشا ایدر نبرد با روم؟  اشیو فرسودگ یساسان

اسالم مانند ابوبکر و عمر و  امبریپ کینزد ارانیدر دفاع از خودشان؟ باالخره  شهرهاحاکمان  یعرب و ناتوان

 ایاسالم کردند،  نید غیرا وقف تبل شیخو یو درستکار بودند که زندگ زگاریو پره نیپاکد یعثمان مردان

را با  انیرانیو خانمان ا دندیبه قدرت رس یو سودجو بودند که با غصب حق حضرت عل بازاستیس یمردان

 یمتعصبان ایروشنفکر بودند  شتازیپ ستیکمون یگروه تیدر نها انیشان بر باد دادند؟ مزدکفتوحات غارتگرانه

 یمذهب یمتعصب ایو خردمند بود،  لسوفیفرهمند و ف یرا کشتار کرد شاهنشاه شانیکه ا روانیو انوش ؟ینید

همچنان ادامه داد و بحث  توانیپرسشها را م نیا زد؟یدست به خشونت م یموبدان زرتشت یالقا ریتاث ریکه ز

 کشاند. زیاز آن ن شیو پ یشاهنشاهان هخامنش یهایژگیاسکندر و و یو خصلتها یدولت اشکان تیرا به ماه

با تنها  نجایکه در ا میابییدر م م،یبنگر رانیدر ذهن مردم ا نیزم رانیا ینهیشیو پ خیبه بازتاب تار اگر

 سیمانند تاس یی. رخدادهامیمهم سر و کار دار اریبس سازِتیهو یرخدادها یتوافق درباره قِیتعل ینمونه

از مردم  یبخش بزرگ یکه برا ان،یرانیا یاسکندر و ظهور اسالم که نه تنها برا یو حمله یدولت هخامنش

 نیا یدرباره اینقاط دن یهی. شگفت آن است که در بقکندیعمل م سازتیهو یهمچون رخداد نیزم یکره

 یاسیو س یوجود دارد و نظمها و قواعد اجتماع کیو هژمون کدستی نِیو هنجار یرخدادها همان فهم سطح

 است.  زیبرانگداغ و جدل هیپا نیبحثها وجود دارد و تا ا نیران است که ایو تنها در خودِ ا کند،یم یبانیرا پشت

 سازِتیهو یاز رخدادها کدستیو  نیهنجار یبه فهم یابیدر دست انیرانیا زِیانگشگفت یخوددار

 نیترو در ضمن ساده نیجتریکه را رها،یتفس نیترکرد. ساده ریمتفاوت تفس یبه صورتها توانیرا م شانخیتار

مرضِ سر و کله زدن با  ای یماریب ینوع یرانیا یجامعههم هست، آن است که  -نترینادرست طبعا و –

به  ایدن یشرفتهیو پ یمترق یهمچون کشورها تواندیاست که نم یو نقص یرادیرا دارد و به خاطر ا خشیتار
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. آنچه که تق و لق ابدیدست  خشیتار یرخدادها یدرباره کپارچهیو منسجم و  کدستی یسرعت به برداشت

 نِ یهنجار یرهایو نادرست بودنِ تفس ینخست سطح سازد،یخودباختگان را فاش م یِبرداشت عموم نیبودن ا

 نیکه ا یو روشن انینما وندیپ یگریاست، و د خیتار سازتیهو یرخدادها یدرباره یو مترق شرفتهیجوامع پ

 یریتفس رفتنیدر برابر پذ. اگر مقاومت کنندیبرقرار م یاسیس یهایدئولوژیا یِعموم یِبکاریبا فر رهایتفس

 و فرخنده آن ملت! یماریاست، که خجسته آن ب یمل یایماریلوحانه بو ساده بکارانهیو فر کیدئولوژیا

که  یانیو نما ریگکه توافق همه میرسیم قتیحق نیبه ا م،یفراتر بنگر یبرداشت سطح نیاگر از ا

ترشح بداهت  یِاجتماع نیماش کیکارکرد  یجهیدست داده، نت گریدر جوامع د سازتیهو یرخدادها یدرباره

و مهم را به  سازتیوه یدر کار است که رخدادها یهنجارساز فرهنگ یدر نهادها یساز و کار یعنیاست. 

 دی)و با توانندیمشخص و ساده و تخت دارد و همه م یریکه تفس کندیم لیپا افتاده تبد شیو پ یهیبد یامر

رهبر خردمند صلحجو و  کی یاست که گاند یهیمبنا بد نیو بدان دلخوش باشند. بر ا رندیکه( همان را برگ

و  رکیز یاستمداریس لینبود، و چرچ شیآدمکش ب یوانر یوانهید کی تلریبود، ه انیمعمار استقالل هند

که اگر به  ییها. گزارهکردیصرف م ینجات جهان آزاد و دموکراس یرا برا شیعاقل بود که تمام همت خو

 . ندیآینادرست از آب در م کسرهیشان شوند، همه ستهینگر یخیمنابع تار

 نیکه چن ایو جغراف خیاز تار یو در بستر رانیا یدگیچیبه پ یتنها در تمدن سازتیهو یرخدادها

 یمقاومت بورزد. وقت سازکسانی یهایدئولوژیهنجارساز و ا یدر برابر نظامها تواندیو گسترده باشد م رپاید

 نییبر آن اساس تع شیهایحل شود و مرزبند نیهنجار یبیفر یدر قالب محدود و بسته سازتیهو یرخداد

 دهد،ینو از دست م یمعناها شیزا یخود را برا ییکه کارآ شودیم لیتبد رشگفتیو غ یهیبد یشود، به امر

. جوامع با کندیم دایپ یو کارکرد ییشده جا فیتعر شیاز پ ییدر بنا ییمعنا یو در مقابل همچون خشت

و به  کنندیم نییاش تعدرباره شهیهم یبرا کباری راموضع خود  ،یخیتار یبا رخدادها حیصر فیتکل نییتع
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 گریو د «شودیتمام م»آن رخداد  بیترت نی. به اسازندیم کسرهیخودشان و آن رخداد را  فیتکل بیترت نیا

 ییدهند و معناها اششیتا نما شودیداده م لیتحو خیتار یبه موزه اشییای. بلکه مومابدییادامه نم خیدر تار

 کنند.  غیرا از آن استخراج و تبل مشخصمعلوم و 

نشد  کسرهی یسادگ نیرخدادها به ا فینبود، اگر تکل بخشجهینت یساز و کار نیچن یادر جامعه اگر

کنند، آن رخداد تمام نشده است.  نیخود را با آن مع فیحرکت تکل کیو مردمان نتوانستند و نخواستند با 

بدان  نی. ازدیخیآن بر م زا ییجامعه ادامه دارد و اثرها خیبدان معناست که آن رخداد همچنان در تار نیا

مهم را پشت سر خود جا نگذاشته، و آن را  یو پوکِ انباشته از کاهِ رخداد یته یمعناست که جامعه الشه

که « من»مربوط به  یهاو در دستگاه یروان یجاندار و زنده با خود همراه دارد. در نظامها یهمچون موجود

و  ستیایماریمنسجم و مرکزدار کار کند، ناتمام بودن ب یبه شکل یاخالق یقاطعانه و نظام یقرار است انتخاب

و در سطح نهادها، برعکس،  یاجتماع ی. اما در نظامهاآوردیبه بار م یو ناتوان یو پراکندگ ییکه واگرا یمرض

را  اشیو سرزندگ یاجتماع ستمیس یدگیچیاست که پ یموهبت دهیچیپ یو تنوع و اندرکنشها ییواگرا نیا

درونزاد را  یو فهم دهندیها مجال انتخاب مکه به من آوردیو پرتکاپو فراهم م ایپو ییو فضا دهدیمنشان 

 منسجم و خودمدار بدان وابسته است. یاکه ظهور من ی. فهمدهدیدرشان شکل م

سراسر  انیرانیناتمام است. ما ا سازتیهو یرخدادها یجهینت رانیا یآن است که جامعه قتیحق

لمس  یو فرهنگ یو اجتماع یو روان یستیو آن را در سطوح گوناگون ز میرا با خود دار شیخو خیتار

زا و دغدغه زیرانگبچالش یامر نیو ا میکن فیتکل نییتع یشخص یبا آن به شکل دیروست که با نی. از امیکنیم

 نیاز ا دی. شازندیدامن م هاینگریو مقاومت در برابر سطح رهایتفس ییاست که به واگرا نیآفرشهیو اند

مشخص و  نیچن ییو با مرزها ز،یو تم زیت نیچن ییهایدگیبا بر گرید یتمدنها یخیتار یروست که دورانها

 اشافتنی یسیسرخپوست و دگرد یکه در زمان و شکل قطع شدنِ تمدنها ی. طورشوندیبرجسته از هم جدا م
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 یدیترد یآن به دوران استعمار آنگلوساکسون یسیعصر کانکِستادورها و بعد دگرد ییایاسپان یبه تمدنها

روشن  ییروم و قرون وسطا و گذار آن به عصر نوزا یعصر امپراتور انیم یدگیکه بر یبی. به همان ترتستین

روم همچنان فعال و زنده نمانده بود، به همان  ی. در دوران قرون وسطا امپراتورستیاشهیو همه جانبه و ر

 .شودینم افتی ایاز شاهان ما یامروز اثر کِیکه در مکز یبیترت

امروز زنده و فعال است. در  نِیزم رانیصدر اسالم همچنان در ا خیتار .ستین نیچن نیزم رانیا اما

 اشیوهاب-یحنبل گرِید یو دنباله کندیبه پا م یاسالم یانقالب اشیعیش -یمعتزل یدنباله ییکه از سو یحد

دودمان اسپهبدان که  یایاچون بق ست،یما چندان روشن ن خیتار ی. مرزهاسازدیداعش را ممکن م یبال

و کرج خودمان  انیرو نیهم داشتند، در تبرستان و هم یاسیرا حفظ کرده بودند و استقالل س یساسان یسنتها

بودند که  یمقتدر عصر اشکان یخاندانها یبازمانده نهایتا عصر شاه عباس پا برجا مانده بودند و تازه خودِ ا

 خیگوناگون تار یدورانها ینظمها یردپا بیترت نیبودند. به هم ارصاحب اقتد زین یدر سراسر دوران ساسان

از جنس  یاو شعارگونه نینماد ییتنها بازنما نیبازجست و ا توانیم یبه آشکارگ نیپس یرا در دورانها رانیا

 سازتیاز همان رخداد هو نهیریکهنسال و د یابا هسته توانیرا اغلب م دهیکه خودِ همان پد ست،ین یدئولوژیا

 .افتیدر امروز باز یباستان

که در حال پوست انداختن و  یاجامعه یبرا دیشا نیزم رانیدر ا سازتیهو ینشدن رخدادها تمام

به  دیرخدادها وجود دارد، شا نیکه از ا ییرهایدر تفس ییباشد فرخنده. واگرا یاست، موهبت دنیقد کش

 ینگرو ژرف دنیشیاند یبرا دیاست که با ییبها نیو اختالف دامن بزند، اما ا یکشمکش و جدل و ناهمساز

و  یساختگ یدر آن امر تیاست که هو مندخیتار یادر جامعه ستنیزادن و ز یبها نیپرداخت کرد. ا

 تردهیچیپ یتیشود، بلکه هو تیبرساخته و تثب یغاتیتبل یهانیبتواند با ماش یکه به سادگ ستین کیدئولوژیا

مقاومت  هایسازساده نیدارد که در برابر ا جودو نجایمدرن در ا یاز جوامع نوپا مندترخیو تار تریو غن
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 یمعما و ابهام و سردرگم ییکه از سو ی. روندردیگیم یرا پ شیخو یرام نشدن یدهیچیپ ریو س کندیم

 .شتنیخو یتر دربارهژرف یهامعنا و الهام و فهم گرید یو از سو دیزایم

را  یاسکندر به دولت هخامنش یحمله یِخیتار یشناسجامعه یدارم که در کالس ادیرا به  یروز

 دید یبرجسته شده، وقت یآن کالس بود و امروز استاد انیکه آن روزها از دانشجو یو دوست دادمیدرس م

 دیپرس ده،یوش سوم رسیپس از مرگ دار یبه قرن انیدر برابر مقدون انیرانیمقاومت ا یبحثم درباره یدامنه

که به آن دوست  یپاسخ« خوانده شد؟ انیهخامنش یرا گرفتند و فاتحه رانیکل ا یک هایباالخره مقدون»که: 

 نیخوانده نشد. به هم انیهخامنش یرا کامل فتح نکردند، و هرگز فاتحه رانیهرگز ا انیدادم آن بود که مقدون

 انیو زرتشت انیو مانو انیمزدک ینید یکشمکشها افت،یخاتمه ن ز( هرگرانیو روم )در ا رانیا یجنگها بیترت

 یرا درباره فانیهرگز نتوانستند حر انیو معتزل انیاشعر د،یهرگز به سرانجام نرس انیحیو مس انییو بودا

و  انیو روم انیدر برابر مقدون انیرانیمقاومت ا یجنبشها بیترت نیمتقاعد سازند، و به هم شیخو تیحقان

 یبه صورت یبلکه تنها از صورت افت،یهرگز خاتمه ن انیسیو روسان و انگل انیو ترکان و مغوالن و پرتغال انیتاز

شده  دهیاش به امروز کشرا رقم زد که دنباله بخشتیهو یاز رخدادها یارهیو زنج افتیدگرگون شد و ادامه 

 . خواندیخودمان فرا م جهیو فهم مجدد آنها، و در نت یو در امروز قد برافراشته و ما را به بازخوان

ناتمام است که در مقام رخداد همچنان ادامه  سازتیهو یرخدادها ینهیگنج ،یرانیتمدن ا یحوزه

 یرپاید خیمهم تار یکه بارها و بارها ابداع شده تا برشها یکدستیو  نیهنجار یرهای. تفساندینمایدارد و رخ م

کند، همواره مورد چند و چون و مقاومت و رد و انکار قرار گرفته  ریختم به خ یاسیس یاما را به سود جبهه

 سیو تقد یترکان غزنو تیو تثب انیتاز ورشیاسکندر و  یاند که در برابر حملهبوده یاست. همواره کسان

 یکنند و نسخه یمقاومت بورزند و شانه خال گرید زیو هزار چ یدولت صفو یو خودکامگ یدودمان عباس

رو  نیاز ا یرانیتمدن ا یبنشانند. حوزه شینو به جا یریکنند و تفس یرا واساز قتیاز حق نیزورمندِ هنجار
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در آن همراه با  توانیکه م -زیکننده و آشوبزده و خطرخ جگی البته و–بارور  یاست پهناور و خاک یسپهر

 تمام شد... شیدر خو شتنیو خو ست،یو ناتمام ز نهیریپردامنه و د ییرخدادها
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28/۵/1394چهارشنبه   

 ی مصدقچند سطر درباره

 

گیری روشن و صریحی این چند روز از دوستان آشنا گرفته تا ناآشناها اصرار عجیبی داشتند که موضع

 . گویی که هنوز پس از گذر شصت و دو سال، تنور1332امرداد سال  28ی رخدادهای باشم دربارهداشته 

شده، اما چون ی قانون امروز منتشر ام در این زمینه در روزنامهدعواهای قدیمی همچنان داغ باشد. مصاحبه

 نویسم. میبه گمانم این خواست با آن گفتار برآورده نشود، چند سطری فشرده در این مورد 

ها و ی دولت دکتر مصدق و پیامدهای سقوط آن یک مشت پرسش و انبوهی از دادهبه نظرم درباره

ای نه چندان کامل آورد. فشردهشان( فراهم میشان )و نه همهاسناد را در اختیار داریم که پاسخی برای برخی

 نم:کام برایتان فهرست میاز آن را با پاسخهایی که برایشان یافته

 خطا و معصومی بودند؟ نبودند!آیا مصدق یا شاه آدم بی

 آیا مصدق و شاه شخصیتهایی خودمدار و مستبد داشتند؟ داشتند!

پرستی بودند، با این گمان که کارهایشان به نفع منافع ملی است؟ آیا مصدق و شاه آدمهای وطن

 بودند!

اداران مصدق خائن به وطن بودند؟ یعنی در آیا شاه، مصدق یا بیشتر افسران هوادار شاه و بیشتر هو

 پی سودجویی عمدی به بهای خرابی میهن بودند؟ نبودند!

المللی را نقض کرد و در ای برای سرنگونی دولت مصدق قوانین بینآیا آمریکا با اجرای برنامه

 ی غیرقانونی کرد؟ کرد!کشوری آزاد و مستقل مداخله
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بار دولت مصدق هایی( برای سقوط خشونتای )و برنامهشاه برنامهآیا آمریکا و گروهی از هواداران 

 داشت! طراحی نکرده بودند و قالب کارشان شکل کودتا نداشت؟

 ها طبق روند پیش رفت و به پیروزی رسید؟ نرسید!ی کودتای آمریکاییامرداد برنامه 28آیا روز 

)دیرتر و خودجوش( و بخشی دیگر امرداد گروههای مردمی هوادار شاه بخشی  28آیا در روز 

 )زودتر و دگرجوش!( به خیابانها نیامدند؟ آمدند!

اش، دستاوردی چشمگیر و اثرگذار برای حفظ آیا دولت مصدق در بیست و هشت ماه زمامداری

 منافع ملی ایران به بار آورد؟ آورد!

اد و رها برای فعالیتهای با وجود استبداد رای خودش، دورانی آزآیا دوران زمامداری دکتر مصدق، 

 سیاسی و اجتماعی بود؟ بود!

آیا دکتر مصدق و شاه در کشمکش با هم به ابزارهای غیرقانونی برای دفع یکدیگر دست بردند؟ 

 بردند!

دادند و در مقاطعی نامنتظره همدست و آیا مصدق و شاه هر از گاهی در برابر هم نرمش نشان نمی

 شدند!دادند و میشدند؟ میهمسو نمی

آیا مصدق با انحالل مجلس، سازمان ندادن هوادارانش، و با سرسختی از خود راندن هوادارانش خطا 

 نکرد؟ کرد!

امرداد دولت مصدق را سرنگون کنند، خطا  28آیا شاه با میدان دادن به هوادارانش برای آن که در 

 نکرد و به این خاطر بدنام نشد؟ کرد و شد!

 ی سقوط از پشتیبانی مردمی برخوردار بود؟ بود!ود؟ آیا تا لحظهآیا دولت مصدق محبوب ب
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امرداد )بر خالف پیش از آن( نزد نخبگان کشور نامحبوب و منفور و  28آیا دولت پهلوی بعد از 

 نشانده قلمداد نشد؟ شد! دست

انه اگر روی هم رفته و در کل به رخدادهای نهضت ملی نفت بنگریم، دو طرفِ درگیر با هم متمدن

 و در حد امکان قانونی و با پرهیز از خونریزی با هم برخورد نکردند؟ کردند!

خالصه کنم، جریان ملی شدن نفت ایران، یک جریان سیاسی مهم، تعیین کننده و در سطحی جهانی 

 بخش بود که نخستین چیرگی یک کشور ناتوان شرقی بر بزرگترین استعمار تاریخ را با روندهایی قانونیالهام

همزمان  به دنبال داشت. شمار کسانی که در این میان کشته شدند و آسیب دیدند نسبت به رخدادهای مشابهِ 

دهد. در کشورهای دیگر بسیار اندک بود و این خرد جمعی سیاستمداران آن دوران و کارگزارانشان را نشان می

یابی به هدف خویش برگزید و با وجود مصدق که معمار این جنبش بود، روندی قانونی و پیچیده را برای دست

نمود، ملی شدن نفت ایران را در نهایت به کرسی نشاند. جریانی که او به راه آن که نخست بسیار بعید می

ی هوادارانش انجامید و ی جبههانداخت از سویی چندان نامنسجم و پراشتباه بود که به فروپاشی شتابزده

خت، و با این همه از سوی دیگر چندان سنجیده و خردمندانه بود که دولتش را پس از دو سال سرنگون سا

ی ملی در کشورهای مستعمره، و در ضمن نفوذ و اقتدار سازمان طلبانهآغازگاهی شد برای جنبشهای استقالل

ی پایاپای آمریکا و شوروی ملل را به عنوان نهادی جهانی تثبیت کرد، روندهای خشن و غیرقانونی مداخله

اش که ای قانونی و عاقالنه روبرو ساخت، و در واقع به هدف غاییشورهای جهان سوم را با گزینهدر ک

 کن کردن استعمار رسمی انگلیس در ایران بود، دست یافت. ریشه

اش مصدق مثل هر آدم دیگری، نقاط ضعف و قوت خاص خود را داشت، که به سطح روانشناختی

شود. اما اوری مورخان، به خودش و نزدیکان و خویشاوندانش مربوط میی دشد و خارج از دایرهمربوط می

بخش را تاسیس کرد که امروز پس از شصت و دو سال، شناختی، او جنبشی مهم و هویتدر سطح جامعه
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دانند، و این در حالی است که نیمی از این دوران را دولت ی مردم ایران خود را با آن همدل میهمچنان بدنه

 ی این نهضت و خود مصدق تبلیغ منفی کرده است. و نیم دیگر را دولت جمهوری اسالمی دربارهپهلوی 

مصدق را به این خاطر بیشتر مردم همچنان دوست دارند، که آخرین نگهبان و مدافع سرسخت و 

بسیار ی فعالیت بسیار شد. سیاستمدار پیری با پیشینهجدیِ انقالب مشروطه در تاریخ معاصرمان محسوب می

طوالنی که از میان دو شعار کلیدی مشروطه )نابودی استبداد و استعمار(، بنیاد هردو را به لرزه انداخت. 

هرچند هردو با پاتکی گرانبار بازگشتند، اما در نهایت هر دو هم در پیامدهای همین جریان غرقه گشتند و از 

 ود.بای که خوشایند مصدق هم نمیمیان رفتند، چه بسا با شیوه

ای که به راه انداخت، چیزی نیست که بتوان به صدق یا جریان سیاسی و فکریی مداوری درباره

باید نخست پیچیدگی ها، گیریترین موضعاش کرد. حتا هنگام سادهسادگی در چند جمله یا کلمه خالصه

با این همه روزگار ما  ی تاریخ را گوشزد کرد و شاخه شاخه شدنِ روندهای تاریخی را نشان داد.معماگونه

ی همان موضع ای جمعی و انبوهی از متون و اسناد در یکسو و تفسیری که احیا شدهدورانی است که خاطره

اند و اغلب آرایی کردهدولت پهلوی است، به همراه اسناد و نویسندگان خاص خودش، در سوی دیگر صف

توان موضعگیری کرد، اما نخست ر این فضای دوقطبی، میاند. دها مشغولی دیوها و فرشتهبه خیالبافی درباره

 باید این پیچیدگی و چند وجهی بودنِ بلور حقیقت را گوشزد کرد.   

ای که گذشت، ی آدینهی اندیشهای از نشست حلقهگیری من، شاید نقل خاطرهو اما برای شرح موضع

شروین، »و چون دید سرم شلوغ است، گفت: ها دوستی آمد کارساز باشد. در زمان پذیرایی میان سخنرانی

 « فرض کن فقط دو تا گزینه داری، در یک کلمه بگو، مصدق یا ضد مصدق؟

 «مصدق!»هرچند من باور دارم که بیش از دو گزینه داریم،... به او گفتم: 
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31/۵/1394شنبه   

 

 وان: نگاهی سیستمی به من و نهاد(ها )دیدگاه زرچند سطری از کالس یکشنبه

 

کند و از این قدرت عاملی است که با فرآیندی پیچیده و نامنتظره از دل نهادهای اجتماعی تراوش می

زایی و مند و ساختارساز است و از راه ریختنماید. قدرت از سویی قاعدهرو رازآمیز و دست نیافتنی می

ماند شود، و از سوی دیگر به سیالی گریزپا و اثیری میدادن و شکل پذیرفتن نهادینه می نمادپردازی و شکل

گردد. در این معنا برای فهم قدرت باید می هایی غافلگیر کننده نمودارهایی نامنتظره در جایگاهکه در بزنگاه

 های پیرو هابز خواند.آرای مریدان ماکیاولی را پا به پای کالسیک

های زایی و واگراییکوشش برای محصور کردن مسیرهای سیالن قدرت و مهار کردن شاخه

های کارینگاه به نازکاش، شغل قدیمی سیاستمدارانی است که از ظرافتهای این نیرو غافل و در بازیگوشانه

اند. دستاورد این شکل از پرداختن به قدرت، ستم است. ستم شکلی از تاسیس قدرت است قدرت کور بوده

سازد. ستمگر، وارث بالهتی است که جریان درخشان که آن را کج و کوله، کژدیسه، خسته و فرسوده می

ای که ناگزیر است سستی و انقراض خویشتن را نیکند. ناتواقدرت را به باتالق قیرآسای ناتوانی هدایت می

 ی حضور قدرت است، پیش از آن که منقرض گردد.با خشونت و زورگویی انکار کند، و این واپسین بارقه
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۵/6/1394چهارشنبه   

A civilization declines whenever folley of short term cost/ benefit calculations in 

its mediocre population overcomes the intelligence of long term perspectives of 

its elites… 

 

۵/6/1394شنبه پنج  

 

 نویسیگرایی و سرهشایست و ناشایست در پارسی

 

گویی در نویسی و پارسیدیرزمانی است که بسیاری از مخاطبان نوشتارهایم گرایشی به سره

گشایند و گاه به نکوهش. این ماجرا تازه دهند و گاه بر این مبنا زبان به ستایش میهایم تشخیص مینوشته

شد، با ها چاپ میها و روزنامهکم کم در مجله هایمکه نوشته 1370ی ی دههاز همان سالهای میانهنیست و 

این دوگانگی روبرو بودم و این ده دوازده سالی جلوتر از موج توجه عمومی امروزین به زبان پارسی قرار 

ام حقی که زبان گیرد که در سالهای اخیر برخاسته است. طی این سالها به سهم خود در حد توان کوشیدهمی

مان را پاس بدانم. خوشبختانه این روزها نی دارد را بگزارم و زیبایی و شیوایی زبانپارسی بر گردن هر ایرا

خورد که شاید در امتدادشان دارم بازخوردهایی پرشمارتر ی زبان به چشم مینوعی بیداری و هشیاری درباره

ت چارچوبی و قواعدی خواسکنم. در این میان دوستی فرهیخته ی زبانِ گفتار و نوشتارم دریافت میرا درباره

ی فرمان بردن از آن دوست گوشزد این چند نویسی دارم را بنویسم. نتیجهگویی و پارسیی پارسیکه درباره
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نکته و پیشنهاد آن چند شیوه شد برای به کار گرفتن درست و روانِ  زبان پارسی. با این گوشزد که آنچه در 

فروزانفر و بسیاری دیگر به شکلی دیگر در نوشتارهایی ارجمند  زاده و فروغی ونویسم را پیشتر تقیاینجا می

شان رو دلبستگی دارم و با برداشتگرایان میانهی پارسیاند. یعنی که من نیز مانند این بزرگان به جبههنوشته

 گیرد.گیری آنها قرار میام و نوشتارم در راستای موضعاز زبان سالم همداستان

نخست فهرستی کوتاه و فشرده از آسیبها و تهدیدهای پیشاروی زبان پارسی  این متن سه بخش دارد.

کنم و به فرجام چند اندرز کوتاه ی سرشت زبان پارسی را گوشزد میشمارم، سپس چند نکته دربارهرا برمی

 آورم. شاید که کوشندگان و جویندگان این راه را به کار آید.که به نظرم کارگشا تواند بود را می

 نخست: آسیبهایی که امروز زبان پارسی با آن رویاروست:

در قرن بیستم اشغال نظامی سرزمینهای شمالی ایران زمین )آسیای میانه، قفقاز، افغانستان و کردستان  (1

کردند، باعث شده زبان و خط پارسی در گرایی را تشویق میترکیه( به دست دولتهای نوپایی که قوم

کن شود. استعمار سرزمینهای جنوبی )عراق، پاکستان، شمال هند، ریشهاین سرزمینها کمابیش 

نشینی زبان پارسی در این سرزمینها انجامیده است. در حدی که عربستان( هم به سرکوب و حاشیه

شوند که تا همین صد سال پیش در استانبول و کلکته و زده میناآگاهان از شنیدن این نکته شگفت

ها و نقل سخن در محافل ادبی و علمی لی و الهور زبان رایج در بیشتر روزنامهتفلیس و تاشکند و ده

ی ترکان و روسها در بار و وحشیانهی خشونتپارسی بوده است. سیاست استعمار در جنوب با شیوه

مان به قدر آن خشونت ابلهانه ویرانی میراث زبان مقایسه نیست، اما این راهبردهای زیرکانهشمال قابل

ی تمدنی ایران زمین ا در این سرزمینها رقم زده است. نتیجه آن که بخش بزرگی از مردم حوزهر

شان که پارسی دری باشد، ناتوان ی گذشتهامروز از خواندن و نوشتن و گفتن به زبان معیار هزار ساله

 اند.مانده
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های آوریستر صنعت و فنکه خاستگاه بیشترشان زبان انگلیسی است، در  ب لشکری از واژگان بیگانه (2

یابند. این نشین دگردیسی میاند و کم کم به مهمانانی خوشنو به زبان پارسی هجوم آورده

فرنگی »مهابا در کنار افزایش چشمگیر جمعیت ایرانیان مهاجر باعث شده زشتی های بیوامگیری

آوردن کلماتی دست و پا  در گفتار و نوشتار به چشم نیاید. نمود این بیماری آن است که« پراندن

ی دانایی و بیسوادان نشانههایی پارسی برای عوام و نیمهی جملهشکسته از زبانهای دیگر در میانه

 شود.دیدگی، و برای متخصصان و فرهیختگان نماد روزآمد بودن و اعتبار علمی قلمداد میجهان

زدگی سیاسی دولت فخیمه و عرب خواهیِ غیرعلمی روشنفکران گرفته تاگرایشهای افراطی از سره (3

هایی کژ گرایان، زبان پارسی معیار را با اعمال سلیقهی قومستیزانه و نابخردانهو جوشهای عقل جنب

اش رقم زده است. این تالشها و کوژ رویارو ساخته و تالطمی را در جریان طبیعی تکامل و بالندگی

اند، اما رازمدتی ندارند، چنان که تا به حال هم نداشتهبه خاطر ناآگاهی از طبیعت زبان احتماال اثر د

 آورند.به هر روی اغتشاشی و آشوبی هرچند سطحی در بافت زبان پدید می

 ی بهسازی زبان پارسی:چند نکته درباره

دارترین اثرگذارترین زبانها در زبان پارسی یکی از نیرومندترین نظامهای نمادین و یکی از ریشه (1

ی اش در تاریخ، اندوختهی جغرافیاییست. زبان پارسی از نظر قدمت و پیشینه، گسترهسطحی جهانی ا

اند، ها و خردمندان طراز اولی که بدان اندیشیده و گفته و نوشتهادبی و فنی و علمی، و شمار نابغه

د یکی از مهمترین زبانهای دنیاست، اگر که نگوییم مهمترین زبان دنیاست. زبان پارسی هزار و ص

تواند رقابت کند. سال است کمابیش به همین شکل کاربرد دارد و از این نظر تنها زبان چینی با آن می

تا سه قرن پیش هم زبان رسمی و دیوانی و ادبی و فرهنگی دولت گورکانی، دولت صفوی و دولت 

قا و بخشهایی ی هند، ایران زمین، آناتولی و شمال آفریعثمانی پارسی بوده است، یعنی در شبه قاره
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شده است. زبان پارسی نه تنها از نظر پیشینه و پهنه، از اروپای شرقی زبان فرهیختگان محسوب می

که از نظر نویسایی هم جایگاهی ممتاز دارد. شمار شاعران و ادیبان و دانشمندان و فیلسوفان و 

جهانی تاثیری  اند بسیار چشمگیرند و آثارشان در سطحیمردانی که بدان آثاری نوشتهدین

ساز و تعیین کننده به جا گذاشته است. زبان پارسی هم از نظر پیشینه و اندوخته و هم از سرنوشت

سازی یکی از نیرومندترین زبانهای دنیاست. از این رو برداشتهایی که ی ساختار و توانش واژهزاویه

اش را خوار ی فرهنگیخزانه کنند یاپارسی را برای بیان معانی نو نابسنده یا الغر قلمداد می

گیرند که آشنایی چندانی با زبان و فرهنگ ایرانی )و احتماال با شمارند، از کسانی سرچشمه میمی

 کنند. ای نواستعماری پیروی مینامهزبان و فرهنگهای دیگر هم!( ندارند، و یا از دستور

تا فراتر از زبانهای قومی خویش، در  ی مردم ایران زمین به زبانی معیار و فراگیر نیاز دارندهمه (2

ی تمدن ایرانی با هم ارتباط برقرار کنند. طی هزار و صد سال گذشته این زبان معیار ی حوزهشبکه

 ی ادبی و علمیپارسی دری بوده که امروز یکی از کهنترین زبانهای پرکاربرد گیتی است و اندوخته

همچنان آن را در مقام یکی از زبانهای مهم  -رانیاننشینی سیاسی ایبا وجود حاشیه-انگیزش شگفت

دنیا قرار داده است. بنا به کهنسالی و حجم آثار نوشتاری و تنوع و ژرفا و تاثیر ادبیات صورتبندی 

شده در این زبان، بدیهی و آشکار است که زبان معیار برای کل مردم ایران زمین پارسی است و باید 

آن را درست به کار برد، به ویژه در میان اقوام  ید زبان پارسی را شناخت،هم چنین باشد. از این رو با

اش ی ایران زمین آن را آموزاند و تبلیغ کرد، و میراث ارجمند و معناهای نهفته در متونزدودههویت

و ی سیاسی ایران امروز قرار داشته باشند، را با سایر ایرانیان سهیم شد، خواه درون یا بیرون از خطه

خواه به ایرانی بودن خویش آگاه باشند یا نباشند. ارمنیان و گرجیان و کردان و تازیان و ترکان در 

مان، یا کشمیریان و الهوریان و دهلویان و پشتونان و بلوچان و ازبکان و ترکمانان در مرزهای غربی



598 
 

داشتند، م در دل میکردند و مهری بیشتر به همان در زدن و کشتن یکدیگر تردید میمرزهای خاوری

نوشته و های باسوادشان با زبانی مشترک میآوردند که تا سه چهار نسل پیش پدربزرگاگر به یاد می

 اند.اندیشیدهخوانده و میمی

زبان گفتاری و نوشتاری پارسی مثل بیشتر زبانهای دیگر با هم تفاوتی چشمگیر دارند. الزم است  (3

های قومی استفاده از زبان پارسی )که معموال شفاهی است( پاس های محلی و شیوهگویشها و لهجه

داشته شود و پیوندها و داد و ستدهایش با زبان معیار آشکار گشته و نگهبانی شود. به همین ترتیب 

تبار باشند و چه نباشند( بخشی از سیستم تمدنی ایران زمین محسوب زبانهای قومی ایرانی )چه آریایی

ی زدهشان باید به رسمیت شناخته شود، هرچند ادعای سیاستو ارج و اهمیت شوند که جایگاهمی

شان با بستر زبان پارسی نامعقول و نادرست شان با زبان ملی یا انکار وابستگی و درهم تنیدگیرقابت

 است.

ی تکاملی است که زبان پارسی مانند تمام زبانهای کهنسال و مهم دیگر، یک سیستم نمادین پیچیده (4

های زبانی گوناگون را تجربه کرده ر تاریخ درازِ حیاتش داد و ستدهای پیاپی و دیرپایی با خوشهد

است. در جریان این تاریخ دیرپاست که این زبانِ آریاییِ برخاسته از زبانهای هند و ایرانی باستانی، 

ته، و انبوهی از آلتایی، اسالو، یونانی و فرنگی را برگرف-واژگانی از زبانهای سامی، مغولیوام

شناسی از برخورد واژگان ایرانی را نیز به آنها منتقل کرده است. در حدی که هر نوآموز درس ریشهوام

زده مان شگفتهای پارسی در زبانهای سرزمینهای همسایهواژهی گسترده و چشمگیر وامبا شبکه

ترکی و تازی( یا زبانهای بیگانه  هایی از زبانهای قومی ایران زمین )مثلواژهخواهد شد. وجود وام

)مثل فرانسوی و روسی و انگلیسی و یونانی و چینی( به خودی خود بار ارزشی خاصی ندارد. اگر 

این واژگان در بستر زبان پارسی خوش نشسته و در بافت آن جذب شده و بیش از چند قرن پیشینه 
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ارکرد یافته باشند، شایست و بایست که های زبانی پارسی کداشته باشند و در آثار ادبی و فرآورده

ی واژگان را شان شمرد. همچنان که کلمات التین در زبان انگلیسی که بیش از نیمی از خزانهپارسی

واژه در زبان پارسی نه ایراد است شوند، نه التین. یعنی وجود وامدهد انگلیسی قلمداد میتشکیل می

اده و نانویسای قبایل دور افتاده و منزوی هستند که خالص ی سرافکندگی. تنها زبانهای سو نه مایه

 اند.نصیب ماندهاند و از گلچینی از واژگان زبانهای همسایه بیو پاکیزه

ی تیم، دربارهشان گفی چند قرنیدار با پیشینهواژگان شناسنامهی وامبدیهی است که آنچه درباره (5

یا مفهومی مثل « کلمه»ای مثل آید. یعنی کلمهراست در نمی دلیلِ واژگان بیگانهمهابا و بیوامگیری بی

ی نمادهای اند و در شبکهکه هزار سال است در آثار شاعران و فیلسوفان ایرانی به کار رفته« مفهوم»

و « اِوولوشِن»و « الیک»و « کامِنت»شوند، اما اند، ایرانی و پارسی محسوب میزبان ما تثبیت شده

یتی ندارند. اینها واژگانی هستند که به تازگی بدون ضرورتی زبانشناسانه وامگیری چنین وضع« اوکِی»

اند. شده« باشه/ خوب»و « فرگشت/ تکامل»و « یادداشت/ اظهار نظر»اند، چرا که جایگزین شده

ی اروپا، نمایش مدرن بودن، ای که هدفی جز انتقال معنایی نو )هدفی مثل اثبات لمس کعبهوامگیری

بندِ دانشگاهی و...( داشته باشد، به کلی نازیبا و زشت و نادرست است، و یی از سواد نیمرونما

سازی مفهوم در درون بستر زبان انجام نشده ای که پیش از رخ دادنش تالشی برای بومیوامگیری

 باشد، خام و ناپخته و شتابزده است.

شه و بازسازی بافت معنایی آن کاری دشوار، ریی بیهای خودنمایانهواژهپاکسازی زبان پارسی از وام (6

گیر است. این کاری است که باید انجام پذیرد و زبان پارسی را به تندرستی و تخصصی و زمان

توان به ای ناپخته نمیاش بازگرداند. اما با شتابزدگی یا از سر ذوقِ صرف و سلیقهیکپارچگی پیشین

ترکی -در زبان پارسی )هرچند تباری سامی یا مغولیآن دست گشود. دشمنی با واژگان جا افتاده 
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داشته باشند( به قدر نادیده انگاشتن سیل واژگان اروپایی چسبیده به زبان جوانان خودنما، نابخردانه 

 است.

شود، آن است که برای به رسمیت شمردن یک واژه در یک زبان چالشی که با این دیباچه نمایان می

ای از زبانی دیگر وامگیری شده باشد معنادار نیست. نی صرف این که واژهمعیارهایی الزم داریم. یع

است که به ویژه به خاطر کارکردش در بوف کور نزد معاصران بلندآوازه شده « اثیر»ی اش کلمهنمونه

در سریانی وام گرفته « اَثیرا»ایم که آن خودش آن را از است. این کلمه را در پارسی از عربی وام گرفته

ام که آن نشان داده« شناسی ایزدان ایرانیاسطوره»یونانی وامگیری شده و در کتاب « اِتِر»ه خودِ آن از ک

هم خود وامی از اَئِثرَه/ آتُر در زبانهای اوستایی/ پهلوی بوده است. حاال قرار است است اثیر را کجایی 

ی بخش ندازه پیچیده و پیچاپیچ را دربارهای به همین ابدانیم؟ تازی، سریانی، یونانی یا ایرانی؟ تاریخچه

 توان نشان داد.بزرگی از واژگان پارسیِ جا افتاده و رایج می

پس آشکار است که برای مرزبندی واژگانی که در درون یا بیرون حریم زبان پارسی قرار دارند، به 

ای که در دارم: هر واژهپذیر نیاز داریم و در این زمینه پیشنهادی معیارهایی روشن و شفاف و رسیدگی

( 1ی تمدن ایرانی شناسنامه، تبارنامه، یا حق آب و گل داشته باشد، پارسی است. دقیقتر بگویم، اگر زمینه

( یا به شکلی طبیعی 2ای در شاهکارهای ادبی و علمی زبان پارسی به کار گرفته شده بود )شناسنامه(، واژه

( یا بیش از پنج قرن 3و دورانی کاربرد داشت )تبارنامه(،   و غیرساختگی از زبانهای ایرانی مشتق شده

ی در زبان پارسی رواج داشت )حق آب و گل(، آن واژه پارسی است. در این معنا، اثیر به خاطر تبارنامه

ی به خاطر کارکرد دیرینه« قرن»دارد، و « بزرگان اهل تمیز»ای که نزد به دلیل شناسنامه« تمیز»اش، ایرانی

 شوند.اش پارسی محسوب میرنیچند ق

 و اما چند اندرز:
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نخست آن که نگران نباشید! در سراسر تاریخ تمدن ایرانی که با درازای تاریخ تمدن بر زمین برابر 

است، در هیچ دورانی این شمار از پارسی زبانان )بیش از صد میلیون نفر( وجود نداشته است. در هیچ زمانی 

اند. در هیچ زمانی شمار زنان و مردان و باسواد نبوده ( نویسا٪80زبانان )بیش از پارسیاین سهم عظیم از 

زبانان آن را در نویسا مانند امروز برابر نبوده است. زبان پارسی امروز زبانی نیرومند و پرکاربرد است و پارسی

فردی و کوششهایی خودجوش، به غیاب هر نوع سازمان یافتگی دولتی و پشتیبانی نهادی، بنا به خالقیتهایی 

های اجتماعی بنگرید تا گیرند. به رواج زبان پارسی در اینترنت و شبکهای درست و بالنده به کار میشیوه

اش اندیشید و برای ی سرنوشتدریابید که نگران این زبان نباید بود، هرچند باید در راهش جنگید و درباره

چون سربازی شکست خورده و ناامید، که همچون پهلوانی نیرومند و اش کوشید. اما نه همتوانمند ساختن

 پیروز.

