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 من پارسیاهی اتریخ بحث

 )جلد سوم(

 شروین وکیلیمدرس: 

 الهام طوافنگردآوری و ریایش: 

 بحث و گفتگواهی  انجام شده رد کالس مجازی اتریخ من پارسی 

 ۱۳۹۸اردیبهشت اتمهر 
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 بحث هفتگی: نشست  چهل و یگم- شنبه  ۱۱ اردیبهشتماه ۱۳۹۸

 

 

 :گفتگو محور برای پیشنهادهایم: وکیلی شروین

 کوچ قلمرو این به دیگری جای از یا اندبوده درونزاد و بومی زمینایران در بحثمان مورد باستانی اقوام( ۱

  رسید؟ علمی ایگیرینتیجه به مورد این در توانمی چگونه بودند؟ کرده

 و هاسومری چرا و یافت تحقق زمینایران غربی جنوب یگوشه در نخست شهرنشینی و نویسایی چرا( ۲

 بودند؟ پیشگام زمینه این در هاایالمی

 نشدند نویسا بودند، تماس در هاایالمی و هاسومری با آنکه با هالولوبی و هاگوتی مثل نیرومند اقوامی چرا( ۳

 ننوشتند؟ را خود زبان و نیاوردند پدید را خود یویژه خط و

 

دهد. تشکیل می را شهرهادولت تکاملی مسیر در قومی سیستمِ اول، یالیه :رضا کسمائی مقدمعلی

شهرها، دولت مسیر در اقوام مختلف تداخل با جدید اقوام ها، تشکیلقومیت و افول گسترش و فرود، فراز

برای  است. متفاوت با یکدیگر آنها و تحوالت ها و تجزیهها و امپراطوریو شاهنشاهی هاپادشاهی تشکیل

 بینیم.می را متفاوت اقوامی ملت یک درون همین

 سطوحی  -بود میان در سخنش که - پیچیدگی از هاییدر واقع، الیه. است چنین وکیلی: دقیقا شروین

 خاندانها و هاقبیله با که -محلی هویت سطح. دهدمی نشان را اجتماعی نهادهای یافتگیسازمان از متفاوت
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 کاخ) دینی و سیاسی نهادهای محور بر ملی هویت. است گرفته شکل خانواده نهاد محور بر  -خورده  پیوند

 واسط زبان و تجاری راههای یشبکه مانند ترکالن ساختهایی با تمدنی سطح در و یابندمی سازمان( معبد و

(LINGUAFRANCA )پایین سطح سیستم چند باال سطح سیستم یک در ترتیب، این به. داریم کار و سر 

 آن در یا بزنند بیرون باالیی سیستم مرزهای از و باشند داشته هم با هاییهمپوشانی است ممکن که داریم را

 بگنجند.

 عامل ترینمهم تجاری ارتباطات و این بودند تجاری اقوامی و سومر : ایالمعلیرضا کسمائی مقدم

 باشد.می اقوام این میان در و نویسایی خط تولید

 و شده اغراق قدری سومر در تجارت اهمیت یدرباره نظرم به اما است؛ چنین وکیلی: بله شروین

 تمدن یحوزه جغرافیای میانرودان در. است شده انگاشته نادیده آسورستان و ایالم در کارکرد این اهمیت

 در سینا صحرای و جنوب در عربستان یجزیره شبه با و گرفته قرار تجاری هایراه یگوشه در تقریبا ایرانی

 هاینشانه ترینکهن و بوده شرقی و غربی ایران میان تجارت اصلی محور ایالم. است شده منزوی تقریبا غرب

. است گرفته شکل قلمرو همین در -شود می محسوب هم خط از نمونه ترینقدیمی که-تجاری  نمادپردازی

 بعدها که - منطقه این که حالی در. شودمی گرفته نادیده هم اغلب آسورستان تجاری اهمیت دیگر، سوی از

 الفبایی خط پیدایش من گمان به و بوده مصری تمدن و ایرانی تمدن اتصال گاهپیوند -شود می تبدیل فنیقیه به

 آن که، خالصه. است آمده حاصل تمدن دو این متمایز خطهای اندرکنش از که بوده دستاوردی هم آنجا در

 حساب اول تراز شانمیان در سومر که ایمداشته ایچندگانه تجاری هایگرانیگاه زمینایران یپهنه در نظرم به

 .آسورستان چنین بوده است و ایالم اما شده؛نمی

 خود را نداشتند؟ یخطی ویژه همین برای و نبودند تاجر هاگوتی و هالولوبی پویش گنجی: یعنی
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 این باید. دلیل بود همین به داشتم زمینایران قومی ینقشه بودن شلوغ بر که وکیلی: تاکیدی شروین

 و کشاورزی و یکجانشینی یعنی است؛ بوده دیریاب و دشوار امری خط پیدایش اصوال که داشت نظر در را

 اقوام این یعمده بخش. است شدهنمی منتهی نویسایی از استفاده یا درونزاد خطی پیدایش به لزوما شهرنشینی

 اند،بوده که هم آنهایی و اندنبوده نویسا اصوال -اند آورده پدید هم اثرگذاری و مقتدر سیاسی واحدهای که -

 از اورارتوها و هالولوبی و سومری خط از هااکدی که چنان. اندکردهمی وامگیری را دیگر قومی خط بیشتر

 .جستندمی بهره اکدی خط

پرسش دیگر این است  هاگوتی و هالولوبی نشدن نویسا به مربوط پرسش رکسانا احمری: در پیوند با

 هاایالمی مورد در کردید آن نیاز درسگفتار اشاره که در –بدانیم  نیاز یک به پاسخ را خط پیدایش اگر که

 ؟بدانیم آن به نیاز نداشتن دلیل به را خط غیاب توانیممی آیا -است  عامل تجارت

 کتابهای و حساب: دارد بنیادین دلیل دو خط به نیاز. باشد چنین کنم فکر حدودی وکیلی: تا شروین

 متون پیدایش) سیاسی و فرهنگی نخبگان یطبقه تمایز یافتن و( مالیات بر مبتنی دیوانساالری و تجارت) مالی

 خط وامگیری یا اینکه اندنداشته عامل را دو این از یکی لولوبی و گوتی انگار قلمروهای(. کاهنانه و درباری

 .است نمودهمی بسنده کردنشان برآورده برای اکدی

jرا هاو سامی j گروه هاپلو دارای را هاقفقازی پیشین درسگفتارهای : درعلیرضا کسمائی مقدم 1  

jها هاپلو گروه بار قفقازی این دانستید؛ ولیمی 1m167 هاسامی و j 2 m172 دهید؟می توضیح را دارند. علت 

j هاپلوگروه ترتیب به شروین وکیلی: اینها j و 1  یک از و خویشاوند هستند هر دو که را دارند 2

 تعیین( M172/ M167) دقیقتر شاخصهای مورد این در. اندشده مشتق j یعنی y کروموزوم ژنتیکی یخوشه

 .هستند کننده
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 را تمدنی قلمرو از بخشی تواندمی پادشاه مصر یک تمدن در که گفتید اول بخش صبا طهماسبی: در

 تطابق عدم دلیل به آیا گیرند.نمی قرار تمدن قلمرو در که ماندندمی باقی لیبی و سودان اما حبشه، بگیرد؛

 یک از مستقل طور به تر است کهقوی سیاسی نظام دلیل به یا چنین است تمدنی قلمرو از خارج فرهنگی

 به کار توانمی تمدن از خارج نواحی برای که عنوانی است؟ انتخابگر تمدنی قلمرو آیا گیرند؟می قرار تمدن

 چیست؟ برد

 تمدنی قلمرو یک در فراگیر و مرکزی دولت یک موارد برخی در که بود این شروین وکیلی: منظور

 بهترین. باشد داده رخ( شاهنشاهی یا امپراتوری) باالتر سطوح پیچیدگی به گذار آنکهبدون  گیرد؛می شکل

 بزرگی دولتهای تمدنی یحوزه سه هر جنوبی است. در و مرکزی آمریکای و مصر داریم برایش که اینمونه

. است بوده پادشاهی حد در شانپیچیدگی سطح اما ایم؛داشته را اینکاها و هاآزتک و فرعونها هایسلسله مثل

 مصری تمدن یحوزه از بخشی بالکان یحاشیه و اژه دریای از بخشهایی همچنین و لیبی، سودان حبشه،

 .اندنداشته قرار مصر دولت مستقیم سیاسی نفوذ زیر اما اند،بوده

 تاریخ ی شاخص به کارگیری آن درنمونه کبیر کوروش که - برد-برد : سیستمعلیرضا کسمائی مقدم

 سیستم باشد؟ منظورم در و آمریکا، آلمان در مثال فدراتیو، سیستم یمقدمه تواندمی –شود می شناخته

 است. شاهنشاهی

 و مشخص تعریف یک فدرالیسم. دارم مشکل بسیار فدرال یکلمه از استفاده با شروین وکیلی: من

 جوامعی در تنها هم آن گرفته. شکل مدرن دوران در که است سیاسی نظمی آن و دارد سیاسی علوم در معلوم

 یا سوئیس. یا آمریکا مانند اند؛آورده پدید را ملیتی تازگی به و اندبوده ملیت تاریخی یپیشینه فاقد که بوده

 مهار شانسیاسی تمرکز بیرونی مهاجم نیروهای دخالت با و اندداشته سازیملت در خوردهشکست ایتجربه

به . بودند جهانی دوم جنگ و سرد جنگ بازندگان که آلمان یا سابق شوروی در فدرال نظام است؛ مانند شده
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 تمرکززدایی توصیف برای آن از استفاده و است فاحش غلطی پیشامدرن دوران به کلمه این نظرم تعمیم

 یا کوروش روی، هر به. است مفهوم این تحریف دارند ایقدیمی ملیتی یپیشینه که کشورهایی در سیاسی

 .دانست فدرال تواننمی را اندداشته قدرت مدیریت برای ایپیچیده و الیه الیه سیستم که باستان هایایالمی

 است. برد -برد فرهنگ : منظورمعلیرضا کسمائی مقدم

 نظام تحمیل خاص، طور به ندارد! برد-برد فرهنگ به ربطی فدرالیسم واقعا شروین وکیلی: خب

 ظهور و شده بود انجام آلمان تضعیف راستای و در بازنده-برنده دوم جهانی جنگ از پس آلمان به فدرالی

 باشد انگلستان که مادر یجامعه دید از بوده است و انگلیس امپراتوری با تقابل در هم آمریکا در فدرال نظام

 .شدهمی محسوب بازنده-برنده

 امپراطوری؟ یا است استوار شاهنشاهی پیشینه بر متحده : ایاالتعلیرضا کسمائی مقدم

 برابر در برنامهبی حدودی تا  و خودجوش بوده واکنشی واقع در متحده شروین وکیلی: ایاالت

 شاهنشاهی،. است کرده جذب را فرانسه انقالب شعارهای سرعت به انگلیس که امپراتوری نظام یسیطره

 .است کرده تجربه را آن زمینایران تنها دارم که مدلی به بنا و است امپراتوری از متمایز نظامی

 حرفی .باشند هاایالمی بازماندگان از توانندمی لرها که گفتید درسگفتارها از یکی داود مجیدی: در

 جدا هم از را و مانند آنها لُر پارس، کُرد، مانند ایرانی اقوام خواهندمی و زنندمی ایران بدخواهان از برخی که

 به لرها اینکه به توجه با .هست اشتباه کامال که ندارند نژادی ارتباط هم با اقوام این که هست این کنند،

 –عربی  نه و بوده فارسی نه که -داشتند  خوزی زبان ها ایالمی و کنندمی صحبت ایرانی کهن هایزبان

 که این هست بیم چیست؟ چون هستند هاایالمی بازماندگان لرها اینکه از منظورتان که دهید شود توضیحمی

 نامفهوم یواژه و ندارند پیوندی هم با ایرانی اقوام بگویند که بدخواهان و بشود استفاده سوء شما سخنان از

 ببرند. کار به قومی هر برای را ملیت
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 هایگفتمان اساس بر را خود گفتمان هرگز  کنممی اکیدا پیشنهاد که آن نخست یشروین وکیلی: نکته

 و محکم گفتمان گرایانایران است سزاوار. نکنید تنظیم ندارند، علمی یاشالوده و عقالنی مبنای که رقیبی

 در شاید ایدئولوژیک گفتمانهای این. کنند توجهی گرایانقوم گفتمانهای به آنکهبی آورند، پدید را خود علمی

 اثرپذیری و شوندمی منقرض سرعت به ندارند عقالنی مبنایی و ریشه چون اما یابند؛ گسترش مقطعی زمانهایی

 . است گفتمان طراحی در راهبردی خطایی آنها از

 هاایالمی مانند کهن اقوام( ۱: بگویم توانممی را نکته سه امروزین، اقوام و زبانها و کهن اقوام پیوند یدرباره

 تداوم زمینایران قلمرو در دیگر نشانهای و نام با همچنان و اندنشده نابود هاسومری و هاگوتی و هالولوبی و

 با که انسانی جمعیتهای. است لغزان و سست قدری ژنتیکی ساخت و قومیت و زبان پیوند( ۲ اند.یافته

 از جدای حدودی تا و تاریخی روندهایی مبنای بر بیشتر شوند،می تعیین ژنتیکی شاخصهای و هاهاپلوگروه

 و تاریخی دوران به بسته هاقومیت و آورندمی پدید را هاقومیت و محلی هویتهای شانژنتیکی هایمرزبندی

 و ندارند هم بر منطبق مرزهایی سه این یعنی کنند؛می اتخاذ را متفاوت زبانهایی شانفرهنگی بافت

 متصل و تنیده درهم کار ابتدای همان از ایرانی اقوام( ۳. است -همگرا و مربوط هرچند- متمایز هایشانپویایی

 اقوام از موزائیکی زمینایران. امداده نشان هنر تاریخ مرور با گذشته، یدوره در مثال را، این و اندبوده هم به

 منسجم و پیوستهدرهم یشبکه یک و دارند هم با گوناگونی هایهمپوشانی که است متفاوت بومهای و ادیان و

 دیدن از را ما نباید مشترک هویت این بر تاکید. شودمی نامیده ایرانی که دهندمی تشکیل هویتی را

 سیستم کلیت فهم از شود باعث نباید هازیرسیستم بر شدن خیره که ترتیبی همان به. دارد باز هایشزیرسیستم

 .کنیم غفلت

 کرده کوچ یا اندبوده درونزاد ایرانی اقوام که شود دریافتمی هاهاپلوگروه کمک با پویش گنجی: آیا

  اند؟کرده کوچ همه پس شده، پخش آفریقا از ما یگونه که کنیم فرض اگر بودند؟
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 حدود در و بوده آفریقا بومی هوشمند، انسان کل، در( ۱: است معلوم چیز چند شروین وکیلی: آری،

 دو. است بوده زمینایران هم اولش ایستگاه. شودمی خارج آفریقا از بار نخستین برای پیش سال هزار پنجاه

 )از و شمالی شرقی( ایران و هند به یمن، به المندب،باب به حبشه جنوبی )از داشته است: هم اصلی مسیر

 جمعیتهای و نژادها( ۲ است. بوده اصلی و ترمهم جنوبی مسیر که( میانرودان و آسورستان به سینا صحرای

 تمایز هم از پیش سال هزار ده تا پانزده طی و دیرتر نسبت به هااروپایی و هند ها،چینی ها،مانند مغول فرعی

 شده؛ مسکونی ساپینس هومو توسط پیش سال هزار پنجاه حدود همان از شکبی زمینایران( ۳. اندیافته

 /ایالمی /سومری) هاقفقازی که است آن من حدس و است داشته کهنی بسیار درونزاد جمعیتهای بنابراین

 زبانهای )با سامی جمعیتی یحاشیه دو. اندشدهمی محسوب اشمرکزی یهسته...( و لولوبی /هوری /گوتی

 این یاولیه بومیان ظاهرا هم( شمالی ایران )در آریایی و آسورستان( و عربستان یجزیره شبه در آفروآسیایی

 .اندکوچیده آن درون به موج چند با بعدتر و اندبوده زمینایران کناری مناطق

 بوده است. پیش سال هزار هفتاد مهاجرت علیرضا کسمائی مقدم: این

 واقع در. است تردقیق سال هزار پنجاه عدد احتماال که دهدمی نشان جدید شروین وکیلی: شواهد

 حدود به که( جنوبی مسیر یادامه) شده یافت استرالیا در آفریقا از خارج ساپینس هومو از نشانه ترینکهن

 .شودمی مربوط پیش سال هزار چهل

 مطرح کسانی طرف از حقارت یعقده روی نژادی از خلوص و نژادی برتری بحث پناه:کوشا علی

 مغزی پیچیدگی روی بر که فرهنگ گفت شودفارغ از این می ندارند. کردن افتخار دستاوردی برای که شودمی

 برای نمونه، هست. بیشتری مغزی پیچیدگی دارای دارد تریغنی فرهنگ که ملتی و گذارداثر می مغز تکامل و

 سطح به بتواند روستاها تریندورافتاده از شخصی شودمی باعث دارد وجود ما کشور که در ایغنی فرهنگ
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 تکامل بحث این مثل هم فرهنگی تکامل یبعدتر درباره برسد. کشور هایدانشگاه شناختی و علمی اول

 دهید؟می توضیح اجتماعی

 کار در جنجالی و جدی بحثهایی فرهنگ و مغز کشیسیم و ژنوم میان پیوند یشروین وکیلی: درباره

 کشیسیم در تفاوتهایی( اسکاندیناوی مردم برابر در هاچینی متمایز )مانند جمعیتهایی که هست شواهدی. است

 حمل هوشی برتری به را آن شودنمی و است خفیف بسیار تمایزها این اما دارند؛ پردازش یشیوه و مغزی

 شغلهای اندبودهناگزیر  که این برای اشکنازی یهودیان مثال دهدمی نشان که داریم هاییداده دیگر سوی از. کرد

 رفتن باالتر در راستای طبیعی انتخاب نوعی بگیرند عهده بر را دانشگاهی کارهای و حسابداری به مربوط

. دهندمی نشان را اندک معیارهایی انحراف همگی و دارد بحث جای همه اینها. اندکرده تجربه را هوشبهر

 انباشتی و ترطوالنی تاریخی که ترغنی فرهنگهای یعنی است؛ فرهنگ ظاهر به ترمهم متغیر گفتی، که همانطور

 و آموزش راه از ژنتیکی، نه و اکتسابی ایشیوه به - را ترپیچیده مغزهایی دارند، را متون و معناها از بزرگتر

 .کنندمی ایجاد -شدن اجتماعی

 کورش یاد به مرا که خواندم جالب مطالبی سومری، الگاش پادشاه گودآ، یرکسانا احمری: درباره

 حکمرانان از من تصور با که کردهمی رعایت را برابری و کردهمی جلوگیری ستم و ظلم از مثال انداخت.

ی روش شاید درباره شد؛ شهرهادولت فرهنگی و قومی تنیدگیدرهم از صحبت که حاال خواند.نمی سومری

 دانست؟ حکومتی منظم یاندیشه یک پیرو را همه نتوان شهرهادولت سیاسی یاداره

 وجود( انسی) محلی امیران یا( لوگال) شاهان شخصیت میان تمایزهایی شکبی شروین وکیلی: بله،

 شهری بر حاکم امیری و نبوده خودمختار شاهی او که کرد نکته توجه این باید به گودآ یدرباره. است داشته

 و شاهان از که ستایشهایی از مهم هایمتن ضمن، در. است کردهمی عمل هاگوتی فرمان زیر که است
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 همه یدرباره که است کهن سیاسی ایدئولوژی یک از بخشی خوانیممی منابع در شانآبادگری و پرهیزگاری

 .است شدهمی تکرار

 گذارد؟می اثر هم ژنتیک روی بر فرهنگ پناه: آیاکوشا علی

نیست  رایج بالغ جانوران در که - شیر خوردن و گاو کردن رام که آن اشنمونه شروین وکیلی: بله،

 گیریشکل مراکز در پربسامدش کانونهای که بگیرد شکل انسان در الکتوز تحمل برای ژنی شده باعث -

 .دارند قرار گاو داریرمه

. بود جالب خیلی گفتند برای مننمی سومری را خودشان دیگران و سومری اقوام اینکه پویش گنجی:

 کردند؟ تعریف ایرانی را خودشان مردم و گرفت شکل ایرانی ملی هویت زمانی چه از

 هخامنشی دوران ابتدای از ام کهآورده شواهدی دادگر داریوش کتاب در جان شروین وکیلی: پویش

 پارسی مفهوم قالب در و دارد سیاسی ماهیتی هم اشصورتبندی نخستین گیرد.می شکل بودن ایرانی مفهوم

 زرتشتی اخالقی و نظام دین آمیختگی از که است نوظهور آرمانی آدم یا ابرانسان نوعی که کندمی پیدا تجلی

 . است برآمده هخامنشیان سیاست و

 توضیح مختصر انسانی هایجمعیت رنگ تغییر یدرباره امکان صورت : درعلیرضا کسمائی مقدم

 دهید؟می

 -شد  جدا هاشامپانزه از پیش سال میلیون پنج حدود در که -انسان  دوردست شروین وکیلی: اجداد

 احتماال) رفت بین از پوست بر موها پوشش که آن از پس. است داشته سفید پوستی شامپانزه مانند احتماال

 برابر در مقاومت برای ساپینس هومو نیاکان پوست( کراتین ژن در جهش با پیش، سال هزار دویست حدود

 شدند خارج آفریقا از که انسانها بنیانگذار جمعیت بنابراین،. شد تیره آفریقا ساواناهای در خورشید تابش

 باالتر جغرافیایی طولهای در مهاجر جمعیت این پیش سال هزار ده تا پانزده یفاصله در. اندبوده سیاهپوست
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 دو و کردند پیدا پریده رنگی غربی و شرقی متمایز روند دو در فصلی نظام و آفتاب تابش کمبود خاطر به

 خاوری قلمرو در من جغرافیایی بندیرده به بنا که دادند نتیجه را سفیدپوست و زردپوست جمعیتی گروه

 .اندیافته تکامل هم از مستقل( اوراسیا غربی ینیمه) میانی قلمرو و( اوراسیا شرقی ینیمه)

 اینکه در نه دانید؟ مگرمی فرانسه انقالب از شدهالگوبرداری را آمریکا انقالب شما :طهماسبیصبا 

 برعکس؟ فرانسه انقالب در و بود اجتماعی امری بر مقدم سیاسی امری آمریکا انقالب

 که بود آن در تفاوتش. شد شروع فرانسه انقالب از زودتر سالی چند آمریکا شروین وکیلی: انقالب

 بود مالیاتی و چای واردات یتعرفه با مخالفت شانبحث اصل و نداشتند خاص یابرنامه انقالبیان آمریکا در

 و آمریکا بود چندکانونی و پراکنده شورشها سازماندهی و اقتصادی یانگیزه. شدمی گرفته مستعمرات از که

 طرحی و برنامه با فرانسه برعکس، در. جنگیدمی انگلیس استعمارگر امپراتوری با داشت که بود ایمستعمره

 را کانونی و مرجع اروپا ملتهای ترینکهن از یکی در سلطنتی دودمانهای از یکی که داریم کار و سر فکری

 انقالب. بود گرفته هدف متمرکز و درونزاد شکلی به را اجتماعی نظم بازسازی و بود داده قرار حمله مورد

 .گرفت فرانسویها را از آن و الگوی بود نظریه بدون اما بود؛ ترزودهنگام هرچند آمریکا

 رسید ثبات به ظاهر در یکی است؟ متفاوت قدرآن انقالب دو این ینتیجه چرا : پسیطهماسبصبا 

 هست؟ ملت آن گریبانگیر آن منفی اثرات هنوز و انجامید وحشت و رعب به فرانسه و

 بسیار انقالبیان و رویالیستها میان کشتار. نبود مطلوب چندان نتیجه هم آمریکا شروین وکیلی: در

 پیامد شد پیروز آن در لینکلن که نوزدهم قرن وحشتناک داخلی جنگ و بود فرانسه هایدرگیری از ترخونین

 .نیست بارآور اجتماعی تحوالت برای کارآمدی یشیوه انقالب کل، در. بود دستاوردهایش ناپایداری

شد. می نفر پانصد حدود ایشان یخانواده که خوانیممی کاظم امام احواالت : درعلیرضا کسمائی مقدم

. اندشدهمی و جدا اندکردهزندگی می مختلف افراد با زندگی خود طول در هاخانم گسترده هایخانواده این در



12 

 

 هنری جریان مانند مسیحیت، در طالق تحریم به توجه با طور؟چه اروپا در داشته؟ سابقه هم ایران این امر در

 بوده است؟ طورچه هاو رعیت جامعه فرودست اقشار در میان هشتم،

 بسیار اشپویایی و ترساده اروپا در خانواده ساختار که رسدمی نظر به شروین وکیلی: در کل، چنین

 و اندبوده چسبیده زمین به که ایمداشته را ترجمعیتکم خانوارهایی یعنی است؛ بوده زمینایران از کمتر

اروپا صدق  تاریخ یعمده بخش در جمعیت بیشتر یدربارهاند. این شدهمی محسوب بردهنیمه رعیتهایی

 قرن در اروپایی یخانواده اوضاع از خوبی تحلیل مادی حیات و داریسرمایه کتاب در برودل فرنان. کندمی

 .است داده دست به هفدهم و شانزدهم

 ایم؟داشته ایگسترده هایخانواده چنین هم ایران : درعلیرضا کسمائی مقدم

 است. بوده پیچیده و الیه الیه ابتدا همان از خانواده ساختار ایران در وکیلی: بله، شروین

 بگذارید. شوم که در گروهمی ممنون دارید ژنتیکی هایگروه یدرباره ایمقاله اگر :طهماسبیصبا 

 دادگر داریوش هم شخصی پیام در لطفا. گذارمشمی برایتان که امنوشته کتابکی شروین وکیلی: بله

 بگذارم. که کنید یادآوری را هاهاپلوگروه کتاب این هم و

 ندادید؟ توضیح را : اورارتوهاعلیرضا کسمائی مقدم

 گفت. خواهم شاندرباره بعدی گفتارهایدرس در مفصل فردا، شروین وکیلی: پس
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 ۱۳۹۸ماه اردیبهشت ۱۸ شنبه  -چهل و دوم  نشستبحث هفتگی: 

 

 

 امشب: نشستمحور  یبرا میشنهادهایپ: روین وکیلىش

دانست که بحثشان  یاقوام باستان نیرا نوادگان ا نیزمرانیمردم امروزِ ساکن قلمرو ا توانیم ایآ( ۱

 اند؟مانده یباق نیزمرانیامروز هم در ا هایو کاس هایهورو  هایتینوادگان ه ایاست؟ آ انیدر م

اند؟ مشترک برخوردار بوده یتیاز هو ایاند؟ آداشته وندیپ تا چه اندازه با هم یاقوام باستان نیا( ۲

و  شودیدر اسناد ظاهر م یاز چه زمان کندیاشاره م شانیوستگیپو درهم تیکه به کل« بودن یرانیا»مفهوم 

 اند؟داشته شانیجمع یخودانگاره یدرباره یاقوام چه تصور نیخود ا

 ها ویتیها توسط هیتانیبود که م نیهفته داشتم ا نیدوم بحث ا بخشکه از  یبرداشتصبا طهماسبی: 

ها یگوتگفتید چون شما  ؟ها هنوز حضور دارندیگوت ایآکه سوال مطرح است  . اینروندیم نیها از بیشورآ

 اید؟ ندار اتیهنوز ح اند،بوده شهردولت کاینکه بخشی از یجز  هایگوت ایآ .کوروش کردند میبابل را تسل