گویی که کار تراشی و دشوارنویسی و مغلقی زبان پارسی و واژهدوم: به جای ابراز سلیقه درباره 

دوستان نادان زبان پارسی است، میدان بدهید تا خودش از خودش دفاع کند، چنان که هزار و صد سال است 

پارسی را بجویید و بیابید های بسیار سرافرازانه چنین کرده است. شاهکارهای ادب در برابر تازشها و دشمنی

ی درست گفتار و نوشتار را بدون شان شیوهو از بر کنید و بازگو کنید. این شاهکارها به حکم شاهکار بودن

ای از گفتار و کنند. نیازی نیست با کسی تندی کنید یا شیوهکشمکش و تنش در شنوندگان بازآفرینی می

مان تجربه کردند و ثبت های این زبان را چنان که نیاکانشیوایی ها ونوشتار را خوار بشمارید. تنها زیبایی

دهد. خواندن زبان باشکوه شاهنامه و حافظ نمودند، به دیگران نشان دهید. باقی کار را خرد جمعی انجام می

و موالنا و نظامی و مرور شیوایی کالم سعدی و ناصرخسرو و بیهقی و ژرفای اندیشه در بیدل و خیام را 

تان در این رهگذار پاکیزه و زیبا ق کنید و پیش و بیش از همه خودتان در این راه همت بگمارید. زبانتشوی
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یابند و از شان زبان زیبا و شیوا را در میخواهد شد و شنوندگان به حکم سرشت زبان و ذوق تاریخی

یش دهید. پارسی از نظر آوا و های زبان پارسی را دریابید و نماکنند. یعنی که زیباییهنجارهایش پیروی می

ترین زبانهای دنیاست. پارسی با بردن دلِ ترکان و هندوان و تازیان در ساخت یکی از زیباترین و آهنگین

 اش را به دیگران هم نشان دهید. های گوناگون برای خود جا باز کرد. دل بدو بسپارید و رقص دلبرانهاقلیم

تن است. حرف زدن عوامانه با سخنور بودنِ فرهیختگان یکی نیست داشتن همانا زبان دانس سوم: زبان 

و این تمایز میان سخنِ شیوا و زیبا و معنادار با حرفِ پوچ و پرت و ابتر در زبانهایی کهن مانند پارسی بیشتر 

ده بریده تان را درست و زیبا به کار ببرید. جویده جویده سخن نگویید و بریملی نمایان است. بیاموزید تا زبان

« باسواد»ننویسید. در گفتار و نوشتار خطاهای دستوری و غلطهای امالئی مرتکب نشوید. به معنای دقیق کلمه 

شوید، یعنی متن زیاد بخوانید و متن زیاد بنویسید تا زبانی تراشیده و نیرومند و اثرگذار پیدا کنید. همچنان که 

دهند، بیاموزید تا از بیرون ه زیبایی و موسیقایش گواهی میاش بهای ناآشنا به زبان پارسی با شنیدنخارجی

ی شگفت شعر و زبانزدهای پارسی گفتار و گیری از گنجینهشناسانه به آن داشته باشید و با بهرهنگاهی زیبایی

 نوشتار خود را زیبا سازید.

ه سعدی و حافظ و چهارم آن که در  حد امکان سره بگویید و سره بنویسید، با این معیار که هر آنچ

اند، سره است و هرچه در زبان بیگانه و غیرایرانی شان گفتهموالنا و فردوسی و خیام و بیدل و صائب و همتایان

و ناجور و زشت و نامفهوم و کج و کوله و خودنمایانه بنماید ناسره. خواه این واژگان ناسره و نازیبا با قصد 

ان فرنگی و تازی وامگیری شده باشند، یا با نیتِ دفاع از پارسی به خودنمایی و تزیین خویش به تازگی از زب

های سطحی تراشی و خالقیتهایی اصیل یا جعلی تراشیده شده باشند. به ویژه از واژهدست نامتخصصی از بن

هلوی دار دارد که اگر با کلمات کهنترِ پسرانجام خودداری کنید. زبان پارسی انبوهی از واژگان شناسنامهو بی

ی واژگان در و پارتی و اوستایی و سغدی و خوارزمی ترکیب شود، یکی از بزرگترین و دیرپاترین خزانه
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سرایانی که زرتشتی سازد. دانشمندان و دینمردان و بازرگانان و شاعران و داستانزبانهای روی زمین را بر می

اند به اوستایی و پارسی باستان و پارتی ودهو بودایی و مسیحی و مسلمان و یهودی و مزدکی و مانوی و کافر ب

اند و ردپاهایی نوشتاری از اند و اندیشیدهو پهلوی و سغدی و خوارزمی و دری و زبانهای قومی ایرانیان گفته

ی جویید، به این اندوختهای نو برایش میاند. اگر به راستی مفهومی نو را برابر دارید و واژهخود به جا گذاشته

ی ارجمند گزینش کنید. جز در مواردی بسیار کمیاب، نیازی به خلق واژه بنگرید و از آن مجموعهچشمگیر 

 ندارید. 

ی بندهشن را که اهورامزدا با ساختن آنچه هست و اهریمن با به فرجام، از یاد نبرید این جمله

 آفرینند.آفرینند، میتراشیدن آنچه نیست، آنچه را که می

 

  



604 
 

14/6/1394شنبه   

ای که به شادمانیِ دیدارهای دوستانه و جشن تولدهای پیاپی گذشته بود، خواستم بعد از هفتههیچ نمی

های دیگر، تصویر پیکر بیجان ایالن خردسال در ساحل دریا آرامش را متنی تلخ و تند بنویسم، اما مثل خیلی

جازی )که حدود نیمی ابراز احساسات های مردم در فضای ماز چشم و خنده را از لبانم ربود. پس از آن واکنش

شناسانه( وادارم کرد که چند نکته را شتابان گوشزد جامعههای نادرست شبهرمانتیک بود و حدود نیمی تحلیل

 کنم:

شود، و از سوی ی ما انسانها مربوط میسرنوشت ایالن کوچک از سویی به حکم انسان بودن، به همه (1

ی ما مردم به همه -ها خاور میانهایران زمین یا به قول فرنگیقلمرو  -دیگر به خاطر زیستگاهش 

اسم مادرش ریحان و اسم پدرش عبداهلل بود، و  ایران زمین پیوند خورده است. ایالن کُرد بود،

نظر از این که کرد ی هر کدام از ما باشد. تمام اقوام ایران زمین صرفتوانست به سادگی همسایهمی

اند ای تاریخی و بستری جغرافیایی در هم تنیده شدهو گیل و بلوچ، در شبکه باشند یا عرب و ترک

ی بختکی که بر این و سرنوشتی مشترک دارند. تصویر ایالن خردسال نمادی بود و تلنگری درباره

 افکنده است. سرنوشت سایه

دلیل و و بی ناروا« مرگ»انگیز یک کودک سه ساله نیست، مسئله خودِ بحث اصوال بر سر مرگ غم  (2

های شیک و مجلسی ی خبرگزاریهاست ایران زمین )همان خاور میانهایست که دههتحمیل شده

ی ای که ترکیبی از سودجویی زیرکانهاروپاییان( را در کام خود فرو بلعیده است. مرگ و رنج و بدبختی

رده است و نشانی هم آمیز سیاستمداران بومی ایجادش کسیاستمداران باختری و ناشایستگی بالهت

 شود.اش دیده نمیاز فرو نشستن
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سرزمین پهناورِ ما که هویت مردمانش با هزاران سال تاریخ مشترک درهم پیوسته، بیش از قرنی است  (3

که به بیش از ده کشور تجزیه شده است. دو نیرو در این میدان دست اندرکارند: یکی بنیادگرایی 

ترکی پیوند خورده و عربستان و ترکیه آمیز پانگرایی خشونتومی سلفی است که با قدینی ابلهانه

اش هستند. اینها کشورهایی هستند که از حمایت غرب برخوردارند، به تازگی مستعمره سلسله جنبانان

شوند. جنبشهای نظامی اند، و هنوز پایگاه نظامی غرب محسوب میی غرب بودهیا اشغال شده

ی عرب و سلطان ترک ای از این اتحاد نامقدس خلیفهنشاندها دستگرا، متعصب، و آشکارخشونت

پدید آمده که صد سال انقالب و جنگ و خونریزی و فالکت را )و صد البته تزارهای سرخِ شمالی( 

شده است. در ایران زمینی رقم زده، که در همین مدت ثروتمندترین اقلیم دنیا نیز محسوب می

ها آشکارا قدرت و ثبات ایران زمین و هویت تاریخی و این ناآرامی -و گویا هدفِ –دستاورد 

کنی زبان فرهنگی آن بوده است. از کشتار ایرانیان سرزمینهای شمالی به دست بلشویکها و ریشه

باستانی. گناه مشترک شیمیایی شدگان سردشت و ی فیزیکی علنی به آثار پارسی بگیرید، تا حمله

ی ی حوزهقربانیان حلبچه و تاجیکهای مرو و ایالن خردسال این است که وارثان دست و پا بسته

تواند برای نظمی تحمیل شده تمدن ایرانی هستند، که نفت و جمعیت و تاریخ و هویتی دارد که می

 به جهان، خطرناک باشد.

ی گروههای ریز و وب و خون و جنونی که طالبان و القاعده و داعش و بقیهی دریای آشدر میانه (4

ی ثبات است. هم به خاطر بافت اند، ایران همچنان جزیرهقومی پدید آورده-درشت مذهبی

اش و هم این که هرگز مانند سرزمینهای اطراف مستعمره نشد. هرقدر هم که با جمهوری جمعیتی

باشیم، باید این نکته را به انصاف دریابیم که سیاستهای کالن این دولت اسالمی سر ناسازگاری داشته 

ی ویرانگری است که مریدان در سوریه و یمن درست و به جاست، اینها خط مقدم جنگ با اتحادیه
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های آتاتورک تشکیل دهندگانش هستند. اگر این سیاستها چنین رقم نخورده ایقبیلهوهاب و همابن

ای اعش در کنار گوشمان و در درون مرزهایمان بود. ناگفته پیداست که این حرفها ذرهبود، احتماال د

 کند!ها توجیه نمیهای خرد و کالنِ این دولت را در سایر زمینهاز ناشایستگی

دهد، یا چرا فالن کودک در فالن دریا مشکل این نیست که چرا فالن جا به پناهجویان راه نمی (5

ناهجویان همچنان ادامه خواهد داشت و کودکان همچنان خواهند مرد، اگر به مظلومانه مُرد. سیل پ

هستیم. ما مردم ایران زمین که « ما»ی اصلی خیره و رویارو ننگریم، که مشکل اصلی این مسئله

خواهیم در آرامش و رفاه زندگی کنیم و بر منابع طبیعی و انسانی خویش حاکم باشیم و نقش می

ی مقام کشوری نیرومند بازیابیم و ایفا کنیم. مشکل ما مردمی هستیم که زیر سایهجهانی خویش را در 

پرچمهای رنگارنگِ نوظهوری که بیشترشان عمری کمتر از من و شما دارند، با بالهت 

خویش روبرو هستیم. مسئله،  وطنخون و هممان و خشونت فروپایگان و فرومایگانِ همسیاستمداران

، و اصل وجود ماست. هر آنچه به ما مربوط شود، در تهدید ویرانی و تاراج و هویت ما، تاریخ ما

ای کوچک از آتشی مرگ است. خواه بوداهای بامیان باشد، خواه ایالنِ خردسال. مرگ ایالن جرقه

 اند.است که برای نابودی ایران برافروخته

یم داد، یا بار دیگر هویت و جایگاه نوعثمانی تن در خواه-ی وهابیما در نهایت یا به نظم سیاسی تازه (6

تاریخی خویش را بازخواهیم یافت. یا موجی از تعصب و حماقت که صد سال پیشینه دارد، ما را نیز 

ی دومی ستمدیده و رنجور و فلک ی جمعیت مردم ترکیه و عربستان به شهروندان درجهمانند بدنه

است، یا این که بیدار خواهیم شد و این وار فرو خواهد کهایی مترسکنشاندهزده در دست دست

اندیشی و تباهی را نابود خواهیم کرد. در شرایط بحرانی، بزرگترین بختها همنشینِ کانونهای تاریک

 ایم.زدهای بحرانی زمانهشوند، و ما زادهها میترین نحسیمهیب
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های نادرِ درستی آن تصمیمبا این همه ناامید نباید بود. چرخش روزگار در ترکیبی از بختِ خوش و  (7

در عمل طی ده سال گذشته افغانستان و عراق و یمن و تا حدودی  اند،مان گرفتهکه سیاستمداران

ی شوم بیرون کشیده است. معادالت قدرت هم در سطح دولتهای نوپا سوریه را کام از این اتحادیه

الملل و کشمکش میان قدرتهای ح بینی نوساخته پیچیده است، و هم در سطی خاور میانهتجربهو بی

بزرگ. از این روست که اگر روزی روزگاری سیاستمدارانی ماهر و خردمند در این سرزمین نمایان 

شان از رنج و تباهی و جنون و حماقت بیزارند را با خود شوند، خواهند توانست مردمی که بدنه

 همراه سازند و طرحی نو دراندازند.

شان کردند. به فالکت امروزیناید بود. مردم عراق تا سی سال پیش هیچ فکر نمیبا این همه ایمن نب (8

های ازبکستان، های عربستان، تاجیکبیفتند. به همین ترتیب هشتاد نود سال پیش کردهای ترکیه، شیعه

 کردند چنین زیر تیغ نیروهای سرکوبگرو ساکنان تفلیس و باکو و مرو و سمرقند و بخارا هیچ فکر نمی

نابود و ناپدید شوند. ایالن کوچک سه سال داشت، یعنی مادرش ریحانه زمانی او را بار گرفته بود 

عربی و -کردند و گروههای جهادی ترکیشان را میکه هنوز مردم سوریه در رفاه و آرامش زندگی

وبی شوم بردند که آشتخمیرشان که داعش باشد زاده نشده بودند. مردم این سرزمینها هیچ گمان نمی

شان تازد. آنها مانند من و شما، و بسیار شبیه به من شما، زندگیبا چنین سرعتی به سویشان پیش می

 کردند.را می

ایم که قرنی است نبردی در آن در جریان است. ما مردم ایران زمین، همگی در آوردگاهی زاده شده (9

انست بار دیگر زیر چتر یک تمدن یگانه ی ما در آن درگیر هستیم. ما یا خواهیم توخواه ناخواه همه

چندگانگی و تنوع و همنشینی اقوام و ادیان و آرا را روادارانه به رسمیت بشناسیم، یا آلت دستِ 

تان اند. شاید امروز در آرامش خانههایی خواهیم شد که ویرانی تمدن ایرانی را نشانه رفتهنشانده دست
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ربط به خویشتن بدانید. اما هشدار که ا خبری دوردست و بیاین سطرها را بخوانید و مرگ ایالن ر

ایم، هم آماج اصلی این ی این هنگامه نشستهچنین نیست. ما هفتاد هشتاد میلیون ایرانی که در میانه

تاریخ که دیرزمانی است با رنج و مرگ و تباهی تبار و همبازی هستیم و هم واپسین امید مردمی هم

 اند. نو جنون دست به گریبا

ی دیوی مهیب به نام جهل و نادانی و تعصب و خشونت دیر زمانی است که بر زمینه و زمانه (10

 ما خیمه زده است. به جنگ اهریمن بشتابید، پیش از آن که اهریمن به جنگتان بشتابد...
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20/6/1394جمعه   

 «انسان ستاره»اندر وصف احوال شیخنا 

 

گاهی انتشار اخبار علمی جذاب، گذشته از لذت و شادمانیِ فهم حقیقتی نو، گوشزدی هم هستند که 

ای از انتشار دهند. هنوز هفتهشان میگیرِ گسترش دانایی انسانی و انقالب علمی روزگارمان را نضرباهنگ نفس

ی تکامل انسان منتشر شده که بسیار جالب توجه نگذشته، خبری چشمگیر در زمینه« فرگشت انسان»کتاب 

 است.

ها به کشف طی روزهای گذشته دو مقاله نظر عالقمندان به تکامل انسان را به خود جلب کرده است. مقاله

شوند که در ژرفای غاری در آفریقای جنوبی کشف ( مربوط می.Homo spای از جنس انسان )تازهی گونه

اند. نالِدی در زبان بومیِ سِسوتو که در آن ( شناسایی شده Homo naledi« )انسان ستاره»اند و با نام شده

 Rising« )ی طالعستاره»است، چرا که محل کشف این استخوانها غار « ستاره»منطقه رواج دارد، به معنای 

Star Cave .گیرد که به پانزده جسد می قطعه استخوان را در بر 1۵00ی دانشمندان بیش از یافته( بوده است

اند و چه بسا تعلق داشته( Homoتردید به جنس انسان )ریخت تعلق دارد. دارندگان این استخوانها بیانسان

انگیزی به هایشان به شکل شگفتز ویژگیخردمند امروزی هم قرار بگیرند. برخی اکه در خط نیاکان انسان 

نماید. این انسان باریک و بلند انسان کنونی شبیه است و برخی دیگر با همان درجه از اعجاب، ابتدایی می

، دست و پایش تقریبا همسان با کیلوگرم وزن داشته است 4۵متر قد و نزدیک به سانتی 1۵0قامت بوده و 

اش بسیار ابتدایی است و ردپای زندگی آکروباتیک بر ای و جمجمهانسان کنونی بوده، اما لگن و کمربند سینه
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یابد یا شود، که هنوز معلوم نیست به زندگی درختی ارتباط میشان دیده میخمیدگی انگشتان و مفصل شانه

 کند. یوند برقرار مینوردی پبا نوعی ناشناخته از صخره

که کمابیش با شامپانزه برابر است. دوشکلی جنسی در  لیتر بودهمیلی ۵00وزن مغز این انسان حدود 

اند، در واقع شباهت ژنتیکی کل ها شباهت فراوانی با هم داشتهاین گونه بسیار اندک بوده و نرها و ماده

ی به نسلهایی از یک گروه خویشاوندی یگانه تعلق های یافت شده چندان زیاد است که احتماال همگنمونه

شان اند و برخی قدمتزیستهاند. این موجودات بیش از دو میلیون سال پیش در نزدیکی همان غار میداشته

های جنس انسان محسوب اند. بنابراین یکی از کهنترین نمونهرا تا نزدیک به سه میلیون سال هم تخمین زده

 شوند. می

ای آن است که هر پانزده اسکلت در گوشه« انسان ستاره»ی برانگیز دربارهسیار اندیشهی بنکته

اند. مهمتر آن که همگی از دهانه یافت شده متری 90ی دورافتاده از غار، در بخشی کامال تاریک و به فاصله

شده است. غار مربوط می ی باریک عبورناپذیر به فضای فراختراند که تنها با یک دریچهای پیدا شدهدر حفره

اند. اگر به راستی نماید که این جسدها به دست خویشاوندانشان در آن نقطه نهاده شدهبه بیان دیگر، چنین می

شود. حتا برخی از پژوهشگران این چنین بوده باشد، این نخستین نشانه از مناسک تدفین جسد محسوب می

ا که حرکت در ژرفای تاریک غار و نهادن استخوانها در آن حفره دانند، چری آتش هم میگونه را برافروزنده

 نماید. در تاریکی محض نامحتمل می

آوری تولید آتش و هم تدفین جسد برای نخستین بار در جنس انسان تکامل دانیم که هم فناین را می

و حدود دویست هزار سال  اند. اما تاریخ آنها را تا به حال به حدود دو میلیون سال پیش )برای آتش(یافته

ها اگر با پژوهشهای بعدی تایید شوند، انقالبی را در درک تکامل زدند. این یافتهپیش )برای تدفین( تخمین می
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ها از مغزی چنین کوچک و ابتدایی صادر مغز و ذهن آدمی پدید خواهند آورد. به خصوص که این توانمندی

 شده است. می

منتشر شد، شادمانه خبرتان کردم که این کتاب روزآمد « شت انسانفرگ»ی پیش کتاب وقتی هفته

گیرد. امروز شادمانه این خبر ی مربوط به تکامل انسان را در بر میهای مهم و تعیین کنندهی دادهاست و همه

هایی جذاب و مهم در دست خواهیم داشت که باید دهم که احتماال دیگر چنین نیست و به زودی دادهرا می

 ه آن کتاب افزوده شود. ب
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22/6/1394یکشنبه   

 ی زروانگزارش نشست اندیشه

 

ی فرهنگی خورشید راگا( با ی زروان )وابسته به موسسهی اندیشهای که گذشت نشست حلقهجمعه

در کانون معماران معاصر برگزار شد و با استقبال خیره کننده و « رویکردی فلسفی به مفهوم ملیت»موضوع 

ی که در میزگرد ی کشمکشی نظرپرشور دوستان و یاران روبرو شد. نخست استاد مصطفی ملکیان در ادامه

بروز کرده بود، نقدها و ایرادهایشان را بر مفهوم ملیت وارد آوردند و تا حدودی با « حافظ و هویت ملی»

گرایانه ای از هویت ملی تاختند و ناسیونالیسم را از سه منظر فلسفی، اخالقی و مصلحتافراط به هر جلوه

ادها و ابهامها پاسخ دادم و گفتم که مفهوم ملیت در نکوهیدنی و نادرست دانستند. پس از ایشان من به ایر

سطح فلسفی به دقت قابل تعریف است، با یک نظام اخالق نیرومند و درست ناسازگار نیست و برعکس 

شود، و با توجه به آشوبی که ایران زمین و خاور میانه را فرا گرفته، مصلحت ایجاب پشتیبان آن محسوب می

و بر اساس منافع ملی مشترک به رفتار جمعی روی آورند. در ادامه دکتر اصغر دادبه کند که مردم این قلمرمی

ی معقول ثانوی به حساب آوردند که ی سنتی ایران به مفهوم ملیت پرداختند و آن را از ردهاز منظر فلسفه

مدهای انکار ملیت پایی در واقعیت دارد و بنابراین با عینیت این مفهوم موافقت کردند و در ضمن نسبت به پیا

 در شرایط تاریخی امروز هشدارهایی به جا دادند. 

های گوناگون منتشر ها و رسانهدر این نشست بحثهای فراوانی رد و بدل شد که خبرش را روزنامه

 اش چنین است:کردند. در میان آنچه من در این نشست گفتم پنج مورد به نظرم از همه مهمتر بود که چکیده
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ی ملیت یا اخالق یا انسانیت یا هر مفهوم دیگری که در قلمرو علوم م بحث دربارهنخست: هنگا

شناسی حاکم بر این دانشها را از علوم تجربی و گنجد، دو رویکرد وجود دارد. یکی آن که روشانسانی می

درونکاوی و دقیق مجزا بپنداریم و به سبک اندیشمندان قرن نوزدهمی و به پیروی از دیلتای و ویکو تفهم و 

ی این علوم قلمداد کنیم. رویکرد دیگر آن است که علوم تجربی و انسانی را ی برسازندهذهنیت را شالوده

ای از تفسیر و ذهنیت را در هردو به رسمیت بشناسیم و در شناسی مشترک بدانیم و درجهدارای یک روش

تداللهای علوم انسانی پرهیز نکنیم. در مداری نسبت به مفاهیم و اسعین حال از سختگیری علمی و تجربه

شناسی و باستان-شناسی و دیرینهایی از علوم تجربی مانند عصبی شاخهی دوم قرن بیستم با توسعهنیمه

ی دوم بر اولی غلبه کرده و تمایز و تفکیک سنتی ای، به تدریج شیوهرشتهرواج رویکردهای سیستمی و میان

قلمداد شد و این کاستیِ اندیشمندانی « روح تاریخ»راث باور قرن نوزدهمی به میان علوم تجربی و انسانی می

اند. موضع من نیز چنین ها مجهز نبودههای امروزین برای پژوهش و ارزیابی دادهبود که به ابزارها و شیوه

دی مشابهی کنم روش دستیابی به حقیقت در علوم انسانی و تجربی همسان است و باید با پایبناست و فکر می

گیری از مفاهیمی مانند انسانیت، اخالق، پذیری محک بخورد. در این معنا بهرهبه دقت، عینیت و رسیدگی

وطنی، محبت به همنوع، برابری، عدالت و مفاهیمی مشابه در صورتی که به دقت تعریف نشوند و جهان

آلود باقی بماند، از سویی خطاهایی و مهشان مبهم های روشنی نداشته باشند و عینیت بیرونیمعیارها و سنجه

ی ی دانایی هستند، و از سوی دیگر میدانهایی فراخ را برای مداخلهکننده در دایرهشناسانه و گمراهروش

توانند بسیجی ها تنها به یاری ابهام میآورند. چرا که این ایدئولوژیگر فراهم میهایی سیاسی سلطهایدئولوژی

 فهومی فریبکارانه پدید آورند.اجتماعی گرداگرد م

شود را باید با دقت و احتیاط وارسی کرد. چرا که دوم: شعارهایی که به اسم کل جنس بشر داده می

گر قرن بیستمی همگی زیر های قرن هجدهمی و استعمارگران قرن نوزدهمی و ابرقدرتهای سلطهامپریالیست
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ی خود را نوع انسان هژمونی سیاسی و سودجویانه لوای نسخه پیچیدن برای کل بشریت و نجات دادن کل

کرده و گرایی مخالفت میای که با ملیاند. طی دو قرن گذشته نهادها و جریانهای سیاسیکردهصورتبندی می

ای در دست اند. در واقع دادهاند، بیشترین آسیب و زیان را به نوع بشر وارد کردههوادار انترناسیونالیسم بوده

یک برش زمانی(  ی هومو ساپینسِ زنده دری زمین )یعنی اعضای گونهنشان دهد آدمیان روی کرهنیست که 

یک سیستم منسجم و همریخت یگانه را تشکیل بدهند. جمعیتهای انسانی بسته به بزرگی جمعیت و 

زرگ همواره های بو امپراتوری یابند. نهادهای حقوقیها یا ملتها سازمان میشان در قالب قبیلهپیچیدگی

ها همواره در اند سیستمی جهانی پدید آورند، اما این کار تا به امروز انجام نپذیرفته است. امپراتوریخواسته

المللی همواره مانند سازمان ملل متحد یا صلیب سرخ یا بازار شوند و نهادهای بینفتح کل جهان ناکام می

شوند. ی سیستمی خودسازمانده برکشیده نمید و به مرتبهماننای ارتباطی باقی میجهانی تنها در حد شبکه

بنابراین مفاهیمی که برچسب جهانی و انسانی و عام دارند، داللت بیرونی و عینی ندارند و معموال آرمانی 

تواند جذاب، فریبنده، یا خوشنما باشد، اما کارآمد، درست، و سودمند کنند که میذهنی و تخیلی را بازنمایی می

 ، چون که واقعی نیست.نیست

سوم: هر شکلی از اخالق که وضع موجود و حالت طبیعی و عینیِ انسان را نادیده بینگارد و آغازگاه 

خود را وضعیتی خیالی و آرمانی در نظر بگیرد و با این برچسبها آراسته شود، از عینیت علمی و کارآیی 

شوند. یعنی یا همچون ی میبهره است. این نظامهای اخالقی اغلب بر اساس فضیلت یا زهد پیکربندعقالنی بی

دانند، و یا گذاری اخالقی میکانت فضیلتی بیرون از انسان و فارغ از میل و خواست آدمی را مبنای ارزش

شمارند. این نظامهای همچون مسیحیان مبارزه با میل و نفی و انکار خواست را زیربنای اخالقی بودن کردار می

شوند، غایتهایی دلبخواه ز کردار انسانی و سرشت آدمی صورتبندی میبینانه ااخالقی در غیاب توصیفی واقع
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کنند که از سویی اجرا ناشدنی و ناکارآمد است و از سوی دیگر دلیل کنند، و فرمانهایی صادر میرا آماج می

 نماید. شان نامعلوم و مشکوک میعقالنیِ ارجمند بودن

دیگری، و محو و امحای تفاوت میان ما و دیگران  آرمانِ از میان برخاستن حد و مرزهای میان من و

یابد و تکامل گذشته از ناممکن بودن، نامطلوب هم هست. هویت و معنا تنها در مرزها و نقاط تمایز ظهور می

شان در بستر تمایز میان من با دیگری و ما با دیگران شکل گیری نظامهای اخالقی و به جریان افتادنو شکل

تواند کاربستی اخالقی داشته باشد، ور که فرو کاسته شدنِ من به دیگری یا دیگری به من میگیرد. این تصمی

ی انباشته داشته است. تجربه اش کارآیی عملیاتیهای تاریخینه توجیه عقالنی دارد و نه تا به حال در نمونه

ی اند به سادگی دستمایهتومداری میدهد که این شکل از اخالقشده در تاریخ اجتماعی اخالق نشان می

 های ناسزاوار نیز قرار گیرد. گریها و سلطهفریبکاری

چهارم: آدمیان با هم تفاوت دارند و این تمایز و تفاوت باید به رسمیت شمرده شود. هر دستگاه 

شان دنی عدالت، بهروزی، رستگاری یا مفاهیمی از این دست تمایز میان آدمیان و ویژه بوای که به بهانهنظری

شان را مخدوش نماید، از نظر اعتبار عقالنی و علمی مردود و های طبیعیرا نادیده بینگارد، یا شباهتها و رده

کند، مشکوک است. نادیده انگاشتن تمایزهای ی کاربست سیاسی و نقشی که در ماشین سلطه ایفا میاز زاویه

ها و برچسبهای همواره با جعل و ابداع رده پذیرهای تجربی و رسیدگیها و ردهطبیعی و انکار طبقه

آیند، اما عینیت و اعتبار علمی و عقلی ندارند. به ای همراه است که به کار ترفندهای سیاسی میخودساخته

شناختی میان زنان و مردان را نادیده این ترتیب هواداران افراطی فمینیسم معموال تمایز طبیعی و زیست

گرایانی را ابداع کنند، یا قوم« شهروند عاری از جنس»یا « انسان جنسیت زدوده»مانند گیرند تا مفهومی نو می

کنند، در واقع در صدد تایید واحدی غیرواقعی که سیستم طبیعیِ ملیت را برای سازماندهی اجتماعی انکار می

. تمایز و ساختگی هستند که قومیتی است جدا از ملیت و شناور در یک خأل جمعیتی تحقق نایافته
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شناختی میان زن و مرد و شباهت این دو در مقام اعضای مکمل در نهادهای اجتماعی در فمینیسم زیست

ی اقوام عضو شود و تمایز اعضای چپانده شده در یک حصار قومی و شباهت همهافراطی نادیده گرفته می

بهره است و حقیقتی عینی بیاش شود که هم از شود، تا چیزی دیگر جایگزینیک ملت در دومی انکار می

 خورد.اش به چشم میای سیاسی در پشت پردههم ردپای فریبکاری

پنجم: باید این نکته را در نظر داشت که تمایز به معنای امتیاز نیست. بدیهی است که هر نوع 

قی خودبرتربینی، تجاوز به حقوق دیگران، و کوشش برای سلطه بر حریم دیگری امری است به لحاظ اخال

گردد و ربطی به تمایزهایی نکوهیده و به لحاظ قانونی ممنوع. اما این ممنوعیت و نکوهش به امتیازها بر می

کنند. باید به سیاست گیرند، اما پیوندی طبیعی با آن برقرار نمیی توجیه امتیازها قرار میندارد که دستمایه

تباری تاریخی و همسایگی جغرافیایی در مثل هم – تفاوت میدان داد و در کنار آن شباهتهای عینی و ملموس

را به رسمیت شمرد و هویت جمعی زاده شده بر مبنای آن را محترم دانست، بی آن که این هویت  -یک ملیت

ی امتیازطلبی نسبت به ملل دیگر قرار بگیرد. به همین ترتیب، باید سختگیرانه نسبت به بخواهد دستمایه

خیزد حساس بود. اغلب صداهایی که در صدد محو شباهتهای سیاست شباهت بر می امتیازهای پنهانی که از

اند که امتیازهایی بسیار هایی پیوند خوردهپذیر هستند، به ایدئولوژیگیری تفاوتهای مشاهدهعینی یا نادیده

 کنند. ای فریبنده طلب میتر را در لفافهتر و بسیار ناپذیرفتنیکالن
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27/6/1394جمعه   

 ی یک رخداد هولناکهایی دربارهاندیشه

1۵/6/1394ی شهروند، یکشنبه روزنامه  

 

ی رسوایی یک سازمان ناراحت کننده دربارهاین روزها بسیاری از از شهروندان با شنیدن اخباری 

ی اند. بر مبنای این خبرها یک موسسهخصوصی نگهداری از معلوالن ذهنی برآشفته و خشمگین شده

خصوصی که بر اساس کمکهای مالی نیکوکاران شکل گرفته، مرکزی برای نگهداری معلوالن تاسیس نموده 

کرده، و حاال معلوم شده که یشان بوده مبالغی گزاف دریافت های بیش از صد معلولی که پذیراو از خانواده

اند. همچنین بخت سرگرم بودهی این بیماران نگونکارکنان و مدیرانش طی یازده سال گذشته به آزار و شکنجه

کند. رخدادی شبیه به رسد که از درگذشت مشکوک بسیاری از این بیماران حکایت میخبرهایی به گوش می

شک به بازجویی دقیق و ای منضبط با یک نظام دادگستری درست و سالم رخ دهد، بیر جامعهاین اگر د

انجامد و در صورت اثبات تقصیر برای گردانندگان چنین مرکزی، به مجازاتهای بازرسی دقیق شواهد می

قدر شفاف شود، و باید دید که دستگاه دادگستری و قضایی کشورمان در برابر این محک چسنگین منتهی می

 و دادگر و تندرست از آب در خواهد آمد.

ی این مرکز و سرگذشت بیمارانی عاجز که انگار برای زمان باور نکردنی یازده ماجرای دردناک و آزارنده

دار کرد و زنگ خطری را اند، گذشته از آن که وجدان عمومی را جریحهزیستهسال در شرایطی هولناک می

شناسانه نیز جای تأمل و اندیشه دارد. از ق اجتماعی به صدا در آورد، با نگاهی جامعهبرای عالقمندان به اخال

 توان به این ترتیب فهرست کرد:های پرسش برانگیز آن را میاین زاویه سویه
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نماید که برخی از نخست، دیر بودنِ زمان افشای رخدادی چنین ناراحت کننده و مهیب. چنین می

پذیری کافی اند اما به هر دلیلی از اعتماد به نفس جسارت یا مسئولیتسالها خبرهایی داشتهها طی این خانواده

اند. بدیهی است که برخورد به موردی شبیه به این به خاطر برای افشاگری در این زمینه برخوردار نبوده

کند، معلول ایجاد می دفاع و مظلوم مانند افرادای که برای سایر شهروندان و به خصوص افرادی بیمخاطره

ای بیشتر است. این که چرا رفتارهای بیمارِ گروهی از پذیرینیازمند دقت و توجهی دوچندان و مسئولیت

 کارکنان چنین سازمانی برای زمانی چنین طوالنی پنهان مانده و برمال نشده جای پرسش، تأمل و نگرانی دارد.

هادهای قانونی به موضوع رسیدگی کنند، در این زمینه ی افشا شدن ماجرا. به جای آن که ندوم، شیوه

ها هشدار بدهند و برای پیشگیری و پیگیری موارد مشابه تدبیری ای منتشر کنند، به سایر خانوادهاعالمیه

رسانی اش اطالعاند که )گویا با کمی دشواری( موضوع را پیگیری و دربارهبیندیشند، در واقع خودِ مردم بوده

هایی از همین نهاد بابت همین مسئله شکایت کرده خبرهایی شنیده شده که یک بار هم پیشتر خانواده اند.کرده

اند دالیل کافی برای محکومیت جانیان فراهم آورند. این که نهادهای قانونی با این اند، اما نتوانسته بودهبوده

اند و این جنایت چند سال رسی نکردههشدار سازمان یاد شده را رصد نکرده و به شکلی سزاوار آن را باز

ی دیگر هم ادامه یافته، بسیار جای پرسش و نگرانی دارد. در نهایت خبررسانی در این زمینه به وسیله

بوک منتشر شد. یعنی نهادهایی که های مجازی مانند فیسخبرنگارانی مستقل انجام پذیرفت و از راه شبکه

دان در مقابل مجرمان بیمار را دارند، در این زمینه به وظایف خود عمل ی نگهبانی از بیماران و شهرونوظیفه

 اند.نکرده

برانگیز است. نهادی که بر اساس شعار سوم، اصوال ماهیت جرمی که رخ داده بسیار اندیشه

ای کرده، کارکنان و نظام مدیریتیدوستی تاسیس شده، و کمکهای مالی خیرین و نیکوکاران را جذب میانسان

اشته که خطرناکترین بیماران روانی و مجرمان را همچون کارگزار به خدمت گرفته و آنها را بر افراد تحت د
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دهد از سالمت پناه را آزار و شکنجه میگناه و بیسرپرستی گماشته است. بدیهی است فردی که یک معلول بی

. این که چرا هنوز این افراد معرفی، روانی برخوردار نیست و باید به سرعت شناسایی، محاکمه و زندانی شود

اند، جای پرسش دارد. از آن مهمتر، این که چطور سازمانی محاکمه )و در صورت اثبات جرم( زندانی نشده

ی ارتکاب چنین جنایتهایی تبدیل شده و افرادی که قرار بوده درمانگر و حامی با چنین شعارهایی به النه

برانگیز و اند، بسیار مسئله، خود به بیمارانی خطرناک و گناهکار تبدیل شدهخطر باشندگناه و بیبیمارانی بی

 هشدار دهنده است.

های آسیب دیده و هوشیاری مردمی که این خبر چهارم آن که با این همه، ترکیبی از پیگیری حقوقی خانواده

ای از نشانگر حضور ته مانده را در فضاهای مجازی مخابره کردند، به رسوایی این نهاد انجامیده است، و این

مانده را در این گزاره به کار مان است. از آن رو عبارت تهبقایای وجدان جمعی و عدالت نهادی در جامعه

بود و با وجدان جمعی تندرست و چاالکی روبرو بودیم که در کنار نظام حقوقی ام که اگر چنین نمیبرده

ای بروز کند و یازده سال تداوم بایست با چنین دامنهچنین جرمی نمیگرفت، ای قرار میدادگسترانه و شایسته

 یابد.

ی ما فعال هستند که بیشترشان به ی فراوانی در جامعهپنجم آن که در عین حال، نهادهای خیریه

اند. یعنی هم میل و انگیزه به کنشگری اجتماعی و یاری شکلی سازمان یافته و شفاف به اجرای وظیفه مشغول

دیدگان اجتماعی( همچنان وجود دارد، و هم ساز و کارهایی برای افراد محروم )معلوالن، تهیدستان، آسیب به

بخش به قوت خود باقی است. اش در قالب کرداری هدفمند و نتیجهساماندهی اعتماد مردمی و تمرکز یافتن

انجامد و ی سالم و درستکار میبدیهی است که تکرار رخدادهایی از این دست به بدنام شدم نهادهای خیریه

برد. در این معنا جنایتی رسانی به همنوع را از میان میی عمومی برای یاریبه تدریج آن اعتماد جمعی و اراده

ای وسیعتر به آسیبی اجتماعی ی آن نیست، که در دایرهکه رخ نموده تنها متوجه قربانیان مستقیم و ستمدیده
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ای که در بسیاری از نهادهای غیرمردمی نهادینه شده، ساد و سودجویی و بیماریزند و با نمایش فدامن می

برد. از این روست که برخورد فعال کند و زیر سؤال میکارکرد نهادهای مردمی و خودجوش را نیز مختل می

با کند. از سوی دیگر، هایی علنی و شفاف ضرورتی دوچندان پیدا میو سخت با چنین جرایمی در دادگاه

توان آمیز شهروندان را میهمین شدت ضرورتِ شفاف بودن و گشوده بودنِ نهادهای خیریه بر نگاه نظارت

از این ماجرا نتیجه گرفت. بهترین راه برای حفظ اعتماد جمعی و پیشگیری از بروز رخدادهایی از این دست، 

لی شفاف و گشوده و آشکاری داشته ی نهادها!( ساز و کارهای ماآن است که نهادهای خیریه )و اصوال همه

باشند، فضاهای فعالیت خویش را بر بازدید کنندگان و ناظران عمومی بگشایند، و به این ترتیب خویشتن را 

 کنند، ایمن سازند.در برابر امراضی که در تاریکی و خفا نشو و نما می

و هوشیار و  های خودآگاهی ذهنانتشار خبرهایی از این دست گوشزدی است برای همه

هایی جزئی و کوچک که شاید ستمی تفاوت از کنار مشاهدهی شهروندان. گذشتنِ بیمهایست برای هیادآوری

بزرگ و دیرپا را نمایان سازد، و نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی برای یاری رساندن و حمایت کردن از 

، تنها راهی است که از قربانی شدن تدریجی قربانیانی که شاید در معرض تهدیدی پنهانی قرار داشته باشند

 کند. گیر شدنِ ستم پیشگیری میهمگان و همه
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29/6/1394یکشنبه   

 اندر حکایت اُسکول!

 

های دنیای مدرن ای کردم به این که یکی از ویژگیاشاره« دیدگاه زروان»ی پیش در کالس یکشنبه

کند و این با ضرباهنگ کند ها تغییر میها و ساختارهای زبانی با سرعتی بیشتر از نسلآن است که تکیه کالم

ای ثالهایی که زدم این بود که کلمهها در دوران پیشامدرن تفاوت دارد. یکی از مو آرام دگردیسی زبان و منش

ی هایی هم دربارهمثل اسکول در زمان نوجوانی ما رواجی نداشت. اما امروز نه تنها رواج دارد، که افسانه

راست است که اسکول »خاستگاهش تولید شده است. بعد از آن کالس یکی از دانشجویان کالس پرسید که 

ای منسوب شده خودش داستانی نه، اما این که چرا به پرنده»فتم و من گ« در اصل اسم نوعی پرنده بوده؟

 «دارد!