شکاف میان اکدیان و  کی مطبق محاسبات ؟امشهر دچار اشتباه شدهدولت نیا تیفعال خیرمن در تا نکهیا

 ؟کنندپر میها یگوت شکاف را نیا ایآ .وجود دارد هامیتانی

 نیکه خاستگاه و سرزم- هایاست که گوت نیچن شانیخیتار بیجان ترت صبا: شروین وکیلى

و بر آنجا فرمان  رندیگیرا م انرودانیپ.م م ۲۰۵۵تا  ۲۱۳۵ یدر فاصله -کردستان و لرستان بوده شانیاصل

 دخو یاصل نیدر سرزمآنها . شوندیسوم اور( از آنجا رانده م ی)سلسله هایو بعد توسط سومر رانندیم
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صد سال حکومت  کیکه نزد میدار . بعد دودمان سوم اور راروندیکه باز با کوروش به بابل م یاند تا زمانبوده

قرن پانزدهم  که درهنگامی را در شمال تا هایو آشور میرا در جنوب دار هایو آمور یحموراب سپس .کنندیم

 .شوندیبه منطقه وارد م هایو کاس هایتانیو شانزدهم پ.م م

 ۱47۵از  هایتانیم( و سال 4۲۰حدود پ.م ) ۱۱۵۵تا  ۱۵7۵از  هایکاسمقدم: دوران  کسمائی علیرضا

ها یدوره حکومت کاس ند؟اهبود اییزمان یچه بازه در هایتیه( بوده است. سال ۲۰۰حدود ) پ.م ۱۲7۵ تا

 ۲۰۰۰از حدود  حکومت آموروها نبوده است؟ تریحکومت طوالن المیا یدر پادشاه ایآ د؟شمردیرا شش قرن 

 شمردید؟ که آن را صد سال است (چهارقرن کینزد) .مپ ۱۵7۵تا 

کردند و تا حدود  سیپ.م دولت خود را تاس ۱۶۰۰در حدود  هایجان کاس رضایعل: شروین وکیلى

 نیسال بوده و با ا ۵7۰متفاوت حدود  یهایگذاربسته به زمان هایاش دادند. حکومت کاسپ.م ادامه ۱۲۰۰

 .جاها دیگرو نه در  نیزمرانینه در ا ؛میباستان سراغ ندار خیدر تار ی رااسلسله ،تداوم

که کمتر از  کندیم سیپ.م در بابل تاس ۱7۸۰حدود سال  یرا حموراب هاآموری دولت متمرکز نیاول

 آشوب از آن دوران . بعدشودیپ.م منقرض م ۱۵۹۵در  هایتیه یو با حمله کشدیسال به درازا م ستیدو

 حکمرانی انرودانیعمال در شمال م ،هایتیه یسال پس از حمله ستیاز ب ،هایکاس کههنگامی تا میدار را

 .دارند

برای من  ودگفته بش «ایرانی»هم ی هخامنشی از دوره پیشمنطقه  آنبه اقوام  اینکهپویش گنجی: 

 در یا از آنها باالتر کمیکه را ، چرا قومی دناهتنیده بودهماین اقوام در راگ ،و اینکهاست؟  برانگیز پرسش

 ؟دانیممیایرانی  اخصوص رنیم؟ چرا این اقوام بهاهم ایرانی ند ااند رتَر بودهغرب

از فالن تمدن  یگروه را بخش ایکه چرا فالن قوم نیا :است یمهم و جد یپرسش نیا: شروین وکیلى 

 شاخصها وجود دارد: نیمن ا یبرا ؟میندان ای میکشور بدان ای
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به  ییهااز شهرها که با راه وستهیپ درهم یاشبکه یعنی ؛میداشته باش دهیدرهم تن ییایاگر جغراف( ۱

 ،یسطح فناور ،ینینظام د ،یاسیمشترک )بافت س یجهانستیز( ۲( و یتجار ای یهم متصل شده باشند )جنگ

رخدادها  یعنی) اورندیب دیرا پد وستهیپ یخیتار( ۳ جهیو در نت اورندیب دی...( پد نهادها و یاجتماع یسامانده

 کارتمدن سر و  کیکند( با  دایبخورند و بازتاب روندها تداوم پ وندیبا هم پ یعل یارهیدر بافتشان در زنج

شناسانه روش ی. خطاهامیبه اسم آن تمدن بخوان دیو هنرها را با انیحوزه اقوام و مردمان و اد نیو در ا میدار

گذشته  ی)مثال تمدن مدرن( را به دورانها یاتازه یموج تمدن ای ندیرآید یاست که نام و نشان تمدن نیهم چن

 .میمنسوب کن

آن  یگریباشند و د یاز تمدن یبخش یاقوام یا یکه مردمنیا یکی. گذاشت زیدو مفهوم هم تما نیا میان دیبا

در متون به  اشیو رمزگذار نهیزم نیخودآگاه شدن در ا یعنی یاز آن تمدن بدانند. دوم یکه خود را بخش

در واقع، ارکانش هستند.  نیترمهم ریو ظهور دولت فراگ یدارد که زبان مل ازین یتردهیچیپ یاجتماع یروهاین

 لیاما هزار و پانصد سال بعد در اوا ؛اندهم بوده ینیو چ اندوجود داشته نیدوم پ.م در چ یاز هزاره هاینیچ

هزاره پس از  میهم دو و ن هایرانیکردند. ا دایپ یمشترک تیو هو دندینام «هان»خودشان را  یدوران اشکان

 .شد کپارچهی تشانیرا ساختند و هو یهخامنش ریاگدولت فر شانیشهرها نخستینساختن 

 ؟ اندبوده هیدولت لود یعنی ؛ماد یشمال هیهمان همسا یدنباله هایتیهنگار جالدت: 

بوده.  یکی شانیایجغراف ؛ امااندبوده هایاز لود شیچند قرن پ هایتینگار جان. ه نه: شروین وکیلى

پ.م  ۱۲۰۰در  یتیدولت ه یهستند که بعد از فروپاش یآناتول یهاییایآر یدو شاخه هاییادیو لو هایتیه

  گرفت.شکل  هشتم و نهم پ.م رندر حدود ق هیاز دل آنها دولت لود و دادند لیرا تشک یتینوه یشهرهادولت

 ؟بابل آموروها ای داستیبابل جد یدوره مربوط به دو شیانوماال یاسطوره مقدم: کسمائی علیرضا
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 . هرچندگرددیباز م هایکهن است و در واقع به دوران سومر اریاسطوره بس نیاشروین وکیلی: 

با که همزمان  گرددیبه دست آمده و به قرن هفتم پ.م بازم پالیآشور بان یاز کتابخانه میکه ما دار یانسخه

 ی است.دولت نوبابل

عنوان هاست که از زمان هخامنشیان ب ایمرزبندی تانسوال دوم منظور یدرباره مریم سلیمانی فرد:

 «من ایرانی جمعی»نیم آغاز ایجاد اتوهمان زمان را می ،شود؟ در واقعیک امپراتوری واحد ایرانی ایجاد می

 !بدانیم؟

و  «بودن یرانیا»است که مفهوم  یدوران هخامنش یاز ابتدا کنمیم مانگ .قایدق بله،شروین وکیلی: 

هم  پیش از آن. تا شودیم دهیبومِ پارس نامو  یپارس بیو به ترت ردیگیشکل م «رانیا یکپارچهی نیسرزم»

 نیچند این قلمرو میانو  است نداشته یاسم و رسم یول ؛مورد وجود داشته نیدر ا یضمن یالبته مفهوم

 .است شدهیم میتقس هیهمسا بیدولت رق

با وجود تنوع  «شان داشتندجمعی یخود انگاره یاقوام چه تصوری درباره»اینکه  :سلیمانى فرد مریم

 شود؟تحلیل می گونهچ آنهاقومی و فرهنگی 

در متنها چگونه به خودشان ارجاع  مینیپرسش آن است که بب نیپرداختن به ا راه: شروین وکیلى

چه  یرا بر مبنا هایگریو د نداردهکیجمع م« ما» کیپرچم  ریخودشان را در ز یبا چه اسم یعنی ؛نداادهدیم

 ازضمن  راما د ؛انددهیدیم زیکه بحثشان را کردم خود را متما ی. اقوامنداستهدانیاز خود جدا م ییهایمرزبند

رگه دورگه وسه میدیچنان که د شانیاریکه بس یاند. در حدهم آگاه بوده یرانیاقوام ا دیگربا  شانیوندهایپ

 .نداهشدیمحسوب م

م .پ ۱7۰۰که در  ایدیی دانستههاییایرا آر هایکاس نیشیپ یگفتارهادرس در مقدم: کسمائی علیرضا

 ؟ ندیآیبه شمار م رانیدرونزاد ا یهایاز قفقاز هاکاسی دیگفتار فرموددرس نیا در و دنکرده بود مهاجرت
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ها یبا کاس نیکاسپ یاچهیدر نام ارتباط ندیآیبه حساب م نیکاشان و قزو منطقه یها بومیکاس نکهیبه ا باتوجه

 ؟چیست

است  یمنظورمان قوم میزنیحرف م هایاز کاس یرا در نظر داشت که وقت نیا دیباشروین وکیلی: 

 شانیشان در قلمرو اصلحدس من آن است که تداوم .انداز پانصد سال تداوم داشته شیب انرودانیم که تنها در

 کی یعنی .گرددمیباز یخیشاتاریپ یبوده باشد و به دورانها شتریهم ب نیا از نیقزو-کاشان یمنطقه یعنی

 ییایاما کم کم با عناصر آر ؛اندبوده یقفقاز کسرهیکار احتماال  لیکه اوا میدار رپاید اریبس یتیجمع ستمیس

دارند  ییایآر یتیو اسم و هو نیشان دنخبه یهیال شوندیوارد بابل م یکه وقت یاند. طورشده بیترک یشمال

وارد  تیجمع نیهم به ا یو سام یدر بابل عنصر اکد ن. در دوران حضورشاهستند هایتانیمه بشبیه  اریبس و

 ی،شمال غرب رانیا ،در زادگاهشانهرچند . شوندیحل م هایدر اکد هایکاس انرودانیو عمال در م شودیم

 .است شانیبه ا انیونانی یبعد یهااند و اشارههمچنان حضور داشته

از  یاحتماال بخش بزرگ هایکاس یعنیکهن است.  اریبس بیترت نیهم به هم نیکاسپ یاچهینظرم اسم در به

 .مانده است یپراکنده باق نیچن ییهانامیمشان بر جااند که ناداشته اریرا در اخت رانیشمال ا

 لگمشیگ احت ایو  شیانوماال یمتن سومر شیرایو میانو مبهم  یخال یفاصله کعلی: آیا یالمیرا محب

 ند؟اهنداشت یریفاصله تاث نیمدن اآاقوام مورد نظر در به وجود  آیا ؟داش وجود داریبابل شیرایو و

اقوام  یتهایو روا ریاساط یوارد. هر قوم تازهیو هم متن میدار یزمان یهم فاصله چرا،: شروین وکیلى

 ی،اپیپ یگفتمانها یعنی. کاستهیم ای افزودهمیهم به آن  ییزهایو چ کردهیرا به زبان خودش ترجمه م نیشیپ

 .اندرفتهیپذیرا هم به خود م ییهاشیرایاما و ؛انداقوام داشته میان یتداوم
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 یبازمانده یهاتر مثال( با تکه)خشن یجد ییتفاوتها یبابل شیرایو دیو عقا لحنعلی: المیرا محب

فاصله  ی از هملیخ یخیاز نظر تار ای ددار یدر فرهنگ کاس ییتفاوتها نمادها نیبه نظرشما ا د.دار یسومر

 دارند؟

خشن  اریهم بس یخاص ندارند. متون سومر یزینظرم در سطح خشونت تما به: شروین وکیلى

است  ییابتدا اریکه در سومر بس شودیمفهوم دولت و ساخت قدرت مربوط م بازتاببه  یاصل زیهستند. تما

 انیخدا نی. همچنشودیم دهیبرکش یپادشاهدولت یبه مرتبه یکاس-یشهر و در بافت اکدو در سطح دولت

خودشان  انیرا با خدا نیشیپ انیخدا هایو کاس هایو بعد آمور هایکه اکدنیبا ا یعنی ؛هستند تهم متفاو

 .است شدهیم انیروند نما نیدر ا ییزهایتما هم باز ،کردندیم یسازمعادل

 اقوامدر مهاجرت پ.م  ۱۲۰۰ در که هستند یها اقوام آسوریآشور منشاءمقدم:  کسمائی علیرضا

 ؟دندیرس انرودانیبه شمال م  یسام

 یو زبانشان هم در ابتدا اکد رساندندیم میقد یهاینسبشان را به اکد هایآشور خود: شروین وکیلى

پ.م به  ۲۶۰۰-۲۳۰۰اند که در بوده یمیقد یهایاکد یو ادامه اندگفتهیدرست م ادیبوده است. به احتمال ز

 گمانشدند.  بیترک هایتانیم و هاییایو آر هایهور ژهیبه و یاما کم کم با اقوام قفقاز ؛نده بودمنطقه وارد شد

بوده باشد. دولت آشور از حدود  ی،مهر باستان یخدا ،اَسورَه ترایبزرگشان آشور همان م یمن آن است که خدا

عصر  یکرد و بعد از فروپاش دایپ.م توسعه پ ۱7۰۰و کم کم تا  رشد کردکوچک  ینیرنشیام مانندپ.م  ۲۰۰۰

 .شد لیتبد انرودانیدر شمال م قتدرم یپ.م به دولت ۱۲۰۰برنز در 

 ند؟اهرا داشت هر دو ابوده ی یخیخط م اینگار شهیها اندیتیه خطمقدم:  کسمائی علیرضا
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بوده  یاکد یخیاز خط م یدیمنطقه تقل نیاقوام ا یهمه یخیاند. خط مرا داشته هردو: شروین وکیلى

 ندیگویم یبحث دارد. بعض یجا یلیخ یتیه فیروگلیمشتق شده. خط ه یکه آن هم خودش از خط سومر

 .درونزاد بوده است ندیگویم گرید یشکل گرفته و برخ هایمصر ریتاث ریز

 انیب یشکارچ -گردآورنده یهالهیگفتار هنر اشاره شد که هنر قبدرس درمقدم:  کسمائی علیرضا

 تیهو پس از کاتیستمیس یمفهوم تکامل کی تیکه فرد دیفکر به ذهنم رس نیا .است لهیقب یجمع روح

 .ردیگیبا تخصص گرفتن نهادها شکل م است و یالهیقب یجمع

به « نهاد»و « من» یجیشدن تدر دهیچیپ میاناست.  نیچن یجان تا حدود رضایعل بله: شروین وکیلى

مقاومت در برابر  یشدن نهادها و برا تردهیچیها با پبرقرار است. من یو مواز یاپایپا یرابطه ینظرم نوع

 یدگیچیها بر پمن کردنکنترل  یو همزمان نهادها هم برا کنندیم تردهیچیخودشان را پ دیقدرت نوپد یمدارها

 نی. چنکنندیشناسان به نظرم مخالف با هم حرکت نماز جامعه یاریدو برخالف تصور بس نی. اندیافزایخود م

شده باشد،  نهیکه کم کم متمدن و نهاد میداشته باش ییروسو یفردگرا اریبس بینج یوحش کیکه اول  ستین

در دلش ظهور کند.  تیکه بعدتر فرد میانگلس داشته باش یهیمون اولو کامل مثل کُ رینهاد فراگ کیاولش  ای

 .هستند کپارچهی یروند تکامل کی یدو شاخه نهایا

بندی آنها و دسته یصرف و یانباشت یهازبانمختصر  توضیح شیپ یاز هفتهمقدم:  کسمائی علیرضا

 مانده است.