شناسی به فرجام آن روز فرصتی نشد که توضیح بیشتری بدهم و برای این که بحث شیرین اسکول

شناسی رایج که به نظرم نادرست است اشاره کنم و بعد برسیم به پیشنهادی که در برسد، نخست به دو ریشه

 م. این مورد دار

ایست که به خاطر رنگ نارنجی منقار و ای هست که بر مبنای آن اسکول، اسم پرندهنخست آن که افسانه

هیچ  -بر خالف توهم رایج-ی بیگناه اش محبوب عکاسان طبیعت است. هیچ یک از اسمهای این پرندهعنبیه

نامند و اسم می common puffinیا  arctic puffinزبان انگلیسی  ربطی به اسکول ندارد. او را در

ی دریایی چست و چاالک و شکارچی است که نه است. یک پرنده Fratercula arcticaاش هم علمی



622 
 

کند که بعدتر بخواهد در ای را در زمین پنهان مینه دانه اش ایرادی دارد واش برای یافتن خانهحافظه

 بازی شود!اش دچار اسکولبازیافتن

ی خالق به مرغ ماهیخواری شکارچی منسوب شده؟ به احتمال زیاد سازندهی اسکول اما چرا کلمه

اسکول در ذهن « تیپ ایدآلِ »ای که از اش با انگارهشناسی عامیانه عکس این پرنده را دیده و قیافهاین ریشه

در اصل  توجه به این که این پرندهاش سر هم کرده است. بیداشته سازگار در آمده و بعد این قصه را درباره

این شکلی نیست! یعنی رنگ نمایان چشم و چشمخان و منقار در این مرغ تنها به جنس نر و آن هم زمان 

ها را مشخص ی نرها بر سر مادهایست که آغاز رقابت و کشمکش گاه تندخویانهجفتگیری تعلق دارد و نشانه

 نیستند! هستند، اصال اسکول شان این شکلی نیست و وقتی هم که این شکلیکند، یعنی شکل عادیمی

ای رود و تبارنامهای به کار میای نزدیک به اسکول در واقع برای پرندهی جالب آن که کلمهنکته

نام  sokolایرانی هم دارد! در واقع در زبانهای اسالوی )روسی، اوکراینی، لهستانی، صربی و بلغاری( 

فرانسوی و  sacreیونانی و  التین و  sacerایست. اسم این پرنده در زبانهای اسالوی با پرنده

ای از صَقْر/ زَقْر/ سَقْر عربی است که خودش در اصل از پارسی وامگیری واژهریشه است و وامپرتغالی هم

شده و همان چَغْر یا چَرغ پارسی دری است که در پهلوی چَرْک و در سکایی چیرَو بوده است. حاال جالب 

یت اسکول، چرا که نام دیگر آن قوش )نوعی از ی شخصایست با ویژگیهای کامال واژگونهاین که چغر پرنده

 ایست که به زیرکی و تیزپروازی شهرت دارد. ( است و پرندهFalcoشاهین، جنس 

ی بزرگ ی خرما و شاخهروایت دیگر آن است که این کلمه از عثکول عربی وامگیری شده که خوشه

اند آن است که دهد. این روایت امروز هواداران بیشتری بین فرهیختگان دارد و تفسیری هم که کردهمعنی می

باقی مانده باشد، که  اش را خورده باشند و فقط خود خوشهی خرمایی است که میوهعثکول به معنای خوشه

اند. این برداشت هم به نظرم کردهفایده است که برای تزیین در جایی آویزانش میچیزی به درد نخور و بی
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نی معنایی ساختگی است که انگار برای سر هم خرما و تزییی بیدرست نیست. نخست آن که تعبیر خوشه

ی خرماست ی بزرگ و خوشهاین کلمه در اصل شاخهشناسی به عثکول منسوب شده . معنای بندیِ این ریشه

ی عثکول در عربی امروز رواجی که ربطی به داللت اسکول در زبان امروزین ندارد. دیگر آن که اصوال کلمه

دانم نوجوانان شهرنشین ایران که این کلمه توان دید و بعید میهای قدیم تازی میندارد و آن را تنها در لغتنامه

 األرب دمخور بوده باشند. اند، با کتاب منتهیهرا باب کرد

م باید پس با این حساب این کلمه با این داللت از کجا به پارسی امروز وارد شده است؟ به نظر

اش نگاه کرد. این کلمه طی ده پانزده سال گذشته نخست در میان ی اجتماعی پدیدار شدننخست به زمینه

ای با این طنین و ی آنها نگریست و دید که چه کلمهی زیستهید به تجربهنوجوانان تهرانی باب شد. یعنی با

ی اسکول آن است ی واژهی تبارنامهشان وجود داشته است. حدس شخصی من دربارهجهانمحتوا در زیست

ر خوانش انگلیسی است. چرا که شکلِ اُشکول که صورت دیگ schoolی شده از کلمهکه این شکلی تحریف 

« بچه خرخون»و « بَبو»آید. چه بسا این کلمه ابتدا معنای بر می schoolی انگلیسی این واژه است هم از دیکته

 بعدتر به معناهایی مشابه گسترش یافته باشد. داده و را می
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2/7/1394پنجشنبه   

 

 گویی همراه شود!نادانی گناه نیست، مگر آن که با گزافه

Ignorance is not a crime, unless it be combined with boasting! 

 

4/7/1394شنبه   

 دوستان و یاران

ی مفهوم ملیت و پیامدهای اخالقی ی اندیشه بحثی داشتیم دربارهچنان که خبر دارید، در نشست پیشین حلقه

گرایی ایرانی با استاد مصطفی ملکیان و دکتر اصغر دادبه. در این نشست استاد ملکیان موضع ضد با ملی

ایرانی بود و دکتر دادبه گرامی هم میانه گرایی گرایی برگزیده بود و جایگاه من همراهی و پشتیبانی از ملیملی

را گرفته بودند و سعی در نزدیک ساختن دو دیدگاه داشتند. بحث به قدر کافی روشنگر بود و استداللهای دو 

نمود و انتظار داشتم بحث چنان که سزاوار است در فضایی سالم و عقالنی طرف هم تند و تیز و شفاف می

ر شدم چند شیطنت در جاهایی انجام گرفته است، که از سالخی متن تا تحریف بازتاب یابد. افسوس که خبردا

ی گذشته چاپ شد ی اعتماد است که یکشنبهاش گزارش مفصل روزنامهگفتارها پیش رفته است. نمونه

ی بحث ( و بدنهhttp://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?News_Id=25813)بنگرید به: 

گنجاند، با این ایراد جزئی که اسم مرا از میان برداشته بودند! یعنی نام استاد ملکیان را امانتدارانه در خود می

بود و نقدهای ایشان بر آرای من، و بعد پاسخ من به ایشان، که بدون اسمم چاپ شده بود، به شکلی که 

ی گفتار خویش بر زبان آورده است! کاری که یان در ادامهکرد سخنان مرا هم استاد ملکخواننده گمان می

گذشته از ایجاد تعارض معنایی و ناسازگاری مفهومی در سخن ایشان، فروپوشاندن پیوند میان حرفهایم و 
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خودم بود. همچنین برایم جالب بود که تارنمای روزنامه نقدهای استاد ملکیان به مرا جداگانه با ذکر نامم 

ام و نقد وی را برانگیخته را پنهان داشته است. تحریفهای لی نقدهای من به ایشان یا آنچه که گفتهمنتشر کرده و

رویکردی فلسفی به »اش آن که عنوان بحث ای این روزنامه کم نبود. نمونهدیگر هم در گزارش غیرحرفه

خاطر این دست رخدادها تحریف شده بود. به « ملیت: توهم یا واقعیت؟» دارِبه صورت جهت« مفهوم ملیت

 ناگزیر شدم چند مورد را خدمتتان گوشزد کنم:

ام. به آنها اعتماد آفرین و عجیب و غریب از جریان بحثمان در گوشه و کنار خواندهروایتهایی شاخ (1

که در حجم اندک از طرف تارنمای صدانت منتشر شده و خورشید و -نکنید و فایل صوتی بحث 

های نقل شده بسنده نکنید و اگر واقعا را گوش دهید. به تک جمله -کردهزروان هم آن را بازپخش 

های ی قوت استداللها و شیوهبرایتان موضوع جالب است، کل بحث را بشنوید تا بتوانید درباره

ی نشست روز جمعه، ها و شواهد داوری کنید. تنها مرجع رسمی و معتبر دربارهگشایش بحث و داده

ی خورشید و انجمن زروان است. اگر کسی به موضوع عالقمند اش یعنی موسسهنهاد برگزار کننده

شود است فایل صوتی نشست را در اختیارش بگذارید و یا متونی که از سوی این دو نهاد منتشر می

 را برایشان بفرستید. 

. با پذیردی بحثهای درستِ دیگر، با هدف روشن کردن حقیقتی انجام میبحث ما، و همچنین همه (2

ای خوب و داشت که بخشی از این حقیقت نزد حریف است. روز جمعه به نظرم نمونهاین پیش

مان نمایان معنادار از یک بحث علمی جریان یافت که حقیقتی را در گیر و دار کشمکش نظری

ساخت. آماج اصلی بحث را در نظر داشته باشید و از بهره جستن از عبارتهایی مثل پیروزی و می

برای توصیف بحثهای فرهنگی خودداری کنید. طبیعی است که هریک از  ت یا برنده و بازندهشکس

ما و همچنین شنوندگان پس از شنیدن استداللها یک زنجیره از دالیل را ترجیح دهد و به یکی از دو 
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ی فکری گرایش بیشتری نشان دهد. اما اینها به معنای کشمکش فکری است و نه فردی، که جبهه

 لی بسیار خجسته است و دومی بسا گجسته!او

دانم این حس استاد ملکیان دوست خوب و گرامی من است و به او مهر دارم و تا جایی که می (3

اطالع های من انجام شده بیهایی که در نقل قولدوطرفه است. تردیدی ندارم که تحریفها و دستکاری

را به او منسوب کنید. کسانی که راه تحریف و دروغ او بوده و او با آن مخالف است. مبادا این جریان 

ی عرب دارند، و یا به کلی اند، یا غرض و مرضی در راستای منافع سلطان عثمانی و خلیفهرا برگزیده

از مرحله پرت هستند. این که گروهی بخواهند از سخنان استاد ملکیان سوءاستفاده کنند به شکلی 

 سازد.جه نمیواسطه گناهی را به ایشان متوبی

ی یک بحث علمی از زبانی پاکیزه و دوستان و یاران من هرگز هنگام ارزیابی و اعالم داوری درباره (4

شوند. هرکس به استاد ملکیان یا هرکس ی ادب خارج نمیبرند و هرگز از جادهتندرست بهره می

یز از توهین و ناسزا همگان ی پرهدیگر توهینی روا دارد از ما نیست و با او برخورد کنید. این قاعده

ی همین کرد استاد دانشگاه است و در میانهی خدایی که ادعا میگیرد. از جمله آن بندهرا در بر می

 نشست مشهور سعی کرد با داد و بیداد و توهین به من جلسه را به هم بزند. 

ای ویا تیری بر نشانهها خوشنودم! چرا که گبسیار از گستردگی سانسور و تحریف سخنانم در رسانه (5

یافت. چنین استوار نشسته باشد، وگرنه این جوشیدن و کوشیدن مخالفان ملیت ایرانی ضرورتی نمی

 گر این تیر از ترکش رستمی است...»نماید که می
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8/7/1394چهارشنبه   

 

که زیبا کنم دخترانی که زیبا هستند، به نظرم زیبا هستند و خوشحالم اعتراف سیزدهم: اعتراف می

 هستند!

 ی زیبایی و قدرت()گفتاری درباره

 

خواهم بنویسم شاید داد و هوار بسیاری را بر آسمان بلند کند، پس پیشاپیش هوشیار ه میآنچه ک

 باشید و گوش به زنگ!

ای را باز دیدم، و نه دلیلی که درِ جعبهراستش در ابتدای کار نه برای نوشتن این متن ضرورتی می

چپانده بودند. اما خواندن متنی و شنیدن کنم که اهل و عیالِ پاندورا به زحمت هزار عفریت و غول را درش 

حرفی باعث شد این متن نوشته شود و این هردو با واسطه بود، یعنی متن را کسی برایم نقل کرد و حرف را 

تر قلمدادش کنم. از این یا یادداشتی جدی ی اعترافات بگنجانمدانم که باید در ردههم. این نوشتار را هم نمی

 دریابید  و ببخشید. اش رارو دورگه بودن

آجین، به نسبت شیوا و سلیس و غرّا در شکایت از حماقت آنچه که خواندم: متنی بود بسیار الیک

، «هژمونی غالب»، «کاالیی شدن»گرایان از جمله های چپدختران ایرانی، که جا به جا با اشاره به کلیدواژه

هایی که در آن راسته شده بود، تا ناسزاها و فحشآ« داریی کشورهای سرمایهدسیسه»و « فرهنگ مردساالر»

شده بود، روشنفکرانه به نظر برسد. در کل محور بحث این بود که « دختران و زنان ایرانی»با صراحت نثار 

و اندامی سکسی و جذاب  خواهند دماغهایی عمل کرده و سینهچرا دختران عالقه به خودآرایی دارند و می
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خوردگی و چیزهایی از این دست شان به چیزهایی مثل حماقت و بالهت و فریبداشته باشند؟ این میل

ی انحطاط زنان ایرانی که من اگر جای زنان ایرانی بودم آزرده مربوط شده بود، با تعبیرهایی تعمیم یافته درباره

ر کافی زیبا و شد که از دید خودش به قدشناسم، اما دستخط خانمی درش دیده میشدم. )نویسنده را نمیمی

 رسید!(جذاب نبود و از زیبایی و جذابیت خانمهای دیگر ناخرسند به نظر می

اش در مکانهای پرجمعیت و زنیی خداوند بود که پرسهآنچه که شنیدم: گفتار یکی از بندگان نرینه

کلم بروکلین نمایان و اش برای آشنایی با بانوان زیبا بر تمام جاندارانِ هوشمندتر از و دایمی تالش مذبوحانه

دختران ایرانی « بصیرتیبی»آشکار است، و با این وجود محتوای گفتارش شکایت از سطحی بودن و نادانی و 

ی خدا هم به کنند. )اعتراف دوم: این بندهپوشند و در آرایش خویش افراط میبود که لباسهای رنگارنگ می

 کنند عصبانی بود تا امور معنوی و متافیزیکی(وجه نمینظرم بیشتر از این که چرا این بانوان به او ت

ای بکنم و بعد گیریمدار، بگذارید چند نکته را بگویم و موضعی متنحاال بر مبنای این دو مشاهده

 لب به اعتراف بگشایم:

شود. بیش از سی سال است نخست: ایران تنها کشور دنیاست که در آن زیبا بودن جرم محسوب می

زنانی که به شکلی خودآگاه چهره و جامه و اندام زیبا و چشمگیری داشته باشند به طور رسمی در  دختران و

معرض خطر بازداشت و زندان و جریمه و توهین و چیزهایی از این دست قرار دارند. بیشتر هم از سوی 

دیگر چیزهایی شگفت مامورانی که امنیت همین بانوان به دستشان سپرده شده و به ندرت از سوی خودِ مردم. 

مثل جرم بودنِ برنزه بودن پوست بماند، و همچنین این که ممکن است دختری تنها چون زیباست مورد 

ی یک مریض روانی اسیدپاش قرار بگیرد که چه بسا برای این جنایت گواهینامه و مجوزی هم از جایی حمله

 داشته باشد.
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ی یک ح فکری و سیاسی به کلی ناسازگار، دربارهدوم: ایران تنها کشور دنیاست که در آن دو جنا

نکته توافقی کامل دارند و آن هم حمله به هویت و جایگاه اجتماعی زنان و دخترانی است که به شکلی 

دهد و غیرمجاز زیبا هستند! از سویی جناحی را داریم که خود را مذهبی و اصولگرا و پرهیزگار نمایش می

گرا و ضدمذهبی و ضددولتی. یگر جناحی دیگر که روشنفکر است و چپبرچسب دولتی دارد. از طرف د

ی زنند. آماج حملهخالصه این که احمد خاتمی و یوسف اباذری در یک زمینه انگار حرفی همسان می

کند و آن هم ی نامنتظره تالقی میراستگرایان مذهبی متعصب و چپگرایان ضدمذهبی انقالبی در یک نقطه

ی خود با زنان کشورهای دیگر، و نان و دختران است به خودآرایی، به زیبا بودن، به مقایسهحمله به تمایل ز

ی زوال و تباهی اخالقی، خودباختگی های عمومی جهانی. از نظر هردو این امر نشانهبه تاثیرپذیری از رسانه

 مغزی و بالهت است.و غربزدگی و سبک

سرکوب پلیسی علنی و خشن زنان و دختران در خیابانها، سوم: ایران کشوری پیشتاز است که با وجود 

ولتی، و خشونتهای گاه و بیگاه های روشنفکر ضددهای دولتی و تریبونی رسانهوقفهتبلیغات مداوم و بی

ی ی بیمار، رشد و شکوفایی چشمگیر و انکارناپذیری را در حوزهزدهمردانِ بزهکار، در همین فضای جنسیت

است. تمام شاخصهای مربوط به استقالل و کنشگری فردی و اجتماعی دختران و زنان طی  زنان تجربه کرده

سی سال گذشته همچون موشکی اوج گرفته است. از میزان سوادآموزی تا درصد دانشجویان دختر، از باال 

رفتن سن ازدواج و کم شدن شمار فرزند تا درصد زنان شاغل و استقالل مالی دختران و زنان از 

ی متوسط مردانه تفاوت دارد و ساز خود ی متوسط زنانه که با طبقهگیری یک طبقههایشان، تا شکلوادهخان

 رود. زند و مسیر خود را میرا می

این که زنان و دختران در ایران با چالشی جنسیتی روبرو هستند که بر خالف نظر شیوخ راست  نتیجه

ست و نه منسجم ساختن صفوف خلق بلشویک. چالش و لیدرهای چپ، نه حفظ گوهر عفاف و تقوا ا
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ای که به طور خاص ی قدرت سیاسیپیشاروی زنان و دختران طی سی چهل سال گذشته این بوده که در سایه

زدگی به حد انفجار رسیده، به ورزد، و در فضایی که از فرط جنسیتبا زیبایی و استقالل زنان دشمنی می

دار با زیبا )زندگی کردن خوب هم در تمام جانوران مهره«. شان را بکنندزندگی»سادگی با کیفیتی خوب 

داران تعلق های مهرهنمودن در چشم جفتِ بالقوه نسبت مستقیم داشته و دارد. منکران این قضیه یا به رده

اند!( رفتار هشان در اثر اختاللی هورمونی از قید امور نفسانی و بند تمایز جنسی رستندارند، یا در دوران جنینی

هایی از کنشگری اجتماعی و گاه شورش علنی بر قدرت را از های گذشته رگهجمعی زنان و دختران در دهه

اش بیش از آن که معناگرا یا سیاسی باشد، به سادگی آزادیخواه است خود نمایان ساخته است، اما جهتگیری

 سرخر!و در راستای خواستِ زندگیِ خوش و خوب و بی

 گیری: چند موضعو اما 

ی آدمهایی که در تمام جوامع در کل تاریخ نخست: بدن اصوال امری سیاسی است. بدنهای همه

های های زیستی، ریخت ظاهری، و چرخهآوریی نظامهای قدرت قرار داشته و فناند، زیر سیطرهزیسته

یم شده است. چیزی به اسم بدنِ فیزیولوژیک آن در تار و پود نهادهای اجتماعی رمزگذاری، معنایابی و تنظ

ی مورد طبیعی نداریم و این عبارتی است ایدئولوژیک که هرکسی برای به کرسی نشاندن الگوی اقتدارزده

گیرد. بانویی در حجاب اسالمی کامل در مراسمی مذهبی، خانمی با شال و کاله سرخ نظر خود به کارش می

دختری خودآرا در یک پارتی که پروتزی در برخی از اندامهای و مشتهای گره کرده در مراسم اول ماه مه، و 

مگو دارد، همگی از شکل بدن و پوشش و معناهایی بار شده بر خویش برخوردارند که آن را زیر فشار نهادها 

ی ی آنها به تعبیری زیر تاثیر و به تعبیری دیگر مسخ شدهاند. همهو نیروهای اجتماعی به دست آورده

ای ی اجتماعی هستند. یکی با نظامی سنتی و دینی تنظیم شده، دیگری با ایدئولوژینظیم کنندههای تماشین

گرا. هیچ یک طبیعی نیست و اصوال انسانِ اجتماعی شده دیگر حزبی، و سومی با یک نظام تبلیغاتی مصرف
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 جانِ »شریف است، به « یتنِ آدم»دارند، طبیعی نیست. « طبیعی»بدان سان که جانورانِ غیراجتماعی کالبدهایی 

که عبارت باشد از ساز و کارهای درهم تنیده و پیچاپیچِ قدرت و رمزگذاری اجتماعی. پس « آدمیت

اولم: هرکس بابت تاثیر قدرت بر بدن زنان افسوس خورد و مویه و شیون کرد و مدعی شد  گیریموضع

اند و ا فریبکار. بدنها همه دستکاری و تنظیم شدهای از بدنی طبیعی را در اختیار دارد، یا نادان است و ینسخه

 شان کند.شوند، مهم آن است که چه کسی با چه قصدی تنظیم و دستکاریمی

دوم: در این میان اگر زنی بر خالف جریان آب شنا کرد و رزمایش نظامیان غیور و طعن روشنفکران 

انتخاب کند، نمودی از انتخاب فردی و استقالل  اش را خودنامدار را به هیچ گرفت تا به سادگی شکل و قیافه

رای را به نمایش گذاشته است. حاال گیریم که این انتخاب و استقالل در خأل فرهنگِ امروزمان با محتوای 

بار و سطحی و ای هم پر شده باشد. بخشی از مدهای زیبایی امروزین که بالهتچرندِ فالن تبلیغات ماهواره

گیری و تکامل یک ستیزانی است که از شکلی زیباییمستقیم سیاستهای سطحی و ابلهانه است، پیامد ابلهانه

اند و با جداسازی دختران و پسران و کرده ی جمعی سالم و طبیعی در فضایی امن و معقول جلوگیریسلیقه

و انقالب  تفکیک جنسیتی، هر زنی را برای هر مردی به طعمه و هر مردی را برای هر زنی به سنگر شورش

 اند. بالهتی اگر در این میان باشد، از جای دیگری است!تبدیل کرده

هایی برای زیباسازی یا هنجارسازی شناسانه و شیوههایی زیباییسوم: در هر نظام اجتماعی با سلیقه

زنانی که  زند. آنبدن روبرو هستیم که در بسیاری از موارد به اختاللی در ساز و کارهای زیستیِ بدن دامن می

سازند، همچون هایی به دور گردن خویش و کشیدن و دراز کردن آن خود را زیبا میدر برمه با افزودن حلقه

کند. پیروی می« بکش و خوشگلم کن»ی دهد از قاعدهرسانی بر بدنش انجام میزنی که عمل جراحی آسیب

کردند نیز چنین است، چاق شدن افراط میداستان زنان حرمسراهای عصر قاجار که به سودای زیبا نمودن در 
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که امروز به سودای الغری شدید به سوءتغذیه دچار  Anorexia nervosaزنان مبتال به و همچنین ماجرای 

 شوند. می

ها و حتا اروپاییان قرن هجدهم و نوزدهم آشنا ها و چینیاگر کسی با آداب زیباسازی در سنت آزتک

زیان خواهد یافت. زنی که دماغش را عمل کرده زیباسازی را بسیار مالیم و کم شک مدهای امروزینِباشد، بی

ای که پاهایش از و رژیم غذایی گرفته و سینه و باسنش را هم با پروتز تغییر شکل داده نسبت به زن چینی

یگناهی دیده و دختر بزا میکودکی ناقص شده و زن آزتکی که پوستش و دندانهایش آسیبهای مداوم و عفونت

کند، و نقص حرکتی پیدا میشود و نارسایی استخوانی شود یا از کودکی در سایه نگهداری میکه ختنه می

شود: تنها معیاری که برای ارزیابی سود و گیری دوم چنین میتر هستند. به این ترتیب موضعبسیار تندرست

شادمانی و نیرومندی و معنایی )یعنی همان  زیان یک سنت تعریف زیبایی یا هنجارِ کالبدی داریم، تندرستی و

 ای جز اینها در کار نیست.کند. در جهان عینی سنجهقلبم( است که تولید می

 و اما اعترافات: 

کنم منکران این نکته یا در تعریف برم و فکر میکنم که از دیدن دختران زیبارو لذت میاعتراف می

گویند. اصوال هم این که کسی بدنش را دریابد یا به سادگی دروغ میمشکل دارند، و « دیدن»و « زیبایی»و فهم 

ای ارجمند ترین و زیباترین شکل تغییر دهد، به نظرم ویژگیو به رسمیت بشناسد و بکوشد آن را به تندرست

 و ارزشمند است.

یم، زیبا ی زیبایی دختران و زنان ایرانی دارمان دربارهکنم گذشته از برداشتی که همهاعتراف می

یابم. زیبا ماندنِ دختران ایرانی در زمینه و آنها را امری نیک و ارزشمند و ستودنی می« شدن»و زیباتر « ماندن»

شان است، نه لزوما ی عقالنیت و زیرکی و توانمندیکنند نشانهی ناهموار و بیماری که در آن زندگی میزمانه
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. در شرایطی که ستایندگان زشتی هم قلم را و هم شمشیر خوردگی و فساد اخالقی و هزار چیز دیگرفریب

 را در دست دارند، زیبا بودن و زیبا ماندن کنشی حماسی است.

ی ها در حوزهترین طلبکاریترین گرایشها، و آزمندانهها، مریضترین سوگیریکنم شهوانیاعتراف می

اند و نسبت که به ظاهر نکوهشگران زیبایی بوده امای دیدهجنسیت را از مدعیان اخالق پاکیزه و رهایی سیاسی

جویند پسندند و میاند. در مقابل در آنها که به سادگی زیبایی را میورزیدهبدان با دست و زبان خشونت می

 ام. زیان نیافتهیابند، چیزی جز میلی طبیعی و سالم و معموال بیو می

ای که هم در فضای روشنفکرانه و هم فضای ی التقاطیستیزانهکنم در برابر گفتمان زیباییاعتراف می

ی جمعیت کشورم با عقالنیتی جمعی ای تعلق خاطر دارم که بدنهپسندانهرسمی سیطره دارد، به گفتمان زیبایی

گیرند. کنند و در این رهگذر خشونتهای زبانی و نازبانی دیگران را به ریشخند میدر راستایش حرکت می

ی من جور باشد و تا چه پایه به نظرم پخته پسندانه چقدر با سلیقهمحتوای این گفتمان زیبایی مستقل از آن که

و جا افتاده جلوه کند، هر روایتی از آن را چشم بسته بر هر روایتی که با عقده و کینه و خودکهتربینی و 

 دهم.خشونت همراه است، ترجیح می

ای شخصی و انتخابی فردی بایی، آن است که با سلیقهکنم به نظرم زیباترین شکل از زیاعتراف می

به بهترین و « زیبا شدن»درآمیخته باشد و بیشینه کردن قلبم را آماج کرده باشد. یعنی به نظرم انتخابهایی برای 

ای که «من»انجامند که همزمان تندرستی و توانمندی و شادکامی و معنا را در پایدارترین شکل از زیبایی می

هستم، « نهاد»در برابر « نم»ی اش موضوع زیبایی است، بیشینه کند. در این معنا من هوادار سلیقهو بدنرخسار 

و « نهاد»را با افزودن بر بیشترین مقدار قلبم در بستر « ما»و « من»پسندم که ای را میشناسانهو سیاستِ زیبایی

ای امکان تحقق شناسیی نیافته و چنین زیباییجای دهد. تا زمانی که چنین سیاستی مجال بروز عموم« آنها»
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هستم که به این انتخابهای فردی و  هنجارین پیدا نکرده، من دوستدار آن نظامی از تولید و نمایش زیبایی

 های شخصی در راستای بیشینه کردن توانمندی و شادمانی و تندرستی و معنا میدانِ بیشتری بدهد.سلیقه
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10/7/1394جمعه   

 گزارش نشست رونمایی از دیوان ادیب برومند

 

برگزار شد. در عصرگاه دیروز نشست رونمایی غزلیات استاد ادیب برومند در تاالر بنیاد موقوفات افشار 

این مراسم صمیمانه همراه با دوستان و سروران گرامی دکتر امیربانو کریمی، دکتر اصغر دادبه، دکتر سید 

ام در این حسین مجتهدی و خانم پوراندخت برومند سخنانی ایراد کردیم. نیک دیدم چند جمله از سخنرانی

 نشست را با یاران و دوستانم در میان بگذارم:

ویژه در تمدنهای کهنی مانند ایران زمین، ستون فقرات زبان است و گرانیگاهی است که شعر به  (1

ی افول و یابد. از این رو زوال شعر نشانههای جمعی بر آن استقرار میمعناهای فرهنگی و اندیشه

فرود تمدنهاست و حمله به ارج و قدر شعر و میراث فرهنگی منظوم یک تمدن، کنشی سیاسی است 

جویانه، تواند دسیسهگیرد. کنشی که مییت ملی و توانمندی فرهنگ وابسته بدان را هدف میکه هو

 آمیز باشد!لوحانه یا بالهتفریبکارانه، بدخواهانه، ساده

چینند که بر اساس جفت تضاد در روزگار ما مرسوم است که شاعران معاصر را بر محوری ساده می (2

گرا ای از شاعران سنتی کهنمان یافته است. شکلی از شعر و ردهساز« شعر سنتی -شعر مدرن»معناییِ 

شوند. در قالبی که آشکارا ایدئولوژیک و ای دیگر در مقابلشان مدرن و نوگرا قلمداد میو رده

ها بابت بیشتر شود و سنتیها میانگارانه است، تمام صفتهای نیک و خوشایند نصیب مدرنساده

شوند. به این ترتیب شاعران مدرن همگی مترقی، جهانی، شماتت میچیزهای منفی و ناخوشایند 

شوند. در روزآمد، خردمند، آشنا با علوم جدید و به لحاظ سیاسی آزادیخواه و مردمی قلمداد می
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مانده، متحجر، نادان، اشرافی، مرتجع و هوادار دیکتاتوری گرا، عقبای واپسانگاره« هاسنتی»مقابل 

 شوند.فرض می

اش، در در تعبیر جهانی« شعر مدرن»دوقطبی آشکارا نادرست است. چون متغیرهای حاکم بر  این (3

شود. یعنی بعد از ادیب نیشابوری که حدود صد سال از ی معاصر دیده میتمام اشعار سروده شده

گذرد، شاعری نداریم که در اشعارش نتوان سرمشق مدرن و چارچوب فهمِ نو از من روزگارش می

داشتهای مربوط دهد که پیشی و جهان را نشان داد. گذشته از این، تحلیلی دقیقتر نشان میو دیگر

ها نادرست است. یعنی مثال شاعران شمار چشمگیری از شاعران نوگرای ها از مدرنبه تمایز سنتی

ترین شکل از استبداد سیاسی )یعنی ضدسنت )مثل نیما یوشیج و اسماعیل شاهرودی( هوادار وخیم

الشعرای بهار و فرخی یزدی( از تندروترین ها )مثل ملکاند و شمار زیادی از سنتیظام استالینی( بودهن

شان در این راستا بسی شان و تاثیرگذاری سیاسیرفتند و فعالیت سیاسیآزادیخواهان به شمار می

ی یاد شده لوحانهچشمگیرتر از گروه مقابل بوده است. به همین ترتیب، این مشاهده با برداشت ساده

بینیم بیشتر نوگراها با زبانهای دیگر و دانشهای نوی مدرن آشنایی ندارند در ناسازگار است، که می

دانند و تحصیالتی منظم و عالی در گراها یکی دو زبان خارجی را به روانی میحالی که بیشتر کهن

 اند. علوم مدرن داشته

تر و برای فهم جغرافیای شعر معاصر و تشخیص جایگاه هر شاعر در آن، به دستگاه نظری پیچیده (4

تری نیاز داریم که از چندین و چند محور تشکیل شده باشد و متغیرهایی بسیار را در نگاهی علمی

ی سیستمی با هم ترکیب نماید. متغیرهای پیشنهادی من عبارتند از ریخت و شکل شعر، تاثیرپذیر

ی ایرانی، در برابر وامگیری از جریانهای جهانی شعر از جریانهای ادبی کهن و میراث فرهنگی دیرینه

های سایر فرهنگها، بافت زبان و ساخت واژگان، مضمون و محورهای معنایی، پیوندهای و اندوخته
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گرایشهای  نهادی میان شاعر و محفلهای ادبی از یک سو و حزبها و نهادهای سیاسی از سوی دیگر،

ی اجتماعی و خلق و خوی شاعر اش در شعر، انگارهی بازتاب یافتنبینی شاعر و شیوهدینی و جهان

اند، و مسیر اش تبلیغ کردهاند و دربارههایی که شعر را پراکندهشناسی شخصیتی وی، رسانهو سنخ

 تحول و پویایی مضمون و فرم در شعرِ شاعران و نسلهای پیاپیِ شاعران.

تر را پیشاروی خویش خواهیم یافت. گر با این متغیرها به شعر معاصر بنگریم، تصویری بسیار پیچیدها (5

ای شمار شاعران از چند ده شاعر مشهور که پیوندهای حزبی و نهادی نمایان و حضور رسانه

وفق یا ی مهای خالقانهیابد، ریختها و محتواها و تجربهچشمگیری دارند، به چند صد تن افزایش می

نماید و پویایی و جنبش چشمگیری حتا در یک شاعر دیده تر میشان بسیار واگراتر و گستردهناکام

مندی کالسیک به رهایی نوگرایی شود، چنان که بهار و حمیدی در ریخت و وزن و قالب از قاعدهمی

های منظوم و حرکت کرد و توللی و تا حدودی کدکنی در مضمون و ریخت از وزنهای آزاد به قالب

 کالسیک بازگشت کردند.

ای عقالنی به جغرافیای شعر امروز بنگریم، اگر با این دیدِ عینی، از درون دستگاهی نظری و با پشتوانه (6

ای ادبی و بضاعتی معنایی ندارند و بر بینیم که اندوختهمتاسفانه انبوهی از نامهای زودگذر را می

روند، و در ازدحامشان شماری کمتر از ادیبان راستین و می آیندای سوار شده و میموجهایی رسانه

اند. شاخص اصلی در این میان به نظرم آن که هیاهوی اندک و دستاوردی چشمگیر دارند، گم شده

ای شخصی و شهرتش در مقام شاعر است که آثار او را یدک است که نام و نشان و نفوذ رسانه

زد، یا آن که برعکس، خودِ شعر معنادار و نیرومند و تکان ساکشد و بر کرسیِ شعر مستقر میمی

آورد. تقدم نام و نشان و نفوذ اش به ارمغان میدهنده است و به دنبال خویش شهرتی برای سراینده
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کیسگان است و چیرگی سخن و شعر بر نام و افراد بر شعرشان نشان فریبکاران و سودجویان و تهی

 استی تواند بود.ی شاعران رنشان شاعر نشانه

ی بسیاری از صاحبنظران، به نظر من شعر امروز پارسی یکی از دورانهای بر خالف برداشت بدبینانه (7

گذراند. این امر تنها به پیوندهای جهانی ادبیات پارسی با سایر شکوفایی و اوج خود را از سر می

ایران برقرار بوده است. ماجرا شود، چون چنین پیوندی کمابیش در سراسر تاریخ فرهنگها مربوط نمی

های جمعی و در ی جمعیت، گسترش رسانهبیشتر به جسارت نسل جدید ادیبان، باسواد شدن بدنه

شود و چه بسا در این هیاهوی دسترس همگان قرار گرفتِن آثار کالسیک ادب پارسی مربوط می

ی هنری تندرست و سلیقه گران و فریبکاران، نسلی از شاعران توانمند و فرهیخته را، باهوچی

 دستاوردهایی ماندگار پدید آورد. 
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12/7/1394یکشنبه   

 ی گذشته:چند جمله از کالس یکشنبه

با بازخوانی آنچه که در گذشته رخ داده و سپری شده، « من»ریشه دارد. « رخدادِ گذشته»هویت در 

کند و بر کند و بر آن مبنا خویشتن را در اکنون بازتعریف میتحلیلی و تفسیری و معنایی را بدان منسوب می

زمان «ِ حاضر»ها شکلِ عینی و سازد. در این معنا اکنون که تناندازی از خود در آینده را نیز بر میآن مبنا چشم

« من»سازد که آینده را برای ی گفتمانی که از گذشته ریشه گرفته، گفتمانی دیگر را بر میاست، با پشتوانه

توانند در تور پژوهشهای تجربی و چیز دیگری می-سازد. رخدادهای گذشته مانند هر رخدادروشن می

ناپذیر است و ن پندار که تاریخ امری به کلی ذهنی و رسیدگیهای علمی گرفتار شوند و از این رو ایوارسی

تمایزی بنیادین با موضوع علوم دیگر دارد، اشتباه است. با این همه حساسیت معناهای برخاسته از این گذشته 

«ِ من»به جای خود باقی است و این معناها هستند که تن به تفسیر و گرایشهای ذهنیِ مورخ، مفسر یا هر 

 دهند.گری میراوی دی

ترین مرحله، رخدادهای گذشته در قالب ایکند. در پایهمن گذشته را با سه الیه از صورتبندی فهم می

سازند نامه را بر میها در پیوند با هم زندگیشوند. در گام بعدی این خاطرهخاطره در سیستم حافظه ذخیره می

آورند. در دیدگاه زروانی رخدادهای تاریخ را پدید می خورند وها به هم گره میی سوم زندگینامهو در پله

سازند گیرند و سه شکل متفاوت از روایتهایی را بر میگذشته در سه مقیاسِ خاطره، زندگینامه و تاریخ جای می

پذیر و پژوهیدنی است، هرچند معناهای منسوب بدان با ای رسیدگیرشتهای میانشان با شیوهی خامکه ماده

 شوند...ای راوی و مخاطب دستکاری و تحریف و بازنویسی میگرایشه
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19/7/1394یکشنبه   

 ی پرزیدنت پوتین، سردار همدانی و حضرت اردوغاندرباره

 

کردم جغرافیای سیاسی زمانه برای همگان آشکار و روشن باشد. اما مدتی است چیزهایی گمان می

خوانم که مرا به تجدید نظر در این زمینه وادار کرده است. در شرایطی که اظهار نظرها اغلب در فیسبوک می

ی امور سیاسی )که گیری دربارهی افراد و کردارهای جزئی است، باید بر این نکته پای فشرد که موضعارهدرب

محورش منافع ملی است( با داوری اخالقی )که مبتنی بر مفهوم عام نیکی است( تفاوت دارد. هنگام اظهار 

اشکال  یافتگیارکردی و سازمانهای کالن و محتواهای کی سیاست باید به جریانها و مرزبندینظر درباره

هایی که دارد تخمین زد. اندازهای پیشاروی هر جریان را بسته به برنامهقدرت نگریست و پیامدها و چشم

 ی تک تک کردارهای بازیگران این میدان.جدای از امرِ مربوط اما مستقلِ داوری اخالقی درباره

باستانی ایران زمین جنگی آشکار و عینی در بنگرید که حاال حدود چهل سال است که در قلمرو 

ی مرحوم شوروی جریان است. یکی از طرفهای آن ایران بوده و طرف دیگرش قدرتهای دست نشانده

سوسیالیستی )عراق( و آمریکا )عربستان و ترکیه(. امروز چهار دهه است که بیست کشور بازمانده از ایران 

عراق  -ی ایراناند که مهمترینش کشمکش هشت سالهن درگیر بودهزمینِ تجزیه شده، در جنگهای خرد و کال

و اشغال نظامی افغانستان توسط روسیه بوده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم، و چه هوادار نظام مقدس 

ی عینی و نمایان پیشاروی ما قرار دارد. جمهوری اسالمی و شاهکارهایش باشیم و چه مخالفش، دو جبهه

یشی و بالهت آمیخته به خشونت طالبان و داعشان است که سودای احیای خالفتی ظلمانی را اندیکی تاریک
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ی عرب با سلطان ترک را هدف گرفته است. سوی دیگرش ی غزنوی اتحاد خلیفهدر سر دارد و همان معادله

ار دارند. هژمونی ای )سوریه و لبنان( و متحد غیرقابل اعتمادش )روسیه( قرهای منطقهنشاندههم ایران و دست

عمومی سیاست جهانی در پیوند با سیاست عمومی آمریکا و اروپا خواهان تداوم جنگ در منطقه است، و 

ای مثل عربستان و امارات های وفادارش نیروهای بازمانده از عصر استعمار و کشورهای نوساختهنشاندهدست

ی زده گرداگرد هستهدیمی و فروپاشیده و جنگهای قای از مستعمرهو ترکیه هستند. خالصه آن که دایره

ی کند. تنها بخشِ سازمان یافتهی خفته را تهدید میمرکزی ایرانشهر را گرفته است و امنیت و بقای این گربه

ی عرب در جنوب را به هم این مستعمرات، هالل بالهت است در غرب که سلطان ترک در شمال و خلیفه

 ی )به نظرم درست( ایران در عراق و سوریه شکاف خورده است. مداخله اش باکند و میانهمتصل می

این هالل بالهت است که خشنترین و سرکوبگرترین دولتهای جهان را پدید آورده، تندروترین و 

های طلب و ویرانگر را صورتبندی کرده، و آشکار و علنی از دستهترین شکل از اسالم خشونتافراطی

کند. همین مارِ دو سر است که هم از دالرهای نفتی سعودی ده در این بستر حمایت میجنایتکارِ پرورده ش

ی ابرقدرتهای غربی را هم بینانههای شیک و مجلسی ترکی، و پشتیبانی کوتهبرخوردار است و هم از رسانه

 اند!ها متولی حقوق بشر سازمان ملل هم شدهپشت سر دارد، در حدی که سعودی

ی سیاست روز، به پشت صحنه بنگرید و دریابید که مستقل از این که لطفا پیش از اظهار نظر درباره

ی هوشبهر و میزان درستکاری دولتمردان ایرانی و خارجی، و جدای از سازگاری یا ناسازگاری درجه

و روسیه و سوریه  ای پیشارویمان داریم که یک طرف آن ایرانشعارهایشان با دموکراسی و حقوق بشر، جبهه

است و طرف دیگرش عربستان و ترکیه و متحدشان آمریکا )که به تازگی و احتماال موقتی پا سست کرده(، 

هایی مثل داعش شود و تحفهی دوم )و نه اول( است که هر چند سال یک بار از اهریمن باردار میو این جبهه

 زاید...  و طالبان و القاعده می
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 22/7/1393چهارشنبه 

 دو کلید ماندگاری حافظ

 ی روزنامه اعتمادیروزم به ضمیمهیادداشت د

 

ی کشورهای های تمدن ایرانی پیوستگی و تداوم آن است. در شرایطی که تقریبا همهیکی از شگفتی

ی تاریخی مردم ایران زمین به سادگی تا دو سه هزاره پیشتر ای کمتر از هزار سال دارند، خاطرهدنیا پیشینه

یه و...( کسی از میان مردم عادی یابد. در کشورهای قدرتمند دنیا )انگلستان، فرانسه، آمریکا، روسگسترش می

قادر به خواندن متنی که هزار سال پیش در زادگاهش نوشته شده باشد نیست، چرا که دیگر کسی زبان 

داند. اما مردم ایران با سادگی و روانی با اشعار ساکسونی، فرانکی میانه، سرخپوستی یا روسی کهن را نمی

کنند و اغلب دست کم چند بیتی از اینها را هم در رقرار میفردوسی و رودکی و عنصری و اسدی ارتباط ب

 اند. حافظه دارند، و اینها متونی هستند که هزار و صد سال پیش پدید آمده

ی تمدن ایرانی، شاید هیچکس به زیبایی حافظ این پیوستگی و در میان شاعران و معناسازان حوزه

به یادگار مانده به نسبت اندک است و به پانصد غزل هم  تداوم تاریخی را نشان ندهد. اشعاری که از حافظ

ی ایرانیان امروزین گره خورده که حتا ی زیستهرسد. اما همین حدود پنج هزار بیت به قدری با تجربهنمی

ی خود جست و جو کند، دست کم ده ترینِ ایرانیان هم اگر در گوشه و کنار حافظهسوادترین و نافرهیختهبی

اند تا گاه و بیگاه از دیوان الغیب را در آن خواهد یافت، و همچنان همگان مشتاقی از سخن لساندوازده بیت
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ی عید نوروز بگذارند. چرا که روانی خواجه فالی بگیرند و کتابش را به همراه هفت سین و قرآن بر سر سفره

ا و مفهوم و دلپذیر باقی مانده آساست، همچنان برای ایرانیان خوانو زیبایی سخن حافظ که به راستی معجزه

آمیز را اش که بیش از هرچیز سلوک ریاکارانه و زهد دروغو نقدهای اجتماعی و اخالقی تند و تیز و رندانه

دهد، همچنان نقدی زنده و جاندار است که هم حرف دل مردمان است و هم مفهوم و مورد حمله قرار می

 نماید.روان و آشنا می

ی زبان و فرهنگ در ایران زمین که پنج هزاره تمدن نویسا و دو و نیم هزاره دولت گذشته از پیوستگ 

های دیگر تمدن ایرانی شود، یکی از شگفتیی زبان پارسی دری را شامل میمستقر و یک و نیم هزاره سیطره

ی ر همهاست. د« انسان کامل»ی خاطر اندیشمندان و رهبران فکری آن برای تعریف و تبلیغ مفهوم دغدغه

تمدنها و فرهنگها مفهومی از انسان کامل وجود دارد که در اصل غایتهای اخالقی و آرمانهای انسانی را در آن 

کند. تصویر انسان کامل اغلب در قالب پهلوانان و قهرمانان و نامدارانی در دل روایتهای تمدن صورتبندی می

شود. جوامعی که تمدنی پیچیده و بنیاد ی منتقل میشود و از نسلی به نسلاساطیری یا تاریخی گنجانده می

های علمی و روایتهایی دینی یا ای دارند، این مفهوم را در دل نظامهای فلسفی، انگارهمعنایی استوار و غنی

را داراست و « انسان کامل»کنند. ایران زمین کهنترین جریان پیوسته از تعریف عرفانی رمزگذاری می

اره پیش از انسان کامل در این تمدن ساخته شده )مانند جمشید و سیاوش و کیخسرو( تصویرهایی که سه هز

دهد. طبیعی است که کهنترین این همعنان با تصویرهایی دیرآیندتر و نوتر همچنان به بقای خود ادامه می

نموده تصاویر ماهیتی اساطیری دارند و در قالب شخصیتهایی داستانی مثل فریدون و گشتاسپ و رستم باز

های دقیق و انتزاعی از این اند. اما اهمیت تمدن ایرانی در آن است که تصویرهای فلسفی و پیکربندیشدهمی

مفهوم نیز خیلی زود در متون نمایان شده است. در واقع کهنترین متنی که تصویری دقیق و انتزاعی و 
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های زرتشت النی دارد، گاهان یا سرودهدهد و ساختی فلسفی و عقغیراساطیری از انسان کامل را به دست می

 است که بیش از سه هزار سال قدمت دارد. 

در این زمینه است که باید ستون فقرات معناهای نهفته در آثار بزرگانی مانند موالنا و سهروردی و 

 سعدی و حافظ را فهم کرد. چرا که هریک از این اندیشمندان تصویری از انسان کامل را پرورده و بیان

اند. تصویری که با بستر تمدنی ما و مفاهیم پیشین پیوستگی و در هم تنیدگی دارد و در عین حال تکرار کرده

نگرد، و با این همه خردِ گرد آمده از زوایای پیشینیان و آن نیست. از زوایایی نو به پرسش از غایتِ انسان می

ای درخشان است. او با معرفی حافظ باز چهره گذارد. در این بستر همدیدگاه نیاکان را از دست فرو نمی

داده، معنی می« دینیجسور در کفر و انکار شریعت، بدنام به خاطر بی»شخصیتی به نام رند، که در اصل 

هایی مانند قلندر و خراباتی را که پیشتر هم در آثار عارفان ایرانی با دقت توصیف شده بود، ها و انگارهمایهبن

ای اجتماعی و تند و تیز انقالبی بخشید. مخاطبان امروزین حافظ نه تنها از رد و به آن جلوهیک قدم پیشتر ب

گوارند، خوانند و میبرند و اعجاز ایجاز و بازیهای شگفت خیال را در بیتهای غزلیاتش میاشعار او لذت می

کنند. این که تصویری از انسان کامل که با آن نقد اجتماعی و با این تصویر از انسان کامل نیز ارتباط برقرار می

از هفتصد سال پیش تا به امروز چنین استوار و محکم دوام آورده باشد و همچنان منشأ الهام باشد، بسیار 

کند. یعنی گویا حافظ چیزی مهم و بنیادین را در ساخت جالب است و از حقیقتی تکاملی حکایت می

ترین صورت در زبانی بسیار زیبا و شیوا ه و آن را به استادانهشخصیت مردمان و سرشت جوامع انسانی دریافت

اند و هنوز هم پس از گذر هفت قرن که نامیدهالغیب میبیان کرده است. از این روست که گفتارش را لسان

خوانند از عمر بیشتر فرهنگها و کشورهای جهان افزونتر است، آن را با اشتیاقی مثل روزگار زندگی خودش می

خوانند، دهند. خالصه آن که حافظ را امروز باید خواند، چنان که همگان میکنند و سرمشق قرار میفظ میو ح

ی اش زبان پارسی زیبا و پیوستگی دیرینهآموزند. خواندنو باید از آن آموخت، چنان که خردمندان از او می
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ی مرکزی سخن او که انسان ی هستهرهکند، و اندیشیدن دربافرهنگ و تمدن ایرانی را به همگان گوشزد می

را به خواص پیشنهاد « چگونه شدن»و « چگونه بودن»کامل باشد، پاسخی ارجمند و آزموده شده برای پرسش 

 کند. می
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23/7/1394پنجشنبه   

 

Reviewing non-scientific papers of Einstein these weeks, he seems the best 

ideal type of dangers and errors raising from primacy of ethical presumptions 

over political realism. In my opinion Eisntein is the most brilliant scientist of the 

early 20th century, not only for his astounding insights in physics, but also for his 

original philosophical point of view and his amazing creativity in other domains 

of intellectual life, such as mechanical inventions, music composition and 

political activity. My absolute admiration for this strange polymath aside, I look 

into his socio-political heritage critically. Mostly because of its lack of self-

consistency and incompatibility of his theory due to his practical footprints.  

Einstein, himself a cosmopolitan elite (and also Boehemian wanderer) is 

the most brilliant and influential pacifist voice of inter-war period. Yet his most 

important inventions have been a gyroscope for military submarines and a new 

design for fighter planes, not mentioning his unique and determining role in 

Manhattan project and invention and application of atomic bomb, a process which 

actually started because of his letter to Roosevelt. Einstein, this fierce critic of 

nationalism and national identities, at the same time was a propagandist of 

Zionism and practically a legitimizer of offensive ethnocentric position of newly 

established Israel state.  

By reading papers of this man, who is doubtlessly one of the giants among 

contemporary genius minds, we may learn that looking up into the firm and solid 

reality is an essential necessity of benevolent thinking in the realm of politics and 

society. Neglecting this dogma may be fruitful in science and arts, but when it 

relates to lives of men, the consequence of this sort of adventurous, idealistic 

positions may be ethically wrong, and practically disastrous… 
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26/7/1394یکشنبه   

 

 راستگو باش!

 پسندد، مهم نیست...پسندد. آن کس که این را نمیکسی که مهم است این را می

 

 

6/8/1394چهارشنبه   

 در ستایش شبکه

ی جدایی آدمها از هم و بوک و تلگرام و وایبر مایههایی مجازی مانند فیسی این که شبکهدرباره

ایم. راستش شوند، شکایت و اعتراضهای فراوانی را شنیدهی مردم میبل گرم و صمیمانهاختالل در کنش متقا

ای امکانهای در ی تازهآوری نو و ظهور هر رسانهکنم پیدایش هر فنمن چنین نظری ندارم. یعنی گمان می

ای پیامی که در دهد و گرما و صمیمیت و محتورا افزایش می« بودن با هم»دسترس برای ارتباط با دیگری و 

شود. باقی همه نارضایتی و ناخشنودی شود به خودِ فرستندگان و گیرندگانش مربوط میاین میان داد و ستد می

ی خود هیچ طبیعی یا بدیهی اند، که آن هم به نوبهتری خو گرفتهکسانی است که به ابزار ارتباطی قدیمی

بوک و تلفن دو قدم در تکامل ت. یعنی به نظرم فیسنیست و زمانی به همین اندازه مورد نکوهش بوده اس

 گیرند. ی روندهایی تکاملی مانند پیدایش زبان طبیعی قرار مینظامهای ارتباطی هستند که در ادامه
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موافق « های نوتباهی تمدن به خاطر گسترش رسانه»ی پس تا اینجای کار معلوم شد که من با نظریه

هایی از ها یک دلیل دیگر هم دارم. آن هم این که رسانهز حضور این رسانهنیستم. اما من برای خوشنودی ا

کند که ایرانیان طی چند نسل ای را درمان میجنس فیسبوک و تلگرام دارند خأل ارتباطی و اختالل گفتاری

سواد و پرادعا از روشنفکران نسلی بی به بعد 1340ی به طور خاص از دههاند. پیش با آن دست به گریبان بوده

تازه به دوران رسیدند که راه و روش گفتگوی متین و عقالنی را درست نیاموخته بودند. از این هنگام ارتباط 

های جامعه نیز رخت بر بست و متانت و عقالنیتی که در بیشتر ترین الیهو منطق گفتمانی به تدریج از نخبه

بازی و صر مشروطه تا آن هنگام وجود داشت، جای خود را به ترکیبی از لمپنهای عها و روزنامهنشریه

شد. این فضای سرد و نمناک ای در میان عوام دیده میشارالتانیسم داد که تا پیش از آن تنها به شکلی حاشیه

های حاشیتوان در فاش را میی گفتمانی همچنان در ایران زمین حاکم بود و هنوز هم هست و نمونهو تیره

ی اند. حتا بسیاری از نامداران عرصهشان با القاب دانشگاهی هم تزیین شدهمداوم بیمارانی دید که بسیاری

هایی کنند، کاستیدانش و فرهنگ هم هنگامی که در مورد موضوعی محل اختالف سخنی با هم رد و بدل می

هایی خورد، رسانهی امیدی که به چشم میروزنه گذارند. در این میان تنهاجدی را در خرد و ادب به نمایش می

یابند تا با هم سخن بگویند، بحث کنند، و یاد در آن مجال می -و نه فقط نخبگان–ی مردم نو هستند که توده

 باشند و بر سر آن بمانند و عاقالنه با هم مخالفت کنند.  کاری موضعی داشتهبگیرند بدون جامه دریدن و کتک

های نو در عمل جایگزین گذشته از این تمرینِ گفتگو که ارجمند است و اثربخش، این رسانه

کنند، اند. یعنی شمار اخباری که مردم از فیسبوک و اینترنت و تلگرام دریافت میهای انبوه سنتی شدهرسانه

گیرند وارد رقابت شده است، اگر که نگوییم شکلی از ها میرادیو و تلویزیون و روزنامه به تدریج با آنچه از

 جایگزینی در این زمینه رخ نموده است.
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دهی به افکار عمومی ساالرانه برای شکلهای اجتماعی در ضمن فضایی مردمهای نو و شبکهرسانه

ی پیچیده و بزرگ از ین از دیرباز یک شبکههم هستند. بر خالف نظر عوام روشنفکران، مردم ایران زم

شان چندان نیرومند و تعیین کننده بوده که رخدادهای اند و فشار افکار عمومیارتباطهای مدنی غیردولتی داشته

ی توان فهم کرد. طی یکی دو سال گذشته من پژوهش کوچکی دربارهتاریخی را جز با ارجاع بدان نمی

اش را با شما در میان بگذارم. در هر ام که نیکوست اگر نتیجهبوک انجام دادهموجهای هیجان عمومی بر فیس

نوردد. این هیجان ممکن است مثبت و شادمانه باشد ی ما را در میسال حدود سی موج هیجان عمومی جامعه

فهانی(. با ی برجام دیدیم(، یا منفی و خشمگینانه )مثل واکنش به اسیدپاشی به زنان اص)مانند آنچه درباره

توان فرض کرد زند، میتوجه به این که شمار دوستان من بر فیسبوک زیاد است و سر به چند هزار تن می

ی متوسط شهرنشین و جوان ایرانی ی طبقهای از کل جامعهشوند نمایندهموجهایی که در این بستر دیده می

توانم در این حد بگویم ام و میبررسی کرده ها راباشند. طی چهار سال گذشته نزدیک به صد تا از این موج

شود، شود، نوع هیجانی که تولید میشان میهای عمومی مردم، یعنی آنچه باعث هیجانگیریکه انگار موضع

بوده است. گذشته « درست»خیزد، روی هم رفته خردمندانه و از نظر اخالقی ای که از آن بر میگیریو موضع

ی مشهور رنگین کمانی شوند )مثل قضیهتوضیح داده می« جَوْگیری»یجانی که با از تک و توکی موجهای ه

دهد و نوع این واکنش و گفتمانی شدن عکسها(، افکار عمومی نسبت به مسائل جدی و مهمی واکنش نشان می

ته به جوگیری ی آن مواردِ آمیخرساند هم ماهیتی خردمندانه و عقالنی دارد. شمار و دامنهکه آن را به نتیجه می

 شان از ده کمتر است. گذشته از این نوفههم به نسبت اندک است و در چهار سال گذشته حاصل جمع همه

های عمومی اغلب بر چهار محور متمرکز بوده که عبارتند از گیریها، موضعو جزر و مد تصادفی رسانه

ان(، منافع ملی )داستان برجام(، پاسبانی الخروج شدن کاپیتان تیم فوتسال زنی ممنوعاخالق و حقوق )قضیه

ی منا(. تا جایی که من گیری نظری یا سیاسی )فاجعه)سخنان اباذری(، و موضع« مردم»ی جمعی از انگاره
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دهند و بحثها و شکل و یکدست واکنش نشان میی این چهار محور به شکلی همام، بیشتر مردم دربارهدیده

گراید که عاقالنه و ی تعادلی میشود در نهایت به نقطهبوک انجام مییسنظرهایی که در فضای ف تبادل

پذیرفتنی است. مثال توهین اکبر عبدی به یکی از اقوام ایرانی )اعراب( به سرعت با نقد و نکوهش روبرو شد 

ومی رد ی منا در فضای عمی رخدادی تاریخی مانند برجام و داعش و فاجعهها و بحثهایی که دربارهو تحلیل

ها چشمگیر و شود هم از نظر سبک بیان و ادبیات و هم به لحاظ محتوای اطالعاتی و حجم دادهو بدل می

محیطی، نمودهای های سیاسی، بحران زیستی مخاطرههای جمعی دربارهگیریجالب توجه است. موضع

های مبنای عقالنی همگراییست که هاییپراکنان قومی نمونهناشایست رفتار غیراخالقی و تبلیغات نفرت

 دهد.جمعی را نشان می

های اجتماعی فضایی نوظهور هستند که ایرانیان به درستی های نو و شبکهنتیجه آن که به نظرم رسانه

با هم »خویش را تنظیم کنند. این فضای  جویند تا افکار عمومیو با کارآیی چشمگیری از آن بهره می

جویی از دنیایی که تا ده تا پیش از این وجود نداشته و توانایی مردم برای بهره «رایزنی با هم»و « اندیشیدن

سال پیش به کلی ناشناخته بوده، به راستی درخشان و خیره کننده است. باید این فضاها را بیش از پیش 

و اخبار  هاگسترد، دستگاهی اخالقی و عقالنی را بر گفتمانهای جاری در آن حاکم کرد، از پخش شدن شایعه

زنند، جلوگیری های هیجانی منفی که به خشم و نفرت و کین و ترس دامن مینادرست و دروغ و تحریک

ی معنایی کرد، و به شکلی خردمندانه و درست با گفتمانهای سودجویی که در پی ناتوان ساختن شالوده

ی نگریم، دریابیم که در زمینهخی میی ایرانی هستند، مقابله کرد. شاید بعدها وقتی به این دوران تاریجامعه

آورانه ای که هیچ بند نافی برای متصل ساختن مردم به هم باقی نمانده بود، ظهور ناگهانی موجی فنآشوبزده

های مهیب های پردامنه و فروپاشیو هوشیاری مردمی که با هم اندیشیدن را برگزیدند، کلیدی بود که از تباهی

 پیشگیری کرد...
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13/8/1394چهارشنبه  

 

شود شان تعیین میها بیشتر بر مبنای انتخابهای آزادانهشکن برای این که شخصیت انساندلیلی دندان

 شان: تا ژنها یا شرایط اجتماعی پیرامون

ی تهافت الفالسفه و شیخ احمد دو برادر در توسِ هشتصد سال پیش: امام محمد غزالی نویسنده

 غزالی صاحب سوانح

 پسرعمو در تهرانِ امروز: سید احمد خاتمی و سید محمد خاتمی!دو 
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1۵/8/1394جمعه   

 ای پیش، جنگل دُرفک...هفته

 )عکس از همسفر و برادرم امیرحسین ماحوزی(
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17/8/1394یکشنبه   

 ی مرض افتخار به نادانیدرباره

 

 ام، افتخار به نادانیی دانشگاهی و روشنفکر دیدهترین شکلِ نادانی که در طبقهترین و وخیممزمن

شود، انگیز که در ضمن در میان آشفته بازار دانشگاهیان ایرانی کم کم فراگیر میی شگفتاست. این پدیده

گریز از یادگیری و ایستادن بر مسیر خواندن و دانستن و فهمیدن است. دو شکل از این بیماری را بیشتر 

 نویسم:ای سنتی برای درمان در اینجا میهایش را با نسخهام که نشانهدیده

کنند اگر آثار فالن نویسنده را شود که گمان مینخست: نشانگان ذهنِ بهداشتی؛ به کسانی مربوط می

دهد و بکارت بخوانند یا وارد بهمان میدان تخصصی از دانایی شوند، مغزشان گوهر عفاف خود را از دست می

نزد این افراد مدام « مطرود»و « مهاجم»و « نادلخواه»و « خطرناک»های ی دانستنیرود. دایرهذهنشان به باد می

یابد. اینها کسانی ی محدودی که رویش ایستادند ادامه میشود و مرزهایش تا نقطهتر میتر و گستردهگسترده

هستند که به بهداشت روان، به پاکیزگی مطالعه، و به پرهیز از نزدیک شدن به کتابهای غیرمجاز یا بدنام 

های تازه فرو هایی که دارند در تماس با آرای نو و دانستهترسند باورها یا آموختهرشان میپایبندی دارند. بیشت

چسبند و با افتخار از وفاداری بدان سخن ی اندک را میبپاشد و از این رو سخت گریبان همان اندوخته

اندک و کند  خوانند و دیر واش این که کم و محدود و سبک و سطحی میی عملیاتیگویند. نتیجهمی

 آموزند.می

دانید ی آموختن را رها کنید و یک دل سیر از هرچه که جذاب میی درمان: پرهیز و روزهنسخه

ی یک نویسنده ی قابل قبول برای نخواندن یک کتاب و پیگیری نکردن اندیشهبخوانید و بیاموزید. تنها بهانه
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باشید و رقابت میانشان به نفع اولی خاتمه یافته باشد.  ای بهتر سراغ داشتهآن است که کتابی بهتر و نویسنده

در غیر این صورت، بهداشت مطالعه تنها برچسبی است برای تنبلی و تعصب و نادانی برخاسته از این دو. 

های کسی ترسید اندیشهشوند، رهایشان کنید و اگر میهایتان در تماس با آرای نو محو میاگر باورها و دانسته

اثیر کند، حتما خود را در معرض آن قرار دهید و تاثیرش را دریابید. حتا اگر چرند محض هم به این بر شما ت

تر و بهتر جایگزین ای درستترتیب در ذهنتان جایگیر شده باشد، با پایبندی به این قاعده به زودی اندیشه

ها دارد! به انتخاب طبیعی منشآن خواهد شد، و شک نکنید که چرندتر از نخواندن و ندانستن باوری وجود ن

ی مانند، آن را به گاوداری و مزرعهدر مغزتان میدان بدهید. مغزهای ما به جنگلهایی بارور و زیبا و باشکوه می

 کاشت یونجه تبدیل نکنید!

شود که اغلب در دریافت مدرکی دانشگاهی بدیل؛ نزد کسانی یافت میدوم: نشانگان متخصص بی

برند. اینان تنه و ساقه و اش بهره میاند و دارند از مزایای قانونییافته -ی مشهوری آن مجلهدر معنا-« توفیق»

اند که مدلی هایی واگرا به سمت هیچ چشم دوختهگیرند و تنها بر  شاخهاندام عمومی دانایی را نادیده می

من »انجامد که ین حال حقیر میساده و ناسنجیده از دانش است. این تصور به این برداشت خودبینانه و در ع

خواهد/...(  هیچ در فالن رشته صاحبنظر و متخصص هستم و بنابراین نباید )مجاز نیستم/ نیاز ندارم/ دلم نمی

کسی که تنها یک چیز را آموخته، هیچ چیز را درست نیاموخته است. درخت دانش «. چیز دیگری را یاد بگیرم

تمام دانشها در هم بافته و به هم مربوط هستند. هرچه بیشتر بیاموزیم درهم تنیده و به هم پیوسته است و 

های دوردست های پیشین خود را فهم خواهیم کرد و دست بر قضا با غور در شاخهعمیقتر و روشنتر آموخته

دهد. این نکته البته به جای خود برقرار است که ی هستی بهتر دست میو متفاوت دانش این فهم خالقانه

توان همه چیز را ی دانش از سرعت یادگیری هر انسانی بسیار فراتر است و هرگز نمیت تولید کل بدنهسرع

ها را نباید با شک مقدس است که سرک کشیدن به دانشها و بازی کردن با دانستهآموخت. این اصل هم بی
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ند آن است که  ی انسان خردممتخصص پنداشتن خویش یکی گرفت. باز این هم بدیهی است که نشانه

اما تمام اینها بسنده کردن به «. دانمنمی»گوید اش ندارد، میای استوار دربارهداند و سررشتهی آنچه نمیدرباره

سازد را، و به پرهیز از پوشی از دانشهای دیگری که بینشمان را ژرف میایم را، چشمدانشی که اندوخته

کند. این که کسی در ی دنیای دانش را توجیه نمیناشناختهیادگیری بیشتر و ماجراجویی در سرزمینهای 

ای کوچک را بگیرد و آن را چاهِ اختصاصی خود بداند و عمری را به ستایش شغل اقیانوس دانایی دایره

ی دانایی دست باال با بانی خویش مشغول باشد، از خرد به دور است. متخصص شدن کامل در یک شاخهچاه

ی ما برای متخصص شود و عمر همهت باال چهارصد جلد کتاب دانشگاهی ممکن میمند دسخواندن نظام

شدن در چندین زمینه کافی است، اگر که اندیشیدن و فهمیدن برایمان جدی باشد. پرسشهایی که دانایی را به 

ط از های همسایه و مربوکنند، اگر محترم شمرده شوند خودشان ما را به شاخهبینش و فرزانگی تبدیل می

شناسی گیاهی ناگهان ی دیرینبینیم آموختن در زمینهدانشهای دیگر راهنمایی خواهند کرد. آنگاه است که می

شناسی بخش بزرگی از های عصبآورد و یافتهی ساسانی آغازین پدید میی تاریخ دورهفهمی عمیقتر درباره

سازد. نخواندن با استداللِ نخواندن جایگزین می سازد و آنها را با پرسشهایی عمیقتربحثهای فلسفی را پوچ می

هیچ توجیهی ندارد. نخواندن به خاطر بهتر خواندن تنها دلیل پذیرفتنی است. رشد و گسترش دیدگاه سیستمی 

ای در سالهای اخیر پیامدی رشتههای تخصصی علم به دانشهای میاندر نیم قرن گذشته و دگردیسی تمام شاخه

ی کلیدی است. اگر میل دارید متخصص باشید، در سطحی جهانی متخصص باشید و آنگاه از فهمِ این نکته

گرایی ای مسلح شوید و از غالف تخصصرشتهناگزیر خواهید شد پا به پای دانشمندان طراز اول به نگاهی میان

 قرن نوزدهمی خروج کنید.

( Hymenopteraزنبوران و مورچگان )ی ارجمندِ ام به حشرات و به ویژه راستهبه خاطر دلبستگی

 آید این استعاره را ناگفته بگذارم:دلم نمی
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ای از هستی در مقام خوراک است، و آن را شتابان از سرگین غلتانی که سخت در پی مالکیت پاره

پسندد. اگر که بخت یارش باشد و توانمند و اش میسازد و کنده و بریده و غلتانبخشهای دیگر جدا می

شتابد و گلی می ای سرگین نصیبش خواهد شد. اما زنبوری که از گلی بهکامیاب هم شود، در نهایت پاره

برد، شانی سرشار از عسل را ای میای به خانهسازد و شهد را از خانهی دیگران میاش را در کنار خانهخانه

 آفریند. می

 غلتان!اینک زنبور و آنک سرگین
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19/8/1394سه شنبه   

 فی فیتیلوجیااألنشاء 

 شناسی()یا داستانی اندر اصول فتیله

 

ای های قدیمی و باصفای قدیمیخواندم. از محلهی طرشت درس میدر سالهای دبیرستان در محله

بعد از انقالب کم کم در تورمِ عظیم تهران که تا همین چندی پیش دهی بود باستانی در نزدیکی تهران و 

ام و هنوز هم هر وقت انگیزترین سالهای عمرم را در آن محله زندگی کردهبزرگ هضم شد. بخشی از خاطره

زنم. هرچند بسیار دگرگون شده و چیز زیادی از طرشت قدیم باقی نمانده. فرصتی بکنم سری به آنجا می

ام کسرا است. دوستی که شاید شود، دوست قدیمار دلم برایش تنگ مییکی از چیزهایی که در هربار دید

اش دستکاری« ی فتیلهجنجال برنامه»ای که زیر تاثیر مان او را به یاد بیاورند و خاطرههای قدیمیهمسایه

 ام، برایشان آشنا باشد.کرده

یک طرفش دانشگاه  اش بود.خورد، بخش شهریی طرشت که به خیابان آزادی میپایین دست محله

صنعتی شریف بود و دو قطب جمعیتی هم داشت که دو مجتمع مسکونی نزدیک به هم بود. یکی که بزرگتر 

ی ما هم همان جا بود. کوچکتره بنای ظریفتری بود با ها ساخته بود و خانهبود را سازمان اتکا برای ارتشی

کسرا برای چند سالی همان جا زندگی «. ه!ساختمون زرد»گفتند نمای آجری زرد. که اهل محل بهش می

مان بود. باالدست طرشت هم هنوز ده بود و پر از باغ و بستانهای زیبا و مردمش اهالی قدیم کرد و همسایهمی

، گروهی شان حسینمردی بود. در آن حوالی، درست بیرون مرز محلهمنطقه بودند و بیشترشان نام خانوادگی

ها زندگی ای مثل غربتیساختههای فلزی پیشگفتند کامپی. در اتاقککه بهشان می کردندمهاجر هم زندگی می
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ای داشتند. جوانهایشان خیلی شرور بودند. وقتی که جنگ عراق شروع شد به آنجا کردند و جماعتی قبیلهمی

 کوچیدند و بعدش بود که چاقوکشی و خالفهای ریز و درشت در طرشت باب شد. 

سال بودیم و سیزده چهارده سالی بیشتر مان بچهر شب چهارشنبه سوری دیدیم. همهکسرا را اولین با

ساکن شده که بزن بهادر و قلدر است و « ساختمون زرده»نداشتیم. شنیده بودیم کسی به اسم کسرا تازه در 

عوا کرد ای برای خودش دارد. کم کم سر و صداهایی برخاسته بود که کسرا با فالن قلدر محل ددار و دسته

همه صابون کسرا به تنشان خورده « اژدر تته»تا « جعفر چشم پهن»و بادمجان پای چشمش کاشت. خالصه از 

بود، تا این که شب چهارشنبه سوری ما هم با او سرشاخ شدیم. قدش بلندتر از ماها بود و گمانم یکی دو 

 سالی بزرگتر هم بود. 

شد ظریف و روی خوش، اما وقتی عصبانی می یبرعکس تصوری که داشتیم پسری بود با چهره

انداخت، و زورش هم خوب، زیاد بود. من هم برای خودم آن مهابا مشت و لگد میخدا را بنده نبود و بی

های چهارشنبه بازیاین که سر آن شب دعوایمان شد و تا آخر آتش ای. نتیجهوقتها ادعایی داشتم و دار و دسته

ای هم تبدیل شده بودیم. بعدتر که بیشتر با او گشتیم دیدیم آدم عادل و درستی سوری به دوستان خوبی بر

کند. این بود که کم کم اسم و رسم خوبی هم پیدا ها و زورگوهای محل دعوا نمیاست و جز با گنده الت

اصغر »ه همه های کامپی کالتکردند. تا این که یک بار یکی از گندهکرد و در محله همه از او به نیکی یاد می

اش با کردند، به تورش خورد. این بابا ریش و سبیلی مفصل در آورده بود و چون قیافهصدایش می« چاقو

های محل منفور بود. جای چاقو و زخم خط خطی شده بود و همیشه سیگاری بر لب داشت، بین بر و بچه

دانستیم ی نثارش کرد. ما که میای برای کسرا چاقو کشید و چند تا فحش خانوادگخالصه یارو شب جمعه

انگیزاند، تعجب نکردیم وقتی خبردار شدیم کسرا زده و دست و این کارها چه واکنشی را در کسرا بر می

 دندان طرف را شکسته و چاقویش را هم ضبط کرده است. 
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. کرد چنین بالیی سرش بیایدی خودش هیبتی داشت، هیچ فکر نمیاصغر چاقو که بین قوم و قبیله

کردیم از شرش خالص یک ماهی را با دست گچ گرفته و صورت سیاه و کبود آفتابی نشد و همه فکر می

های محل هم انتظار داشتند قلدر کامپی بعد از این شکست نمایان دمش را روی کولش ایم. بر و بچهشده

گشت. هرچند انتقام میهای روزگار بود و پی بگذارد و دنبال کارش برود. اما اصغر چاقو از آن هفت خط

تواند به اهل محل دانست راهی برای از میدان به در کردن کسرا ندارد و تا وقتی هم که کسرا هست، نمیمی

 ی کسرا پیوسته است. زور بگوید. این بود که تدبیری اندیشید و یک دفعه دیدیم او هم به دسته

رفتار و نیکوکار بزن بزن، اما جوانی خوشکسرا با وجود این که زورمند و قلدر بود و اهل دعوا و 

کرد. برای همین هم وقتی بود و به خصوص قلبی صاف و ساده داشت و راحت حرف این و آن را باور می

ی اصغر چاقو سراغش رفت و بنای تملق و چاپلوسی را گذاشت و خودش را این طرف و آن طرف نوچه

کردیم اصغر چاقو آدم شده و ی مشکلی نبود و ما هم فکر میکسرا معرفی کرد، کم کم قابش را دزدید. تا مدت

اش بند کردنش به کسرا باعث شده از دله دزدی و زورگویی به این و آن دست بردارد. اما بعد دیدیم اینها همه

 نقشه بوده است.

 ساختمون»ی کسرا. اصرار داشت به گروهشان بگوید اصغر چاقو اول بنا کرد به برچسب زدن به دسته

ی کسرا بیشترشان مال ساختمان اتکا بودند و اصوال چون های دار و دستهواقعیتش آن بود که بچه«. هازردی

ی طرشت بودیم و با همین اسم ها اینقدر اهمیت نداشت. همگی اهل محلهمحلی بودیم، ساختمانمان همهمه

ی کسرا عجیب بود، چون خودش کردیم. این اصرارش برای جدا کردن محل زندگهم خودمان را معرفی می

دل گول شد. اما به هر صورت کسرای سادهی ما محسوب نمیهم مال ساختمون زرده نبود و اصال اهل محله

های مجتمع و زد. کم کم بر و بچهها حرف میخورد و دم به دمش داد و مدام از دالوری ساختمون زردی

 ه طرشت بودند از او بریدند و پی کارشان رفتند. که اهل باالدست د چندتایی از برادران جوانمردی
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به پا کردن و دعوا انداختن بین دوستان قدیمی  کار دیگری هم که اصغر چاقو خوب بلد بود، فتنه

ها معتقدند زردیبود. بین من و کسرا را هم همینطوری به هم زد. همه جا پخش کرده بود که ساختمون

گویند های مجتمع اتکا میکنش این و آن را گزک کرد و جار زد که بچهاند، بعدش واهای اتکا سوسولبچه

های باالدست طرشت دهاتی گفت که بچهها خبر و نفهم هستند. یک بار از قول کسرا میساختمون زردی

اند. داده« دارکش»ها فحش ها پشت سر ساختمون زردیبافت که جوانمردیهستند و بعد برای کسرا قصه می

گفت و ستمهایی که ها مینشست مدام از مظلومیت ساختمون زردیبند و قناد هم که میل و ماستپیش بقا

ها گفتند به کامپیکردند و میاش میدارند. وقتی هم که مسخرهاهل طرشت بر اهالی شریف این مجتمع روا می

برد که فالنی ایش خبر میرفت زیر پرچم کسرا و بری طرشت دخالت کنند، فوری مینیامده که در کار محله

ها در اصل اند و منظورشان از تکه انداختن به کامپیها صفحه گذاشتهو فالنی پشت سر ساختمون زردی

 ها بوده است. طلبانه و نژاد پاک ساختمون زردیسرکوب احساسات هویت

عنی تبدیل شد. گر آنقدر کرد که کسرا به یک دیوِ به تمام مدردسرتان ندهم، این اصغر چاقوی حیله

اش کرد دارند مسخرهکرد، چون دچار توهم شده بود و فکر میخندید دعوا میدر خیابان با هرکس که می

گرفت و زد، به خودش میکنند. وقتی یک نفر از باغهای زیبای طرشت و خوشرفتاری مردمش حرف میمی

تر و ها فرومایهها از طرشتیاختمون زردیزنند و منظورشان این است که سکرد دارند به او کنایه میفکر می

دانستیم که ساختمان زرده درست وسط طرشت قرار حقیرترند. در حالی که این تصور چرندی بود و همه می

گفتند، جز اصغر چاقو که فهمیدند، جز کسرا، و همه همین را میدارد و بخشی از محله است. همه این را می

 زد.میحساب شده و از سر رذالت حرف 

آخرش این شد که اصغر چاقو انتقامش را کمابیش از کسرا گرفت. دیگر در محل کسی تحویلش 

ای که خودش کرد به اهل طرشت فحش دادن. محلهزد و شروع میگرفت. چون هر از چندی به سرش مینمی
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ها هستند، سنگ یهم بخشی از آن بود. یکی دو بار هم با این توهم که فالنی و بهمانی دشمن ساختمون زرد

گرفتند. چون از شان را شکسته بود. دیگر بزن بهادرهای محل هم تحویلش نمیهای مغازهپرانی کرده و شیشه

اش چیزی باقی نمانده بود. یک ممد ریغو مانده بود که اهل ساختمون زرده بود، و یک اصغر چاقو دار و دسته

های توی گذاشت. دیگر حتا قناریرا را دست تنها میکه اتفاقا در دعواهای جدی همیشه غایب بود و کس

ی اصغر چاقو بوده ها دسیسهدانستند که این بند کردن به هویت ساختمون زردیقفس سلمانی محل هم می

 تا کسرا را زمین بزند، و کسی تردید نداشت که به نامردی این کار را هم کرده بود.

هایش کسی بازیوگرنه چه بسا در یکی از این خل کسرا شانس آورد و کمی بعد از آن محل رفت.

ی خودش کرد. اصغر چاقو هم به کیفر گناهانش رسید. یک روز با شکم سوراخ سوراخ در محلهناکارش می

اش دست درازی کرده بود، و گناه را های مهیب کامپیپیدایش کردند. انگار به دختر یکی از قوم و خویش

 اما بعدش رسوا شده بود و برادرهای دختر از خجالتش درآمده بودند.  انداخته بود گردن کسی دیگر،

ها خوابید، یک بار داشتم با نگهبان پیر مقبره شیخ دوریستی ی ساختمون زردیبعد از این که غائله

ی این بابا درست باالی مجتمع ما قرار داشت و آن وقتها باغی هم داشت که حاال بوستانی زدم. مقبرهگپ می

بابا جان، »زدم که گفت: ی سرنوشت اصغر چاقو و کسرا گپ میاند. داشتیم دربارهای در آن ساختهتابخانهو ک

ی طرشت هزار ساله هست و هزار سال دیگه هم میمونه. هزار جور ساختمون هم قضیه رو جدی نگیر، محله

زیادن. اما اسمشون توی محل رن. اصغر چاقوها هم توش ساخته و خراب میشه. محله میمونه و ساختمونا می

 «مونه. اسم کسراها شاید بمونه، اگه گول اصغر چاقوها رو نخورن!نمی
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21/8/1394پنجشنبه   

 

ی ما یک کاری دست خودمان دادیم و پانزده سال پیش پژوهشی کردیم و کتابی چاپ کردیم درباره

گیرند تا نظرم آشنایان و ناآشنایان تماس میاش آن شد که این روزها مدام شناسی جوک و خنده. نتیجهجامعه

ی این جویا شوند و جایی منتشر کنند. چون به نظرم صالح در پایین کشیدن شعله« ماجرای فتیله»ی را درباره

ام، و همان داستانکی که در این مورد نوشتم به نظرم بسنده ی خواهندگان پاسخ منفی دادهفتیله است، به همه

امروز دوستی گرانمایه خیلی جدی گوشزد کرد که چنین نیست و اصوال پیوند داستانک با قضیه بود. تا این که 

نویسم، با این ترجیح که به جای پاسخ دادن به برای بیشتر ملت پنهان مانده است. از این رو چیزکی می

 ای از پرسشهای تازه را گوشزد کنم:ی این برنامه، زنجیرهپرسشها درباره

سازند؟ ها را میشوند؟ چه کسی یا کسانی جوکها طی چه فرآیندی ساخته میها و شوخیجوک

ای سر و کار داریم که همتایی در جهان خارج ندارند؟ چرا این ها با شخصیتهایی کلیشهچرا در جوک

ها شخصیتهای اغلب قومیت، شکل و شمایل یا شغل و پیشه و جنسیت خاصی دارند؟ آیا وجود این شاخص

خندد با نیتی دشمنانه ای که به آن میی جوک و شنوندهدر هویت قهرمان یک جوک، بدان معناست که گوینده

 قصد تخریب شخصیت افرادی با آن شاخصها را دارند؟ 

ای پنهانی شود گفت چون هویت جنسی اغلب قهرمانان جوکها مذکر است، توطئهبا این حساب، می

ی خودشان ساخته شده، یان مردان وجود دارد تا با خندیدن به جوکهایی که درباره)و قاعدتا ناخودآگاه!( در م

ی قومیتها، ها و جوکهایی که دربارهکن کنند؟ آیا شوخیهویت و شخصیت و اعتبار اجتماعی خویش را ریشه

ای شود تالشی و دسیسههای اجتماعی و پیروان مذاهب گوناگون ساخته میهای سنی، طبقهمشاغل، گروه
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برای مبارزه با ایشان، برای تخطئه و ویرانسازی ارج و اعتبار ایشان، و برای نابود کردن ایشان است؟ آیا در 

 گذر تاریخ جوکهایی که برای این گروهها ساخته شده زیانی به ایشان رسانده است؟

بینافردی  ی تنشهایگویی و شوخی کردن راهی برای تخلیهشناسان که جوکی جامعهآیا این یافته

ها بر اساس تنشهای اجتماعی برگزیده است، درست است؟ آیا این آمارِ فراگیر و جهانی که شخصیتهای جوک

توان پذیرفت؟ اگر جویانه و راهی مهربانانه برای صورتبندی اختالفها هستند را میشوند و مسیری آشتیمی

یا شغل یا جنسیت خاص به معنای یاری رساندن ی یک قومیت گویی دربارهها را بپذیریم، آیا جوکاین داده

ی تفاوتهای ها و تنشهای اجتماعی نیست؟ آیا مردم با جوک ساختن دربارهبه ایشان برای ترمیم گسستگی

سازند؟ آیا شوخی کردن قومی و دینی و زبانی و جنسی خویش، این تفاوتها را پذیرفتنی و نرم و آشنا نمی

 ردن نیست؟تدبیری جایگزین برای دعوا نک

ی این خندند چقدر دربارهکند و کسانی که بدان میای را تعریف میکسی که جوکی یا شوخی

ی کارکرد سازند چقدر دربارهی علمی و نظری آگاهی و نیت دارند؟ کسانی که جوک را میپشتوانه

القیتِ منتهی به زایش شناختی جوک یا ساز و کارهای روانی خندیدن بدان اطالعات دارند؟ آیا اصوال خجامعه

سازی یک کردار ارادی و هدفمند یعنی فرآیند جوک یک شوخی امری خودآگاه و ارادی و قصد شده است؟

 شود؟زیان صورتبندی میهیجانی و خالقانه که در قالبی زبانی و بی-مند است، یا واکنشی عاطفیو برنامه

شود اش ساخته میاز جوکهایی که دربارهی اجتماعی و یک گروه خاص را اگر یک قومیت، یک طبقه

ی فالن مقام افتد؟ فرض کنیم قانونی بگذارند که طبق آن جوک گفتن دربارهمحروم کنیم، چه اتفاقی می

توان جلوی ساخت و تکثیر مملکتی یا فالن گروه قومی یا دینی با مرگ کیفر داده شود. آیا به این ترتیب می

ی عمومی و ارج و اهمیت آن بتوان چنین کرد، آیا اعتبار اجتماعی، وجهه جوک در این مورد را گرفت؟ اگر

 یابد یا کاهش؟ ی جوکها، افزایش میگروهِ استثنا شده از دایره
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ی خودش در حدی خشمگین و آزرده شود که به خشونت و اگر کسی از شنیدن جوکی درباره

و شکنندگی ی سستی خودِ فرد؟ آیا این نشانهی شوخی است، یا دشمنی روی آورد، ایراد در جوک و گوینده

شود شان ساخته میهویتِ گروه یا فردِ آزرده نیست؟ آیا به طور طبیعی مردم در برابر جوکهایی که درباره

های دهند؟ یا چنین رفتاری ماهیتی مهندسی شده دارد و از دستکاری سیاسی تودهچنین واکنشی نشان می

 خیزد؟ناآگاه بر می

 

جناب وکیلی عزیز، جذاب ترین ویژگی این نوشتة شما برای بنده این رویکرد مهدی تدینی: دکتر  

است. پس  "چند"پرسش، رسیدن به پرسشهایی  "یک"معرفت شناختی نهفته در آن بود که بهترین پاسخ به 

چه سریع  فهمیدن تالشی ست برای نفهمیدن بیشتر و داناییجویی تالشی ست برای ندانستن بیشتر. اندیشه هر

ایدئولوژی. پس انسان هر چه  "بیشتر"اندیشه است و  "کمتر"تر و راحت تر پاسخ پرسشهایمان را بدهد، 

داناتر باشد، از یک پرسش به پرسشهای بیشتری می رسد و هر چه نادان تر از یک پرسش تمنای یک پاسخ 

گذشته از این، فکر میکنم در هر  دارد. و این همه پرسشی که شما پیش کشاندید، گواه دانایی شماست. ...