است  نیا ترقیدقالگوی است. به نظرم  یمیقد یو قدر کیکالس یبندمیتقس نیا بله: شروین وکیلى 

دو  نیاز ا یاختهیآم یهر زبان یعنی ؛است در زبانها یجور دوقطب کیبودن  یصرف ای یکه خصلت انباشت

مثل  گرید یهستند و برخ یقطب انباشت در سرِ یزبانها مثل سومر ی. برخدهدیخصلت را از خود نشان م
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با هم  بیهنگام ترک شانییهستند که تکواژها و عناصر آوا ییآنها یانباشت یزبانها ی.صرف  قطبدر سرِ یعرب

 .مانندیم یباق رییواژگان نو، بدون تغ دیو تول

که  میو قبول کن میریدر نظر بگ یدر قالب من پارس فیتعر یک یرانیا تیهو یبرا رگپویش گنجی: ا

در  امخالفت ر نیو ا - اندند فیتعر آندر قالب  اکه خودش ری ، هر قومددار یخیمبدا تار یک فیتعر نیا

 زا پیش ر. اگبگیرد چهارچوب قرار آندر قالب  ودشینم رگید -د جنگ نمود بدهانند مختلف م یهاشکل

 y مبدا فقط آنبعد از  یول د؛بودن کیبه هم نزد یکه از لحاظ فرهنگ دوجود داشتنقوم   x ،یخیمبدا تار آن

 دانجام دادن یخیقوم قبل از مبدا تار x-y  آنهرآنچه که  ،کردندف یتعر یدر قالب من پارس را خود ی آنهاتا

 .میهست ی آنهاتر براجامع فیتعر یک ازمندیو ن دادنی نیستسبتن رانیبه ا رگید

 یقوم برا کی میتصم یعنیداد.  رییگذشته را به نظرم نشود تغ خیجان تار شیپو: وکیلىشروین 

امروز  یهایاش گرجعطف به ماسبق کرد. نمونه اشیخیتار یبه گذشته شودیتمدن را نم کیاز  ییجدا

 ستندین ینرایاز تمدن ا یهستند که بخش یمدع هاییروسها و اروپا غاتیبمباران تبل ریز شانیاست که گروه

 انیو در جر یخارج یبدون مداخله یمردم گرج یتعلق دارند. طبعا اگر توده ییتمدن اروپا یو به حوزه

 شودیکنند، اما باز هم نم فیرا بازتعر شانیتمدن گاهیحق دارند جا رندیبگ یمیتصم نیچن یآزاد و عقالن یبحث

که گرجستان از  دهدینشان م یبه روشن یخیتار یهاداده یعنیگرفت.  دهیقفقاز را ناد یپنج هزار ساله خیتار

بوده  رانیاز کشور ا یهمواره بخش رانیکشور ا سیو پس از تاس یرانیتمدن ا یاز حوزه یکار بخش یابتدا

برای داد.  رییتغ شودیخاص نم یخیبرش تار کیدر  یمردم یاسیس میرا با تصم یخیتار قیحقا نیاست. ا

که -را  شانیخیتار راثیم رند،یقرار بگ یعقالن یشهیاز بحث آزاد و اند یدانیمعتقدم مردم اگر در م همین

 یحوزه کیو خروج از  نندیگزیبر م -است یجهان یدر سطح یاسیو قدرت س تیهو دیمنبع تول نیمهمتر

 .کنندیو کهن را انتخاب نم رومندین یتمدن
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مبانی  ی به گمانمولاست؛ مهم بوده  یرانیا تیهو یریفراگ ییهادر دوره یخیر تارظاز نپیمان اعتماد: 

 . هست رپاترید یرانیا تیعنصر زمان که در ساخت هو مانند .است ترمهم شیداریدر پافلسفی آن 

 یانهایو جر هاشهیجان. اصوال به نظرم در بطن تمدنها اند مانیپ همین طور هست قایدق: شروین وکیلى

 یو آن قلب مرکز کنندیم دایتبلور پ ینظر یو ارکان میو مفاه خورندیدرهم جوش م ینید دیو عقا یفکر

 نیچن رو مه کرانهیزمان کرانمند و ب ،یو آزاد اریمثل اخت یمیهم مفاه یرانیتمدن ا یتمدنهاست. درباره

 .دارند یتیموقع

شده در دیبازتول یمعناهاپایداری و ماندگاری چرا ام که : همیشه این پرسش را داشتهاعتمادپیمان 

بر  لیدل - اندی را تکامل بخشیدهو من پارس اندهکرد یرا بازساز یرانیمن ا تیکه هو - یرانیفرهنگ ا

این  چرا؟ میریوام بگآن از  دمانیجد تیهو فیبازتعر یکه برا دداریما را برآن م؟ چرا هم هست ناتشیحقان

 ؟است ذاشتهگن انیرا بن یداریپا ینهادها ی،جمع یهیدر المفهوم 

 رانیجوامع خانواده است و ا ینهاد در همه نیدارتریکار را کرده، پا نینظرم ا به: شروین وکیلى

از تمدنها به  یلیاست. ساختار خانواده در خ گرید ینهادها یهمه گاهیاست که خانواده همچنان گران یتمدن

نهادها  ریافشار س ریز ای( نیکرده و با آن جوش خورده )مثل چ دایپ یسیدگرد یو اجتماع یاسیس ینهادها

خانواده  شیربنایو در ز میدار یدگیچیاز پ ینهادها را در سطح رانیدر ا ؛ ولیشده )مثل اروپا( رمقیالغر و ب

است  یدر ساخت خانواده از جنس تکامل نیتحوالت امروز گمانمبه  برای همین،و فعال است.  ایهمچنان پو

خانواده و  یسیدگرد ریس یبدون وارس را رانیمعاصر ا یتحوالت اجتماعبه نظرم  ،. در کل همیو نه فروپاش

 .دیتوان فهممیمدرن شدنش ن

 یمفهوم یدر مذاهب باستان ییکه ساختار مادر گرا دیگفت پیشین یدر گفتگوها شماعلی: المیرا محب

زن و نقش  فیدر برخورد و تعر ینسبت به متون بابل یمتون سومر یاز تفاوتها یکی یول ؛ستا یساختگ
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 یژگیدو و نیایک از  کدامها یکاس ویژهبهها و یتیه یشدهفیبازتعر یهادر متون و اسطوره .بانوهاستدزیا

 اعتبار بودنش؟یب ای زدبانویو پررنگ بودن نقش قدرتمدار زن و اداشتن وجود  :کرده دایادامه پ

 هاییایو آر هایقفقاز ،. در کلمینیبینم یچندان بینقش زن فراز و نش یدرباره اتفاقا: شروین وکیلى

اند که به بزرگ و مهم داشته یزدبانوانیشان ااما همه ؛اندداشته یشتریب یتعادل جنس هاینسبت به سام یقدر

فاصله از هم  انچند زدانیا تیو جنس یامر قدس انیم وندیپ تیماه یعنی. شدندیهم ترجمه م گریهمد

 .را مسدود کند تایبه آناهو سپس  شتاریبه ا نانایکه راه ترجمه شدن ا اندنداشته

امروز مردم مثال کاشان  . اگردارم یپارس یهاچهره یابیرد یدرباره یگریپرسش دعلی: المیرا محب

در منابع  ؟ آیا آثار آنهامیکن پیگیری ار یظاهر یهایگیژو یرد پا میناتویم گونهچ مینابد یرا امتداد اقوام کاس

 مانده؟ یباق هاو مجسمه هاستهبرجشنق ایمتون  و

 یلیهمان شکل و شما بایتقر یعنی ؛میدار یریتداوم چشمگ یاز نظر شکل ظاهر اتفاقا: شروین وکیلى

 شودیم کنندیم یزندگ نیزمرانیا که در یامروز هم در کسان بینیم،یکهن م یو نقشها سهایکه در تندرا 

 . از کاشان گرفته تا بغداد :افتیباز

به  ریو اسطوره مرا ناگز خیتار یبارهبه حد نصاب معمول در دنیدانستن و رس شوقصبا طهماسبی: 

موارد  یقدر فراوان است که در بعض نآها داده .موضوع کرده است نیبا ا ییهاشرکت در جلسات و کالس

آنها را که صحت  دمیشن را لبامطاین از اسالم  شیپ خیدر تار یموضوع قربان ی رهدربا. شومیم دیدچار ترد

 دانم:نمی

 ؟ینییکامال آ ایبوده  یجاهالنه و خراف یزنده به گور کردن دختران عمل (۱

توسط پدر  امبریشدن پدر پ یمثال قربان طوره ب ؟شده است یا نهاجرا میرسم  نیا یپسران هم گاهبرای ( ۲

 .شانیبزرگ ا
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که سراغ  ییها. تنها نمونهمیاانسان نداشته یقربان بایتقر نیزمرانیجان اصوال در ا صبا: شروین وکیلى

فرهنگ مصر  ریتاث ریو آن هم احتماال ز شودیمربوط م یقیفن یشهرهادر دولت یمحدود یبه دوره میدار

آن.  دیینه تا استانسان  یدر اصل منع قربان لیو اسماع میهم داستان ابراه یمیابراه انیبوده است. در اد

بوده و با  یاز قربان زیپره یبرا یکه راه مینیبیاست. م نیهم داستان هم یشدن عبداهلل هاشم یقربان یدرباره

با  شدنیسهیشمار اصال مقاانگشت یهانمونه نی. اشودیم ریبه خ کردن ختمِ یقربان یهیقض هیفد دادن شترِ

 .ستیتمدنها ن دیگرانسان در  یقربان نییآ
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 ۱۳۹۸ماه خرداد  ۲۵شنبه  -چهل و سوم  نشستبحث هفتگی: 

 

 

 بحث شنبه: یمحورها یبرا میشنهادهایپ: شروین وکیلى

و  یجعل یاختهمعترض بوده و آن را برسا هایو سام هاییایآر انیبه مرز م سندگانیاز نو یبرخ( ۱

 /ی)سومر نیزمرانیا یبوم تیبا هم تفاوت دارند؟ جمع ییایو آر یسام یتهایواقعا جمع ای. آدانندیم یاستعمار

 ها؟یسام ایاند شباهت داشته هاییایبه آر شتریب مینامیم شانی...( که قفقاز /یهور /یگوت /یالمیا

 نیسرزم نیو درونزاد ا یبوم هاییایند آراکه معتقد ستنده یدر هند کسان نیو همچن رانیدر ا ژهیوبه( ۲

دکتر جهانشاه  دگاهید نیا یرانیهواداران ا یاند. نمونهمنطقه مهاجرت نکرده نیبه ا یگرید یاند و از جابوده

بر چه  هادگاهید نیا کنند؟یم دییرا تا یاهینظر نیمستند چقدر چن یهاو داده یخیاست. شواهد تار یدرخشان

 ؟نداشکل گرفته یینامب

 یهایتیه یاز حمله پیشبودند که  ییو اروپا اقوام هند بخشی ازها ییایلووعلیرضا کسمائی مقدم: 

 بودند؟ دهیگز یسکن رماقیجنوب قزل ا در ییایآر

 شاوندانیخو رسدیاما به نظر م ؛ستین یدیترد هاییایبودن لوو ییدر هند و اروپا .بلهشروین وکیلی: 

( مستقر شده هایتی)نسبت به ه تریو در مناطق جنوب دهیکوچ یبه آناتول شانیاند و همزمان با ابوده هایتیه

 .ددر قرن هفدهم پ.م قرار دا دیرا با یورودشان به آناتول خیباشند. تار

 ؟ندکیفرق م یبا زبان سام یزبان فارس ایآپناه: کوشا علی
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هند و  ی)خانواده ییایآر یشاخص زبانها یندهینما یزبان فارس .کوشا جان بله: وکیلى شروین

 ی. زبانهاشودیمحسوب م ییهند و اروپا یبزرگ زبانها اریبس یاز خانواده یارشاخهی( است که خود زیرانیا

 است. ییایآس-آفرو یخانواده یزبانها یاز پنج شاخه یکی یسام

 دیسفها را دوباره در تختهنینشکجای گفتار مربوط به کوچگردها ودرس لطفاعلیرضا کسمائی مقدم: 