پرسشی پاره ای از پاسخ به مسئلة فیتیله ها هم نهفته است. ولی من کمی نسبت به نظریه ای که میگوید 

دریچه ای ست برای گذار از ناسازگاری به سازگاری کمی تردید دارم؛ دستکم ادعای بزرگی ست  "شوخی"

هایی بیابد، ولی تعمیم آن از شخصیت فردی به شخصیت که شاید در ساحت فردی گاه درست باشد و مصداق

جمعی، گامی ست که شاید به درنگ بیشتری نیاز داشته باشد. اما با بند پایانی نوشتة خواندنی تان خیلی 

 همدل و هم رأیم ... این که: آزردگی بیشتر گویای ویژگی ها طرف آزرده شونده ست تا آزاردهنده. ارادت

آره ولی اینکه یکسری از جوکها ماهیت توهین آمیز داشته باشه )مثه جوکای ترکی( احسان جنیدی:  

 بشه چی؟  bullyو شکل تحقیر آمیز پیدا کنه به طوری که طرف از بچگی به خاطر لهجش یا نسبش دائم 
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در همه ی مللی که تحقیر شدن میبینیم! از رشد راست افراطی در اروپای شرقی  رو "هویت طلبی!"این بحران 

که خودش یه زمانی قربانیش بود بگیر تا این ایران باستان گرایی در ایرانیها! شکل افراطیش رو در بین تورکهای 

ا و کردها از ایران میبینیم که روز به روز بیشتر میشه! به نظرت این افراطی گری که به خصوص بین ترکه

 مردم مناطق دیگه بیشتر دیده میشه و طرفدار داره واقعا ربطی به تحقیر اونها طی این همه سال نداره؟

کنیم، ی مفاهیمی مثل ستم و نژادپرستی و تحقیر شدن صحبت میاحسان جان، وقتی دربارهشروین:  

دارد. بر مبنای این تعاریف کشوری مثل زنیم که تعاریفی روشن پذیر حرف میاز مفاهیمی عینی و رسیدگی

اش فرهنگی نژادپرستانه دارد و ایران چنین نیست. فارغ از کشمکشها و شعارهای دارانهی بردهآمریکا با پیشینه

دانی، هیچ تفاوت آماری معناداری بین پذیرش اجتماعی اقوام شان را خودت بهتر میسیاسی که صحت

ی نظام سیاسی کشور ی گذشته بدنهزبان در سه چهار دهههای ترکذریگوناگون وجود ندارد. به خصوص آ

های ترک زبان حاکم بر اند و پیش از آن هم که سلسلهو بخش مهمی از منابع اقتصادی را در دست داشته

 ها چرندی است که از بس تکرار شده بدیهی به نظرکایم. بنابراین سخن گفتن از تحقیر ترایران را کم نداشته

ای کسی به خاطر آذری یا کرد یا عرب بودن به شکلی سازمان یافته از طرف مردم تحقیر رسد. کجا دیدهمی

اند. پراکنان قومی ابداع کردهشود، ستم ببیند، یا با تبعیض روبرو شود؟ اینها دروغهایی است که نفرت

د پراکندن و نفرت کاشتن است و از شان توهین به اقوام ایرانی و دروغ بافتن و چرنخوارانی که حرفهجیره

ترین شکل پرور که سهمگینشوند. یعنی نظامهایی بالهتطرف کشورهایی مثل ترکیه و عربستان تغذیه می

دارند. هرگاه با کسی روبرو شدید که از این شعارها تبعیض و ستم را به قومیتها و اقلیتهای خود روا می

 «...سخن دانسته گو ای مرد عاقل، یا خموش! یا»دهد، از طرف من اندرزش دهید که می

جناب وکیلی، شما با ممنوعیت ترکی در دوره پهلوی اول، کتاب سوزانی بعد امیرمسعود امیرکبیری:  

 موارد دیگری هم هست که شاید شما نشنیدید و نخوندید. آشنایی دارین؟ 132۵سال 
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را )در کنار انبوهی از روایتهای موهوم و امیرمسعود جان، این موارد و موارد بسیار دیگری شروین:  

اند. منظورم خشونتی اند و به خشونتی هم منتهی نشدهشناسم که هیچ یک مهم و پردامنه نبودهساختگی( می

از جنس قتل و تبعید و زندانی کردن است که در همان زمان آتاتورک بر هواداران فرهنگ و هویت ایرانی 

داشت و هنوز هم دولت ترکیه به شکلی اران ادبیات و شعر پارسی( روا می)کردها، صوفیان، علویان، هواد

دارد. این موارد در تاریخ معاصر ایران به دست تحریفگران پیراهن عثمان شده است، اگر به خفیفتر روا می

ب بینیم که ستم بزرگ و مهمی محسوشرایط تاریخی بروزش و در تناسب با رخدادهای منطقه بدانها بنگری می

شده و در بسیاری از موارد واکنش به سیاستهای دولت ترکیه بوده است. عَلَم کردن این حرفها هم بخشی نمی

 از مکر همین طایفه است...

ها را درپی ها بیشتر واکنش ترکشود که چرا این جوکدکتر حال یک سوال مطرح میحمید نادریان:  

ی پاسخ را بین توان بخش عمدهدارد در مقام مقایسه با دیگر اقوام ایرانی )البته این ادعا درست باشد(؟ آیا می

 ردیابی کرد؟ 1324تا  1320های سال
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22/8/1394جمعه   

 دانشگاه شهید بهشتیگزارش نشست 

 

که با همت انجمن دانشجویان « ایران و ابعاد هویت ملی ایرانیان»ای که گذشت، در همایش شنبهسه

ی ادبیات دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، همراه با دوستان و یاران گرامی دکتر پیروز آزادیخواه در دانشکده

 اش چنین است:ی خیلی فشردهای داشتم که چکیدهمجتهدزاده و دکتر عطاءاهلل عبدی سخنرانی

اروپا تکامل یافته مدارهای قدرت و ساخت نهادی ملیت ایرانی با آنچه که در سه قرن گذشته در  (1

گرایی ایرانی و ناسیونالیسم اروپایی متفاوت است. در متفاوت است. از این رو زیربنای نهادی ملی

ایران زمین هویت ملی در جریان انباشت خاطرات مشترک و منشها و معناهای همگانی طی چندین 

ایرانی نه تنها از گفتمان  هزاره تکامل یافته است. در بخش بزرگی از تاریخ، گفتمان حاکم بر هویت

سیاسی دولتهای حاکم بر ایران مستقل بوده، که گاه )مانند دوران اموی، ایلخانی، بخشی از عصر 

عباسی و...( با آن ناسازگار و ضد هم بوده است. از این رو سرشت هویت ملی ایرانی با آنچه که در 

آیند و قلمروی سرزمینی ی پدید میبینیم متفاوت است. همه جا نهادهای سیاسکشورهای دیگر می

سازند. در ایران زمین گفتمان مسلط گیرند و بعد گفتمانی ملی را بر جمعیت مسلط میرا در اختیار می

ایم و نهادهای سیاسی یا با آن سازگار شده و ملی را از ابتدای کار )بیست و شش قرن پیش!( داشته

 اند.شدهنقرض میشده و ماند، و یا با آن سرشاخ میماندهمی

ای از نزدیک به بیست کشور ریز و درشت است که بیشترشان ایران زمین در حال حاضر مجموعه (2

های را به یادگار روزگاری که استانی از ایران بودند، با خود دارند. آرواره« ستان-»همچنان پسوند 
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ینهای ایرانی را با اشغال نظامی، استعمار در قرن گذشته در حال بلعیدن ایران نیز بود، و گرداگرد سرزم

زدایی زدایی سیاسی و پارسیزدایی و کشتار روبرو کرد. روندی که پیامد ماندگارش ایرانیهویت

زبانی و فرهنگی این کشورها بوده است و به کشمکشهای قومی و نفرت مذهبی در منطقه انجامیده 

گیرد و بخشی است که مین را در بر میاست. کشور ایران کنونی کمتر از یک چهارم قلمرو ایران ز

اش جان به در برد. همین بخش در قرن ی دیو استعمار مقاومت ورزید و با نابودیی آروارهدر میانه

 ی این هاویه بوده است.ی ثبات و خردورزی در میانهگذشته جزیره

ترین نقاط جهان است، ههای سنگینی بر ایران زمین وارد آمده و امروز یکی از آشوبزدبا آن که لطمه (3

شان هرگز مثل نماید. ایرانیان در سراسر تاریخهمچنان وضعیت هویت ملی ایرانیان امیدبخش می

اند. جمعیتی که بیشترشان شهرنشین و زبانان نداشتهامروز جمعیتی حدود صد میلیون نفره از پارسی

ی همپایه و بلکه برترند و طبقهشان در فعالیت اجتماعی و سوادآموزی با مردان باسوادند، زنان

ها را در دل ی دانشگاهآموختهسازند که نزدیک به هشت میلیون نفر دانشمتوسطی عظیم را بر می

کرده اصوال آگاهی و شناخت بیشتری نسبت به سایر  ی متوسط و تحصیلدهد. طبقهخود جای می

ی ایرانشهری و هویت ملی ایرانی در اقشار جامعه دارد و امروز هم شاهد شکوفایی چشمگیر اندیشه

ی ایران زمین شناسانه داوری کنیم، آیندههمین گروه هستیم. اگر بخواهیم بر اساس شاخصهای جامعه

ای مرکزی از چند ده میلیون نفر ایرانی است که منافع ها( در دست هستهی فرنگی)همان خاور میانه

آفرینند و توسعه و فرهنگی خاص خود را میدهند و نهادهای سیاسی ملی خویش را تشخیص می

دهند و چه بسا بتوانند با تکثیر این هویت و احیای نظمی پارسی که پیشتر در این قلمرو وجود می

 داشته، بر آشوب در پیرامون ایرانشهر نیز چیره شوند. 

4)  
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پاینده باشید به قول برادران خراسانی)افغانستانی(اگر باشندگان فارسی زبان را با الدن تیموری:  

که خود موتور  میلیونی پدید می اید200تا 1۵0باشندگان کرد و پشتون و بلوچ و لر زبان جمع بزنید جمعیتی 

 .محرکه بر امدن ایران نوین خواهد بود به یاد شهیدان هزاره ی زابل

 سعدی /تا بر سرش بُود چو تویی سایه خدا /اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیستپیروز خ: 

پس از نیل تا جیحون سرنوشت مردم به دست ما ده میلیون فارسی زبان طبقه به به،طاها ووبیستو: 

 با ایدئولوژی هویت ملی پهلوی بزرگ شدیم :((( خدا به خاور میانه رحم کنه ! متوسطه که

میلیون پارسی زبان شهرنشین نویسا، با ایدئولوژی مارکسیستی اسالمی « ها»طاها جان، ما دهشروین: 

د آوریم. اما شواهرا هیچ به یاد نمی« طاغوت»و « ستمشاهی»ایم و شکر خدا که دوران هبرادران بزرگ شد



670 
 

ها( را ی فرنگی، و به همین خاطر خدایان به آنها که ایران زمین )خاور میانه«ایمبزرگ شده»دهد که نشان می

 اند رحم کنند :(((به این شکل درآورده

« های فرهنگیای، صورتکهای خاورمیانهپوست»ی متوسط ایرانی جز ما که از طبقهطاها ووبیستو: 

دانیم چه معنی دارد، این فایل پی دی اف ماقبل مواجهه با مدرنیته را هم نمی ندیدیم. قیاس با دوران چیزی

تزت رو برای ما بفرست شاید توحیه بشیم ... مصدق که سهلست، ما در حسرت ناصرالدین شاهیم االن، که 

 فرنگی برایش اگزاتیک بودو حس حقارتش به طنز آمیخته بود!

های تمام کشورها یافت با کمی دقت در تمام طبقه گوییطاها جان آن چیزهایی که میشروین: 

ای خاص نشان از اش به ایران یا طبقهی متوسط و ربطی به ایران ندارد و ویژه کردنشود. ربطی به طبقهمی

ام توضیح بدهم. سوگیری خودخوارپندارانه یا ایدئولوژی طبقاتی خاصی دارد. اصغر جان گویا درست نتوانسته

ای ندارد و اصوال نژادپرستی پدیداری مدرن با م که هویت ایرانی هیچ عنصر نژادپرستانهصریح و روشن گفت

ی ایران دارد و نه نمودی در اکنونِ کشورمان، و این ای در تاریخ گذشتهتعریفی روشن است که نه پیشینه

فارس را یک بینیم. این هم برایم غریب است که برخالف چیزی است که در ترکیه و عربستان سعودی می

 Persiaا سال است که فارس یا پارس ی 2۵30پ.م به بعد، بیش از  ۵20ای. از حدود سال قومیت دانسته

کند. بعد از آن هیچ سندی نداریم که در آن فارس ی اقوام ایرانی اشاره میاست و به همه« ایران»دقیقا همتای 

اگر خواهی که بیم به تو نرسد، مردم پارس »...ه باشد. از ی ایرانیان ارجاع دادبه یکی از اقوام ایرانی و نه همه

اگر حکمت در اختران باشد مردانی از فارس بدان دست »ی داریوش بزرگ بگیر تا حدیث در کتیبه« را بپای.

ی زرتشتیان مهاجر به هند و از آنجا ، و از جغرافیای قاضی صاعد اندلسی بگیر تا خودانگاره«خواهند یافت

 نام ایران در زبانهای التین و یونانی و اروپایی نو... هم بگیر تا
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 23/8/1394شنبه 

 1-یادخندها

 

 بود، که یک جای پرتی وسطهای جنگل گلستان بازداشت شدم!  1374گمان کنم سال 

به گشت و گذار  زدی حدود یک ماه در سال را در کوه و جنگلدورانی از عمرم بود که اگر جمع می

تر ام هم جنگل گلستان بود. آن وقتها جنگل گلستان خیلی بکرتر و دست نخوردهپاتوق اصلیگذراندم و می

ی آلودگی محیط زیست بود، نشانی گذشت و مایهی شوم و نحسی که از وسط آن میاز امروز بود و جز جاده

در جنگل برای شد. من هم در غیاب چشم نامحرم های سرافراز و گردنکش در آن دیده نمیاز هومو ساپینس

ی بازداشت شدنم یک آدم ژولیده بودم با پیراهن چروک و خودم فراغتی داشتم و چنین بود که در لحظه

شد به بازماندگان ای که از کمربندم آویزان بود و باعث میای قدیمی بر پشت، با آن قمهشلوارک خاکی و کوله

اند که کمی بعد متوجه شدم این وسطها خشتکم جنگ جهانی دوم در هندوچین شبیه شوم. حاال این نکته بم

 هم پاره شده!

ی مشهد بود که آن وقتها پهنای ی جنگل یک دفعه به جاده رسیدم. همان جادهبا این هیبت در میانه

تر البالی درختان چندانی نداشت و آمد و شد هم در آن زیاد نبود و به همین خاطر به راحتی در بخشهای انبوه

خورد، سه چهار تا ماشین نیروی انتظامی اردو زده بودند و ست همان جا که جاده پیچی میشد. درگم می

شان کنند و قاچاقچیان را به سزای اعمالشان برسانند. منتظر تک و توک خودروهای رهگذر بودند که بازرسی
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ها بیرون وتهشد. وقتی من از وسط بهای قاچاق مواد مخدر هم محسوب میچون این جاده یکی از شاهراه

آمدم، روبروی این جماعت سر در آوردم. یک لحظه فکر کردم برگردم و دوباره بروم داخل جنگل، اما یکی 

از سربازها مرا دیده بود و ممکن بود بدگمان شود، بنابراین به راهم ادامه دادم. از عرض جاده رد داشتم و 

ه یک دفعه دیدم سربازها به سمت من دویدند و شدم کداشتم آن طرفش دوباره بین درختان در افق محو می

 «ایست، ایست، دستها باال!»هیاهو برخاست: 

زنند. اما دیدم برادران مسلح و خطرناکند کردم این حرفها را فقط توی فیلمها میتا آن موقع فکر می

ای ایستاده بود. دیدهو ایستادم. خالصه ما را بردند پیش سرهنگی چاق و تپل و مهربان که کنار پاترول جنگ 

اولش با شک و تردید، و بعدش با تعجب و آخرش با مهربانی سوالهایی از من پرسید. اول این که اینجا چکار 

کنم. وقتی این را گفتم ها کار میسازی مورچهکنم، و من هم گفتم جانورشناسم و دارم روی رفتار النهمی

آخه بهانه بهتر از این پیدا »مه زدند زیر خنده. سرهنگ گفت: سرهنگه و سربازها به هم نگاهی انداختند و ه

 «ات چی داری؟توی کوله»بعد هم گفت: « ایه؟نکردی؟ این دیگه چه صیغه

ها و خاک هایی از مورچههایی کوچک بود که داخلش نمونهکوله را دادم و گشتند. داخلش پر شیشه

یخته بودم. یک دفتر پر لک و پیس با کلی یادداشت خرچنگ هایشان را رهای همزیست در النهشان و گونهالنه

ی گرازی کنده بودم هم داخل کوله بود. سربازها و قورباغه و دو تا دندان گراز که آن روز از جسد پوسیده

ربط را نگاه کردند. یکی از سربازها با نگاهی مشکوک دفتر را سرهنگه با ناباوری این مجموعه از چیزهای بی

ها را از داخلش استخراج کند، اما نتوانست. کرد، بلکه بتواند رمزهای مربوط به عبور و مرور قاچاقچی زیر و رو

گویم یا نه؟ آخرش جناب سرهنگ به این نتیجه رسید که آزمونی کند و به شکلی آکادمیک ببیند راست می

 « پس که دانشجویی؟ گفتی جانورشناسی دیگه؟»پس گفت: 

 « بعله!تون با اجازه»گفتم: 
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 «کنی؟ برای همین اومدی اینجا؟ها کار میی مورچهاون وقت روی لونه»گفت: 

 «خب، آره دیگه!»گفتم: 

 «کنه؟است چطوری لونه درست می که توی این شیشه اگه راست میگی بگو ببینم این مورچه»گفت: 

ر ضمن شیطنتم هم ی مرگ و زندگی است و دبعد هم فاتحانه به من نگاه کرد. من هم دیدم مسئله

سازی ی رفتار النهترین زبان ممکن شروع کردم به شرح و توضیح دربارهگل کرده بود. این بود که با فنی

ی داخل شیشه که یک جور های ساکن جنگل به خصوص آن گونهحشرات اجتماعی و گونه

Crematogaster ات فرانسوی و انگلیسی توانستم اسم علمی التین و اصطالحبود! وسط حرفهایم هم تا می

شناسی پراندم. خالصه یک ربع ساعتی برای بندگان خدا سمینار دادم تا این که شناسی و عصبفنی حشره

 «ات، بفرما برو...آقا قربونت، بسه، من که قانع شدم. بیا این کوله»سرهنگه حرفم را قطع کرد و گفت: 

ام، چون حمل ام گیر ندادهمن هم کوله را گرفتم و خداحافظی کردم و رفتم و خوشحال بودم به قمه

 سالح سرد غیرقانونی بود و گمانم هنوز هم باشد. 

رفتم و خوشحال بودم که دانش تجربی بر همانطور که داشتم خوش و خرم بین درختها پیش می

ی پارگی خشتک ارجمند، عه همزمان با خودآگاه شدن دربارهشک و تردید پلیسی بازرسان چیره شده، یک دف

ی چشم جناب سرهنگ و سربازان به قضیه به شهودی عمیق دست یافتم. یعنی ناگهان موفق شدم از پنجره

ای بلند داشت ی فرفری بود که شلوارکی پاره و قمهنگاه کنم. چیزی که آنها دیده بودند یک پسر جوان ژولیده

ا از جنگل سر در آورده بود و در کیفش مقداری خاک و جک و جانور جمع کرده بود و حرفهایی و پیاده و تنه

ای سرگردان در جنگل سر و کار دارند زد. یعنی خالصه این که احتماال گمان کرده بودند با دیوانهنامفهوم می

گویند بندِ شریعت از پای و به همین خاطر هم گذاشته بودند پی کارم بروم. این از آن جاهایی بود که می

 شود!مجنون و سالک برداشته می
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سازی ی النهی کارشناسی جانورشناسی را تمام کردم، همین تحقیق دربارهسال بعدش وقتی دوره

مان ارائه کردم. زمان و محل دفاع هم بر اساس یکی از گردشهای علمی نامهحشرات اجتماعی را به عنوان پایان

ی چندانی با آن یین شد. به این ترتیب کمی بعد، زیر درخت کهنسال و بزرگی که فاصلهدر جنگل گلستان تع

ام دفاع کردم. این همان پژوهشی است که بعدها هم ادامه یافت و به ی کذائی نداشت، از پایان نامهپیچ جاده

است این دوشنبه تحلیل سیستمی رفتار اجتماعی مورچگان انجامید، و این بخشی از چیزهایی است که قرار 

اش سخنرانی کنم. کل این خاطره را هم تعریف کردم که بگویم اگر مقداری در کانون معماران معاصر درباره

ی داستانی که برای جناب سرهنگ تعریف وقت و حوصله و مبلغی کنجکاوی دارید بیایید که قرار است ادامه

 کردم را برایتان بگویم...
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24/8/1394یکشنبه   

 نیش جوالدوز!

 

 اند:ها تکرارشان کردهخیلیآهنگ که طی سال گذشته ی شیک و خوشسه گزاره

ی انسانها ارزشمند و محترم است و باید به خاطر از دست رفتن جان هر انسانی غمزده جان همه (1

ای که آن انسان ای که آن ملت و کارنامهشد. مستقل از ملیتی که آن انسان بدان تعلق دارد و پیشینه

 داشته است.

شود گناهکار نیست، بیمار است. به خصوص اگر میمجازات اعدام نارواست، کسی که جنایتکار  (2

 های سیاسی برخاسته باشد.جنایت از باور به ایدئولوژی

کسانی که در اقلیت قرار دارند بر اکثریت ترجیح دارند. اقلیت حتا اگر انباشته از نفرت و خشونت  (3

آمیز رفتار خشونت بینند آزرده شوند و دست بههایی که میباشند، حق دارند بابت تحقیر و توهین

 بزنند.

انگیز و دردناک پنج مرد رشید شود: مرگ غمدانم چرا نادیده انگاشته میی منطقی این سه گزاره، که نمینتیجه

 گوییم! شان را در پاریس اجرا کردند را تسلیت میداعشی که اینطور شجاعانه عملیات استشهادی

 ر/ انجام ندیده کار آغاز نکن! ی اخالقی: ننهاده قدم به زیر پایت بنگنتیجه

نوشت )گذشته از شوخی(: من از آسیب و رنج و مرگ نیم میلیون نفر مردم بیگناه ایران که طی هشت سال پی

گرفتند متاسفم و با مردم های ساخت کشورهایی از جمله فرانسه مورد حمله قرار میجنگ با عراق با سالح

 وطنم احساس همدلی و همدردی دارم.
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ز رنج و مرگ میلیونها نفر مردم بیگناه سوریه و عراق و لبنان که طی سه سال گذشته به خاطر من ا

تاریخ که تبار و هماند متاسفم و با مردمی همی کشورهایی از جمله فرانسه آسیب دیدهسیاست سودجویانه

 زمانی بخشی از ایران زمین بودند همدلی و همدردی دارم.

ی ی سیاست آزمندانهنفر مردم بیگناه فرانسه که طی روزهای گذشته در ادامه من از رنج  و مرگ چند صد

 اند متاسفم و با ایشان همدلی و همدردی دارم.کشورشان آسیب دیده

 ... با همین شدت، و با همین تناسب!
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 27/8/1394چهارشنبه 

 (:2۵)شماره « مستقل»ی نامهی اخیرم با هفتهچند جمله از مصاحبه

کنم طی بیست سال گذشته نوعی نوزایی نمایان و پرشور جشنهای کهن ایرانی را راستش فکر می... 

ای در زمانی چنین کوتاه را در دورانهای تاریخی پیشین سراغ ندارم. یعنی چنین بینیم و چنین دگرگونیمی

دار ندیشی و بازسازی ریشهی ما به آن تعلق داریم، به نوعی بازانماید که ایرانیان در همین نسلی که همهمی

اند و دستاوردها و نتایج آن هم چشمگیر و جالب توجه ی خود دست گشودهآیینها و مراسم و جشنهای دیرینه

نماید. تردیدی نیست که این جریان باید به شکلی عقالنی و خردمندانه سامان یابد و راهِ آن بازاندیشی در می

ت، و دستیابی به دستگاهی نظری و تحلیلی که بتواند تبار تاریخ و جغرافیای آیینهای ایرانی اس

ها را روشن سازد و پیوندهایشان با هم و ارتباطشان با نهادهای اجتماعی ایران زمین ی آیینشناسانهاسطوره

شان نشان دهد. به عبارت دیگر، باززایی آیینهای ایرانی که این روزها شاهدش هستیم را در بستر تاریخی

ی مناسک ی کردارها و پوستهشکلی خردمندانه و درست پیش خواهد رفت که در سطح آن گوشته زمانی به

اش هم ی معناییی هستهای دقیق دربارهای علمی و نمادشناسیپردازیی نظریهباقی نماند و از پشتوانه

 برخوردار باشد.
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29/8/1394جمعه   

که « سازی حشرات اجتماعی و ساخت تکاملی مکانالنه»ی ام دربارهگیری سخنرانیچند جمله از نتیجه

ای منتشر ی گذشته در کانون معماران معاصر انجام شد. به زودی کل پژوهش را به صورت مقالهدوشنبه

 خواهم کرد:

دهد و اینها ای از پیچیدگی است که سیستمهای نهادین را در خود جای می... سطح اجتماعی الیه 

ای که سیستمهای کنند. یعنی شاخص مرکزیهایی هستند که با متغیری مرکزی به نام قدرت کار میسامانه

الگوی دستکاری در  کنند، قدرت است. بر این مبنااش تالش مینهادی در سطح اجتماعی برای بیشینه کردن

پذیرد. یعنی ساخت مکان فضا و دگردیسی آن به مکانی برساخته شده، زیر فشار مدارهای قدرت انجام می

گیرد و از سوی دیگر شود و شکل میاجتماعی از سویی توسط ساخت قدرت در نهادهای اجتماعی تعیین می

کند. آن اساس را در عینیتی فیزیکی تثبیت می های پدید آمده بردهد و پیکرهبه این مدارهای قدرت شکل می

ای از پیچیدگی گذر کرده، با پدید این بدان معناست که دستگاه حسی و پردازشی مغز انسان، چون از آستانه

زایند، مکانی نوپدید آوردن سطح اجتماعی و آفریدن نهادهایی که متغیری نوظهور به نام قدرت را در خود می

یابد. کند و کردارهای جمعی در بستر آن تحقق میکند که شهر در اندرون آن بروز میمی پیشینه را خلقو بی

بینیم. با این تفاوت که نهادهای اجتماعی پدید درست موازی با این روند را در حشرات هوخانمان هم می

ای و ساماندهی جمعی کاردار از انسان هستند و تقسیمتر و ریشهای بسیار بسیار کهنسالآمده در جوامع حشره

کنند که در سطحی ژنتیکی و کالبدشناختی نمود یافته است. با این همه قوانین پیچیدگی در را پشتیبانی می

توان به جانوران اجتماعی جز انسان نیز تعمیم داد. یعنی در سطح جا همسان است و دیدگاه زروان را می همه

شود که به همین ترتیب بر اصول و قواعدی برساخته میاجتماعی حشرات هوخانمان هم مکانی اجتماعی 
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هندسی )اما این بار برخالی( استوار شده و گشود و بستِ مدارهای کارکرد جمعی و مسیرهای به جریان 

 کند. افتادن قدرت را تعیین می

ی خاص شهر در حشرات اجتماعی و کوشش برای فهم ماهیت تحلیل ساز و کارهای تکامل هندسه 

آورد تا از قالب محدود و معتادِ مکان ی جمعی در این موجودات این بخت را برایمان فراهم میبرساخته مکانِ

زدایی کنیم که نه به لحاظ ی اقلیدسی انسانی فاصله بگیریم و از نظم و ترتیبی آشناییاجتماعی و هندسه

ستن به مکانِ انسانی پیش درآمدی منطقی بدیهی است و نه از دید تکاملی فراگیر. این شکلِ از بیرون نگری

سازد. شناختی را ممکن میگرایانه و زیستاست که واسازی مفهوم مکان و بازآفرینی آن در بستری طبیعت

ای تواند بود برای رویکردی انتقادی به مفهوم مکان انسانی و این کار اگر به درستی انجام شود، دیباچه

داشتهای حاکم بر آن، که بیشتر از تصادفهایی پیاپی در ود و پیشمدارهای قدرت نهادینه شده در تار و پ

 اند، و نه انتخابی آگاهانه یا گزینشی سنجیده.ای تکاملی برخاستهخطراهه
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30/8/1394شنبه   

 اندیش...گهر، به اتفاق یاران همراه و همبزرگوارم دکتر عبدالحسین نیکشبی خوش در بزمی کوچک با استاد 
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3/9/1394سه شنبه   

جدی بگیریم و خویشتن را مدام سختگیرانه و نیرومند از نو تعریف کنیم و جایگاهی که بهتر است هویت را 

ها و سوراخهایی نادلخواه چپانده گزینیم را در هستی به چنگ آوریم، به جای آن که ناگزیر در حفرهبرمی

 گیرند.الی جایگاهِ آنهایی باقی مانده که هویتشان را جدی میهایی که البهشویم، حفره

 

هویت من مثل یک کلنی زنبوره که هر از چندی پا میشه می پره میره یه جا دیگه تو بهرام خردمند: 

یه سوراخی، نسبتا دلخواه البته، اونجا ملکه ی قبلیش می میره و کارگرا ملکه ی جدید درست می کنن و به 

همه ی تک تک کارایی باشه  اونجای جدید تطابق پیدا می کنن. حاال هویت واسه ی من باید در بر گیرنده ی

که دونه دونه ی اجزا در هر لحظه انجام دادن و میدن، یا باید یه چیز کلی باشه که بین تمام زمانهایی که وجود 

 داشته ام مشترک باشه؟

ی زنبور امری فرخنده و زاینده است، اگر که به کندویی بهرام جان پویایی هویت همچون النهشروین: 

 هایی پرعسل!ساختی منسجم و شکلی زیبا و شانهمنتهی شود با 

کندوی زنبور ها و تپه های موریانه نماد های فرخنده ای نیستند چون شخصیت پرویز ورجاوند: 

مدفون شده و یک دیکتاتوری خاص که  "ما"آنجا در  "من"فردی درزنبور ها و موریانه ها مطرح نیست و 

 اکم است.در خور عزت انسانی نیست بر آن النه ها ح

شروین جان همانطور که خودت حتما خیلی بهتر از من می دانی در صدو پنجاه پور: شهرام محسنی

سال گذشته هویت از جمله ی مسائلی بوده که کم وبیش توسط اندیشمندان و روشنگران و روشنفکران 

خیلی متفاوت با اینجا  بسیاری جدی گرفته شده و نه تنها در ایران بلکه در کشورهای عربی و ترکیه هم وضع
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نبوده. سوال های من: ارزیابی شما به طور خالصه از این تالش های ذکر شده چیست؟ در این قافله ی هویت 

گرایان شما خودت را در کجا تعریف می کنی؟ آیا حرف و ایده ی جدیدی داری؟......راهبر ما برای از نو 

و نیرومند که تعریف های جدید ما باید ازغربالش تعریف کردن هویت کدام است؟ آن وجدان سختگیرانه 

بگذرند از کجا می آید؟ آن ریسمانی که باید به آن چنگ بزنیم تا ته چاه نیفتیم چیست؟ اگر بگویی آن ها 

چیستند آنگاه من هم خواهم گفت که شاید بهتر باشد که عجالتا همان ها را جدی بگیریم و در خودمان 

 د نود هم پیش ماست!تقویت کنیم. چون که صد آم

ی مورچگان ی مناسب به جوامع انسانی بنگری، چیزی جز النهپرویز جان، گاه وقتی از فاصلهشروین: 

ی تشخص آدمیان یا جبر حاکم بر جهان مورچگان نخواهی دید، با نظم کمتر و آشفتگی بیشتر. چه بسا درباره

 روی کرده باشیم.زیاده

هن ایران زمین و حواشی آن، که در غرب نیز طی یکی دو قرن گذشته شهرام جان، نه تنها در قلمرو ک

گرایانه آن است که دستگاه نظری روشن ی اصلی بوده است. نقد من به تالشهای بومیبازتعریف هویت مسئله

اند، که اند و تنها به وامگیری و کپی کردن آرای غربی یا مخالفت سطحی با آن بسنده کردهو نقدپذیری نداشته

فرجام و نابخردانه است. اگر اصوال بشود چنین کلماتی را به کار برد، در هر دو حال کاری خامدستانه و بی

اند به نام مدرنیته، که شاخ و برگ غربیان مشکل شرقیان را ندارند و دستگاه نظری استوار و نیرومندی ساخته

آوری چشمگیر ارد و در کنار دانش و هنر و فنهای فراوان دای قطور دارد، که به نظرم نادرستیفراوان و تنه

آورد. من در این زمینه دستگاهی نظری دارم که راهبردی و درخشانش، آسیب و خشونت و ویرانی به بار می

هایم پیدایشان توانی در کتابها و مقالهخیزد که میآید و پیشنهادهایی اخالقی از آن بر میروشن از آن بر می

 کنی.
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شروین گرامی. آنان که تفاوت جندانی میان النه مورچگان و جوامع انسانی ندیده د: پرویز ورجاون

اند بسیارند ولی افسوس فراوان خوردم از اینکه شما هم از آنان شده ای. امید داشتم که از مورجه گان نباشی 

گانی هستند که و راه انسان آزاد بودن را به همگان بنمایی نه زنبور عسل شدن را. زنبورهای عسل برده 

 نمیتواند حتی تصور اینکه آزادی چیست را بکنند.

ی انسانی اعتراضی رسمی دارم: پرویز جان، در مقام سفیر کبیر جوامع مورچگان در جامعهشروین: 

ای در گیری. از فاصلهداری مورچگان و زنبوران را بیش از اندازه خرفت و ابله و فارغ از انتخاب در نظر می

ی آدمیان ای زیاد به تودهبه ایشان بنگر، رفتارهای شگفت خواهی دید، به کوهی برو و از فاصلهحد آدمیان 

ی مورچگان برابر چشمت خواهی یافت. گمانم موالنا این مصراع را جا انداخته باشد بنگر، رفتاری مثل النه

 «هر مور سلیمان شد، تا باد چنین بادا!»که 

فلسقی و طوالنی است. نهادهایی که حرف اولشان این است که شروین جان. بحث پرویز ورجاوند: 

اگر زنبور در کندوی من شوی عسل خواهی خورد در حد سلیمانی بسیار بوده و هستند و باشد که انسان 

 آزاده سیستم برده پروری آنان را بشکند و انسان واقعی را بپروراند نه انسانهای موریانه صفت را.
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۵/9/1394پنجشنبه   

بینی کوچکی ی نظامی کرد، پیشچندی پیش وقتی بحران اوکراین پیش آمد و روسیه در کریمه مداخله

ی افتادن کرده بودم مبنی بر این که دومینویی بزرگ در سطح جهانی به راه افتاده و به زودی ایران نیز ضربه

نخستین چرخش این دومینوی  هایش را حس خواهد کرد. به گمانم ورود پوتین به تهران آخرین دور ازمهره

بینی دیگری کنم و اندرزی دهم و دهم قضیه برای دوستانم مبهم باشد، پیشبزرگ است. چون احتمال می

 حدسی بزنم و برگردم سر کتابهایم!

: هرچقدر هم که امروز این حرف ناپذیرفتنی بنماید، تا پنج سال دیگر با مرور خبر ورود بینیپیش

زده خواهیم شد و آن را امری خارج از روند عمومی تاریخ خواهیم این روزها شگفتپوتین به تهران در 

 ی بازی شترنج سیاست خواهیم یافت، نه روسیه را.دانست. آن روز ایران را در مرکز صفحه

)یا همان ایران زمینِ خودمان( به فرزندانتان شتاب نورزید.  ی خاور میانهاندرز: در آموزاندن نقشه

 خواهد شد! دیگرگون

 حدس: روزی که شهسواری پیدا شود و بر اسبی راهوار بتازد، اشموغی در میدان باقی نخواهد ماند.

 

 البته اگر نژاده باشد چون شهسواران توتونی و زمین را پاک کند از قید انیرانمزدک دانشور: 

 کور!مزدک جان: چنین گفت با پور بهرام گور/ نژاده بسی بهتر از گولِ شروین: 

با اجازه، یه شوخی کوچولو، این پیش بینی های شما هم مثل فال حافظه، میشه مسعود گ. فرامرز: 

 همه چیز رو از توش در آورد. در هر صورتش یک توجیه برای آینده، محفوظ خواهد ماند.
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نکنید. بینی را با اندرز و حدس مخلوط سپاس از آرای دوستان، فقط یک گوشزد این که پیششروین: 

بینی روشن است: تا پنج سال دیگر آرایش اتحادهای سیاسی و نظامی منطقه که نمادش سفر پوتین به پیش

در منطقه از روسیه به ایران جا به  تهران بود به هم خواهد خورد و واژگون خواهد شد، و نقش تعیین کننده

 شود. کجای این ابهام دارد؟جا می

جای حقوق بشر ، عدالت ، آزادی و  خواست اکثریت مردم ایران؟توسط کی؟ با خدایار جیرودی: 

 دموکراسی تو این فتوحات پیش بینی شده کجاست؟

شوند و برآیند رفتار خدایار جان، بیشتر جریانهای اجتماعی توسط کس خاصی انجام نمیشروین: 

ها از همگرایی نخبگان شود و ناشی از پیروی تودهجمعی هستند که باز اغلب از خواست اکثریت ناشی نمی

های اجتماعی مورد نظرم هم )که در این مورد ربطی به فتوحات ندارند( در سطحی متفاوت است. دگرگونی

افتند. اینها مفاهیمی اخالقی یا حقوقی هستند که با مفاهیم با حقوق بشر، عدالت و دموکراسی به جریان می

 شک با آنها همسان یا همنشین نیستند.کنند و بیار میالملل ارتباطی پیچیده برقرمربوط به سیاست بین
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6/9/1394شنبه   

 ز طلسمش بشکستى که تو را نموده جادو   بغ ساعت، بغ ساعت شده جادوگر بدخو

 سپر افکن، سپر افکن، تو از آن فرار نى جو  اى شکار، اى تن، چو زمان گرفت پیکانشده 

 همه قلعه، همه قلعه، همه برج و همه بارو  ها، همه قوم جنگجویانها، همه جانهمه جان 

 

8/9/1394  

 آموزان دبیرستان عالمه حلی را برای گردش علمی به جنگل گلستان برده بودم...بیست سال پیش که دانش
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10/9/94سه شنبه   

ی گذشته در سینما کوروش برگزار شد و در آن به ظهرگاه جمعه« ناهید»ی نقد و تحلیل فیلم برنامه

ی فیلم سخن امکانیان دربارههمراه دوستان و یاران گرامی دکتر افشین یداللهی، دکتر رضا شهال و آقای بیژن 

اند و در تارنماهای زیر هم خبرهای ی سینمای امروز و بانی فیلم چاپ کردهگفتیم. گزارش ماجرا را روزنامه

 شود.ام که به زودی چاپ میمشابهی آمده. من هم نقدم بر فیلم را نوشته

http://filmnews.ir/News/show.asp?ArticleID=159 

http://donyayecinema.ir/detail/13130 

http://www.iscanews.ir/news/560546 

 

  

http://filmnews.ir/News/show.asp?ArticleID=159
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11/9/1394چهارشنبه   

:293-292ص:  /1389شروین وکیلی/ نشر شورآفرین/ «/ روانشناسی خودانگاره»چند برگ از کتاب   

از سوژه آغاز ی قدرت بپردازد ناگزیر است بحث خویش را ای که بخواهد به بحث دربارههر نظریه

ی انسانی تخصص یافته باشد، و مند باشد و برای تثبیت یا بازتعریف مفهوم سوژهکند. خواه این نظریه نظام

های نهفته در ی سوژه و افشا کردنِ گسستی نظری برسازندهگریز باشد و درهم شکستن شالودهخواه نظام

چون رویکرد سیستمی مورد پیشنهاد ما ادعای همگرا کردن همای که آن را هدف گرفته باشد. گذشته از این، نظریه

ی سوژه درگیر خواهد شد. چرا که تر با نظریهکالن و معارض را داشته باشد به شکلی عمیق این دو رویکردِ

قدرت به دست دهد و از سوی دیگر، مند و ساختاریافته از آن را به مثابه مرجع باید از سویی برداشتی نظام

 سازد. گریزانه را نیز جذب و درونیمنقدهای نظا

مدل پیشنهادشده در این رساله به این ترتیب کار خود را با بازتعریف کردن مفهوم سوژه آغاز خواهد کرد. 