 منطقه در در تیتجمع جمع ی،شناسبوم راتییتغ بر افزون یی،ایمهاجرت اقوام آردیگر  عامل. دیده قرار

-مهاجرنشین یول ؛میشویرو مهروب تیجمع دیشد ریبا مرگ و م یرشد تصاعد از پسی است. کربیم یهایکلن

 یتیبحران جمع نیهم دچار اها یآمور ایآ. کنندیم گریفعاالنه شروع به مهاجرت به مناطق د یانسان یها

 آغاز کردند؟ را ینینشکجایسومر  یمنطقه آن در پس از کنعان و در که بودند یکوچگردانآنها  ؟بودند

 دهیرسیم اشیشناختاشباع بوم یدوران به نقطه نیدر ا تیمورد که جمع نیدر ا ،البته: وکیلى شروین

کشاورزان( تنها  یکوچگردان و کشتزار برا ی)چراگاه برا میاقل رامِ ینه، بحث وجود دارد. بخشها ااست ی

 یبه نقطه تیجمع ادیبه احتمال ز ،نیو بنابرا گرفتهیپوشش م ریکوچک از مساحت قلمروها را ز ییبخشها

را دچار نوسان  ستیز طیبوده تا شرا یکاف یشناختتحوالت بوم هرچنداست.  دهیرسینم یشناختاشباع بوم

 یبر آن بود که بخش یکه داشتم البته مبتن یلی. تحلاندآوردهیم یبه مهاجرت رو تهایجمع طیشرا نیکند و در ا

در  تیجمع یو بدنه اندکردهیکوچ م شهی( همهایتیو ه هایو کاس هایگوت ی)مثال درباره تیاز مازاد جمع

 .اندماندهیم یزادگاه خود باق

 ؛دیکرد انیب قایشمال آفر از شیود پنجاه هزار سال پرا حد قایآفر از مهاجرتعلیرضا کسمائی مقدم: 

 ،نیابنابر. دیکرد اعالم حبشه یمنطقه و قایاز شمال آفر شیحدود ده هزار سال پ در را زبانانیاما مهاجرت سام

به حساب  شیپ ها تا حدود ده هزار سالنسیساپ هومو یفرهنگ مرکز قایهمچنان آفر هامهاجرتاین با وجود 

 د؟یآیم
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مهاجرت به  یعنی ؛ما بوده است یگونه یتهایاصوال خاستگاه و قلب جمع قایآفر .بله: وکیلى شروین

در  مینیبیم قایکه خارج از آفر ییتهایقاره نبوده است. جمع نیاز سکنه شدن ا یخال یبه معنا قایخارج از آفر

خارج  قای( از آفرشیرفته، هفتاد هزار سال پ هیبه حاش کنونکه ا یتیبه روا ای) شیحدود پنجاه هزار سال پ

 قایدر آفر نسیهومو ساپ یتهایبرقرار بوده و جمع یمادر تیمهاجران با جمع نیا یوندهایپ هرچند. شوندمی

 ؛ما دانست یگونه یمرکز فرهنگ توانیرا نم قایآفر گرچه. انددادهیخود ادامه م ییزابوده و به شاخه یهم باق

از آن )نخست  رونیو ب قایآفر یدر لبه یدر جوامع انسان -باشد یکه انقالب کشاورز -یدگیچیپ یچون ارتقا

 است. رفتهیدر مصر( تحقق پذ از آن بعد یکوتاه یو به فاصله نیزمرانیدر ا

 تر از واژه هند و اروپایى است؟هند و ایرانى صحیح یآیا واژهریحان ابراهیمی: 

 یمتنوع یبزرگ و گسترده است که زبانها اریبس یشاخه کی ییاروپاهند و  یخانواده: شروین وکیلى

از آن  یاشاخه یرانیهند و ا ی. زبانهادهدیم یرا در خود جا یو اسالو یسلت یو زبانها یونانیاز جمله 

 هایرانیو ا ندتر است هدرست هرچند. گردندیم سایو نو شوندیم داریپد خیدر تار هیهستند که زودتر از بق

 دهینام نیچن ییو ودا ییاند و در اسناد اوستاداشته یاخودانگاره نیمردم چن نیچون خود ا ؛میبنام ییایرا آر

 .شدندیم

 رانیا یها هم بومییایمطرح کردند که آر اموضوع ر نیا انیاشرف یمثل آقا یبعضپناه: کوشا علی

 ؟هست نظر درست نیا ایند، آاهبود

 تیدو کانون جمع شودیشده است. م یآن مدل شتابزده طراح یبه نظرم قدر راستش: وکیلى شروین

و  گرفتهیامروز قرار م یانهیم یایدر نظر گرفت که احتماال در قفقاز و آس نیزمرانیدر ا هاییایآر یبرا یبوم

از اول  رانیا یهنهفرض که کل پ نیبوده است. ا یدر مناطق شمال هاییایآر یقلمرو اصل یجنوب یدنباله

جهانشاه  دگاهیاند )دبوده رانیا یها بومییایکه کل آر نیا ایبناب(  انیاشرف اریماز دگاهیبوده )د نینشییایآر
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 یکه در باال دهدیاند و شواهد نشان مبوده یمناطق شمال یبوم هاییای( به نظرم نادرست است. آریدرخشان

 .انددهیبعدتر در چند موج به جنوب کوچ اند وافتهیتحول  اهیس -خوارزم -خزر یایسه در

اى از شکل پیدایش زبان و چگونگى پیدایش تنوع زبان در تاریخچهاست  ممکنریحان ابراهیمی: 

 ند؟اانسان هوشمند بدهید. چه عواملى در پیدایش این تنوع اثرگذار یگونه

به نظر  نیار است. چندر ک یفراوان یبحثها اشیزبان و خاستگاه تکامل یدرباره: وکیلى شروین

حرکات  یدهیتنشیپ یهارهیزنج /کیستی)حرکات بال یحرکت یرهایاز متغ یامجموعه بیکه ترک رسدیم

گلو( و  نیی)کوچک شدن پوزه، بزرگ شدن زبان، مهاجرت حنجره به پا یکالبدشناخت یهایژگی(، ویتنفس

مخ( به هم گره خورده و در  یجگاهیگ یهیو بروکا در ناح کهی)گسترش قشر ورن یشناختعصب التتحو

هفتاد تا  یکرده باشد. دست کم در فاصله جادیرا ا یعیاشکال زبان طب نینخست شیحدود صد هزار سال پ

کل انسانها که  نگامه نیدر ا شایدوجود داشته و  یکامل به شکل امروز یعیزبان طب شیپنجاه هزار سال پ

زبانها  یجیتدر ییزاو شاخه ییاز آن واگرا پس. اندگفتهیخن مزبان س کیاند، به کوچک هم داشته یتیجمع

که امروز  ییزبانها یهمسان است. همه یتیجمع یهاییمهاجرتها و جدا یبا نقشه یکه تا حدود میرا دار

 یسیدگرد یامروز یهاشده و به خانواده کیاز هم تفک شیده تا پانزده هزار سال پ یاحتماال در فاصله میدار

 .اندافتهی

 روشبه  ی،بارندگ زانیم کاهش بر افزون ،سومر در یطیمحستیز بحرانعلیرضا کسمائی مقدم: 

 یهاتالش . بنابراین،شده بود یکشاورز یهانیزم یکه باعث کاهش بارور شدیمربوط م انیسومری کشاورز

 .دینرس جهینت به بعل بود یانسان ها برا یبر قربان یروز که مبتن انسان خردمند آن

رو هروب یکشاورز ینهایزم یگذاراز شوره ییهابا چرخه انرودانیخصوص در مبه ،بله: وکیلى شروین

 یو عامل انسان شدهیآن م دیو باعث تشد کردهیعمل م لیس -یخشکسال یهاکه مستقل از چرخه میهست
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را در  یو زوال کشاورز یگذارشوره نیچن هایو آمور هایقرار داشته است. همزمان با ورود اکد آن پشت

 .میاداشته مرسو

ها اسطوره نشیذهن به آفر  از خارجی هادهیبشر در برابر پد یذهن یهاکاوشعلیرضا کسمائی مقدم: 

 یفلسف ایشهیاند( ۱: گرفت دنیها تابدل اسطوره از یفکر انیزمان دو جرو در این منطقه  نیدر ا انجامید.

 انیجر( ۲. آورد ایاز درون خود به دن را دانش عطف بعدها ینقطه کیاز شد به عنوان زرتشت بزرگ آغ که با

 با. آغاز کرد حرکت خود را یفلسف یشهیاند با یطور موازهو ب ددار زانیم به همان یهم قدمت که آن امبرانیپ

که مطالعه  - یزمان بازه نیا درکه  است ستهیبه نظرم شا ،باشدیم امبرانیمهد پ نیزمرانیا نکهیتوجه به ا

 داده حیتوض یزرتشت یهاشهیاند ی و اثراتمصر یپرستکتایاز  یریپذریتاثی بارهدر یتا حدود -ایم کرده

 .شود

بر مناسک و  نید یکربندیپ یو باستان یتوجه آن است که شکل سنت انیشا ینکته: وکیلى شروین

البته کاهنان اعظم و  یباستان انیاست. معابد خدا نداشته امبریمفهوم پ برای همینو  کردهیم هیعرف تک

نو  یامر یعنی ؛نبودند امبریپ نهایکدام از ا چیه کهاندرا در راس خود داشته یفرهمند و قدرتمند یتهایشخص

به اند شبیه بوده شتری. کاهنان در جهان باستان بکردندیرا به مردم ابالغ نم زیآمیوح یامیتازه و پ یو قانون

 نهیریبافتِ د نیدر انخست مراسم. تحول  یو متخصص اجرا ینیو کارگزار امور د یسازمان مذهب کیرهبر 

پ.م در مصر  ۱۳7۰. در حدود شودیعصر برنز آغاز م یفروپاش دوراندر حدود  -هم هست ریکه جهانگ-

 هم وجود داشته شیشاپیکه پ -را  کتاانگاریو نه  ییچندخدا یول؛ کتاپرستانهی ینیآتون دبه نام آخن یفرعون

. هرچند برچسبش همان فرعون بوده کندیم دایپ امبرانیبه پ کینزد یتیو موقع کشدیبرم یاسیس یلیبه دال -

در حدود  ی،شرق رانیبعدتر و مستقل از مصر، در ا یاست. کم بیمصر غاآن زمان در در  یامبریو مفهوم پ

دستگاه  نیاول نینداشته و به خاطر تدو یابرجسته یاسیس تیکه موقع میپ.م زرتشت را دار ۱۲۰۰سال 
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است که  یکس نخستینو او  شودیاثرگذار م ،کتاپرستیو نه لزوما  ،کتاانگاری نید نیو نخست خیتار یفلسف

 ؛رفتیپذیرا م یپرشمار مصر انیآتون وجود خداکه آخن دی. توجه داشته باشکندیرا ابداع م یامبریمفهوم پ

را  یمیقد انیخدا یزرتشت وجود همه ،. در مقابلکردیم غیآتون را تبل یعنی دیخورش یاما پرستش خدا

همچنان حفظ  دیمثل مهر و ناه یفرشتگانپرشمار از آنها را در قالب  ییهااما شاگردانش جلوه ؛منکر بود

 کردند.

 لسوفیف کیعنوان هاز آنکه ب شیب پوتا گوراس تیشخص لیتحل در مثالعلیرضا کسمائی مقدم: 

 .را دارد امبریپ کی گاهیجا شود مطرح

 یهمگ یبعد امبرانیپ یو بودا و همه -او بود یروکه دنباله -و افالطون  پوتاگوراس: وکیلى شروین

 .کردندیم نیخود را تدو یکرده بود خودانگاره فیکه زرتشت تعر یدر چارچوب

 .دینداد حیتوض هودی امبرانیپ درموردعلیرضا کسمائی مقدم: 

)مثل عاموس  هاینب ،گنجند. در کتاب مقدسیبحث ما م نیهم در هم هودی امبرانیپ: وکیلى شروین

به همان کاهنان  تشانیخاص هستند و موقع یشهر ایمشخص  یالهیدر قب یمعنو ی( رهبرانالیو دان ایو اشع

باز با  هک میرا هم دار مانیمثل داود و سل یشباهت دارد. در کنارشان شاهان یالمیو ا یو اکد یسومر یمیقد

همسان  ی،گوت گانیریت ای یحموراب ای یاکد نیشروک مانند ،حکم بر دولتشهرها رانیام ای یالهیرهبران قب

از ب یآتون مصر شیاست که به نظرم خاستگاهش به ک یخودِ موس میان نیدر ا زیمتما تیهستند. تنها شخص

 یزرتشت نییآ ریتاث ریشده و ز واریرانیتورات ا نیو همزمان با تدو نیآغاز یاما در عصر هخامنش ؛گرددیم

 یهمان دورگه تیدر نها ،همه نیاست. با ا رفتهیرا به خود پذ یشرق رانیا یامبریاز مفهوم پ یعناصر

 .ماندیم یباق لهیقب سیرئشبه-فرعونشبه



30 

 

در  یگوناگون اریاقوام بس ،یدطور که اشاره کردناهم ،ناتیگفتارهادرسدر محمدصادق افشاریان: 

آنها  یهمه  اماد؛ ناهداشت یمتفاوت دیعقا یها و حتکه زبان دناهکردیم یبه هم زندگ کینزد یلیخ یایجغراف

 ییدبفرما حیمورد هم توض نی. اگر امکانش هست در ایدکرد بندیطبقه نیزمرانیا یایجغراف ایعنوان تمدن  را با

 جامع دانست؟ هانیسرزم نیا تیکل یبرا ودشیم ا،ر هیقیفن اتا حت ،نیزمرانیا گسترشکه تا چه حد 

 یتمدن یحوزه کیکه در  یمردم خی. در علم تارمیمورد داشت نیدر ا یهم بحث شتریپ: وکیلى شروین

که  یگوناگون یتهایمتنوع و جمع لیکتابها قبا یهمه. مثال در شناسندیرا به اسم آن تمدن م کنندیم یزندگ

قرنها بعد و همزمان با  ینیچ تیهو چندهر .دانندیم ینیرا چ ستندیزیم نیاول و دوم پ.م در چ یدر هزاره

بر  یدولت اشکان یریگمتحد همزمان با شکل ینیدولت چ نخستینو  شودیآغاز م نیدر چ یعصر هخامنش

. در نامندیم ییو فرانکها و ژرمنها را اروپا هایبریها و ایسلت ،بیترت نی. به همشودیم داریپد خیتار یصحنه

 ستیز یو محله لهیمردم خودشان را با اسم قب نیو ا میااروپا نداشته ممتحد به نا یکه هرگز کشور یحال

و  ینیچ ییتهایوجود جمعکه به هر صورت به  نیاروپا. با توجه به ا یو نه با قاره اندشناختهیشان مخاص

است  یهیبد - دهدیرا نشان م یتمدن یحوزه کیدر  یکه درست هم هست و مردم - میباور دار ییاروپا

نامشخص  معیاریو با  کنندینم نیکه چن نی. امیبنام یرانیرا هم ا یرانیی تمدن ااقوام ساکن حوزه دیکه با

 ویژهبهندارد.  یو علم یعقالن یاست و مبنا کیدئولوژیو ا یاسیس یدارند، بحث رانیکردن نام ا حذفبه  لیتما

آمده و دوام و گسترش و  دیپد ریفراگ یکپارچهیمشترک و دولت  تیجاها هو دیگرزودتر از  رانیکه در ا

جدا  رانیرا از ا هایسند ای هایسومر میبوده است. اگر بخواه شتریب گرید یتمدنها یهم از همه اشیداریپا

. میاروپا را هم به کل منکر شو ای نیبه نام چ یزیچ وجود دیبا ،کنندیم نیچن خیتار یچنان که در کتابها ،میکن

 هانوونگیو ش هایها و خوئهان یوستگیپ ایدر اروپا  هایسلتها  و روم وبه فرانکها  ژرمنها یچون چسبندگ

 تر بوده است.سست و ترهیفروپا اریبس یرانیاز اتصال اقوام ا نیدر چ هایو ترکها و مغولها و تبت
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به سه گروه  یرانیا یهاتیجمع یبندمیتقس یلیدکتر وک ینظر آقا بر اساسبه نظرم یزدانی نیا:  افسانه

کامال درست  هایها و سامییایبا آر یقفقاز یهاتیجمع قیمهاجر و تلف یهاییایها و آریسام ،هایقفقاز

 و سکاها هایتانیو م هایتیه ؛ مگراندو درونزاد نبوده یها بومییایآر ینظر دکتر جهانشاه درخشان طبقاست و 

 بودند. ییایکه آر

 آسیا چیست؟ یواژه یریشهریحان ابراهیمی: 

مستقر در شرق  ییایآر لیاز قبا یکیاول پ.م آس در اصل نام  یهزاره یدر ابتدا: شروین وکیلى

آس را در  یلهیاند. بعدتر هم گهگاه اسم قببوده شاوندیمردم احتماال با سکاها خو نیا بوده است و یآناتول

مردم و فتح  نیپس از شکست دادن ا هایاند. آشوربوده تباریرانیو معلوم است که ا میشنویاقوام سکا م انیم

 ریصغ یایماند و امروز هم آنجا را آس یباق ینام بر آناتول نی. ادندینام ایآن منطقه را آس یاز آناتول ییبخشها

نزد  یکلمه در حدود دوران هخامنش نیام، اشرح داده یونانی یمعجزه یاسطورهچنان که در کتاب  .نامندیم

اطالق  ترانهیمد یاژه و سواحل خاور یایدر یو به کل ساحل شرق کندیم دایپ ییمعنا یمیتعم هایونانی

مصر به  یو تا مرزها دیآیکش م ایاند آسپراکنده بوده ترانهیکه در مد ییهایونانیدر چشم  یعنی ؛شودیم

کلمه را  نیهم شوندیم دانیوارد م هایکه روم ،در قرن اول و دوم پ.م ،. بعدترکندیم یشرویجنوب پ یسو

کم  یدر متون روم ای. اسم آسایآس گذارندیشان در آنجا را ماسم استان یو پس از فتح آناتول کنندیم یریوامگ

 گفته ،و مصر نیاز جمله چ ی،شرق یو بعدتر به کل قلمروها نیزمرانیکند و به کل ایم دایکم توسعه پ

 .شودیم

 یدر هفته یول ؛دیبود دهینامی آرام ی رادربار هخامنش یوانید زبانعلیرضا کسمائی مقدم: پیش از این 

 .بوده استرایج  انیهخامنش یهبابل در دور یساالروانید در یاکد زبان دیفرمود شیپ
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عمال در قرن هفتم پ.م  یرخ داده است. زبان اکد یگفته باشم لغزش نیاگر چن نه،: وکیلى شروین

 ی. استفاده از اکدشودیم نیگزیجا رامیو با زبان آ دهدیاز دست م انرودانیم یکاربرد خود را در مناطق شمال

( یو کنعان یو آرام ی)کلدان گرید یسام یواج داشته و آن هم در رقابت با زبانهاتنها در جنوب و قلمرو بابل ر

 انرودانیکه در م یدر متون ،شانبنا به رسم روادارانه رسند،یبه قدرت م انیهخامنش یاست. وقت شدهیم فیتعر

کوروش  یوانساالرید ی. اما زبان رسمرندیگیرا هم به کار م یزبان و خط اکد سندینویم اشهیو مناطق همسا

 المیدولت ا ییایجغراف یدر واقع توسعه یکه دولت هخامنش دهدینشان م نیبوده و ا یالمیاول ا ریتا اردش

 شودیآغاز م یسلطنت یبه آرام یوانیبرگرداندن زبان و خط د انیبه بعد جر ریبوده است. از دوران اردش میقد

 یساده بوده و زبان آرام اریو بس ییالفبا ی. خط آراماست اول هم داشته وشیدر دوران دار ییهاشهیر نیو ا

است. در  باستان بوده یفراوان پارس یهاواژهاز وام یاختهیآم یول ؛داشته یو آرام یهم دستور سام یتسلطن

 .است آمدهیبه حساب م یو سازمان یوانید یزبان دورگه ینوع حقیقت،

با چه قالب  یاسیوس ینید-یااسطورههای شخصیت یهانامهیزندگعلیرضا کسمائی مقدم: 

 ؟ شوندیطرح م و انیبای یروانشناس

 یادیز یگفتارهااش در کالس زروان درساست که درباره یمفصل اریبحث بس نیا: وکیلى شروین

به آن منابع  دیام. باهم مفصل به آن پرداخته خودانگاره یروانشناس وقدرت  یهینظرام و در کتاب داشته

 مراجعه کرد.

 سیاسى است؟ یخاورمیانه هم یک واژه ،بنابراینریحان ابراهیمی: 

 زیپره رانیدوم باب شد تا از بردن اسم ا یکلمه تازه پس از جنگ جهان نیا .کامال: شروین وکیلى

 یکلمه  ابندهیرشد ییکه با الگو مینیبیم ریاخ یسالها نیهم یهم دارد و حتا ط یفراوان ییشود. ابهام و نارسا
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 یحوزه کی ،ییااست و نه خاور ج ییجا انیمنطقه نه م نی. ارندیگیبه کار م شیرا به جا کیخاور نزد

 .است رانیا یا اسم داشته و نامش هم پارس گرید یجاها یاز همه تریمیاست که قد نهیریمستقل و د یتمدن

  مهاجران و ندیآیها به حساب میقفقاز یبالکان وکرت از خانواده یهایبومعلیرضا کسمائی مقدم: 

 بودند؟ ییو اروپا مهاجران هند یدروس و یونیا و ییوالیا

( هاینیها )فلسطاند که پلستبوده یبالکان هم قفقاز یبوم تیجمع ادیبه احتمال ز .بله: وکیلى شروین

 لیقبا مانند یی. اقوام هند و اروپاشوندیمهاجرانش محسوب م یدوم پ.م بازمانده یدر هزاره ییایو مردم در

منطقه مهاجرت  نیا هپ.م ب ۱۲۰۰و در حدود  رتری...( د و هاییآخا /هایولیآ /هایدور /هایونی)ا یونانی

را  هاییموکنا یونانیشایموج پ هایتیهمزمان با مهاجرت ه ،پ.م ۱۶۵۰در حدود سال  ،. قبلشان همکنندیم

 .میاداشته

 ؟دیدهیقرار م دیسفتختهروی را دوباره  یمصر یموساکتاب  لطفاعلیرضا کسمائی مقدم: 

 کنم. نیکه فردا چن دیکن یادآوری یشخص امیلطفا در پ .حتما بله،: وکیلى شروین
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 ۱۳۹۸اول تیرماه   شنبه  -مچهارچهل و   نشستبحث هفتگی: 

 

 

 است: نیبحث چن یمحورها یبرا میشنهادهایپشروین وکیلی: 

با ظهور مفهوم مدرن  کند؟یبرقرار م تیبا مفهوم مل یچه ارتباط یرانیدر تمدن ا تیمفهوم قوم( ۱

 چگونه دگرگون شده است؟ تیو قوم تیمل انیم وندیقرن گذشته، پ یهای( و کشورتراشسمیونالی)ناس تیمل

راهبرد  نیامروز منطقه، بهتر یو اجتماع یاسیو بحران س رانیا یقوم ینقشه یدگیچیبا توجه به پ( ۲

 ایممکن  یکار نیاصوال چن ایآ ست؟یمشترک چ تیهو کیپرچم  ریز یرانیمجدد اقوام ا یسامانده یبرا

 مطلوب است؟

. بود زیبرانگپرسش یکه کم دیاشاره کرد یهفته به موارد نیسوم مبحث ا بخش درصبا طهماسبی: 

 یها را مصنوعانسان تهیمدرن نکهیا :اندپرداخته هیبارها به نقد مدرنت دگریهمچون آرنت و ها یبزرگ یفالسفه

نمودن  یخیتار یدهند و به واسطهیقرار م یرا فراتر از ذهن انسان عاد یقتیها حقیدئولوژیکرده است و ا

را عامل  تهیشما مدرن ،گرید یاز سو .اتفاق شوم است کیپردازند که خود یها مبه چپاول انسان قتیحق نیا

؛ است یدرست و منطق اتینظر یدو هر . گرچه،دیدانیتمدن م کی یو فرهنگ یساختار اجتماع یفروپاش

توان ینم ییگراوجود دارد که در درون سنت ی،آزاد انندم ی،ها مفهوم با ارزشصحبت نیدر کنار تمام ا یول

کنش  کیدر  کسانی یکه افراد با تفکر یجهان .است تهیتعامل در جهان مدرن ازمندین یآزاد .افتیبه آن دست 
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 اکنون .عمل کرد وبیمع یآزاد یدر درک واژه یول ؛رفتیرا پذ تهیدوران مشروطه مدرن .رسندیم تیبه فاعل

 :چند سوال مطرح است نیا

 شانیمهم ذهن میجامعه را به مفاه کی مردم تواندیمتفاوت م یهاو زبان انیپرداختن و کشمکش با اد ایآ (۱

( ۳ ست؟ین خیتار کیدر جا زدن در  ی،تیو به قول شما آموختن زبان قوم ،غرق شدن در فرهنگ( ۲ برساند؟

 یهاصحبت ایآ (4 شد؟ گفتگووارد  یمفهوم ذهن کیبه  دنیرس یمتفاوت برا یهابا زبان یبا اقوام شودمی ایآ

 ست؟یدر تضاد ن سمیراللوپو اشما ب

و الزم است دوباره  افتمیرا درناین پرسش  ،راستش (۱ .تیپرسشهاسپاس صبا جان از شروین وکیلی: 

در  ی( اصوال ما همگ۲پاسخ بدهم:  یرا به کوتاه هاهر یک از دیگر پرسش کنمیم ی. سعیطرحش کن قتریدق

از  ییهاهیبرخوردار شدن از ال یبه معنا یقوم یزبانها یریادگی یسفارش من برا .میفرهنگ غرقه هست

. به میکنیاز آن غفلت م یمندمان است و اغلب از بهرهمان است که در دسترسدر جامعه امعن یرمزگذار

 یبهایدر برابر فر ؛دانندیخوب م ،شانیدر کنار زبان مل ،را شانیقوم یکه زبانها یکسانبیشتر  امدهیتجربه د

با  خیتار درهمواره درجا زدن  که بدانیمنکته را هم  نی. اکنندیم دایپ تیمصون انیگراپراکنان و قومنفرت

بر گذشته و تصاحب  یرگیو چ میو هست میاآنچه بوده ییخورده است. شناسا وندیآن پ یغفلت و فراموش

وگرنه  ؛اشبردن شیاست و به همراه خو خیاز تجربه که پشت سرمان است، راه در مشت گرفتن تار یانباشت

 یعموم یارسانه :است نیهم یزبان ملکارکرد ( ۳برد. خود خواهد  ااست که ما را ب خیتار کردن فراموش

و از آن برداشت  گذارندیرا در آن به اشتراک م شانستهیز یگوناگون تجربه یقوم یبا زبانها یاست که مردم

و  قیمع یاستهیز یگسترده و روادار و تجربه یمنبع انباشت خرد یرانیا یمل یزبانها برای همین، .کنندیم

)تکثرگرایی(  سمی( پلورال4 .است نیهم نیزراز دوام و تبلورش در قالب شعر  که به گمانم گون بودهگونه

 دهیبردهیاما محدود و بر ؛است دهیمن پسند یدارد که برا ییبافت معنا نیمدرن است و تنها در ا یمفهوم
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...  و مهر ،ینرم ،یارروادمانند  میدار یرتو گسترده رومندترین یهامفهوم مانیرانی. ما در فرهنگ ادینمایم