 کند:بازتعریف کردنی که چند نیاز اصلی را برآورده می

تواند در سطح دهد، که میمیی انسانی را به دست یافته از سوژهمند و سازمانــ نخست آن که، برداشتی نظام

شناختی مرجع قدرت دانسته شود، و با نهاد، بدن، و منش، به عنوان مراجع قدرت در سطوح دیگرِ فراز، روان

 وار و ارگانیک برقرار نماید؛پیوندی اندام

ارچوبی گریز ــ مانند گسست، چندپارگی، و تناقض ــ در چــ دوم آن که، به عناصر مورد توجه منتقدان نظام

های سیستمی جدید بازسازی کرده و در مدل خویش وارد نماید. به سیستمی بنگرد و آنها را به کمک مدل

این ترتیب، نقدهای وارد بر مرجعِ قدرتی برجسته، مانند سوژه، فهمیده و پذیرفته خواهد شد بی آن که 

 فروپاشی انسجام و محوریت آن منتهی شود؛
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این برداشت از سوژه نخستین گام را برای مرکزدار کردنِ مدل ما از قدرت به دست ــ سوم آن که، در نهایت، 

خواهد داد. از دید نگارنده، در شرایط کنونی تفسیری از قدرت کارآمد و کارگشاست که بتواند مرکزیت را 

هاد، بدن، و منش هایی مانند نی انسانی بازگرداند. این البته به معنای نادیده انگاشتن مرکزیت سیستمبه سوژه

تر نظام شخصیتی و ساخت روانی در سطوح دیگر فراز نیست. بلکه ضرورتی است که از پیچیدگی افزون

بدان « افزاریسخت»خیزد. سوژه، اگر بخواهیم با دیدی ساختارگرایانه و نسبت به سایر سطوح فراز برمی

ها( تشکیل یافته ی اطالعاتی )نورونازندهبنگریم، دستگاهی عصبی ـ روانی است که از صد میلیارد واحد پرد

ترین کنند. این پیچیدهکه هر یک از آنها به طور متوسط ده هزار ارتباط )سیناپس( را با دیگر واحدها برقرار می

مراتب ــ مانند منش و نهاد ــ های سطوح باالتر سلسلهشده در دانش رسمی ماست، و سیستمشناخته« چیزِ»

ای برای تراوش قدرت نایی رقابت با آن را ندارند. از این رو، هنگامی که به دنبال سرچشمهبه هیچ عنوان توا

 گاهی غایی بنگریم.چون تکیهگردیم، باید به سوژه هممی
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13/9/1394جمعه   

 چنبر قید یقین دور از گریبان ساختن  ...سخت دشوار است از این دامها بیرون شدن

 کندن از این چسبِ جادو ساده نتوان ساختن  گر؟دزدریگ حیلهاز چه راهى رستن از این 

در شب معتاد قانون چشم زامکان ساختن...   باید از فانوس دانش با طلسمِ مردمک
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16/9/1394دوشنبه   

 ایست...ی ما ستارهزادگاه همه

 

 ی بدن ما وتر از هیدروژن که برسازندهدانند که اتمهای سنگینی فیزیکی را دیگر همه میاین نکته

در واقع تک پروتونی  اند. هیدروژنهایی باستانی زاده شدهی ستارهی چیزهای زمین است، زمانی در کورههمه

ی جانداران اش! گذشته از این اتمهای مقدماتی، تک تک اتمهای بدن ما و همهاست دلخوش به تک الکترون

کنیم، صدها و چه بسا هزاران فس میرویم و هوایی که تندیگر، درست مثل اتمهای زمینی که رویش راه می

های پیاپی درهم آمیخته شده، و چگالی و سنگینی هایی قدیمی گداخته شده، در همجوشیی ستارهبار در کوره

مثل خورشید « پُر آهن»است. تا جایی که نه تنها خورشیدی به نسبت سنگین و بیشتر و بیشتری پیدا کرده 

هایی مثل زمین هم در اطراف خود مجال داده است. در این معنی سیارهخودمان شکل گرفته، که به پیدایش 

ی کالبدمان در دل درخشش و گرمای اختران شکل ی سازندهی ما موجوداتی فضایی هستیم، چرا که مادههمه

 ی ماست.ی هستی همهگفت نور و گرمای مهر و پیوند شالودهگرفته و انگار حق با سهروردی بود که می

ی جانداران بینم. تقریبا همهشان را نمایان میایکنم، تبار روشنِ ستارهجانداران زمین نگاه می وقتی به

کنند و با آرامش با شان را میها!( با آسودگی زندگی)با استثنای چشمگیر گروهی بزرگ از هومو ساپینس

روند، انگار که زادگاه پیش میتر شدنِ سیستمها ی پیچیدهشوند، و قدم به قدم در چرخهمرگشان روبرو می

اند آنهایی که شرف و خردشان به آنچه در جانوران شان را در یاد داشته باشند. در میان آدمها هم فراواناختری

شود. آنهایی که تبار واالی خود را به یاد دارند، و آگاهند که معیارها و چارچوبها و مفاهیمی بینیم نزدیک میمی

اند و رها و آزاد. انبوهی دیگر اند، و از این رو وارستهند را خود یا خودهاشان ساختهکنکه درش زندگی می
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شان دارند، که با رعایت اصولِ خودآفریده ای به این چارچوبها و قواعدِ خودساختههم هستند که چسبندگی

 متفاوت است، اما متعادل است و درک شدنی، چرا که گویا سرشت این جانورِ خاص باشد.

های دور و بر های خود و خرده ریزهر این میان در شگفتم از آدمهایی که کارِ چسبیدن به تکه پارهد

اند و نگرند، آنها که آزمند و حریصاند. آنها که حقیرند و به چشم حقارت در همه میخود را از حد گذرانده

گرد آورند که نه به درد خودشان  زنند تا چیزهایی اغلب نمادین و قراردادیبه خودشان و دیگران آسیب می

شان. خورد و نه دیگران. آنهایی که چسبیدن به چیزها هدفشان است و چسباندن چیزها به خود آرمانمی

آلوده و ی حرص و آزی خشمآنهایی که پیوندشان با چیزها دیگر از جنس مهر و نزدیکی نیست، که از رده

 توزانه است. کین

 ها عمل آمده باشد!مهای این آدمها به جای ستارگان در سیاهچالهکنم نکند اتگاهی فکر می
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17/9/1394سه شنبه   

 قانون منع استفاده از ماهواره را چطور؟ یاد دارید؟ قانون ممنوعیت استفاده از ویدئو را به

اید ... مژده بدهم که دیروز قانون عجیب و غریبی توسط رؤسای قبایل بدوی اش را هم که دیدهنتیجه

کند. در نتیجه به که تدریس عمومی علوم انسانی را در دبیرستانهای ایران ممنوع می صحرانشین تصویب شده

 چشمگیر علوم انسانی در میان نوجوانان کشورمان خواهیم بود...زودی شاهد شکوفایی 

 

18/9/1394چهارشنبه   

 به فرخندگی زادروز مادرم آذردخت

 چیست در سعدِ اختران بنیاد؟  چیست خوشتر به جدولِ طالع؟

 در چه وقتی است روزگار آباد؟  یا کدام است بهترین ساعت؟

   خجسته آرد یادکز تو مادر   آن خجسته زمان بود آن دم

 شاد و نیکو و خوشدل و آزاد   ست کاندر آن باشدخوش درنگی

 قلب مادر در آن بگردد شاد  بهترین لحظه آن که از کارت

 بامدادی که مهر مادر زاد   یادم آمد ز فرّخ آذرماه

 دل خوش باد شاد بادش، همیشه   زاد فرخنده بخت آذرخت
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23/9/1394دوشنبه   

 تر است اگر به جای اعتراف به حقیقت، با آن زندگی کنیم!شادمانههمیشه 

 

27/9/1394جمعه   

 

گنجانم و امروز هم به ام در نقد و تحلیل فیلم ناهید، اصل مقاله را در سیمرغ این ماه میآخرین بند از مقاله

 https://telegram.me/sherwin_vakiliام: ام منتشرش کردهصورت مستقل در کانال

ساخت سینمای ایران در یکی از آثار برجسته و خوش« ناهید»در مقام داوری نهایی باید اعتراف کرد فیلم »... 

پیش از آن اکران نشده بود، این برجستگی بیشتر هم « جدایی نادر از سیمین»شک اگر سالهای اخیر است. بی

گشت. فیلمی نماید نیز ممکن نمین میبود. اما شاید بدون آن یک، این یک که همچون نقد و واسازیِ آمی

جهان مردمان بنگرد و کشمکشها را با این دقت بیان و تصویر های زیستکاریکه تا این حد دقیق به ریزه

ای دشوار است. به ویژه وقتی کند، و در ضمن در بستری ساده مانند عشق مثلث جاری شده باشد، فرآورده

ی نقدی متین و پنهان آزموده آن با چنین قدرتی نمایان شده و به تازیانهمضمونی کلیدی مانند مفهوم دروغ در 

 «شده باشد.
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28/9/1394شنبه   

 هااندر آداب نوشتن گفتارنویس

 )برای دوستم نوید که به هنگام پرسید(

 

تا همین صد  –از دیرباز زبان گفتاری و نوشتاری با هم تفاوت داشته است. در سراسر تاریخ بشر 

-۵اند و در جوامع پیشامدرن نسبت باسوادان را ی زمین نانویسا بودهی جمعیت کرهبخش عمده -سال پیش

ام، در عصر پیشامدرن نرخ سواد در زنند. چنان که در نوشتارهای دیگری نشان دادهجمعیت تخمین می 10٪

این را از رواج نویسایی در روستاها و وجود  ایران زمین نسبت به سرزمینهای همسایه بسیار باال بوده است و

ترین تخمینی توان دریافت، اما با این همه جسورانهی شهرها و روستاهای ایران مینویسنده و دانشمند در همه

 رود. فراتر نمی جمعیت ٪1۵که من هم از نسبت باسوادان ایرانِ سنتی دارم، از 

زبان نوشتاری و گفتاری وجود داشته است.  در چنین شرایطی مرزبندی مشخص و روشنی میان

ای همسان با خویش اند که نوشتارهای خویش را برای گروه نخبهجمعیت بودهنویسایان گروهی نخبه و کم

کردند. البته نقش مهمِ گوسان/ رامشگر/ جارچی/ خواننده/ نقال/ برخوان/ راوی/ حافظ/ و... را در تولید می

ی اند و این اندوختهبیان این متون نوشتاری را )گاه با ساز و آواز( بر عهده داشتهایم که ی جوامع داشتههمه

اند. با این همه مرزی مشخص و شکافی عمیق میان دادهی مردم قرار میفرهنگی نخبگان را در اختیار توده

 آورده است.نویسا/ نانویسا و گفته/ نوشته وجود داشته و هریک زبانی ویژه را پدید می

شود و بسته به حال و خلق فتار روزانه که با لحن و زمینه و بافت رخدادهای پیرامونی دگرگون میگ

های تر و گذرا از زبان است که رنگ گویشها و لهجهشود، شکلی پویاتر، متنوعو شخصیت افراد دگرگونه ادا می
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پذیرد، و اغلب در اسناد تاریخی پذیرد، از موجهای گذرای فرهنگی و اجتماعی تاثیر میمحلی را به خود می

ی شفاهی، شکل دیگری از زبان را داریم گذارد. در مقابل این زبانِ روزانهو ادبی ردپایی از خود به جا نمی

شده است. زبانی سخته و پخته و تراش خورده که نه در زبانِ یک تن و بر اثر تجربیات یک که نوشته می

و در پیوستاری از عمرهای پیاپی بازبینی و بازخوانی و بازنویسی و عمر، که در زبان صدها و هزاران تن 

هایی فراوانتر را در کاریتر، معناهایی ظریفتر و ریزهشده است. از این رو هنجارهایی پیچیدهبازاندیشی می

شی اش شعر بوده است و گرایکرده است. این زبانی است که در ایران زمین شکلِ غایی و آرمانیخود حمل می

 -از حماسه و اسطوره و دین گرفته تا علم و فن و تاریخ–ایم که تمام عناصر فرهنگی خود را تمدنی هم داشته

که از تفاوت آید به شعر تبدیل کنیم. تمایز میان زبان گفتاری و نوشتاری از این ساختارهای متمایزی بر می

ی مصرفشان، و واگرایی هنجارهای دستوری و زبانی و تمایز در نقاط تولیدشان و دایره هایشان،در رسانه

 اند.شان برخاستهمعنایی در رمزگان

ی جمعیت در بسیاری از کشورها از جمله ایران باسواد شدند برای نخستین بار در قرن گذشته بدنه

گیر دسترسی دارند که نوشتن را به امری هایی الکترونیکی و همهی به رسانهو این جمعیت باسواد به تازگ

کند. اتفاقی که حتا تا نسل پیش از ما سابقه نداشت و قابل تصور نبود. یعنی حجم روزانه و پیگیر تبدیل می

است که تا  نویسد، بسیار بسیار بیش از چیزیخواند و )مهمتر آن که( میآنچه که یک ایرانی عادی امروز می

سی چهل سال پیش رواج داشت. این نکته بماند که بیشتر این زبانِ نویسای فراگیر، وقفِ داد و ستد جوک 

 و شوخی و گپ و گفتهای روزانه است.

ی زبان، درآمیختگی زبان گفتاری و نوشتاری را به دنبال داشته است. در های نو به عرصهورود رسانه

نوشت و نامه سه ماه در راه و دست این و آن بود سافرش با کاغذ و قلم نامه میدورانی که پدری برای پسرِ م

بایست که اثری ادبی و اندیشیده و پخته باشد. امروز هر پدری با توانست و میتا به مقصد برسد، هر نامه می
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کند و این تنها ی زمین منتقل میفشردن چند کلید در چند ثانیه پیام خود را به پسرِ مسافرش در آنسوی کره

یکی از دهها پیامی است که ممکن است بین این دو در یک ماه رد و بدل شود. از این رو هنجارها و قواعد 

های ی نامهکند. دربارهشفاهی تبدیل میشود و آن را به زبانی شبهی متن برداشته میحاکم بر نوشتار از گُرده

هایشان از مفهوم دلدادگی سند و بازتابها و روایتها و حدیث نفسنویای که دختران و پسران به هم میعاشقانه

ماند و بردگی هم همین قاعده برقرار است. زمانی این حس و عاطفه پیش از ابراز به قدری در ذهن میو دل

گشت که به شعری دلکش بدل شود. امروز به سادگی طی پیامکی با چند کلمه شد و پخته میپس و پیش می

برازش کرد و در چند دقیقه پاسخی با همان درازا را دریافت کرد، و طبیعی است که در این شرایط توان امی

من چو فرهاد  /من نه آنم که دوصد مصرع رنگین گویم »دیگر کسی نتواند مثل کهفی پیشاوری بگوید که 

جوشیدن زبانِ  ی فرگشت وچرا که تخمیر عاطفه و هیجان در دل که پشتوانه«. یکی گویم و شیرین گویم

 دهد.اثرگذار است، اصوال در این هیاهوی پر رفت و آمد زندگی امروز رخ نمی

ی طوالنی را برای آن نوشتم که پیش از طرح پیشنهادهایم، بر این نکته تاکید کنم که این مقدمه

آورانه شناختی است که زیربنایی فناختاللی که امروز در سواد و نویسایی و زبان ما رخ نموده، امری جامعه

شود. شرایط امروزین به خاطر مان مربوط میها در زمانهی رسانهسابقهدارد و به دگردیسی چشمگیر و بی

ی یک تن با هزاران کس در کوتاهترین زمان، فضایی ی جمعیت و امکان ارتباط گستردهنویسا شدنِ بدنه

آورد و از سوی دیگر به آورد و مجال ابراز خویشتن و صدور معنا را فراهم میساالرانه و آزاد فراهم میمردم

دهد. یعنی راز نظر و ناپخته گفتن و عجوالنه شنیدن را رواج مینگری و شتابزدگی در ابهمین خاطر سطحی

ام را بخواهید، رخدادهایی بختی در اینجا خفته و تهدیدی در همان جا بیدار است. با این همه اگر نظر شخصی

ی کند، دایرهدانم، چرا که پیچیدگی سیستمهای اجتماعی را افزونتر میاز این دست را خجسته و ارجمند می
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کند. بدیهی است که در این میان دورانهایی از ها را افزون می«من»گشاید و ژرفای آزادی نتخابها را میا

 «روی...هین کژ و راست می»ناپختگی و نوسان را ببینیم و شاید هنوز زود باشد فریاد برآوریم که 

زبان گفتاری به شکل های دیگر، با نوشته شدنِ روزافزون در این شرایط، در کنار گذارها و تحول

های ارتباطی که در قرن نوزدهم رخ نوشتاری نیز روبرو هستیم. موج نخستینِ گسترش نویسایی و بسط رسانه

داد و پیامد گره خوردنِ صنعت چاپ و دولتی شدنِ آموزش و پرورش بود، به تحول مشابهی دامن زد و 

دیمی درهم شکست و زبانی ساده و روان و به ی قاش آن شد که نثرهای متکلف و پیچیده و دبیرانهنتیجه

ای از ساختهای معنایی و پیامها )رمان، خودزندگینامه، نسبت عامیانه جای آن را گرفت که صورتهای تازه

نمود. در آن موج نخست نسلی پیشینه مینگاری رمانتیک( را در اروپا باب کرد که در آن سامان بینامه

های کالسیک آن چیره نبودند و با این ردند که بر زبان سنتی و پیچیدگیپرجمعیت از نویسندگان ظهور ک

هایشان دسترسی داشتند. در نتیجه پادشاهی هایی برای انتشار نوشتهشدند و به رسانهوجود نویسا محسوب می

ه خاطرات نگارانشاه که تسلط شاهان پیشین بر ادب پارسی را نداشت، با سبکی روان و روزنامهمانند ناصرالدین

هایی کرد و... خود را نوشت و چند نسل بعدتر نیما یوشیجی پیدا شد که با همین شکل و شمایل نوآوری

 «مرا لو، پیشوای شعر نو داد!»

های الکترونیکی ناشی ی این روند که از ترکیب گسترش تحصیالت دانشگاهی با رسانهموج تازه

گویند، ورده که گاه بیش از کلماتی که در روز سخن میشده، به همین ترتیب نسلی جوان و نوآور را پر

ی آنچه در این میان شود. بخش عمدهخوانند و این برای نخستین بار است که چنین مینویسند و میمی

شود، هم از نظر محتوا و هم بافت و سبک همان است که پیشتر در زبان گفتاری باب بود خوانده و نوشته می

ی روشنی ندارد شتنِ آن هنجار و قاعدهماند. از این روست که نوی نوشتار بیرون میدایره و با مرزهای ادب از
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بنویسند و « ب من گفت»را « به من گفت»بوک یوزِرْز!( در بمانند و نوازان )فهو: فیسنامهبازان و رخو پیامک

 ماند کمابیش!، که به نام غذایی می«ماستمشکله»را « مشکل ماست»

ها، پیشنهاد چند قاعده بود برای دوستانی که خواه ناخواه در این درازیی این رودههمه اما آماج

برند. این پیشنهادها برای آن است که از سویی به های نو زبان گفتاری را به شکل نوشتاری به کار میرسانه

افزون نشود و « گرامیمشترک »قول غزالی اقتصاد اعتقاد رعایت شود و شمار واژگان پیام بیش از حد جیب 

اش در بستر زبان پارسی نیز باقی بماند، که اگر اگر سخن در این دایره از سوی دیگر زیبایی سخن و درستی

 ماند!نماند، سخن نمی

، یعنی گفتگوهایی در حد چند جمله که اغلب با انتظار دریافت پاسخ «هاگفتارنویس»اینک پیشنهادهایم برای 

 شود:کند و نوشته مینیکی گذر میهایی الکترواز رسانه

را « ثواب»، و «راجب»را « راجع به»، «ب»را « به»هنگام نوشتن واژگان غلط امالیی نداشته باشید.  (1

دانید، ای را نمیتان است، اگر امالی درست کلمهسوادی و نادانیی بیننویسید. این نشانه« ... سواب»

 تان ندارید، آبروی خودتان را نبرید لطفا!انی واژگمعنایش آن است که آن را در خزانه

در حد امکان پارسی بنویسید. برابرنهادهای جا افتاده یا در حال جا افتادنِ کلمات فرنگی و عربی را  (2

تان حاکم باشد. و صد البته که منظور این نیست به کار بگیرید و توجه کنید بافتی منسجم بر سخن

پرفورمنس اوکی شد. »دانید. اما که معنایش را فقط خودتان میکه از خودتان کلماتی تراوش کنید 

 ست.ی شرمساریهم واقعا مایه« مسیج رو برا فرندات دلیور کن!

تر چند شیله پیله بنویسید. تعارف و تکلف را بگذارید برای متنهای جدیکوتاه، ساده، فشرده، و بی (3

این کار را بکنید. ضمن لطمه به شرکت ای را از پیامی حذف کنید، شود کلمهای. اگر میصفحه



700 
 

مخابرات، فکرِ وقت مخاطب را هم بکنید. این را دریابید که گاهی در همین پیامهای کوتاه ایجاز به 

 شود!اعجاز بدل می

انگیزی با کلمات بازی کنید، توانید با آزادی شگفتی زبان پارسی میبازیگوش باشید. در دایره (4

ای و چیزی داشته باشد. ببینید هایتان نکتهنویسشوخی کنید. بگذارید گفتارترکیبهای تازه بسازید، و 

توانند به بخش و خوشایندی را میتان چه ابعاد تازه و لذتهای نو و نویسا شدنِ سخناین رسانه

 پیام بیفزایند.

خواهید  زیبا بگویید و شیوا بنویسید. هرچه بیشتر متون پارسی جدی را خوانده باشید، زیباتر سخن (5

ای در پیامکی باشد. گاهی یک مصراع یا بیتی گفت و زیباتر خواهید نوشت. حتا اگر بحثِ جمله

اش هم بسیار کند و اثرگذاریای از شاهکارهای ادب پارسی کارِ چندین سطر را میهفت هشت کلمه

بگیرید تا بیشتر است. شعرِ خوب )منظورم نثرهای پلکانی نیست( بخوانید و حفظ کنید و به کار 

 رستگار شوید!

موقع پیام فرستادن به این و آن ادب را رعایت کنید، متین و زیبا و سنجیده بنویسید. کلماتی که صادر  (6

شوند. آشفته و درهم و شلخته ننویسید. کوتاه تان محسوب میکنید بازتاب ذهنتان هستند و نمایندهمی

ن را بسته به مخاطب انتخاب کنید و از افراطِ تاو گزیده و زیبا و کارآمد و دقیق بنویسید. لحن

تان را ی ارسال پیام، یک بار متنگویی بپرهیزید. پیش از فشردن دکمهخودنمایی و تفریطِ آشفته

 بخوانید و ویرایش کنید. خالصه،... خودتان را ضایع نکنید!
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3/10/1394پنجشنبه   

 

 بسم القاسم الجبارین

 انصارالجائریناعالن تاسیس گروه 

روزمند و قدرقدرت انصارالجائرین از این پس به شکلی رساند ارتش پیبه این ترتیب به اطالع می

المجاهدون فعالیت خواهد کرد و ریاست آن را این مستقل و جدا از سپاه مفلوک و منفعل و مزدورِ حوض

انشعاب سپاه ظفرنمون و افتخارآلود جانب السید الجابر المقصود السامرائی بر عهده خواهد داشت. در شرح 

المجاهدون ملعون ذکر همین نکته کافی است که میخائیل آندروگورسکی رئیس ایبن انصارالجائرین از حوض

نامد، صالبت و گروهک مرتد که برای فریفتن خلق اسالم خود را صدرالدین مجبور ابن قابض واسطی می

ی اسالم خارج است و خودش و پیروانش و از دید ما از دایره تعصب کافی برای رهبری جنود اسالم را ندارد

ی پفیوز اش ) به خصوص آن کنیزی که محل دعوا با اعضای انصار الجائرین بود و این مردکهو خانواده

شوند. گذشته از فساد اخالقی، توانایی این فرد برای پریروز با او عروسی کرد!( مهدورالدم محسوب می

مشتمل بر این  -مخلص و ستیهنده ناچیز است و حاال که ما اعضای جنداهللِ انصارالجائرین مدیریت نیروهای 

االولیاء واهب الدین الصلبوق )اویغور قولماز سابق(، قورمةبنده )الجابر المقصود السامرائی( و همرزمانم ممزوج

نها دو نفر در گروهش باقی ایم، تالمجاهدون انشعاب کردهاز حوض -ابن عمالیق )ژان کلود فرنان سابق(

دهد هیچ حقانیتی اند. از این رو میخائیل کافر ملعون که ودکای روسی را به شراب فرانسوی ترجیح میمانده

 ندارد و باید سنگسار شود.
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و اما اعالم موضع گروه نورآلود انصارالجائرین: ما به حقانیت و درستی خالفت سرورمان االبوبکر 

دانیم. پس از او هم ی خداوند میی خداوند و آفرینندهم و او را جانشین خداوند و سایهالبغدادی ایمان داری

ی مسلمین جناب استاد دکتر اردوغان باور داریم و در ضمن خالفت شیخ عبدالمالک سلیمان به حقانیت خلیفه

م و در این راستا یک ایپذیریم. ما برای برقراری شریعت خلفا قیام کردهابن سعود را نیز از دل و جان می

ایم و با قیمت خوبی کودک و یک دختر نوجوان از کافران حربیِ ساکن شهرهای کردنشین را به اسارت گرفته

المجاهدونِ قرمطی، رسانیم. از آنجا که بعد از انشعاب افتخارآفرین ما از حوضدر راه خدا به فروش می

ما را برداشتند و به ما پس ندادند. از این رو در حال مان در اقدامی پست و زبون تفنگهای همرزمان سابق

داری که دوستمان ژان کلود هایمان منحصر است به دو چماق و یک ساطور و چاقوی ضامنحاضر سالح

ی مسلمین )منظور واهب ابن عمالیق است( شش ماه پیش از فرانسه با خودش آورده بود. بنابراین از خلیفه

ی اعراب بیابانی السلیمان ابن ی ترکان روی زمین االستاذ اردوغان و خلیفهخلیفهجهان االبوبکر بغدادی و 

سعود درخواست داریم همراه با پول و لباس مناسب )و از این چکمه بلندهای خوشگل چرمی لطفا!( مقداری 

ما تا به امروز با تفنگ و تپانچه و نارنجک هم برای ما بفرستید تا بتوانیم بهتر در راه خدا قیام کنیم. در ضمن 

ایم گئورک والِنکو )موسوم  به الغابر ابن مقروض التونسی( را که به گروهک همین وسایل اندک موفق شده

االرض که غنیمت حاصل از المجاهدون تعلق داشت به قتل برسانیم. عالوه بر آن مفسد فیی حوضضاله

ایم ی و یک خروس را هم با ساطور گردن زدهی کدخدا را باال کشیده بود، یک سگِ اهلی خانگغارت خانه

ی کافران ایرانی و شیعیان کُرد که شود. همچنین در حمله به خانهکه فیلم این موارد به پیوست تقدیم می

دوزی ی ابریشمکنند، مقادیری فرش و ترمه و پارچهقرنهاست برای فریب دادن اهلل خودشان را سنی وانمود می

شان را در راه خداوند آتش زدیم. یک فقره بنای قدیمی با ف و مصادره شد که همهو یک دفترچه نقاشی کش

های گبری و تزیینات مربوط به ایرانیان کاریی ما بود که کاشیسقف گنبدی هم در روستای همسایه
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وران خورده را داشت و پیش از اعالم خالفت سرورمان ابوبکر البغدادی ساخته شده بود و بنابراین به دفریب

جهالت تعلق داشت. اما نتوانستیم آن را درست ویران کنیم، چون مانند برادرانمان در شام بولدوزر نداشتیم و 

ها نمودند که آنجا مسجد است. اما به محض آن که نارنجکاهالی روستا با بیل به ما حمله کردند و ادعا می

 دهیم. برسد ترتیب آنجا را هم می

ی شما هستیم و گذشته از پول و اسلحه و دریافت کمکهای سخاوتمندانهپس در نتیجه ما منتظر 

ها( هیچ چیز دیگری از مال های خوب و قشنگ )به همراه عینک دودی و از این نقاب نینجایی باحاللباس

 مان هم در میان بچهآوریم. هر کدامخواهیم و باقی را خودمان با جهاد در راه خدا به دست میدنیوی نمی

شناسیم که به دین مبین گرایشی قلبی دارد و اگر های ممالک اروپ چند نفری را میهایمان در کوچهلمح

کمکها بیشتر باشد و پول بلیط و خوراکشان را هم در بر بگیرد، حاضرند برای جهاد بر ضد کافران ایرانی به 

 ما بپیوندند.

القسطاس و جندالقبوض هیچ ارتباطی با ما حربالدبور، نوشت: گروههای انصارالقیماق، جیشپی

االقصی، ندارند و گروههایی انحرافی و خطرناک هستند که نباید به آنها کمک کرد. در مقابل گروههای شعب

هم  اند که همهالغوالء با ما همکار هستند و هر کدامشان از یک نفر تشکیل یافتهالمجاهدین و جیشسراویل

 الجائرین هستند.عضو ارتش متحد انصار

 امضاء: السید الجابر المقصود السامرّائی )جورج ناتینگهام اسبق( 
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4/10/1394جمعه   

ی ی هفتهکه چهارشنبه« هویت ملی ایرانی: تهدیدها، چالشها و راهبردها»ام در همایش چند جمله از سخنرانی

 پیشین در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد:

اش به انقالب ی تحقق تاریخیناسیونالیسم که یک ایدئولوژی سیاسی مدرنِ اروپایی است و پیشینه (1

هیچ تردیدی شکل گردد، امری مدرن، نوظهور، نوپا و همچنان خام است که بیکبیر فرانسه باز می

ی شود، اما کافی است به پویایی نقشهغالبِ پیکربندی هویت جمعی در جوامع مدرن محسوب می

اروپا طی دویست سال گذشته و جنگ جهانی اول و دوم و تاریخ جنگ در دنیای معاصر بنگریم تا 

 دریابیم که در این کار چندان کامیاب نبوده است. 

های پیشامدرن و کهن ی صورتبندی هویتهای جمعی ملی نیست. شیوهناسیونالیسم اروپایی تنها شیوه (2

بینیم. در این هایش را میدر ایران، چین و روم باستان نمونهاند که دست کم دیگری نیز وجود داشته

گرایی ایرانیان امروز باقی مانده و هویت ملی باستانی رومیان و چینیان در قرن بیستم میان تنها ملی

 کامال به ناسیونالیسم مدرن دگردیسی یافته است.

زمین تاکید دارد، تنوع قومی، نژادی، گرایی ایرانی بر پیوستگی جغرافیایی و تاریخی قلمرو ایران ملی (3

شناسد، اما بر دو رکن یگانگی و شکوفایی زبان ملی و سیاست زبانی، دینی و اقلیمی را به رسمیت می

بوم، »ایرانشهری تمرکزگرا استوار شده است. این تنها شکل تعریف هویت ملی پیشامدرن است که 

همین تاکید بر رضایت/ شادمانی مردم/ شهروندان اند و به خاطر در آن اهمیت داشته« مردم و شادی

و محوری بودن مفهوم دادگری امکان رقابت و داد و ستد مفهومی با سیاست مدرن را دارد، و به 

 همین خاطر هم هنوز باقی مانده است.
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( مفهومی مدرن است که به ethnicityایران زمین به معنای دقیق کلمه فاقد قومیت است. قومیت ) (4

به دنبال مهاجرت اروپاییانی با تبار و زبانهای متفاوت به آمریکا اهمیت یافته و صورتبندی  طور خاص

ای شده است. مفهوم تیره/ قوم/ تبار/ طایفه/ ایل در ایران زمین بسیار کهنسال و دیرینه است و شبکه

های ن زیرسیستمهای جغرافیایی گسترده را میابسیار پیچیده از پیوندهای خونی و معنایی و پراکندگی

جمعیتی ایران رقم زده است. فرو کاستن این پیچیدگی به مفهوم قومیت مدرن در بهترین حالت 

ای در آن دیده لوحانه و نادرست است و در بدترین حالت ردپای ایدئولوژی سیاسی فریبکارانهساده

 شود.می

ور ایران در منابع سیاسی عصر ی تمدن ایرانی در ابتدای کار پارس )نام رسمی کشنام تاریخی حوزه (5

هخامنشی( و ایران )نام سرزمین ایران در منابع اوستایی( بوده است. از ابتدای عصر ساسانی به بعد 

ی پارس و ایران مترادف قلمداد شدند. با این همه اسم ایران زمین با درآمیختن این دو گفتمان، کلمه

رومی، زبانهای اروپایی نو( همچنان پارس است. در منابع شرقی )چینی و هندی( و غربی )یونانی، 

پایه و ی پارس/ فارس برای اشاره به قومیت امری به کلی تازه، مبهم، سیاسی، بیبرگرفتن کلمه

 شود. گرا به کار گرفته مینادرست است که اغلب از سوی نویسندگان ناآگاه یا فریبکاران قوم

ی دولت واحد را نی که بیست و شش قرن است تجربهی تاریخی تمدن ایراایران زمین، یعنی حوزه (6

هایی داشته، امروز به حدود بیست کشور تجزیه شده که یا مانند عراق و سوریه نام ایرانی با وقفه

قه زیر فشار استعمار روس و انگلیس شوند. این منطمشخص می« ستان–»دارند و یا هنوز با پسوند 

اش که کشور ی مرکزیو زودتر از امپراتوری عثمانی دستخوش فروپاشی و تجزیه شد، اما هسته

های مدرن و استعمار نو دوام آورد و همچنان دژ استوار امروزین ایران است زیر فشار هنجارسازی

ب دیرپا در این منطقه و تهدیدهای شود. جنگ و آشوحفظ هویت ایرانی و زبان پارسی محسوب می
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زدایی استعمارگرانه از مردم این منطقه است. همین روند مرزهای ی هویتامروزین داعش دنباله

ی نوظهور گرداگرد ایران را ترسیم کرده و امروز شاهد فروپاشی این مرزهای قراردادی و «کشورها»

ی تی فراگیر و کالن بر اساس اندیشهدلبخواهی هستیم که امری طبیعی است. اگر بار دیگر هوی

ایرانشهری بر این قلمرو حاکم شود، مردمان بار دیگر از نظم و صلح پارسی برخوردار خواهند شد، 

ی و اگر چنین نشود، دیر زمانی خواهد گذشت و مردمانی که وارث دیرپاترین و کهنترین تمدن پیوسته

 زمین هستند، روی آسایش و آرامش را نخواهند دید.
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۵/10/1394شنبه   

 آری، ولی مگر همه جسمم جز این نبود؟  سودهفتاد کوزه آب و کمی خاکِ مُشک

 ی زر، شهرگی کبود یشمی نگاه، سینه  از غبار ناب هفتاد و هفت سنگ گران

 آن هفت بند حادثِ تن، شعرِ تار و پود  چار عنصر از قدیمِ زمان، نثرِ پود و تار

 ها سرودابهام تارهای خِرَد نغمه  سردرگمیِ رگ به دلی خسته زاستخوان

 شهودبشکفته آن شگفت به هر شعله از   هاست هیاهوی سرخِ جانلوله انبوه

 ی ناگفت و ناشنودحیف است این قصه  اش کسی ندیدای که نقوشحیف از کتیبه
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7/10/1394دوشنبه   

 «شناسی آسمان شبانهاسطوره»چند سطری از کتاب 

ی پیشارو:ام در چهارشنبهشناسی(، مربوط به کالس اسطوره469-468ص:  /1391)شورآفرین/   

ی کهن هند و ایـرانی، موبدان شود که در جامعهی منابع هندی و ایـرانیِ کهن، روشن میبا مقایسه»... 

اند و به همین ترتیب، تخصص ارتشتاران شدهساختن خدایان شناخته میکردن و خوشنودر فن قربانیبا تسلط ب

اند. کردن زمین مهارت داشتهدر جنگیدن و کشتن بوده است و دهقانان در کاشتن و پرورش گیاهان و آباد

کردن مربوط پروردن، کشتن و قربانیی اجتماعی ایـران باستان را با سه کارکردِ زادن، توان سه طبقهبنابراین می

یابیم که مان )سه ماه و سه هزاره( مقایسه کنیم، درمیتاییِ پایهدانست. اگر این سه کارکرد با واحدهای سه

ی نخست، به ترتیب با زادن و پروردن نخستین انسان و گاو، ترتیبی مشابه در آن وجود دارد. سه هزاره

شود. زایش بندی میی اهورامزدا به کمک کنشی روحانی و مغانه دورهتباهکاری و تازش اهریمن و چیرگ

ی جمشیدِ ماند. همچنین است رابطهای مشابه میشدنِ آن و تطهیر گیتی با بارانِ تیشتر نیز به چرخهگیتی و تباه

ی سه هزاره جادوگر است و هم پهلوان. درـ  پروراننده و ضحاکِ تباهکار و کشنده و فریدونِ فرخ که هم موبد

پایانی نیز به همین ترتیب زایش زرتشت، تباهی گیتی به دست اَشموغان و فَرِشْگردسازی به دست نیرویی 

 مقدس مانند سوشیانس را داریم. 

ی زندگی همسان دانسته شود. در ایـران باستان، تواند با چهار دورهچهار فصل از سوی دیگر می

کردند. این چهار دوره کمابیش کودکی، جوانی، میانسالی و پیری تقسیم میی زندگی هر انسان را به چهار دوره

ای، یک ابتدای کشاورزانه ی سه هزارهبا بهار، تابستان، پاییز و زمستان شباهت دارند. به این ترتیب در هر خوشه

انه ی خطرآفرین و جنگاور)زایش کیومرث و گاو، خلق گیتی، شکوه جمشید و زایش زرتشت(، یک میانه
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مغانه و همراه با تطهیرِ ای )تازش اهریمن، هجوم دیوان، دوران ضحاک و عصر اَشموغان( را داریم که با دوره

ای هزاره 12شود )چیرگی اهورامزدا، تیشتر، فریدون و سوشیانس(، یعنی نظام هستی و رهایی گیتی دنبال می

شونده از فراز و فرودِ نیروهای هایی تکراررخهای معنادار در مورد تاریخ هستی، چعالوه بر انعکاس اسطوره

 ی اجتماعی پیوند دارد. ی سه طبقهنیک و بد را نیز در خود گنجانیده است که با کارویژه

بینیم. نمادهای مربوط به زایش و پرورش )فروردین، الگویی مشابه را در مورد چهار فصل هم می

ر ابتدای هر فصل قرار دارند. در ماه میانیِ هر فصل، نیرویی نیک ماه؛ تیر، باران؛ مهـر و دی، زروان و وای( د

با ماهیتی معموالً گیاهی )اردیبهشت، امرداد، آبان، بهمن( قرار دارد که مورد تازش نیروی غالب در هر فصل 

ی چهار عنصر اصلی گیتیانه )آب، )تری، گرمی، خشکی و سردی( قرار گرفته است که به ترتیب زیر سلطه

ماهِ هر فصل، نیرویی مغانه و روحانی )خرداد، کمال؛ شهریور، شهریاری؛  خاک و باد( هستند. واپسینآتش، 

 « گردد.دهد که در نهایت بر این تازش و تهدید چیره میآذر، آتش مقدس؛ اسفند( را نشان می
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9/10/1394چهارشنبه   

شناسی خندیدن به جوک که در چهارمین ی عصبای داشتم دربارهی گذشته سخنرانیی هفتهپنجشنبه

ی علوم اعصاب تهران ارائه شد و جایتان خالی با خالقیت چشمگیر دوستانِ برگزار کننده بسیار خوش کنگره

( موفق اجرا کرد. بعد standup comedyخندی )چرا که نخست مهمان دوستی بودیم که ایستگذشت. 

کنم ی سیمرغ منتشر میاش را در این شمارهی ساز و کار خندیدن به شوخی که مقالهاز او بحثی کردم درباره

توانید بروید و از این نشانی برش دارید: ام و میام گذاشتهاش را هم امروز بر کانال تلگرامو فایل صوتی

https://telegram.me/sherwin_vakili 

سخنرانی هم دو سه نکته را باید گوشزد کنم. یکی آنجا که لغزشی رخ داده و در جایی به ی درباره

ام عصب پنجم مغزی که به بزرگی عصب هفتم خودتان ببخشید! دوم این که زی گفتهجای عصب هفتم مغ

ها دانم چطور در خبرگزاریی نوروآناتومیِ خندیدن نمیبه نسبت تخصصی درباره گزارش یک سخنرانی

صی بحثی تخص اینقدر مورد توجه قرار گرفته و به اشکال مختلف بازتاب یافته است. و طبیعی است که بازتاب

 در فضایی عمومی به خطاهایی هم بینجامد. 

ام، که به کلی را امری یاد گرفتنی و آموختنی دانسته« خندیدن»اند من یکی این که برخی نوشته

ای بود که در انسان و میمون تنیدهنادرست است و نیمی از بحثم نشان دادنِ مسیرهای عصبی و مدارهای پیش

من تمرینی و آموختنی دانسته کند. آنچه که ریزی میای مادرزاد برنامهمشترک است و خندیدن را با برنامه

 بود. « خندیدن به حل معماهای یک شوخی موفق»بودم، تشخیص االگوهای حاکم بر جوک و شوخی و 

ام سخن گفته بودند که انگار کل ی دستاورد پژوهشیدیگر آن که در برخی اخبار طوری درباره

هم بارها  ام. چنان که در سخنرانیرا من تاسیس کرده -و چه بسا اصوال فن خندیدن! –شناسی خنده عصب

ام را دیگرانی پرشمار در سالیانی طوالنی طی آزمایشهای اش سخن گفتهی آنچه که دربارهتاکید کردم، بدنه

https://telegram.me/sherwin_vakili
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بینیم( ان ترتیبی که در سراسر دنیای علم میی من بر مسئله )درست به هماند و افزودهپیچیده به دست آورده

شناسی خندیدن به جامعه-ای باریک است، که آن هم تحلیلی سیستمی از زیستای کوچک و گوشهحاشیه

شناسی جامعه»شناختی است، که در کتاب شناختی و جامعهی زبانشناختی با الیهجوک و پیوند سطح عصب

  ام.و چند مقاله آورده« جوک و خنده

و اما آخرین مورد: پاسخ من به خبرنگاری گرامی که اصرار داشت استاد خطابم کنم، این بود که گفتم 

فهمم چطور این پاسخ به این نتیجه منتهی شده ، که نمی«من فقط یک دانشجوی عادی نوروفیزیولوژی هستم»

نماید. خالصه آن آمیز میراقکه در خبرها مرا نوروفیزیولوژیست بنامند، که برای دانشجویی عادی قدری اغ

اش را بخوانید، و مراقب اش را بشنوید و مقالهکه اگر به دانستن محتوای سخنرانی عالقه دارید فایل صوتی

کنند و زنید، ممکن است خبرنگاران عزیز از سر مهربانی القاب بزرگ نثارتان باشید که وقتی جایی حرفی می

رخی از علمای شهیر و دکاتر سوبسیدی یک شبه در علمی تجربی اگر حواستان نباشد ممکن است مثل ب

 ی اُسکار بگیرید! جایزه
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13/10/1394یکشنبه   

کنم و آن هم کنم. دقیقتر بگویم، تقریبا فقط به یک چیز افتخار میبه ندرت به چیزی افتخار می

اند که ای از این دوستان که به راستی برایم افتخارآفرین هستند، بزرگوارانیدوستان خوبی است که دارم. رده

آن است که در حد امکان با استادان  ام دارند. شادمانی بزرگماند و حقی در دانش بر گردنزمانی استادم بوده

 ام. های درازمدت و عمیق داشتهام دوستیو معلمان قدیمی

تواند داشته باشد، دلپذیرترین را در همکاری در میان ارتباطهایی که یک دانشجوی سابق با استادش می

ام و های پژوهشی و مطالعاتی یا فعالیتهای فرهنگی مشترک داشتهام برنامهام. با بسیاری از استادان قدیمییافته

شود. اولین بار که تدریس درسی تدریس مربوط میام به دارم، و در این میان بارآورترین نوع ارتباطی که دیده

ام را به طور مشترک با یکی از استادانم بر عهده گرفتم، بیست و یکی دو سال بیشتر نداشتم. تازه کارشناسی

را گرفته بودم و کارشناسی ارشد جانورشناسی )آخرش با گرایش فیزیولوژی اعصاب( را شروع کرده بودم. 