 .دهدیبه دست م شتریب یرا با قدرت جهیبارها تکرار شده و همان نت مانیکه در آثار عارفان و حک

و  یاجتماع یهایماریبه جلسات مختص خود دارد. ب اجیاحت تهینقد مدرن کنمیم اکبر معارفی: گمان

 سم،یفاش شیدایگناه پاگر که اشتباه گرفت.  تهیبا خود مدرن دیرا نبا نداهشد داریپد تهیمدرن کریکه در پ یفکر

انسان را  کریاست که پ نیا بکنیم، مانند سمیمدرنبه معطوف  را هانینشمستعمرهاز  یکشو بهره میسنیاستال

 .میمثل سرطان و سل بدان ییهایماریب شیدایمسئول پ

کنم می دیتاک گرچه،. گرید یزمان ازمندیگسترده است و ن تهیمدرن یبله، بحث درباره: شروین وکیلى

از  کیو تار ژهیو ییهاو نه لحظه ،آن خیو سراسر تار ،خاص از آن ییتهایو نه روا ،تهیمدرن یکه بستر مفهوم

 یو غارتگر مهاجم ییهمان تمدن اروپا یشدهدهیچیپ یادامه تهیمدرن ،هستند. در کل یسزاوار نقد و واساز، آن

 تهیارجمند مدرن یبود. علم و هنر و فناور دهیخود را به خاک و خون کش گانیاست که در قرون وسطا همسا

و  استیسمانند  ،و مسلطش رومندترین یهاهیما را از سو دینبا - شود یآموخته و درون دیبا شکیکه ب -

 غافل کند. ،مدرن یاقتصاد و مذهبها

تمدن  ینسبت به اقوام برسازنده انیهخامنش استیدرباره س حاتتیجان توض نیشرواکبر معارفی: 

 یدر چه زمان استیس نیاست که ا نیمن مطرح شده ا یکه برا پرسشیروشن و آموزنده بود.  اریبس یرانیا

 آن چه بود؟ پیامدهایکرد و  رییاز دوران مدرن تغ پیش

هرگز  یرانیو نزد اقوام ا رانیدر خود ا استیس نیآن است که ا قتیاکبر جان حق: شروین وکیلى

به طور  ،تمدن ما یکه حوزه یایو قوم یزبان یو کشمکشها یکشو نسل ینکرد. آن سرکوب فرهنگ رییتغ

 ئنخا ایاستعمارگران و کارگزاران نادان  یگرفتارش شده برونزاد است و ساخته ،صد سال گذشته یعمده ط

 استیو س یقوم یهایریکه هرگز درگ مینیبیم - نشد لیتبدکه به مستعمره  - رانی. در خود کشور اشانیداخل
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عمدتا  ندیگویم ،در عصر رضا شاه ،موضوع نیا یهم که دربارهرا . آنچه میاسرکوب اقوام را نداشته یدولت

 یبه زبانها ییویراد هاینامهندارد. در دوران رضا شاه مجالت و بر یخیاست و صحت تار فیاغراق و تحر

اند و اصوال گوناگون بوده یاز اقوام یکشور یباال یدولتمردان و مقامها یو بخش عمده میاداشته یقوم

 افراد نداشته است. یاسیس یریگیدر جا یتیاهم تیقوم

از دوران مدرن  پیشتا  یرانیدر ارتباط با اقوام ا یرانشهریا استیکه س یمعتقد ،نیبنابرااکبر معارفی: 

  فهمم؟ یرا درست م نیا اینشد. آ رییدچار تغ

در  افتهیگسترش یرانیا یو هم در دولتها رانیهم در دل ا یرانشهریا استیس بله،: وکیلى شروین

حقوق اقوام در  یقلمروها برابر نیروم( رواج داشته و در تمام ا انیهند و عثمان انیشرق و غرب )گورکان

است.  شدهیم تی( رعاییاروپا یو دولتها نی)چ یو غرب یشرق یدولتها یهیبا بق ریناپذاسیق یامرتبه

-یتزار یاستعمار هند و امپراتور چیرگیمدرن و تازه است که پس از  یبرساخته کی یقوم یکشمکشها

 شده است. رمانیدامنگ نیزمرانیا یو شمال یجنوب یمهیبر ن یستیکمون

کافر مسلمان  اصطالح. به شدت سرکوب شدند گرید انیاعراب اد یحمله باعلیرضا کسمائی مقدم: 

سرکوب شدند  رانیا یجایها در جایسن هیصفو دوران در. اینکه است یزبان مردم جار در همچنان یکنیم

 .نداشته است یهمخوان انیهخامنش یروادار استیبا س

، عرب یهاسلسله یطرهیجان. چه در دوران س رضاینبوده است عل نیچن راستش: شروین وکیلى

 نی. امیازبان نداشته ای تیهرگز سرکوب بر محور قوم یبعد یو چه در دورانها ،هایو عباس هایامو مانند

 اند کههای زرتشتی بودهیرانیا های امویهایاز نگران یکی (۱: بیاورم تیبرا نمونهکامال نو است. چند  دهیپد

 (۲بودند!  دهیشیشان اندمسلمان نشدن یبرا ییرهایتدب ؛ پسکنندفرار  هیدادن جز اند تا ازدهشیمسلمان م

 ،ییبودا شیو ک تیبا مانو هیصوف :میاداشته یراسالمیو غ یاسالم ینید یانهایجر انیم کینزد اریبس یوندیپ
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هم مربوط  یدنباله یداشته و به نوع وندیپ یزرتشت رسم شیبا ک عتزلهو م یزروان نیبا د یاشعر یاسالم سن

 یمال یبانیاز پشت - اسالم بود نیمردم خراسان به د دنیگرو یکه علت اصل - یخراسان. ابومسلم اندشدهیم

هم او را وادار کردند با  تیدر نها .موبدان برخوردار بود ویژهو به یاشراف و بزرگان زرتشت یاسیو س

در  (۳داشتند!  یشتریب یکیو با مسلمانان نزد بدعت گذاشته بودند انیزرتشت انیکه در م ی بجنگددجامگانیپس

از کردستان  رانیکه امروز گرداگرد ا شدندیکشتار نشدند. اگر م رانیا یهایعنوان سن چیبه ه یدوران صفو

 ! بودینم نینشیصحرا و از بوشهر و بلوچستان تا اهواز سنتا ترکمن

 یادیز یهم فشارها عهیاست. در مورد ش یفیاستدالل ضع ،البته به نظرم چند خط آخرداود مجیدی: 

 یدر فشار و تنگنا انیسن زین هیزمان صفو در هستند. عهیش بیشتر مردم کنونا تیاما در نها ؛وارد شده است

زمان قاجار  در .کسب کرده بود یتیمعروف ،کشیعباس سن ،از مجتهدان یکیپسر  هکایگونه. بهبودند یادیز

 .میکنیرا مشاهده م ینیسرکوب د زیر نضحال حا در .کشتار شدند انییبها زنی

 یترقیدق یخیبه منابع و مستندات تار دیموارد با نیدر ا یجان به نظرم قدر داود: وکیلى شروین

 یک روانیپ یدرباره ضیو طرد و تبع بیدارد و آن تعق یروشن و مشخص فیتعر ینی. سرکوب دستینگر

 طرددر ژاپن  تویروهیدر دوران ه انیحیباور دارند. چنان که مثال مس نیآنکه بدان د برایصرفا ؛ است نید

 یکردند. درباره دیرا کشتار و تبع انیهودیمسلمانان و  زابلیو ا ناندیدر دوران فرد هاییایاسپان ایشدند  یاجتماع

 یزیمذهب باشد و نه چ ایقوم  کیدر  تیعضو دیسرکوب با یاست و علت اصل نیهم ماجرا هم تیقوم

را ترور نکرده  شاهنیکه ناصرالد یزمان تا های. بابمیانداشته یو مذهب یمهرگز سرکوب قو رانی. در اگرید

است از اعدامش  وانهیبهانه که د نیبود و با ا یکردند و حتا خود باب هم زندان یم یزندگ گزندیبودند ب

 بیتعقها بود که رهبرشان را کشتند و خودشان را یباب ی. تنها پس از شورش مسلحانهکردندیم یخوددار

لقب  کشیعصر قاجار صوف خیکه فالن ش نیاما ا ؛البته همواره بوده است بمذاه میان یهایریکردند. درگ



39 

 

 ستین نیا یبه معنا ؛بسته بودند یشتریب اتیمال یدر عصر ساسان انرودانیفالن شهر م انیحیبر مس ایداشته 

از  کیهردر .  اندکردهیرا مصادره م انیحیاموال مس ای اندشدهیمنظم کشتار م یاستیبا س انیصوف یکه همه

را  نیقاعده ا کی. به عنوان دید میمتفاوت خواه یبه کل یریتصو میبه منابع بنگر زتریر یموارد اگر قدر نیا

به هم وجود  کیو نزد بیرق یهاشاخه انیم رانیهمواره در ا یمذهب یهایریدرگ نیدتریداشته باش که شد

 یریاز درگ شیب اریبس که اندبوده ریدرگ همبا  یو معتزل یبا هم و اشعر یو نعمت یدریح یعنی ؛داشته است

 ی بوده است. هودیمسلمان با  ای یحیبا مس یزرتشت

 یول ؛میو زبان نداشت تیقوم تیمحور باسرکوب  یدوران اسالم یدر ابتدا یعنالدین: یشایان غیاث

 قدر؟هو چ  مایهو مذهب داشت نید تیمحور با

 رانیدر ا م،یمعاصرش دار نیکه در روم و چ یبدان شکل ،هم یسرکوب مذهب .نه: شروین وکیلى

 و رفتهیپذیانجام م یاقتصاد لیبا دال بیشتربه صورت خودجوش و  رانیدر ا نهاید رییتغ ی. بدنهمیانداشته

 یشورش یاسیس یانهایاصوال جر رانیدر نظر داشت که در ا دیرا با نیبوده است. ا یاسیس شهیسرکوبها هم

 ایاز همانها  ییها. شاخهاندشدهیاند که سرکوب مبوده نهایو ا اندآوردهیم دینو پد یهافرقه ایتازه  ینهاید

به کارشان نداشته  یهم کار یو دولت مرکز اندشدهیشورش نم ریکه درگ میشان را دارهمخانواده یانیاد

 .است

را از صادق هدایت خواندم که خیلى واژگان  آخرین لبخند داستانبرمکیان  یبارهدرریحان ابراهیمی: 

بسیار تعجب کردم. آیا این روایتى که  ی آنشرمانهستیزى بىعرب است. ازتندى بر علیه اعراب به کار برده 

 در مورد بودایى بودن برمکیان و کشتارشان به دست خلفاى عباسى گفته شده درست است؟

 ریتاث ییاروپا یزیستیسام انیبود و از جر زیستعرب یبه نوع تیصادق هدا ،بله: شروین وکیلى

 یا یشاوندیدر ضمن خوکه  -خاندان  نیاند درست است. ابوده ییبودا انیکه برمکینا گرچه،بود.  رفتهیپذ
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از  ساند و پبلخ و بخارا بوده ییبد بودااخاندان راهبان اعظم معاز در اصل  - با من دارند! یهم از طرف پدر

 ینید یهابوده و بهانه یاسیهم کامال س شانینابود لیدرآمدند. دل یعباس یظهور اسالم به خدمت خلفا

 .است شان بودهداستان یپوشش سطح

دلیل سیاسى کشتار برمکیان ، زمین مطرح کردیددر ایران که با توجه به مباحث قومىریحان ابراهیمی: 

 چیست؟

 انیدست برمک در یکه در عمل دربار عباسنیتر از همه ااست. مهم انیچند بحث در م: وکیلى شروین

هم بزرگ و  هایبرمکخاندان  هایعباس مانند. شدیکنار نگه داشته م یاسیس یهایریگمیاز تصم فهیبود و خل

بافت بود که هارون  نی. در اشدندیمحسوب م یشاوندیگروه خو نیا بیرق یبود و به نوع رومندیگسترده و ن

را بهانه کرد و به  یبرمک ییحیعباسه و  یاجرامو  رومندین رانیوز نیکنار زدن ا یبود برا یمترصد فرصت

هم بود و پس  یدولت عباس یفروپاش یدر ضمن علت اصل یخاندان برمک یکشتارشان دست گشود. نابود

 .ته شدفروکاس انرودانیدر م یمحل میرنشینا کیدولت به  نیاز آن ا

  فرمایید؟میاین متن  یدربارهنظرتان را  عزیز رحمان هروی: لطفا

(ht t ps ://www.wdl .org/en/i t em/17889/vi ew/1/1/ ) 

Aryana or  Anci ent  Af ghani st an: 1957, Anj uman-i Tari kh-i  Af ghani st an  

 :میبگو توانمینکات را م نیا د،یکوتاه به نظرم رس یکه با مرور یدر حد: شروین وکیلى

را طبعا در خود نگنجانده  دیجد یشناختو باستان یخیتار یهاافتهیاست و  یمیقد ی( متن قدر۱

 هافغانستان برساخت نوبنیادکشور  یدرباره هایسیانگل ستمیقرن ب یشناسانه که در ابتدااست شرق یتیاست. روا

 میان یتیهو یشکاف گرید سوییجدا کنند و از  شانیآن را از شمال هند و قلمرو مستعمرات سوییبودند تا از 

داشت که البته  یدو غلط فاحش علم یکیهر صفحه  باینگاه گذرا تقر نید. در همنآور دیو افغان پد رانیا
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است و نادرست  ی، شباهت کالمشده گرفته یکی ییایکه با آر انای( آر۲ .بودن متن است یمیقد برای اشیبخش

در اوستا بارها آمده  نیباستان و همچن یو متون پارس ستونیب یبهیاست که در کت وَهیکلمه هَرَ نیاست. اصل ا

اقوام ساکن  شتریندارد. ب ییایبه آر یگرفته شده و ربط ینام از رود نیاست و همان هرات امروز است. ا

اقوام  .هستند ییایآر نیو بنابرا یرانی... ای و رستانیو وز یو پشتون و بلوچ و نورستان کیتاجمانند افغانستان 

همسان با  یتیو فرهنگ و هو اندیرانیتمدن ا یترکمن هم از اقوام حوزه یهامهمان مثل ازبکها و هزاره

 اکستانتا افغانستان را از پ شوددیده می زیآماغراق کیتفک یمتن قدردر  ییایو آر یدیدراو میاندارند.  دیگران

( اصوال ۳جدا کند که نادرست است.  - هند بوده و هنوز کشور نشده بود یاز مستعمره یکه آن وقتها بخش -

که  ییکشورها دیگرو  هیاست. افغانستان مثل عراق و ترک شانهیپرو زمان کیدئولوژیا« افغانستان باستان» ریتعب

از  ییشهابخ نهایا یدر دوران باستان همه .نوپاست یراند، کشوآمده دیپد یرانیی تمدن احوزه یهیاز تجز

  اند.کشور بوده کی

 بر ،.. ایرانی هستند.دارید اقوام تاجیک و پشتون و با وجود اینکه اذعان میعزیز رحمان هروی: 

برخالف  ،گفتارها به اقوام شرقیباستانی، چرا در درس یشده و ذکرشان در متون یادشدهاساس تاریخ بیان

 پرداخته نشده است تا اندکی راجع به آنها نیز بدانیم؟ ،اقوام غربی

ما به  یهاتمرکز داشتم چون در عصر برنز داده یغرب رانیگذشته بر ای شروین وکیلی: در دوره

 یرانیهنر به اقوام ا خیبوده است. در بحث تار سایدوران نو نیدر ا یغرب رانیمحدود است و تنها ا ییساینو

 شتریب مانیتمدن یحوزه یمهین نیا یبعد هم بنا به مورد درباره یدورهدر  نیس از اپرداختم و پ زین یشرق

 خواهم گفت.