شناسی عملی را درس قاسمی حشرهمان دکتر بهروز ملکداشتنی د محبوب و دوستقرار شد همراه با استا

بدهم و تا سه سال بعد هم چنین کردم. بعد شروع کردم به تدریس تکامل و طی ده سال بعد با دکتر علی 

 شناسی بود. مان در فیزیولوژی اعصاب و رفتارحائری روحانی همکار شدم که استاد ورزیده و محبوب

ام نامهام هم بودند. در دوران کارشناسی پایاننامهوی این استادان گرامی استادان راهنمای پایانهرد

بود که با راهنمایی دکتر « سازی در حشرات اجتماعی با تاکید بر مورچگان کاتاگلیفیس نودوسرفتار النه»

گل گلستان پای درختی زیبا از اش و در عین ناباوری همگان، از جمله خودِ دکتر، در جنقاسمی نوشتمملک

آن دفاع کردم! بعد نوبت به کارشناسی ارشدم در فیزیولوژی اعصاب رسید که دکتر روحانی گرانقدر راهنمایی 
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ام دکتر پرویز نامهام را گرفتم، استاد راهنمای پایانشناسیام را بر عهده گرفت. بعدتر که دکترای جامعهنامهپایان

 سازد. اش را منتفی میدش نیاز به توضیح دربارهپیران بود که نام بلن

ترین و بهترین استادان بودند و همچنان بابت این که ی این استادان بی اغراق محبوبهر سه

از سیزده  وقتی بعد 1388با استادانم در سال  ی تدریس مشترککنم. اما چرخهام افتخار میشاگردشان بوده

رسید. تا این که بختی سال تدریس، عطای استادی در دانشگاه تهران را به لقایش بخشیدم، به نظر گسسته می

ای را با همکاری استاد ی همین هفته دورهبلند دست داد و این دایره تکمیل شد. یعنی قرار است از سه شنبه

«. شناسی تاریخی فضا و مکانجامعه»پرویز پیران در کانون معماران معاصر برگزار کنم، با عنوان ام دکتر گرامی

توانم به هایمان بوده، و شادمانم که حاال پیوندگاهی شده که میموضوعی که هر از چندی محور گپ و گفت

گفت استاد مبر درس از یاد/ یاد  اش بار دیگر کنار دست دکتر پرویز پیران گرامی بیندیشم و بیاموزم، که:بهانه

 باد آنچه به من گفت استاد...
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14/10/1394دوشنبه   

روی؟ عرض اعتمادالسلطنه بود، روزنامه خواند. مرخصی گرفت که فردا برود شهر. گفتم: برای چه می»... 

 «کرد: اسهال دارم. مرخص کردیم فردا برود!

 /1۵0، ص: 1384ی ملی، عبدالحسین نوائی و الهام ملکزاده، کتابخانهی ویراستهشاه، )خاطرات ناصرالدین 

 قمری.( 1306االول جمادی 1۵جمعه 
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22/10/1394سه شنبه   

 تشخیص افتراقی مرض خواری و خودباختگی

 

هایی دارد و برای درمان هر مرضی نخست باید آن را تشخیص داد. یکی از ای نشانههر بیماری

های وخیم و شایع این روزها در ایران ما، شکل عجیب و غریبی از یک اختالل روانشناختی است که بیماری

شود. نمودهای این اختالل آن است که افراد نه تنها هویت و معنایی برای افزار هویت افراد مربوط میبه نرم

ستند. یعنی نه تنها از خوار و پست بودن خویش قایل نیستند، بلکه انگار از نداشتن آن سرفراز و شادمان هم ه

کنند. این مرض مدتهاست گریبانگیر مردم شوند، که آن را با لذت اعالم هم میی خویش ناراحت نمیانگاره

ایران زمین شده، اما انگار که هنوز درست توصیف نشده باشد. نام این بیماری عجیب را مانده بودم چه 

ای از عوارض را توصیف ایمر تاریخی و قافقاریای هویت هریک گوشهبگذارم. مازوخیسم فرهنگی و آلز

تر است و آشناتر. آمدم برای کردند. این بود که به همان خواری و خودباختگی بسنده کردم که پارسیمی

شمارد احتماال خوار و اما دیدم کسی که خود را خوار و پست می« خودخوارشماری»ی اولی بنویسم کلمه

 ی کوتاهتر رسیدم.. پس به کلمهپست هم هست

رسد بسیاری از افراد از وجود این بیماری، یا ابتالی خودشان به این مرض ناآگاه هستند، چون به نظر می

خودباختگی »های مسیرهای درمان آن هم اغلب مسدود است. برای رفع این مشکل در اینجا فهرستی از نشانه

تایش ی زیر اگر هفتهای دیگر تفکیک کنید. از میان ده نشانهبیماری آورم که بتوانید آن را ازمی« و خواری

ی منظم تاریخ و ادبیات ایران است. اما مسیر را داشتید، گرفتار این بیماری هستید و تنها راه درمانش مطالعه

با شدت  درمانی را تا انتها ادامه بدهید. اگر استفاده از این داروها ناقص باشد و زود رهایش کنید، مرض
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اش باشید. معموال اگر در اید، سخت مراقب واگیردار بودنگردد! در ضمن اگر هنوز مبتال نشدهبیشتری بر می

 کنند. و اما نشانگان:اش میمجلسی دو سوم حاضران این مرض را داشته باشند، به بقیه هم منتقل

زنند. کلماتی مثل ایرانی، کهیر میاش خودباختگان نسبت به برخی از کلمات آلرژی دارند و با شنیدن (1

اند، برایشان پارسی، آریایی، مسلمان، شیعه، و به کل هرچه که مردم ایران زمانی خود را بدان نامیده

شود و شان قرمز میشود، چهرهها ضربان قلبشان تند میغیرقابل تحمل است. با شنیدن این کلمه

کنند. به همین ترتیب یاد کردن از عصبی( را ظاهر میالتورِه )فحاشی خودکارِ دوعالیم سندرم ژیل

گو، پهلوانان و سرداران و شاهان قدیم ایران، دانشمندان و فیلسوفان و عارفان شاعران خوشنام پارسی

و دینمردان، و به کل اسم خاصی که به تمدن ایرانی مربوط شود باعث برانگیختگی عاطفی و 

به کلمات با شکل خاصی از لکنت و اختالل گفتاری همراه  شود. این واکنش نسبتشان میهیجانی

کنند. را تکرار می« دونی که، توی خارج...نمی»و « ها...اصال ما ایرانی»است که طی آن مدام عبارت 

ی دوم ستایشهایی شود و بعد از جملهآور گفته میهمیشه بعد از عبارت اول حرفهایی منفی و شرم

آید، اما به خارج هم معموال اسم کشورهای اروپایی و آمریکا و ژاپن می یآمیز. جای کلمهاغراق

 تازگی به اسم کشورهای دیگر از جمله جیبوتی هم تعمیم یافته است!

انگیزی دارند که حرفهای لوحی نامتقارن دچار هستند. یعنی آمادگی شگفتخودباختگان به نوعی ساده (2

اور ب« هاخارجی»و « مردم ایران»ی دوقطبیِ بنیادینِ دربارههای مثبت آبکی را دار و اغراقمنفی شاخ

ی مردان در خیابانهای تهران به تجاوز به زنان و به همدیگر کنند. برایشان خیلی بدیهی است که قاطبه

 کنند که در ژاپن یک قطار کامل را برای مدرسه رفتنِ یک دختر بچهاند و به راحتی باور میمشغول

شود، و د. ایمان قلبی دارند که انوشیروان دادگر یک جنایتکار جنگی محسوب میاناختصاص داده

ی مشهوری بوده است. در کل هرچه حرفی تردید ندارند که چنگیز خان مؤسس بیمارستان خیریه
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ها و ثنای  کنند، به خصوص اگر نیشی به ایرانیتر باورش میتر باشد راحتتر و نامعقولپرت

 اشد.ها در آن بخارجی

خودباختگان به نوعی پارانویا دچار هستند. یعنی معتقدند همه چیز در ایران توسط دستهایی مخفی  (3

دانند. ی زمین را کامال پاکیزه و آزاد و رها میی سرزمینهای کرهشود و در مقابل بقیهو پلید اداره می

فلسفی مفهوم آزادی انتخاب  ی شمالی به یک اندازه تجلیبه نظرشان انتخابات آمریکا و یونان و کره

است، اما در ایران اگر نامزدی بر خالف نظر حاکمیت و با رای و هوشیاری مردم به قدرت برسد 

ای در پس پرده هست که هیچ کس جز ی پیچیدهرسد( به نظرشان توطئه)که یکی در میان هم می

 خودشان از آن خبر ندارد، آن هم خبری مگو و بسیار مبهم! 

اند. اما دست به گریبان« ایرانی/ خارجی»انگیزِ انِ ایرانی مدام با یک جور دوقطبی شگفتخودباختگ (4

اش این که هیچ نوع ها هستند. نمونهبندی ذهنی طرف خارجیعجیب است که خودشان در این جبهه

ب حق و اعتبار و تشخصی برای ایرانیان )و در نتیجه خودشان( قایل نیستند، اما حقوقی عجیب و غری

شناسند. به نظرشان خیلی بد و زشت است که ایران برای بسط به رسمیت می« هاخارجی»را برای 

نفوذش در منطقه پول خرج کند، اما این که عربستان و ترکیه برای تقویت هالل بالهت چنین کنند، 

شان بدیهی ها به جفرسون و واشنگتن در دویست سال قبل بنازند برایایرادی ندارد. این که آمریکایی

ی ی یکی دو هزار سالهآید اگر یک ایرانی از سابقهاست، اما خونشان به جوش می و دوست داشتنی

 کوروش و ابن سینا و فردوسی با مهر و افتخار یاد کند. 

ای های علوم انسانی، به خودانگارهی تاریخ و جغرافیا و ادبیات و سایر شاخهشان دربارهنادانی عمیق (5

نام نهاد. به نظرشان هیچ اهمیتی « پنداری-نبودیم-پُخی-که-ما»شود آن را شود که میمی عجیب منتهی

ندارد که کشاورزی و شهرنشینی در ایران زمین پنج هزار سال قدمت دارد، یا این که اولین دولت 



718 
 

انی )فقط بر اند، یا این که شمار ادیبان و دانشمندان و سرداران و نامداران ایرها ساختهکالن را ایرانی

شان عمیقتر است. مبنای دیرپایی تمدن هم که حساب کنیم( از باقی جاهای دنیا بیشتر و تاثیرگذاری

ای آقا، این حرفها رو بذار کنار، ما »کند که: شان خدشه وارد نمیای در این ایمان متعصبانهاینها ذره

 «. همچین پخی هم نبودیم...

کند. گرفتاران این شناختی بروز میرند که وابسته به شرایط بومخودباختگان نوعی اختالل زبانی دا (6

اند، شعرِ جدی و زیبا به گوششان نخورده و بیتهای های پارسی درست و حسابی نخواندهمرض متن

چندانی از حافظ و سعدی و فردوسی در یاد ندارند. به همین خاطر در حالت عادی اغلب با گویش 

نند. اما اگر شخصیتی با القاب دانشگاهی نزدیکشان باشد، کم کم بسامد زمیدانی خالص حرف میچاله

شود. در حدی که وقتی ربط انگلیسی و فرانسوی و روسی و عربی در حرفهایشان زیاد میکلمات بی

شان شود. گاهی وقتها لهجهکنند، به کل حرفهایشان نامفهوم میی موضوعی جدی صحبت میدرباره

مکزیکی در خطوط -ای اتریشیزنند که با لهجهه به بانوان متشخصی حرف میگردد و شبیهم بر می

 دهند!مان رموز بستن کمربند را به مسافران آموزش میهوایی

خودباختگان انگار تداوم نوعی سادیسم سیاسی باشد. یعنی دست کم در ذهنشان  مازوخیسم فرهنگی (7

گیری از آنهایی هستند که به لحاظ آزردن و انتقامکنند با فحش دادن به فرهنگ ایرانی در حال فکر می

ها اند، در حالی که خبر ندارند که خودِ همین مرض را از خودِ همانسیاسی به ایشان ستم کرده

گیری. شاید دلیلش این باشد که تمایز اند و اینجا تبعیت و پیروی در کار است و نه انتقامگرفته

 مردم، و... به کلی برایشان ناشناخته است.مفاهیمی مثل فرهنگ/ سیاست، دولت/ 

حقوق مظلومان و »و « ی بشریتهمبستگی همه»و « ی کوچک جهانیدهکده»خودباختگان به  (8

ی های دهکدهدهند، اما در کوچهسخت دلبستگی دارند و مدام در این مورد شعار می« ستمدیدگان
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رافعه دارند و هرجا دستشان برسد حقوق ریزند و با همسایه و خویشاوند دعوا و مخودشان آشغال می

کند بهره هایی مبهم و کالن که مسئولیت اجرایی خاصی تولید نمیکنند. از کلمهدیگران را پایمال می

شان شان را در برابر مردم کشورشان و شهرشان و محلهجویند تا تعهد اجتماعی و اخالقی عادیمی

کنند. ترین جاها انتخاب میقت و وسواس غریبی از پرتشان را با دبرآورده نکنند. موضوع همدردی

 -که شاید خویشاوند خودش هم بینشان بوده-برای خودباخته این مهم نیست که چند صد ایرانی 

شود اگر یک خبرنگار ایتالیایی در کشوری دیگر زیر دست و پا کشته شده است. اما سخت دلگیر می

ی مردان ایرانی ل گرفته( در خیابانی در تهران از دیدن قیافهشود از جایی هم پو)که بعدتر معلوم می

ی ستمدیدگان دارند که خوشش نیاید. خودباختگان تعریفی عجیب و غریب از حقوق پایمان شده

است. دلیلش البته روشن است، هرچه این حقوق  « تر، بهترهرچی دورتر و خاص»اش فرمول ساده

تر و انجام کاری اش ناپذیرفتنیتر باشد، شعار دادن دربارهامفتر و عپایمان شده نزدیکتر و شفا

 «.ها را ندارندبازیی این آریاییحوصله»تر خواهد شد، و این واالگوهران اش ضروریدرباره

شان در خودباختگان نهادینه شده است. در شرایطی دار از مخالفت با کد ژنتیکیشکلی حاد و ریشه (9

کنند و هویت خود را )به طر چند قرن زیستن در یک تکه زمین افتخار میکه باقی مردم دنیا به خا

های خود هستند. اگر سازند، مبتالیان به این بیماری به کل منکر ریشهدرستی( بر این مبنا استوار می

شان هم در شهری باستانی و مهم مثل ری و مرو و بخارا و شیراز و تبریز زندگی کرده هفتاد پشت

ای در سیبری به فالت ایران کوچ کنند که تازه از ده کورهان را مهاجرانی معرفی میباشد، خودش

ای داشته باشند، اند. اگر تا چهل نسل قبل در روستایی زیسته و اصالتی ژنتیکی در طایفهکرده

گردند و باالخره یک روس و پرتغالی و انگلیسی )و اگر نشد به تازگی مغول و شان مینامهدرشجره
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کنند و خودشان را از اهالی مهاجر کشورهای دیگر به ایران قلمداد نی و جیبوتیایی!( پیدا میچی

 کنند. می

بینند و در مقابل ی افول و مرگ و انهدام فرهنگ ایرانی میخودباختگان همه چیز را نشانه (10

امروز خشخاش  ی الگوهای مشابه در فرهنگهای دیگر ندارند. این که جعفرآقای نانواحساسیتی درباره

هاد است. برابرن کمتری روی نان بربری پاشیده از نظرشان نمودی از انحطاط و تباهی تمدن ایرانی

گیرد، که های فرانسوی قرار نمیی تلخ در ذهنشان کنارِ سفت بودن برخی از نان باگتاین واقعه

 ی خواری و افسوس...یهشود و مامقابله می 13ی شکوهمند کانال مانش و آپولوی همواره با صحنه

 

26/10/1394شنبه   

 زنهار مده پاسخ وی نقد به مشت  نادان چو تو را نسیه سخن راند درشت

 هم مشت تو را رنجه شود هم انگشت  گر مشت تو ابله زد و گر ابله کشت
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27/10/1394یکشنبه   

 اندر سرانجامِ برجام

 

کاری بسیار دشوار  -مثل تحلیل هر سیستم آشوبناک دیگر!–ی سیاست روز ایران نوشتن درباره

 در پاسخ به دوستانی که طی این روزها در این مورد پرسشی داشتند:است. اما چند سطر 

قدرت در آن با هم رقابت  ساخت سیاسی دولت ما یکپارچه نیست و چندین و چند بلوک (1

قدرت اجرایی کشور در دست یکی از این بلوکها بود که  92تا  84بین سالهای کنند. می

االحساس و المشاهده!( کردند. این جریان در دستاوردهای درخشانش را همه مشاهده )و گاه 

رای مردم و کوتاه آمدنِ عقالنیِ ساختار حاکمیت تا حدودی از میدان خارج شد. به  با 92سال 

المللی، گداپروری در داخل و خارج، و ی کالن این بلوک که انزوای بینهمین ترتیب برنامه

 تر جایگزین آن شد.ای عقالنیطلبانه بود، کنار گذاشته شد و برنامهشعارهای جنگ

ی اشخاص چقدر درخشان )یا معموال( چقدر تیره و تار است، ی گذشتهمستقل از این که کارنامه (2

باخت، امروز در وضعیتی اش میبه احتمال زیاد اگر آقای روحانی انتخابات را به رقیب نظرکرده

واهد داد که این چرخش در بردیم. سالهای آینده نشان خعراق به سر می-نزدیک به سوریه

تردید با فشار افکار عمومی انجام پذیرفته، بسیار اثرگذارتر و های سیاسی که بیبرنامه

 قای خاتمی( بوده است.)انتخاب آ 76رخداد مشابه سال سازتر از سرنوشت

ی به رسمیت شناخته شدن آن در سطحی برجام نقطه عطف حقوقیِ این چرخش و نشانه (3

د. این رخداد گذشته از آن که خردمندی و مهارت فنی دیپلماتهای ایرانی را نشان المللی بوبین
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ی داد. گنجیدنِ ایران در شبکهداد، خبر از آمادگی نظام جهانی برای اتصال مجدد با ایران نیز می

شک سود و زیانهای خاص خود را خواهد داشت. اما تردیدی نیست که الملل بیروابط بین

 وقعیت مهیب و منحط امروزین بهتر خواهد کرد.اوضاع را از م

این تصور که تثبیت برجام گسستی جدی در سیاست و فرهنگ ایران ایجاد خواهد کرد،  (4

اند، اما اغلب خودِ خیاالنه است. گسستهایی از این دست مدام طی سالهای اخیر ایجاد شدهخوش

های قدرتی که در اند. بلوکآن بوده های نو خاستگاهگیری از رسانهشان در بهرهمردم و خالقیت

بینند، هرچند برخی به دلیل از دست دادن رانت ایران وجود دارند از برجام آسیب چندانی نمی

برند. گسست شوند و برخی دیگر از این شرایط نو سود میو حق داللیِ دوران انزوا ضعیف می

ر چتر یک نظام سیاسی واحد اصلی زمانی رخ خواهد داد که همگرایی ضمنی این بلوکها زی

رسد نزدیک باشد، و از صمیم قلب امیدوارم هرچه دیرتر و مختل شود. رخدادی که به نظر می

ی اصلی آینده در این چارچوب، افکار عمومی مردم ایران است تر بروز کند. تعیین کنندهمالیم

هی مدنی را بسیار های مجازی گفتگو و ساماندی گذشته در شبکهکه خوشبختانه طی دو دهه

 تمرین کرده و چه بسا در این زمینه ورزیده شده باشد.

ای همه از آنجا بر آمیز دولتمردان اسرائیلی و ترکیهها و سخنان هذیانآمیز سعودیرفتار جنون (5

تاریخی دیرینه و پایداری دارد.  دار منطقه است که هویتخیزند که ایران تنها کشور استخوانمی

ی گرداگرد ایران که عمرشان کمتر از یک قرن است، کشورهایی مصنوعی و اختهکشورهای نوس

اند. این کشورها تنها ی استعمارند که برهوتی فرهنگی را در دل ستمی سیاسی احداث کردهزاده

اند. ی ایران بوده که به نان و نوایی رسیدهی گذشته و به خاطر انزواطلبیِ نابخردانهطی چهار دهه

الملل بازگردد )که البته هنوز زود، اما ی روابط بینن واقعا با تکیه بر منافع ملی به شبکهاگر ایرا



723 
 

گذاری جهانی بر بیابانهای قطر و دوبی و امارات بسیار محتمل است(، دیگر دلیلی برای سرمایه

باقی نخواهد ماند. از آن مهمتر آن که اقوام ایرانی کهنسالِ ساکن در منطقه که زیر فشار 

ی نفرت های مذهبی یا سیاسی مدرن پاره پاره شده و در کشورهایی جدا جدا زیر سایهایدئولوژی

ی آورند. این سناریو طبقهاند، امکان پیوند دوباره با هم را به دست میاز همدیگر مسخ شده

، کندی حاکم خود ایران را!( تهدید میحاکم تمام کشورهای همسایه را )و انگار بخشی از طبقه

 و گمانم آن است که در دوران زندگی بیشتر ما تحقق خواهد یافت. 
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3/11/1394شنبه   

 دو بیت از شعری قدیمی:

 باید ز همه جز ز خودت دست بشویی  ...هرکس به زمین زاده شده یکه و تنهاست

 تنها شوی و فرد چو خواهی که برویی...  هر بذر به دشت از هنر خویش شود سبز

 

 بهرام خردمند:

 باشد که ز ایام جداییت بگویی  تا در خود خود غرقی و از غیر رهایی

 لیکن تو چونان آه گرفتار گلویی  در حلقه ی مردان و زنان نیست مکانت

 ای خاک که در پیکر و در جام و سبویی  بی خود شو و از خویش رها گرد و بپیوند

 خود نیز از اوییچون خویش یکی باش که    با آدمیان، جانوران، ذات طبیعت،

 

 شروین: 

 ها!ما آن کنام که شیر مهر در آن زاده توله  ی ما قصد شعار نیستبهرام جان قصه

 هاو این مقوله« من»مرزی ولی نشسته بین   پیوند و راه نیک، در اینها که حرف نیست

 هابر دوش هر سلوک ببین ردِ کوله  گردی آن مردِ کوهدارد حکایتی جامه
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۵/11/1394دوشنبه   
 ی پرشور کتابهای الکترونیکی هستم!کنم که پخش کنندهاعتراف چهاردهم: اعتراف می

 حق نویسنده و باقی قضایا...()اندر حکایت پخش کتابهای الکترونیکی، 

 

ی تلگرام دامنه یافته، ماجرای حق مؤلف بر آثاری است که به یکی از بحثهایی که بعد از ظهور طلیعه

ام و از سوی دیگر در پخش شود. دوستان دانند که من از سویی نویسندهشکل الکترونیکی میان مردم پخش می

اید از این روست که طی ماه گذشته بارها و بارها در این مورد کردن کتاب الکترونیکی دستی گشاده دارم. ش

با پرسشهایی روبرو شدم که پاسخشان را امروز اینجا خواهم نوشت. بگذارید پیش از هرچیز سه نکته را 

 ی خودم و موضع خودم روشن کنم:درباره

تدریس کتابها  اش نوشتن کتاب و مقاله است و دیگرینخست این که من دو شغل اصلی دارم، یکی

به -عصر ما هستند، به گمانم هم شمار کتابهایم چشمگیر باشد و هم نسل و همها. در میان آنها که همو مقاله

شان! یعنی که اگر قرار باشد کسی منافعی در حفظ و نگبانی محبوبیت و فروش -کوری هر شش چشم ضحاک

 گیرم.صف جای می از حق نویسنده بر کتابش داشته باشد، قاعدتا من در اول

ی کردارهای خودم و دیگران دارم. یعنی قی دربارهاید که حساسیتی اخالدوم این که احتماال دیده

کارِ روزگار، هم به یک دستگاه اخالقی روشن و شفاف باور دارم انتلکتوئِالنِ شیرین برخالف مُد پست مدرنِ

 ام.بهرهآسایش و رفاه منکران اخالق بیکوشم با سرسختی بدان پایبند بمانم. پس از و هم می

ام در دانشگاه و فضاهای آموزشی گذشته و به ی فضای فعالیت و زندگیسوم آن که بخش عمده

پایه های بیورزیی کتابها و غرضهای علمی، اظهار نظرهای غیرمسئوالنه دربارهی دزدیهمین خاطر درباره
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های صریح و روشنی دارم که چه بسا دشمنانی هم برایم یریگی نویسندگان و اندیشمندان موضعدرباره

تراشیده باشد. یعنی حق نویسندگان بر آثارشان و حرمت و ارج و احترامشان برایم جدی و مهم است. در 

شک در قلب ای داشته باشند، بیطرف نیستم و اگر نویسندگان جبههنتیجه در بحثی که پیش خواهم کشید، بی

 ام.دههمان جبهه ایستا

محدود  copyrightی کتابهای الکترونیکی، که در سطح جهانی با قوانین ی پخش آزادانهاما درباره

شود، و ممنوع شده و در کشور خودمان هم در غیاب این قوانین نزد بسیاری امری غیراخالقی قلمداد می

موضعی متفاوت با برخی از دوستانم دارم. یعنی معتقدم پخش کردن کتابهای الکترونیکی در ایران خوب 

کنم تا ده ی کتابهای پارسی صبر میکنم. البته همیشه دربارهکنم و خودم هم چنین میاست، آن را توصیه می

سال از انتشارشان گذشته باشد، و اگر گواهی وجود داشته باشد که نویسنده یا مترجمش به تکثیر اثرش راضی 

کنم. اما گذشته از این دو قید پخش کردن کتابهای الکترونیکی را هم کاری نیک نیست، از این کار پرهیز می

ام. پیش از آن که دالیلم را برای این کاری آوردهید را هم محض محکمدانم و هم سودمند. آن دو قمی

 نماید؟ها غیرمجاز میگیری بگویم، بگذارید نخست ببینیم اصوال چرا تکثیر الکترونیکی کتابها و مقالهموضع

ی مالی مناسبی یابد که چرخهمنطق این منع چنین است که تولید آثار فرهنگی وقتی دوام و قوام می

ی الکترونیکی کتابی پخش شود، یازهای مالی نویسنده و ناشر را برآورده کند. فرض بر آن است که اگر نسخهن

اش را )که برای نویسنده و ناشر در آمدزاست( ی کاغذیخوانند و دیگر نسخهگیرند و میملت همان را می

تجاوز به حقوق نویسنده و ناشر  خرند. از این رو عبور از این خط قرمز هم از نظر حقوقی و اخالقینمی

های اقتصادیِ تولید گیری چرخهشود، و هم در سطح کالنترِ اجتماعی مانعی و ترمزی برای شکلقلمداد می

 آید. فرهنگ و علم به حساب می

 به نظر من این استدالل در شرایط امروز ایران نادرست است. بگذارید بگویم چرا:
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های اقتصادیِ تولید علم و فرهنگ در ایرانِ امروز، یکسره گی چرخهنخست آن که نابسامانی و گسیخت

یابید که بتواند تنها مستقل از روند تکثیر الکترونیکی آثار است. یعنی به ندرت نویسنده و پژوهشگری را می

کی های خود گذران عمر کند و این ربطی به این ندارد که آثارش به شکل الکترونیبا درآمدِ حاصل از نوشته

شناسی تاریخی منتشر بشود یا نشود. تا عصر نوزایی، ایران زمین به لحاظ تاریخی کهنترین و به لحاظ جامعه

ی بازرگان و اشراف های تولید فرهنگ را )اغلب در پیوند با دربارها و طبقهدیرپاترین و شکوفاترین چرخه

ارد که امروز اوضاع فرهنگ در کشورمان چنین دیوانی( پدید آورده بود. این نکته البته بسیار جای شرمساری د

دهد که به هر صورت در حال حاضر چنین امروز و فخر دیروز این حقیقت را تغییر نمی است. اما شرمِ 

ای هایی وجود ندارند و بنابراین اصوال چیزی در میانه نیست که بخواهد از تکثیر الکترونیکی آثار خدشهچرخه

ندگان عرض کنم که بیشترین پولی که از فروش رفتن یک کتاب در یک کتابفروشی بپذیرد. برای آگاهی خوان

رساند. شود، یعنی کسی که کتاب را از ناشر به دست کتابفروش میمی« پخش کننده»رسد، نصیب به کسی می

قیمت پشت جلد(  ٪60-40اش در این چرخه )سهمشغلی که البته ضروری و سودمند و محترم است، اما 

است که به نظرم  پشت جلد( ٪12-8غیرمنصفانه بنماید. کمترین درآمد هم از آنِ نویسنده یا مترجم )شاید 

  خویش است. ِی ذهنیمالک غایی و قطعی آفریده

دسترسی باالی مردم  های الکترونیکی یاها را ابتر و فرسوده ساخته، رواج نسخهدوم: آنچه این چرخه

ی مطالعه و جنینی بودنِ عادت به خرید کتاب است. این را به کتابهای رایگان نیست، بلکه کم بودن سرانه

به نظرم چرند محض است « کندیهر ایرانی در سال فقط دو دقیقه مطالعه م»همین جا بگویم که آمار مشهورِ 

خلق شهیدپرور ناشی شده است. مگر  ی خودکهتربینی جمعیو از همان حرفهای شاخداری است که از عفده

اند چنین آماری راست ی دانشگاهآموختهای که بیش از ده درصد جمعیتش دانشجو و دانششود در جامعهمی
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راست است که جای کتاب در سبد خرید خانوارهای ایرانی  باشد؟ گذشته از این آمارهای تخیلی، این نکته

ی گردد که مستقل از پیدایش نسخهشناختی باز میای از دالیل جامعهخالی است و این امر به مجموعه

الکترونیکی کتابها هستند و بر آن تقدم زمانی دارند. یعنی ربطی علی میان پخش کتاب الکترونیکی و کم بودن 

خوانند و تاب برقرار نیست. آن کسانی که کتاب را از اول تا آخر بر مونیتور کامپیوترشان میی خرید کسرانه

کنند، شماری بسیار بسیار اندک دارند که مخاطبان اش صرف نظر میبعد هم به این خاطر از خرید کاغذی

خوانند و آن را آزادانه می گیرند، فصلهایی ازی کسانی که کتاب الکترونیکی میبازار کتاب نیستند. تقریبا همه

کنند. یعنی پخش شدن کتاب اگر خوششان بیاید کتاب کاغذی را برای خودشان و دیگران خریداری می

برد و رقابتی که میان انتشار الکترونیکی و ی کاغذی همان کتاب را باال میالکترونیکی احتمال خرید نسخه

 کاغذی فرض شده، در واقع وجود ندارد.

واهم بر همین مبنا گامی پیشتر بگذارم و بگویم ارتباط میان پخش کتاب الکترونیکی و خسوم: می

توان معتبر اش بر خالف تصور مرسوم، واژگونه است. اصوال این قانون را در بازار کتاب میفروش رفتن

یک کتابِ شمرد که هرچه کتابی بیشتر خوانده شود، بیشتر هم فروش خواهد رفت. یعنی بهترین تبلیغ برای 

اش به مُبلغ، هدیه دهنده خوب آن است که خوانده شود. اگر به راستی کتابی خوب و خواندنی باشد، خواننده

و مخاطب نویسنده تبدیل خواهد شد و این به نفع بازار کتاب است، حتا اگر آن برخورد اولیه و خواندنِ 

 د. ای الکترونیکی و رایگان صورت گرفته باشآغازین از راه نسخه

ی متاسفانه در ایران آماری دقیق در این مورد نداریم، از این رو به ناگزیر این سطور را بر مبنای تجربه 

ام، در ایرانِ خودمان کتابهایی که به نویسم. اما تا جایی که من دیدهشخصی و آماری موضعی و محدود می

اند. یعنی معتقدم ارتباطی علی پیدا کردهاند، فروش باالتری اند و الکترونیکی پخش شدهراستی خواندنی بوده

ها در این زمینه فراوان است. اش وجود دارد. نمونهفروش کاغذی« افزایش»میان پخش کتاب الکترونیکی و 
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ی دوست خوبم حسین شهرابی است که نخست دن براون با ترجمه« راز داوینچی»اش کتاب مشهورترین

شود. در حالی است توسط چندین و چند ناشر تجدید چاپ میالکترونیکی پخش شد و هنوز هم که هنوز 

که تاکید بر انتشار  -شیاطین و فرشتگان–اش در زمان انتشار آن در ایران گمنام بود. جلد دوم آن که نویسنده

ن براون هیچگاه فروش راز داوینچی را پیدا نکرد، هرچند از نظر اش بود، با وجود شهرت نوظهورِ دکاغذی

ام آنچه آزادانه به گردش درآمده ی کتابهای خودم هم تا جایی که دیدهتر نبود. دربارهادبی چندان از آن فروپایه

جو، اش: تاریخ کوروش هخامنشی، جنگجو، راه جنگفروشی باالتر داشته است. بسیاری از کتابهای من )نمونه

اند و این های کاغذی در دسترس بودهو...( پیش از آن که به چاپ کاغذی برسند به شکل الکترونیکی یا کپی

 ی چاپ و تجدید چاپشان هم بوده است.شان را کم نکرده، که اغلب برانگیزانندهامر نه تنها فروش

 : در نتیجه  

های الکترونیکی برقرار نیست، به های میان کاهش فروش کتاب و پخش شدن نسخچون ارتباط علی 

کند، که  برایشان سودمند هم هست. از این رو پخش نظرم این کار نه تنها آسیبی به نویسنده و ناشر وارد نمی

شمارم. در این میان دانم و آن را اخالقی میای برنده/ برنده با ناشر و نویسنده میکتابهای الکترونیکی را بازی

آبادی عزیز خودمان( اعالم کند که از نشر الکترونیکی آثارش راضی نیست، ثل آقای دولتای )ماگر نویسنده

ی بازار کتاب در ایران نادرست کنم برداشتش دربارهبدیهی است که باید از این کار پرهیز کرد، هرچند فکر می

دانند شان را مهم میرنجام بیشتر نویسندگان و مترجمان بیشتر خوانده شدنِ دستاست. ولی تا جایی که دیده

ی پس از اولین چاپ کاغذی کتاب که موج و نه شکلِ انتشارش را. با این همه معتقدم در دوران چند ساله

ی الکترونیکی پرهیز کرد، با این حدس و اش هستند، باید از پخش کردن نسخهاصلی مخاطبان در پی گرفتن

تاثیری منفی بر فروش کاغذی داشته باشد. این قاعده را گمان) ِ به نظرم نامحتمل( که به هر صورت شاید 

 کنم!ی کتابهای خودم رعایت نمیفقط درباره
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ی کتابهای چاپ خارج از ایران که اغلب انگلیسی هستند، چون اصوال بازاری برایشان در ایران درباره 

هیچ ایرادی ندارد و هیچ  رایت هم در کشورمان نیست، پخش کردن کتابها به نظرموجود ندارد و قانون کپی

ی دید با من مشترک ام نویسندگان غیرایرانی در این زاویهکند. باز تا جایی که دیدهآسیبی به کسی وارد نمی

ای برای ترجمه و نقل مطلبی )حتا به صورت هستند و چند موردی که در این مورد بحثی در گرفته و اجازه

ای جدی و ارجمند اند. اصوال تا به حال نویسندهی این امر را دادهدستانه اجازهکاغذی( الزم بوده، گشاده

ام که فروش کتابش برایش از خوانده شدن کتابش مهمتر باشد. به همین ترتیب کتابخوانی جدی و ندیده

ی الکترونیکی کتابهای خوب، در کل هیچ کاری برای شناساندن ام که پس از خواندن نسخهاثرگذار را نیافته

 دگان و کتابها و سود رساندن به پدید آورندگانش انجام نداده باشد. نویسن

ی اخالقی مهم هست که باید هنگام پخش کتاب الکترونیکی رعایت شود: در این میان چند قاعده 

یکی این که پخش این کتابها برای پخش کننده درآمدزا نباشد، دیگر آن که نام و نشان تولید کنندگان اثر حتما 

شان رعایت شود، و سوم کوشش برای برانگیختن مخاطبان به خواندن آثار و شناختنِ حقوق معنوینقل و 

 ی اصلی و مرکزی این کردار باشد.هایشان انگیزهنویسندگان و اندیشه

شد و به ارتباط خواننده و نویسنده و تا اینجای کار بحث من به اخالق در سطح فردی مربوط می 

شد. اما سخنم یک سطح اجتماعی هم دارد. یعنی در سطح اندرکنش ترونیکی مربوط میی کتاب الکپخش کننده

توان به پیامدهای انتشار الکترونیکی و رایگان کتابها اندیشید. به نظرم به دالیلی که ی جامعه نیز میفرد و بدنه

های اقتصاد گیری چرخهگنجد، این شیوه از پخش شدن کتابهای الکترونیکی نه تنها مانع شکلدر اینجا نمی

اصلی که کم خواندن و گسستگی پیوند نویسندگان  فرهنگ نیست، که پشتیبان آن هم هست. یعنی با بیماری

مان افزایش دهد، نیک ی مطالعه را در میان مردمستیزد. یعنی به نظرم هر آنچه که سرانهو مخاطبان باشد، می

اصوال چرخشی جهانی از انتشار کاغذی به الکترونیکی و از  است و سودمند. این را هم ناگفته بگذاریم که
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ی آینده بازار سنتی بینیم که احتماال طی چند دههرا می« های نهفته در کتابفروش ایده»به « فروش کتاب»

 ای را به جایش خواهد نشاند. کتاب کاغذی را منسوخ خواهد ساخت و مسیرهای اقتصادی تازه

خوانم، و با دست و دلی گشاده پخش کنم، میتابهای الکترونیکی را تهیه میکنم که کپس اعتراف می 

کنم تنها قید و بندی که در این مورد قایل هستم نارضایتی صریح نویسنده/ مترجم است کنم. اعتراف میمی

د را هم ی کتابهای چاپ شده در خارج از کشور، این دو قیکنم که دربارهو تازه چاپ بودن اثر، و اعتراف می

بینم و فقط در آنجا که کنم که هیچ ایرادی در انتشار الکترونیکی کتابهای خودم نمیقایل نیستم. اعتراف می

ام. ی کتاب به انجام رساندهعرضه اند، انتشار الکترونیکی کتاب را در تارنماهای رسمیای داشتهناشرانم مالحظه

که خوانده شدن و افزون شدن بر فهم مردمان است برایم  کنم هدف غایی نوشتن و انتشار کتاباعتراف می

 بازند. چندان بزرگ و کلیدی است که بسیاری از قید و بندهای محتمل کناری در کنارش به چشمم رنگ در می

گذارم را با وجدان آسوده پخش کنید از این رو دوستان گرامی و خوبم، کتابهایی که از خودم اینجا و آنجا می

های قدیمی و جدید، کتابهای بر و سایر رسانهراحت باشد که از راه تلگرام و تلفن و کبوتر نامه و خیالتان

 فراوانی را میانتان پخش خواهم کرد! 
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ی ام محسن شهرنازدار دربارهی این ماه با من و دوست گرامیی تجربهی مجلهبخشی از مصاحبه

ام اش را امروز در کانالی کاملپیوند آثار فریدون فروغی و فرهاد مهراد با موسیقی اعتراضی، که نسخه

(https://telegram.me/sherwin_vakiliگذاشته ):ام 

جریان دقیقا مصادف با دورانی است که موسیقی پاپ در ایران رواج پیدا ... یکی از نقاط اوج این 

شود بینیم، به ریخت مربوط میکند. به گمان من بخشی از آنچه که در دگردیسی موسیقی معاصر ایرانی میمی

شود، سه ای که رادیو در ایران مطرح میو ارتباطی با محتوا ندارد. ما در اواسط دوران رضا شاه یعنی از دوره

ای کردیم. یکی رادیو خودمان بود که اتفاقا خیلی هم جذاب نبود و بیشتر موسیقیموج رادیویی را دریافت می

ی مردم جذابیت چندانی های این شبکه رادیویی برای تودهکرد. برنامهطلبانه و شسته و رفته پخش میمنزه

اند، با همین رادیو آموزش دیدند و زگار ما زندهکسوتان موسیقی معاصر که تا رونداشت و با این وجود پیش

به موسیقی گرایش یافتند. بسیاری از هنرمندان مثل سایه یا شجریان در خاطراتشان به این موضوع اشاره 

 اند که رادیو یکی از تاثیرگذارترین دالیل تشویق آنها به موسیقی بوده است.کرده

سی بود که بر خالف انتظار چندان مورد بیشد، بیرادیوی دیگری که موجش در ایران دریافت می

گرفت، تا این که مینوی و فرزاد را استخدام کردند و اینها با غنی کردن محتوای توجه مردم ایران قرار نمی

فرهنگی و تاریخی بی بی سی برایش مخاطبانی دست و پا کردند. سومین شبکه، رادیو آلمان بود که اتفاقا 

شد اش هم تا حدودی با آنچه در دستگاه رضاشاهی بیان میبه آن داشتند و تبلیغات سیاسیمردم عالقه زیادی 

خواهم بگویم رادیو ها در آلمان. میهمسو بود. یادآوری کنم که این دوره دقیقا همزمان است با فعالیت نازی

ضا شاه همچون یک ریخت و یک ساخت و یک فرمِ مدرن است که پیش از آن وجود نداشته، و در دوران ر



733 
 

کند. در عین حال این رسانه محتوایی هم داشته که بیشتر ای نوظهور با مردم ایران تماس برقرار میرسانه

شود و بعد محتواهای ها بوده است. در ابتدا ساختار و ریخت وارد میها و آلمانتبلیغات سیاسی انگلیس

ساالرانه شدن موسیقی دانست. ن اتفاق را نوعی مردمگذارند. شاید بتوان ایرقیب در دل آن با هم مسابقه می

دهند ای و متون ادبی نشان میهای زندگینامهبا این گوشزد که موسیقی ما از ابتدا بسیار مردمی بوده است. داده

مند بودند و بسیاری از ایشان های قاجار تا مردم معمولی همگی به موسیقی عالقهکه در ایران از شاهزاده

اند. موسیقی یک چیز عمومی در میان مردم ایران زمین بود و شاید به همین نواختهمثل دف و تار میسازهای 

های محلی در ایران واقعا چشمگیر است. تنها تدوین دلیل است که تنوع و پیچیدگی موسیقی نواحی و مقام

صورت گرفته است. این  شدن بخشی از این موسیقی در مراکز قدرت و قالبی درباریو تفکیک و صورتبندی 

نویسی و در نهایت ورود سازهای تازه را به دنبال دارد، همچنان صورتبندی که دستگاهی شدن و بعدتر نت

شود و نه محتوا. در کل ورود فرم مدرن هم در موسیقی و هم در مثل رادیو به ریخت و ساختار مربوط می

هایی مانند رسانه و بینیم که ریختز این رو میتر است. اهای فرهنگ نسبت به محتوا سادهسایر شاخه

گردند. اما محتوا نسبت شوند و در فرهنگمان جایگیر میصورتبندی و سازبندی به سرعت و آسان وارد می

نماید. به همین خاطر محتوای مشترک فرهنگی در موسیقی ایرانی و ترکی و تر میتر و قدیمیبه آن سنتی

کنی زبان ز ورود این ریختهای مدرن همچنان باقی است و تنها پس از ریشههندی و مصری تا مدتی پس ا

 بینیم... گراهاست که واگرایی در محتوا را هم میپارسی توسط حکومتهای استعماری و بعدتر قوم
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2۵/11/1394یکشنبه   

 

 ی چلچراغنامهی دیروز هفتهشمارهیادداشتم در 

 

شد که به نسبت خوش ساخت و دیدنی بود و سالها پیش سریالی از صدا و سیمای ایران پخش می 

سلطان و »در روزگار غیاب اینترنت و ماهواره و ممنوعیت ویدئو به غنیمتی ارجمند شبیه بود. نام سریال 

قهرمان )شبان( بود و داستانی به نسبت ساده داشت که در آن یک شخصیت منفی ابله )سلطان( و یک « شبان

کردند. در برهوت آن روزها برای شاگرد ی یک ضدقهرمان )خوابگزار اعظم( با هم ارتباط برقرار میبا واسطه

ی فیلم و سریال های زیادی برای بحث دربارههایی که ما آن روزها بودیم، بر خالف امروز گزینهایمدرسه

شد و چیزی که برایم خیلی به این سریال مربوط می وجود نداشت. از این رو بخشی از گفتگوهای همکالسان

ها بود. کارگردان تمام تالش خود را به کار برده بود که وزیر عجیب بود، جذابیت شخصیت وزیر برای بچه

گر و بدکار و پلید نمایش دهد کرد( به صورت موجودی حیلهرا )که محمدعلی کشاورز نقشش را بازی می

های آمد سنگ تمام گذاشته بود. اما همین شخصیت پلید با سویهمایی بر میو در حدی که از فنون سین

 ها بود و کسی نبود که آرزوی پیروزی نهایی او را در دل نپرورد. اش سخت محبوب بچهمنفی

در همان روزها بود که فیلم جنگ ستارگان هم کم کم ساخته و اکران شد و این دقیقا همان اتفاقی 

ی آن هم افتاد. یعنی شخصیتی که بیش از همه جلب نظر کرد و محبوب شد، دارت ویدر بود بود که درباره

ای ساخت سه شد. در حدی که جورج لوکاس وقتی پس از سالها برکه ضدقهرمان اصلی فیلم محسوب می

قسمت پیش درآمد شاهکار خود کمر همت بست، زندگی همین شخصیت را ستون فقرات داستان خود 
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شهرت یافت، مردم از  (Terminatorوقتی فیلم ویرانگر )هایی از این دست فراوان هستند. گرفت. نمونه

کردند و به ناگهان فروش پالتوی چرمی و عینک دودی افزایش مهیب او تقلید میپیکر و ضدقهرمان غول

ی فیلمش ناگزیر شد دست به کاری یافت. محبوبیت شخصیت ویرانگر چندان بود که کارگردان در دنباله

ای مثبت بسیار نامتعارف بزند و همان شخصیت پیشین را با همان هنرپیشه و همان قالب این بار در چهره

 ازتعریف کند. ب

اما چرا چنین است؟ چرا در سریالی که در بافتی ایدئولوژیک و با هدف عریان تبلیغ سیاستی خاص  

گذاران بر سریال ی مقصود سرمایهشود واژگونهشود، هیجان و عواطفی که در مخاطب برانگیخته میساخته می

یدر یا هیوالیی آهنی مثل ویرانگر نزد است؟ چرا موجودی سیاه و تیره و مهیب و غیرانسانی مثل دارت و

آورند؟ تماشاچیان محصوالت هالیوودی محبوبیتی بیش از قهرمانان نیکخواه و نیکخوی فیلمها به دست می

کنند؟ چرا فیلمهایی مثل چرا شخصیتهای منفی حتا در تاریخ تا حدودی محبوبیت خویش را حفظ می

فیلم دقیق و  کنند، امادهد چنین محبوبیت پیدا میا نمایش میپدرخوانده که ظهور مافیا در ایاالت متحده ر

آی را تاسیس کرد، به محبوبیت و دلنشین شدنِ این ابرپلیسِ  ی ادگار هوور که اف بیخوبِ زندگینامه

پاچینوی نه چندان زیبارو، و نقش ادگار را  شود؟ در عین حال که نقش پدرخوانده را آلتاثیرگذار منتهی نمی

 کنند؟سیما بازی میکاپریوی خوشردو دیلئونا

توان تعمیم داد و پرسید که چرا شخصیتهایی تاریخی مانند استالین و چرچیل و آتاتورک این پرسش را می

شان انبوهی از مردم کشور همچنان امروز هواداران و دوستدارانی دارند؟ کسانی که در دوران زمامداری

ی چرچیل و استالین( شماری عظیم از مردم کشورهای دیگر کم دربارهخودشان را به کشتن دادند و )دست 

 را نیز گرفتار فقر و بدبختی و فالکت ساختند؟
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ها، توان پاسخ داد و آن مسیری است که به کلیشهشناختی میای جامعهبه این پرسشها از سویه 

یا تاریخی را با مفهوم قدرت  شود که سیمای یک شخصیت تخیلیتصویرها، نمادها و برداشتهایی مربوط می

زند. یعنی یک پاسخ برای این پرسشها آن است که قدرتِ برون تراویده از تصویر ویرانگر و استالین پیوند می

کند. قدرت به ویژه در شکل عریان و زننده ای برای میل تبدیل میاست که ایشان را به امری دلخواه و سوژه

این قابلیت را دارد که به امری  ای دوردست نگریسته شود،از فاصله اش، وقتیو ویرانگر و تهدیدکننده

ی چرچیل با شناختی تبدیل شود. یعنی هندیان و ایرانیانی که در اثر سیاستهای عمدی و سودجویانهزیبایی

قحطی و مرگ دست به گریبان بودند و شهروندان درسدن که در محیطی غیرنظامی در اثر فرمان بمباران او 

شک ستایش یا محبتی نسبت به او داشتند، بیه شدند، اگر از ساز و کار فالکت و نابودی خویش خبر میکشت

کردند. به همان ترتیبی که انتظار نداریم پلیسهای فیلم پدرخوانده مرید رئیس مافیا شوند یا در دل حس نمی

 ی ویرانگر گردد. سارا کانر دلباخته

تراود به نگریم، فالکت و مرگی که از ایشان بیرون میشخصیتها می با این همه وقتی از دور به این 

شود. درست مثل ترس از افتادن و هراس از پرتاب شدن که در فضای امنِ امری انتزاعی و ناملموس بدل می

گفت مرگ یک تن فاجعه و یابد. استالین میکننده دگردیسی می بخش و سرمستترن هوایی به امری شادی

ی دقیق و هوشمندانه به تاثیر روانی امرِ شرّ در ذهن ناظران یلیون تن آمار است، و با این جملهمرگ یک م

رساند تهدیدگری است منفور. اما خونریزی مثل ات به قتل میکرد. قاتلی که یک تن را در همسایگیاشاره می

ای دوردست و مفهومی پدیدهچنگیز که هزار سال پیش چند میلیون نفر را به ضرب شمشیر به قتل رسانده، 

تواند هم برای ساختن و هم برای ویران کردن به کار گرفته شود و چون شود. قدرت میو برچسبی قلمداد می

نماید. از این روست تر میی قدرت همواره آشناتر و رایجهای ویرانگرانهساختن همیشه دشوارتر است، سویه
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خوانند، و کیست که خود شکلی از قدرت را نیز به ذهن فرا می های متصل با ویرانی و شر خود بهکه دال

 گر است؟نداند که قدرت چه مایه فریبنده و چه پایه وسوسه

ی سینما نمایان گردند و چه ال به الی کتابهای تاریخی کمین کرده باشند، ضدقهرمانان چه بر پرده 

ستنی و آماجی همگانی است، در شکلی موجوداتی جذاب و فریبنده هستند. چون قدرت را که امری خوا

ی معطوف گذارند. ارادهآمیز از آن را به نمایش میکنند و تراکمی اغراقفهم عرضه میزودیاب و آشنا و ساده

گردد و خواستِ برخورداری از قدرت ی متمرکز بر نمادهای قدرت تحریف میبه قدرت، خواه ناخواه به اراده

–ای قدرتمند های متصل به سوژهدامنه است، با برخورداری از نمادها و نشانهکه دشواریاب و دیرپا و دراز

ی میلِ شناسی امر شر، و آن است سرچشمهی زیباییمایهیابد. این است بنالتیام می -هرچند شر و منفی

 عمومی به ضدقهرمانان...
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29/11/1394پنجشنبه   
 

مجلس، باز اصرار و پرسشهای پیاپی دوستان باعث در این روزهای زمهریر شدنِ تنور گرم انتخابات 

شد که ناپرهیزی کنم و به موضوعِ سیاست روزمره که امری نادلچسب است و ناخوشایند، ناخنکی بزنم. اما 

ای جانورشناسانه چون به تجویز حکیم از ورود به این موضوع پرهیزی دارم، بگذارید سخنم را در قالب اشاره

 به علم سیاست تجربی مربوط است و متصل! بگنجانم، که صد البته

دانید همه یا شکارچی هستند و یا شکار، و اغلب همزمان هم برای در جهان جانوران چنان که می

برخی شکارچی هستند و در برابر برخی دیگر شکار. هرگز هم زور و نیروی دو جانور برابر نیست و آن 

ی زوایا باور داشتند و در انتظار ی جانوران در همههمه خلق که به برابری های عضو حزب مساواتیگونه

ی طرفهای درگیر به قوانین اخالق بودند، چند میلیارد ی شکار و پایبندی همهحضور داور و تدوین اساسنامه

ی پروکاریوتی به مقام منیع یوکاریوتی توفیق نیافتند. یعنی که سال پیش منقرض شدند و در گذار از مرحله

کنند، شباهتی به عالم سیاست دارد و زور و نیروی بیرونی که جانداران در آن زندگی می«ِ واقعی»دنیای 

 طرفهای درگیر در آن هم هرگز برابر نیست و قرار هم نیست که برابر باشد.

شوند و ممکن است توسط آنها خورده شوند، از جانورانی که با دشمنانی بزرگتر از خود روبرو می

جویند تا از رویارویی و جلب توجه حریف جلوگیری کنند. اما نی مثل استتار و فرار بهره میراههای گوناگو

تجربه نشان داده که این ترفندها کارساز نیست و معموال شکارچی دیر یا زود حضور شکار را در ترجیح 

 بینیم. شوند سه شکل از رفتار را میدهد. در خزندگان وقتی شکار و شکارچی با هم روبرو میمی
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بندند و ایستند و کوس میشان هیچ تناسبی با حریف ندارد، میبرخی مثل مار با وجود آن که جثه

کنند که انگار افعی طوری رفتار می گیرند و حتا اگر زهری در کام نداشته باشند،حالت حمله به خود می

دارند. البته چه بسا که شکار هم یترسانند و به گریز وا مخطرناکی هستند، و اغلب مواقع هم حریف را می

 روند!اند و در حالت جنگیدن به رحمت ایزدی میبشوند، اما دست کم نیشی به طرف زده

زنند. اینها طوری کنند و خود را به مردن میپشت دست و پایشان را جمع میبرخی دیگر مثل الک

کنند و در درون یی سرشان بیاوری تحمل میجان بیش نیستند. هر بالکنند که انگار تکه سنگی بیوانمود می

شود. یعنی مانند تا مهاجم پی کارش برود. خوب، بیشتر وقتها چنین نمیشان منتظر میالک استخوانی امن

شکند کند و الکشان را میبردشان و به زمین پرتابشان میحریفشان حتا اگر کالغی نحیف باشد، به آسمان می

 کند.و گوشتشان را نوش جان می

بینیم که یک رفتار دیگر هم مشاهده شده که کمیاب و عجیب است. این را نزد نوعی مارمولک می

کند و با زند. بدنش را خشکیده و کج و کوله روی زمین پهن میدر حضور شکارچی خود را به مردن می

خوابد به پشت می پرهیزد، موقع ایفای این نقشوجود آن که در حالت عادی از نمایان شدن شکمش سخت می

کند. اما عجیبی رفتار ایشان در اینجاست که اگر در این حالت پشت و درست مثل جسدی چروکیده رفتار می

شوند و دوباره به پشت روی و رویشان کنی و شکمشان را به سمت زمین بگذاری، با جدیت تمام بلند می

بینی میبابا جان مگه ن»گویند که تماال در دل میگیرند، و احافتند و همان ژست قبلی را به خود میزمین می

چه بسا که چیزهایی دیگری هم در اعتراض به اوضاع زمانه و شکایت از نابرابری زور شکار و «. من مُردم!

 زدگی را به لحاظ اخالقی و تاریخی و فلسفی هم توجیه کنند.-مردگی-به-شکارچی بگویند و وضعیت خود

ای که پیش از خورده ی آخر را به خاطر خنده و شادمانیعدتا شکارچیان ردهی جانورشناسانه: قانتیجه

 بیش از همه دوست دارند! کنند،شان میشدن نصیب خورنده
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 ی ادبی: دو صد گفته چون نیم کردار نیست!نتیجه

ی تاریخی: آنهایی که برای رویارویی با شکارچی در انتظار شرایطی خاص و آرمانی بودند نتیجه

 اند.هاست بختِ تکان خوردن را از دست دادهقرن

 شوند!ی تجربی: مارها کمتر از همه شکار مینتیجه

پشت در سکوت و با متانت چنین خواهید خودتان را به مردن بزنید، مثل الکی اخالقی: اگر مینتیجه

 کنید، مارمولک نباشید!

 ی آخر: شیرفهم شدید که چرا باید رأی داد؟نتیجه
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27/11/1394شنبه سه   

 که نشر ثالث آن را منتشر خواهد کرد:« نقد خرد افالطونی»ام در چند سطر از کتاب تازه

... افالطون با وامگیری تقابل مینو و گیتی، کوشید تا ناهمسازی جنبش و ایستایی را توضیح دهد، و  

ای برای حل مسئله انگاشت. زرتشتبا این ترفند کاربرد عمیق و فلسفی این جفت متضاد معنایی را نادیده 

ی اخالق یکسره متفاوت، یعنی توضیح دادنِ ماهیتِ امر اخالقی این تقابل را ابداع کرده بود و با ادغامِ عرصه

شناسی، به نوآوری نظری مهمی دست یافت که رسمیت یافتنِ ذهنیت در برابر عینیت یکی و قلمروی هستی

وکاستن گیتی به مینو، و اصیل فرض کردنِ مینویی که از دید شد. افالطون با فراز دستاوردهای آن قلمداد می

ی اصلی معناهای برخاسته از این چارچوب نظری را نادیده گرفت شد، بدنهحرکت پنداشته میاو ایستا و بی

زده دفاع نماید، که هم از نظر تجربی غیربدیهی ای خاص و جزئی را حل کند و از موضعی سیاستتا مسئله

 نظر عقلی نادرست.  بود و هم از

دار و عینی استوار کرد و بر هستیِ استومندِ استخواندر دیدگاه زرتشتی که مینو از گیتی تراوش می 

شد و با قبول جنبش در طبیعت و ای میان عقالنیت تجربی و فرضهای فلسفی ایجاد نمیشده بود، ناسازگاری

گشت. در واقع گسترش ناگهانی و چشمگیر موار میاش زمینه برای انباشت دانش تجربی هخردمندانه شمردن

هایی مانند اخترشناسی و ریاضیات و مهندسی و سیاست که به تشکیل دولت جهانگیر هخامنشی منتهی دانش

ای و انگلی بر شد. اما در نگرش افالطونی که گیتی حاشیهبینی ممکن نمیشد، بدون تکیه به این نظام جهان

کرد. یعنی این دو عرصه به جای آن که پیوستاری شد، ماجرا تفاوت مییر فرض میمینوی ثابت و تغییرناپذ

شناختی ناسازگار و متعارض تبدیل شدند. حاال دیگر تمایز میان گیتی ی هستیسرشت باشند، به دو عرصههم

 ... شناسانه پیدا کرده بودکه ماهیتی فیزیکی و هستی و مینو طبق نگرش زرتشتی خلوص اخالقی نبود،
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7/12/1394جمعه   

 

 ی انتخابات و عقالنیت جمعی ایرانیانگفتاری درباره

امروز هفتم اسفندماه انتخابات دو مجلس برگزار شد. دو مجلسی که شکلی محو و تحلیل رفته از 

مجلس شورای ملی و مجلس سنای عصر مشروطه هستند، با کلی قید و بست غیردموکراتیک که طی این 

نام و ناکارآمد اش افزوده شده، بر آن رسوب کرده، و آنها را به نهادهایی بدها به تدریج بر پیکر حقوقیدهه

فرو کاسته است. انتخابات در شرایطی انجام شد که طی روزهای پیشین در واقع یک کودتای پارلمانی رخ 

ی جناح سیاسی حاکم رد صالحیت شدند و از ورود به بازی انتخابات باز نمود و بخش اعظم منتقدان سیطره

 ماندند. 

ام هم این بود که هیچ دو هم کردم. منطق سادهمن موافق شرکت در انتخابات بودم و این را اعالم 

گیرد، از ی موقعیتها را نادیده میموقعیتی دقیقا عین هم نیست و کسی که به هر دلیلی ترجیح خود درباره

ای به حضور مؤثر خویش بر هستی وارد شوید و خدشهکه انتخاب آزادانه باشد دست می« من»ی گوهره

ها دو گزینه پیش رویمان باشد و قرار شود بین چنگیز و صدام به یکی برای کند. اگر روزی روزگاری تنمی

سنجم تا ببینم سود و زیان هریک برای منافع ملی کدام است و بر این مبنا زمامداری ایران رای بدهیم، می

 اند و نه من چغندر!دهم. چون به نظرم نه هیچ دو نفری همسانحتما به یکی رای می

ایم و اغلب هم در قالبی شعارگونه اش بسیار شنیدهخ داد به ظاهر همان بود که دربارهآنچه که امروز ر

 و با برچسبهایی تکراری: حضور شکوهمند، فضای گرم انتخاباتی، ملت همیشه در صحنه، و...
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اه ها برای رای دادن در صفهایی دراز گاما اصل ماجرا آن بود که جمعیتی بسیار چشمگیر فارغ از این کلیشه

شان( نه مهر و محبتی داشتند، نه به لحاظ ی اغلبچند ساعتی تاب آوردند تا به کسانی رای بدهند که )درباره

شان در گذشته نادیده انگاشته شده بود. ها و گناهانشخصیتی مورد ستایش یا تاییدشان بودند، و نه اشتباه

طلبان در آن ید رای دادند که نامزدهای اصالحاکثریت بسیار بزرگی از رای دهندگان به فهرستی موسوم به ام

شان( نه حتا خوشنام یا دست کم جبهه هستند و )برخیقد و همسنخ و همقرار داشتند. کسانی که نه هم

طلبان و مخالفت با شان توافق بر سر یک سیاست کلی حمایت از اصالحمشهور. کسانی که تنها وجه اشتراک

 شود. الصه میطلبان خاقتدارگرایان و جنگ

انگیز را از خود نشان دادند که نه حزب و نهاد سیاسی نیرومندی مردم در شرایطی این رفتار شگفت

انداز سیاست کالسیک طلبان است. یعنی اگر از چشمدر اختیار اصالح های ملیدر کشور وجود دارد و نه رسانه

اش غیرنهادی و کمابیش یافتگی سیاسیکه سامان زدوده سر و کار داریمبه ایران بنگریم، با کشوری سازمان

ی هفتم شود. نتیجه آن که در آدینهشان خالصه میای است و در افراد با نفوذ و سرسپردگانعشیره-ایقبیله

برانگیزی روبرو شدیم. اکثریت مردم کشور در کنشی هماهنگ در اسفند با رفتار جمعی چشمگیر و پرسش

امید کننده به فهرستی از بازماندگان یک کشتار صالحیت گسترده رای دادند که نه شرایطی به لحاظ سیاسی نا

حزبی درست و حسابی پشت سرشان بود و نه حتا در مقام فرد مقبولیت و محبوبیت اجتماعی چندانی داشتند. 

 اما چرا مردم چنین کردند؟

ام ت با اظهار نظر استاد گرامیزمانی که مراسم خاکسپاری شادروان پاشائی برگزار شد، در مقام مخالف

ای نو )یعنی دکتر اباذری گفتم که اصل ماجرا آن است که این گردهمایی نخستین کنش جمعی مبتنی بر رسانه

Viberربط به ی خلق امری بیشناسانهی کیفیت موسیقی وی یا مذاق زیبایی( بوده و ابراز سلیقه درباره

ی هنری منحط عوام و خشم برخاسته از آن، ز فرانکفورتی بر سلیقهشناختی است. یعنی تمرکروندهای جامعه
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ای به ایران، کنش جمعی مهمی را به دنبال ی مهم باز داشت که ورود هر رسانهایشان را از توجه به این نکته

بوک داشته است. به همان ترتیبی که ویدئو سبک زندگی و ماهواره شکل ظاهری مردم را تغییر داد، فیس

های شهر انجامید. بازی در بوستانخاکسپاری پاشائی و آب را رقم زد و وایبر به 88سبز و انقالب سال  جنبش

شد( چه پیامدی به در آن هنگام این پرسش را طرح کرده بودم که باید دید تلگرام )که تازه داشت باب می

بوک توانم بگویم که آنچه امروز تجربه کردیم پیامد افزوده شدن تلگرام به فیسدنبال خواهد داشت. امروز می

 های پیشین بود. و رسانه

ی این الگو را در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر دیدیم که امری به همین نخستین بارقه

از هر نظر حق داشتند خود را  ، در شرایطی که88پس از ماجراهای سال اندازه شگفت بود. در آنجا هم مردم 

طلب هم رد نامزدهای نامدار اصالحستمدیده و خشمگین و ناراضی بدانند و قهر کنند، در موقعیتی که 

اش اش یا گمنامی نسبیی امنیتیاش، پیشینهصالحیت شده بودند، به کسی رای دادند که به خاطر معمم بودن

ترین گزینه هم بود. ملت هم به او رای قاعدتا بختی برای پیروزی نداشت، اما در ضمن کارآمدترین و عقالنی

 ای وخیم را گرفتند. اجعهدادند و به احتمال زیاد جلوی ف

ی چیزی بود که دو سال پیش تجربه کردیم. با این تفاوت که انتخابات ی هفتم اسفند دنبالهحادثه

شان شود. چرا که شمار فراوان نامزدها و تبلیغات پراکندهمجلس و خبرگان معموال با استقبال زیادی روبرو نمی

کند. های کشمکش سیاسی جلوگیری مین فضا و تیز شدن لبهشد دار، از قطبیدر غیاب احزاب اسم و رسم

ی نازیبایش تشدید هم شده بود. از این رو این این امر در این دوره به خاطر انفعال مجلس کنونی و کارنامه

که مشارکتی بیش از انتخابات ریاست جمهوری را ببینیم، آن هم در شرایط قلع و قمع صالحیت نامزدها، 

های گذشته نبض شهر را در دست داشتند، انتظار این مشارکت باال مود. اما کسانی که طی هفتهننامنتظره می



745 
 

ترین نمود این مشارکت آن بود که از روز چهارشنبه موج بندی آرای مردمی را داشتند. برجستهو این جبهه

د، و این ناشی از جمعیتی بزرگی از تهران به شهرستانها هجرت کرد و به خلوتی چشمگیر تهران منتهی ش

فراخوان نامزدهای شهرستانی بود و به هوشیاری و تعهد چشمگیر رای دهندگان غیرتهرانیِ ساکن تهران داللت 

 کرد.می

بوک نمایان بود. هایی مانند تلگرام و فیسهای پیشاهنگ این حادثه، در رسانهبخش مهمی از نشانه

بودیم. حدود هفده « از پایین به باال»به معنای واقعی کلمه  گیری گفتمانی انتقادی وطی ماه گذشته شاهد شکل

ها نویسند و بیست و دو میلیون نفر که در تلگرام عضویت دارند، در درگاهبوک میمیلیون ایرانی که در فیس

ها به تبادل نظر پرداختند و در موافقت و مخالفت با هم سخن گفتند. این و گروههای پرشمار این رسانه

بزرگ که نزدیک یک سوم کل جمعیت ایران و بیش از نیمی از جمعیت فعال و جوان کشور را در جمعیت 

ی انتخابات بیان کردند، اخبار را در این زمینه با هم تبادل گیرد، طی ماه گذشته موضع خود را دربارهبر می

، و دالیل خود را برای ها و رویکردهای گوناگون را به طور انتقادی محک زدند و سنجیدندکردند، دیدگاه

ی گذشته دیدیم که توافقی به تدریج شکل شرکت کردن یا نکردن در انتخابات بیان نمودند. طی دو هفته

ها اغلب آرام و متین بود و گرفت. توافقی از پایین به باال بر این اساس که باید در انتخابات شرکت کرد. لحن

خالف دیگری و حق هرکس برای رای دادن یا ندادن هنجار اخالقی تا جایی که من دیدم ابراز احترام به نظر م

 حاکم بر مکالمه بود.

ی تدوین فهرستی یگانه و سابقههمزمان توافقی از باال به پایین هم شکل گرفت و آن هم امرِ بی

ارتباط ی ی مردم دربارههای واگرا و شاخه شاخهطلبان بود. یعنی همزمان با بحثی اصالحمشترک برای همه

ی جناح اقتدارگرایان نیز برای نخستین بار به توافقی کامل سگ زرد و شغال، رهبران سیاسی منتقد سیطره

دست یافتند و فهرستی یگانه را به مردم پیشنهاد کردند. روند رایزنی و توافق در سطح سیاستمداران 
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ویا کمتر دموکراتیک و بیشتر مبتنی بر های مردم داشته، هرچند گطلب هم گویا الگویی شبیه به رایزنیاصالح

 فرهمندی افراد بوده است. 

شناسان اروپایی )در صدرشان زیگموند فروید بعد از جنگ جهانی اول، بیشتر روانشناسان و جامعه

ای دارند و ی مردم رفتار جمعی ابلهانه و غریزی و نابخردانهو والتر لیپمان( به این نتیجه رسیدند که توده

ای، اقتصاد مصرفی، سرانجام است. این برداشت که سرمشق عمومی سیاست تودهعقالنیت از ایشان بیانتظار 

و فرهنگ هالیوودی را تشکیل داده، امروز به قالب عمومی اندیشیدن به کنش جمعی مردمان بدل شده است 

 .پذیردها در کشورهای ابرقدرت در این بافت انجام میگذاریی سیاستو همچنان بدنه

 ای از اینرا نمونه 13۵7جریان انقالب سال بسیاری از نویسندگان رفتار جمعی مردم ایران در 

ای درهم و برهم که زیر فرمان غرایز اند، و ایرانیان را به مثابه تودهرفتارهای هیجانی و غیرعقالنی دانسته

حافظگی تاریخی و شبیه ی کلنگی، بیاند. ترکیبهایی مانند انحطاط ایران، جامعهنامعقول هستند، سرزنش کرده

 اینها در این چارچوب برساخته شده و کمابیش مورد پذیرش عموم روشنفکران قرار گرفته است. 

دانم، نه چنین تفسیری از انقالب اسالمی دارم، لیپمانی را درست می-های فرویدیمن نه آن تحلیل

ی دانم. به نظرم جامعهای از این دست را علمی و دقیق و درست میو نه تعبیرها و ترکیبهای بالغی و ادبی

سیستمی که همچنان با وجود ایرانی سیستمی بسیار پیچیده، بسیار الیه الیه و بسیار خودسازمانده است. 

خود را حفظ کرده و به ویژه در قلب  ی خانمانسوز، انسجام سیستمیدویست سال استعمار و صد سال تجزیه

ی مرکزی سختی از جمعیتِ عاقل و هوشیار دارد. جمعیتی که ایرانشهر که کشور ایران خودمان باشد، هسته

از دفاع از کشور در برابر عراق گرفته تا انتخاباتهای –طی سی چهل سال گذشته در کردارهای جمعی خویش 

عقالنیت و متانت چشمگیری را به نمایش گذاشته است. مستقل از این که  -پیاپی و حتا شورشهای شهری
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ی ها چه کند یا نکند، حقیقت آن است که جامعهچه کسی سر از صندوقهای رای بیرون بیاورد و در مجلس

ساخته و در مقیاسی  هایی خودمدار و مستقل از نظام سیاسی حاکم را در اختیار گرفته و غنیایرانی رسانه

اندیشی پرداخته و گام به گام بر عقالنیت و متانت این روند افزوده است. چند ده میلیونی در اندرون آن به هم

هر کنش جمعی تازه با کشمکش و خشونت کالمی و ناسزای کمتر، متانت و عقالنیت و  به شکلی که در

 ی جمعی سر و کار داریم.استدالل بیشتر، و سرعت باالتری برای دستیابی به نتیجه

وار یا تواند ایران را در برابر خطرِ بنیادگرایی دینی داعشاگر بخواهم تنها یک چیز را نام ببرم که می

نظامی ترکان نوخط و اعراب نوخاسته ایمن سازد، به همین جمعیت چند ده میلیونی از مردمی اشاره ی مداخله

کنند و به توافق اندیشند، و با دیگران در این مورد گفتگو میخواهم کرد که به پیامد کردارهای خویش می

مروز بازی بر سر چند دهند. اسازشان را شکل مییابند و بر آن اساس کردارهای جمعی سرنوشتدست می

فهرست نزدیک به هم از افرادی شبیه به هم است، و این شاید مجالی برای تمرین تیزبینی و دقت گفتمان 

تر آغاز شود، همین مهارت و توانایی های تیزتر و خونینجمعی ایرانیان باشد. فردا که بازی بزرگتری با لبه

 .است که تنها بخت بقای ایران زمین خواهد بود..
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8/12/1394شنبه   

 

پرسید که از رفتار جمعی ملت در جریان انتخابات چه حسی دارم؟ وقتی گفتم شادمانم و دوستی امروز می

جهانی را برخواند و دلیل مرا های مملکت و بحرانهای راضی، لب به اعتراض گشود و فهرستی از نابسامانی

برای شادمانی پرسید، به انکار. پاسخ دادم که اگر چند میلیون نفر شهروند ایرانی در هواداری از آزادی و منافع 

ها دسته جمعی رفتند و در مقام حرکتی نمادین در خیابانگذاشتند و یک روز همگی میملی با هم قرار می

ی شدم. حاال حساب کنید چنین جمعیتی چند هفته دربارهبسیار شادمان می خاراندند، مندماغشان را هم می

ی مشترکی برسند و از این حرکت با هم در فضای مجازی بحث کنند و بعد از گفتگوی فراوان به نتیجه

ی کشور خواهد مجرایی نامنتظره و مسیری حقوقی حرکتی کنند که به احتمال زیاد تاثیری زیاد هم بر آینده

ت. بدیهی است که باید بابت چنین رخدادی بیشتر شادمان بود. ختم کالم این که هر رویداد اجتماعی که داش

 آفرین:چنین عکسهایی از دلش بیرون بیاید ستودنی است و ارجمند و شادی
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12/12/1394چهارشنبه   

 ی اوتیسم و اخالق:ی ابتکار که دیروز به چاپ رسید، دربارهام با روزنامهبخشی از مصاحبه

 (https://telegram.me/sherwin_vakiliام: ام منتشر کرده)کل گفتگو را در کانال تلگرام

...کودک از سنی به بعد، در حدود شانزده ماهگی به وجود خود همچون چیزی در میان چیزهای 

نامند و نقطه عطفی ی آیینگی میشود. این را مرحلهدیگر و همچون انسانی در میان انسانهای دیگر آگاه می

د. کودکان از دهاش را شکل میسازد و خودآگاهیاست که بازنمایی ذهنی کودک از خودش را ممکن می

نماید که کمی پیش از این مقطع روند دهند. چنین میهمین هنگام تصویر خود در آیینه را تشخیص می

شود که انسانهای دیگری در اطرافش هستند که رسد. یعنی کودک متوجه میشناسایی دیگری به سرانجام می

 دک شبیه هستند. هریک ذهنیت و برداشت مشخص و متمایزی از جهان دارند و با خود کو

جهانِ کودک، شود که زیستاگر بخواهیم به زبانی پدیدارشناسانه سخن بگوییم، تعبیرش چنین می

کند، طی یک و نیم سال پس از تولد به تدریج یعنی سپهری از تجربه و ذهنیت که کودک در آن زیست می

ی آیینگی اهمیت تا مرحله« من»نام شود. یک مرکز و گرانیگاه به شکاف می خورد و به سه بخش تقسیم می

شوند که یابد، شمار زیادی از موجودات شبیه به من، ولی مستقل و بیرونی شناسایی میو برجستگی می

جهان کودکان تا گیرد که همان جهان است. یعنی زیستهم اینها را در بر می ها باشند، و یک زمینهدیگری

رسد که در کودکان مبتال شود. چنین به نظر میو جهان را دارا می حدود شانزده ماهگی سه رکنِ من، دیگری

شود. یعنی شکلی از تمایز نایافتگی من و دیگری و جهان را به طیف اوتیسم این روند دچار اختالل می

 بینیم و به طور خاص انگار شناخت دیگری در این میان مختل است.می
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13/12/1394پنجشنبه   

 اند باز...فراوانباوفا یاران 
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1۵/12/1394شنبه   

و دوست و برادرم اهورا پارسا دیروز  سروده شده 1378که در فروردین « جنگجویان»متن کامل شعر 

 در جشن نوروز خورشید آن را به زیبایی تمام خواند:

  

 ی سرخ،ی آیینهجنگجویان همه در جبهه

 اندپرچم افراشته

 یالنمشت را بر ستم خسته کشیدند 

  ی روشنی روز دگر،دانه

 ،دل نگران

 .انددر افق کاشته

 بیابد انجام ی این دردشاید افسانه

 

 بادها، صبح، به ابر از ستمِ خاک سیاه

 گویند.ها میقصه

 های مهیبی ز سرانگشت قلمداستان

 ی طاووسِ نگاهکد بر رخ آیینهچمی

 رمزهایی است نهان

 قیام قلبزیر این قشرِ ظریفی که ترشح شده از 
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 غردیآسمان م

 رعد را باید بود

 جنگجویان، سپر و دشنه بر آرید به مشت

 تا که یکبار دگر

 نظم گردون کبود

 بشکنیم از هنرِ قدرتِ شمشیر و نیام

 

 خیزشی باید کرد

 باید افراشت درفش

 ی شمشیر بنفشبارهی خونشاید از صیحه

 «اگر»واقعی گردد 

 تازشی باید ساخت

 تا بگیرد اثرِ چشم بر آیینه دوام

 

 اسب زین خواهم کرد

 پوست بس است جوشنِ

 آخرین بانگ نبردی که برآرم در صبح

 چند بیدار کند شاید از این قومِ قدیم
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 عمر این یک نفس است

 .خواهم کردواپسین جنبش خود ساز چنین 

 ام،خسته

 .بهرام ؛ای بَغِ خونریز و دالور

 «شروین»
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19/12/1394چهارشنبه   
 سخنرانی دیروزم در انجمن کلیمیان
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21/12/1394جمعه   

 ی خلق و خوی ما ایرانیاندرباره

 76شخصیتی هشتاد هزار نفر در چند روز پیش پژوهشی بسیار مهم منتشر شد که در آن ساخت 

های رفتاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. پوشش این پژوهش به لحاظ اساس گزینشها و ترجیحکشور بر 

ترین کارهایی است که طی گیرد و از این نظر یکی از پردامنهی زمین را در بر میجمعیت کره ٪90آماری 

آید. نخست آن که بسامد گوناگونی ی بسیار مهم از این تحقیق بر میته انجام شده است. دو نکتهسالهای گذش

ی خلق و خو و صفات مردم هایی که دربارهدر درون کشورها، بیش از میان کشورهاست. یعنی اغلب کلیشه

توان یافت. ی متفاوت( میهاای هر نوع آدمی )البته با فراوانییک کشور داریم نادرست هستند و در هر جامعه

البته این نکته به جای خود باقی است که به هر روی مردم کشورهای مختلف بر اساس برخی از شاخصهای 

 پایه تفاوتهایی با هم دارند.

ی کشورهای دنیا از این نظر دومین نکته که برای ما ایرانیان اهمیت دارد، آن که مردم ایران از بقیه

ی ایران دهند. این صفتها در کل منطقهیب عجیبی از صفاتی به ظاهر واگرا را نشان میمتمایز هستند که ترک

ی سیاسی منطقه طی دو قرن گذشته، همچنان نظام شخصیتی حاکم زمین مشترک است. یعنی با وجود تجزیه

ن به مردم بر اهالی کشورهای قلمرو تمدنی ایران زمین بافتی یکدست و منسجم دارد. تنها تفاوت در این میا

شود که به شکلی چشمگیر به خاطر بردباری و تحمل باالیشان و کم بودن عربستان سعودی مربوط می

ی این قلمرو تفاوت دارند. گذشته از این مورد، شش صفت شان به دیگران با بافت بقیهاعتمادیفداکاری و بی

توان یکدست دانست و در یران زمین میی تمایز مردم کشورهای گوناگون بوده را در قلمرو ااصلی که مایه

ی تیز صفتها را نشان می دهد. بر اساس این پژوهش ایرانیان اهل مخاطره ی موارد شهروندان ایرانی لبههمه
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دوست هستند، شناس و جوانمرد و نوعکنند، حقو ماجراجویی هستند، نابردبار و شتابزده و عجول رفتار می

ی شگفت آن که دو صفتِ ایثارگری/ فداکاری آیند. نکتهتوز هم به حساب مینهو از سوی دیگر انتقامجو و کی

هاست منطقه در حق دیگران و اعتماد به دیگری در ایرانیان همچنان باالست و این با توجه به آشوبی که دهه

 نماید.انگیز میرا در خود غرقه کرده، شگفت

انی که عادت به خودخوارپنداری دارند و با افتخار از آشنایی با پژوهشهایی از این دست شاید برای دوست

 زنند، آموزنده باشد. شان دم میدر ذهن« هاما ایرانی»رذائل اخالقی و پستی و فرومایگی 

 توانید در پیوند زیر بیابید:متن پژوهش را می

https://econresearch.uchicago.edu/sites/econresearch.uchicago.edu/files/Falk

_Becker_etal_2016_nature-predictive-power.pdf 
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28/12/1494 

 

 همچو سواری دلیر بر سر سال ایستاد  سرو خجسته کشید قد چو دماوند شاد

 که این بذر زاد صبحدم سال نوست آنچه  تیرِ خروشان نور، مهر، رها ساخت شب
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 شروین وکیلیدکتر دیگر هب قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  1394کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 139۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 139۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 139۵کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی فلسفهمجموعه

 

 1378کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 1380ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 139۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ

  1398کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

 1389ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 1389کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 1389ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 1389ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 1391ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 1391کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 1393کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 

 1397شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، جامعهکتاب هشتم: 

 

  



763 
 

  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 1391-1389بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 1389یونانی، شورآفرین،  یی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 1390کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

  1393کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

 1398شورآفرین، کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، 
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 ی تاریخمجموعه

 1379سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، کتاب نخست: سرخ، 

 1394کتاب دوم: گاندی، نشر شورآفرین، 

 1398کتاب سوم: تاریخ نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 1398کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسالمی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 1398ایرانی در دوران معاصر، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، کتاب پنجم: تاریخ اقوام 

 1398کتاب ششم: تاریخ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، 

 1398جلد(، خورشید،  4کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 1398کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خورشید، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 1389شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 1379دوموزی، خورشید،  کتاب دوم: رویای

 1391شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 1390ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 1392ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 1394های امپدوکلس، خورشید، ششم: پاالیشکتاب 

 139۵شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 1398بین، کتاب هشتم:  اودیپ شهریار، خوش
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  1377کلبدشناسی آگاهی، خورشید، کتاب نخست: 

 1377افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 138۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 138۵سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 1391شناسی لذت، خورشید، پنجم: عصبکتاب 

 1394نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  139۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  1379کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 1381سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 1383شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 1386کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 1387کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 1389گجو، شورآفرین، کتاب ششم: راه جن
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 1391کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 1393نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 139۵کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 139۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 139۵بین، کتاب یازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خوش

 139۵بین، داستان کوتاه طنز، خوشکتاب دوازدهم: گرشاد؛ مجموعه 

 تخیلی،-ی داستان کوتاه علمیکتاب سیزدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 1398بین، خوش

 1398کتاب چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 138۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 1392کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 139۵نامک، شورآفرین، سوم: بازی کتاب
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 ی ادبیاتمجموعه

 1394الشعرای بهار، خورشید و شورآفرین،کتاب نخست: ملک

 1394نیمایوشیج، خورشید و شورآفرین ،  کتاب دوم:

 139۵کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید و شورآفرین،

 139۵خورشید و شورآفرین ،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  39۵1کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 139۵نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق

 1398جلد(،  2اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 1397کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 1398کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 1398کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 1398هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید،  کتاب چهارم: تاریخ
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 های سفرنامهمجموعه

 1388ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 1389ی چین و ماچین، خورشید، دوم: سفرنامهکتناب 

 1397ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 1397پترزبورگ، خورشید،ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 1398ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 های دیگرکتاب

 1382کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 1384تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 139۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ

 1398جلد(، خورشید،  3کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله

 139۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  139۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 139۵تاریخ، خورشید، جلد سوم: 

 139۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 139۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 139۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 139۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 139۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 139۵لد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، ج

 

 

 

 