 را با ریاخ گفتاراما تمام درس ؛کنم دایسوالم را در موضوع درس ماه بعد پ نیجواب ا دیشاعلی: المیرا محب

 نیزمرانیتمام اقوام در ا یپارس یخود انگاره ایدانستن و  یکه چرا پارسکردم گوش می داشتن این پرسش
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 نادرست یخودانگارهمانند  ؟میدانیپارسها نم دولت  قدرتمند یا ن زمانآاز طرف قدرت حاکم  یرا اجبار

 عرب  در عراق؟ مردم

که بخواهد  یسرکوبگر یاسیس ستمیکه ما اصوال س نجاستیجان نکته در ا رایالم: وکیلى شروین

 رانیا  کشور سیکه آغازگاه تاس - ی. در دوران هخامنشمیاکند نداشته لیرا به همه تحم یزبان پارس ای تیهو

. ستبوده ا یآرام سپسو  یالمیدولت ا یوانیو د یزبان و خط رسم ابتدا - بوده یپارس تیهو یریگو شکل

هم متنها  یساسانبوده است. در عصر رایج  یونانیو حتا  یو پارت یآرام یدربار یهم زبانها یدر عصر اشکان

اند و زبان بودهحاکم ترک یهاسلسلهبیشتر . پس از اسالم هم که اصوال اندشدهیزبان نوشته م نیبه چند

 یو تالش یاسیس یبانیپشت چیو ه دادندینشان م یبه زبان فارس یو ادب یعلم یادست باال عالقه شترشانیب

و  افتهیتکامل  میمستق یکه در خط رانیا یکه زبان مل نیاش ا. خالصهمینیبینم یدر یزبان پارس غیتبل یبرا

درونزاد و خودجوش و با  یبا تکامل ؛رسدیباستان م یبه پارس ی،به پارت ی،به پهلو یدر یگسست از پارسیب

داده و  یرا در کنار خود جا گرید یدرآمده و همواره هم زبانها یزبان مل صورتانتخاب اقوام گوناگون به 

از آن هم در قالب  شیبوده و پ ینیزبان د شیچهارده قرن پ یرا که ط یاست. از جمله زبان عرب دهیبرکش

 .بوده است رانیا تیبزرگ از جمع یبخش ینیهمچنان زبان د یو عبر یانیو سر یآرام

اند و نه رهبران داشته اسپما  یرا آبا یدر یپارس کهمهم است  اریبس اینکته .سپاسعلی: المیرا محب

 ا.م یاسیس

 ؟خط ایزبان است  یانیسرعلیرضا کسمائی مقدم: 

 یبوده است و انواع یغرب رانیا انیحیمس انیم جیرا یخوشه از خطها کی یانیسر: وکیلى شروین

 یگاه نیهم رایبوده و ب یابداع شده بود آرام شیبرا سریانی که خط یو ... داشته است. زبان یلیاسترنج انندم

 .ندیگویم یآرام-یانیسر با همزبان و خط را 
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این است گفتار گذشته ذهنم را مغشوش کرده که در درس یانکته ایدوم و  سوالعلی: المیرا محب

اگر پشتون نباشند  -کنمیم یام را در کنارشان سپریرصد زندگهشتاد دکه روزمره  -مردم افغانستان  که چرا

 .افغان ندارند یهرگز خودانگاره

 یفرهنگ تیکه موقعکشد برمیرا  یتیقوم ینیدر هر سرزمبیشتر ر انگلستان استعما: شروین وکیلى

نداشته باشند و همواره به  یداخل یتیآن که مشروع یبرا .کندیهم دارد و قدرت را به آن واگذار م یفرودست

کردند  نیدر عراق چن تیتکرعرب  لیو قبا نیدر قطر و اعراب بحر یباشند. با آل ثان ازمندین یکمک خارج

مرزبان  شهیهستند و هم ییایو آر یرانیکهن ا اریقوم بس کیپشتونها گرچه، و در افغانستان هم با پشتونها. 

 ینیبا تعصب د وندیدر پ انهیگراقوم غاتیتبل نیاست که ا یتازگاند. بهدر برابر مهاجمان بوده رانیقلمرو ا

هستند  فیشر اریبس یکرده است. خودشان مردم جادیمثل طالبان را ا یو طاعون هرسوخ کرد شانانیم یوهاب

 اند.استعمارگران آلوده شده بیکه به فر ی،رانیا یدر مقام قوم ،درخشان یخیبا تار

قوم  ایآ .پندارندیم یخود را به نام قومهر کدام ...  بلخ و هرات ودر  ،جهیدر نتعلی: المیرا محب

 ؟حضور دارند نیزمرانیدر ا یمشترک پارس خیاز تار یبخشدر پشتون هم 

در  ربازیاست و قوم پشتون هم از د یشرق رانیا یاز زبانها یکیبله، زبان پشتون : شروین وکیلى

 دندیپشتونها با او جنگ نیتاخت هم یشرق رانیاسکندر به ا کههنگامیاند. حضور داشته یرانیتمدن ا یمنظومه

 .را هم گرفتند رانیا یدرون یبه قلمروها هایسیرسوخ انگل یو بعد از دو هزار سال جلو

از  یکینژاد  یدرباره یگریو د یرانیا یهازبانی بارهدر یکی دارم؛دو پرسش محمدصادق افشاریان: 

 ی: رانیاقوام سازنده تمدن ا

در نظم و نثر از خود  یبود که توانست آثار فاخر یتنها زبان پارس یرانیا یهابودن زبان یچرا با وجود غن (۱

 م؟یدار یشمارو... آثار مکتوب انگشتی لر ،یلکیگ ،یمانند بلوچ یرانیا یهازبان بگذارد؟ چرا در دیگربه جا 
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دارند  یشتریشباهت ب نیزمرانیا یاقوام باستانیک از که به کدام  دییبفرما حیتوض یدر مورد کُردها مختصر( ۲

 ند؟اهداشت یچه نام یو در متون کهن باستان

به  از خود یریبوده و آثار چشمگ سایهم نو رانیا گرید یقوم یاز زبانها یاری( بس۱: وکیلى شروین

 ای شدهیبدان نوشته م یادیمتون ز یاسالم یهیاست که در قرون اول یاش زبان طبراند. نمونهجا گذاشته

قرن  نیچند یخاص خود را ط یادب یاست که شعرها و سبکها یو دشت یو الر یو بلوچ یو ترک یکرد

داد و  یگریساده و د یساختار دستور یکی) لیدل نیبه چند یزبان پارس ،همه نیآورده است. با ا دیپد

را هم داشته  نیداشته است. ا افتنی تیمحور یبرا یشتریگوناگون( بخت ب یاش با زبانهاگسترده یستدها

 نهیشینظر هم به خاطر پ نیاست و از ا ماننیشیپ یمل یانهازب میمستق یامروز ما دنباله یباش که زبان پارس

از  یمل یزبانها شهیهم ،داشته است. در کل یقوم یبر زبانها یا یبرتر اشیرمزگذار یخیتار یو تجربه

 کیشان هستند و تبارنامه ییای( کردها از اقوام آر۲. ندیآیم دیپد ریکهن و فراگ یقوم یشدن زبانها دهیبرکش

در  ی. اسمشان هم از اواخر دوران هخامنشرسدیم یمیقد یهایو لولوب هایکه به گوت دهم دار یرگ قفقاز

 ینکته هم مهم است که مفهوم مدرن کرد تا حدود نیآمده است. ا یخیدر منابع تار لهیقوم و قب کیمقام 

داد و  یخوشه جا کیدر  شودیو زازا را چندان راحت نم یو گوران یاورامان یاست. مثال زبانها یساختگ

 جدا کرد. گرید یمحل یو زبانها یلر یآن را از زبانها

کردن تدریس  عاى در زمان رضا شاه اقدامى براى ممنواز نظر شما در هیچ دورهریحان ابراهیمی: 

 بوده  تفکر  هخامنشیان پیروشاه در به رسمیت شناختن اقوام ایرانى  آیا رضا !هاى قومى صورت نگرفته؟زبان

 ؟است

. آنچه میانداشته یزبان ای یسرکوب قوم یبرا یاستیس چیبله، در دوران رضا شاه ما ه: شروین وکیلى

دوران به  نیدر هم هیبوده است. مثال ترک انهیگراقوم یاستهایبا س رودررویی کنند،یدر کتابها بدان اشاره م
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بر  دیو تاک جانیبادر آذر یزبان پارس جیترو رانیدولت ا استیخط مبادرت کرده بود و س رییو تغ خیجعل تار

 میاداشته رانیدر غرب ا یفراوان یهاو مجله میادوران نداشته نیدر ا یو زبان یقوم ضیخط بود. تبع یریادگی

 اشانیهخامنش یادامه شودیرضا شاه مدرن بود و نم استیس گرچه،است.  شدهیچاپ م یکرد ای یکه به ترک

 یجا افتاده یمدرن را با ساز و کارها انیجر نیداشت که ا یخردمند و آگاه مثل فروغ یاما مشاوران ؛دانست

 .کردندیم بیترک یرانشهریا

سرکوب  د؟یکنیم یابیرا که به تخت قاپو شهرت داشت چگونه ارز ریعشا سرکوبالدین: شایان غیاث

 نبود؟ تیقوم

که تخته قاپو شدند لرها بودند  یلیقبا نینبوده است. مهمتر یعنوان قوم چینه، به ه: شروین وکیلى

! میدار یهم رگ مشترک نهایها )با ا. تخته قاپو شدن شاهسونستین یدیشان تردبودن یرانیو ا ییایکه در آر

ی سلطنت پهلو ظهوراز  پیششاه و  رچند به دست رضا شاه انجام شد مربوط به دوران سلطنت احمده( ��

 یرویبلوچها و کردها را هم اصوال نتوانستند تخته قاپو کنند. هدف خنثا کردن ن انندم لیاز قبا یاری. بساست

 .داشتند رومندین خانایل کیفرمان  ریز یبود که مردان مسلح فراوان یریعشا ینظام

 یجهیاما نت؛بود، هالخانیا ینظام یرویکردن ن اکار خنث نیمتوجه هستم که هدف االدین: شایان غیاث

مشترک و  یایزبان و جغراف د،یقرار داد تیقوم فیتعر یکه مبنا یزیهمزمانش سرکوب اقوام نبود؟ آن سه چ

 نشد؟ فیتضع ریعشا یبا تخت قاپو ی،اسیساخت س

 کی یمقصود اصل ییزهایرخداد چه بوده است و چه چ کیمحور  دید دیبا یول چرا،: وکیلى شروین

 اشیاهیحاش یو رخدادها یعوارض جانب یگرید یزهایاش بوده و چه چعمده امدیو پ یاسیس میتصم

برد و نه فرهنگ و  نیرا از ب لهایا یقدرت نظام زیاز هرچ شیآن است که تخته قاپو کردن ب قتیاند. حقبوده

 دیرا توجه داشته باش نیا ایجغراف یبود. درباره یقدرت نظام نیرا و هدفش هم هم گرشانید یزهایو چ بانز
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از  یکی نیرساند و ا یاری ریاز عشا یاریبس یبرا یمشخص قوم یایجغراف یریگکه تخته قاپو کردن به شکل

مثال لرها  یقوم تیکه هو میارند یکرده است. شاهد دیدر دوران مدرن را تشد ییگرااست که قوم یعوامل

 .از امروز بوده باشد رومندتریاز رضا شاه ن شیدر دوران پ

 دیآیبرم نینسبت به اقوام چن انیهخامنش استیس رامونیگفتارت پبا درنظر گرفتن درساکبر معارفی: 

 دیبا یرانشهریا استیخالصه کرد. بلکه س گریتنها در سرکوب نکردن اقوام د دیرا نبا یرانشهریا استیکه س

 ؛ شایدبوده ترمناطق کند یدر برخ شرفتیکه شتاب پ دیامکان رشد برابر اقوام را فراهم کند. در دوران جد

خود را جبران  یخیتار یهایماندگمناطق اختصاص داده شوند تا عقب نیبه ا یشتریکند که منابع ب جابیا نیا

 گرفت؟ جهیتوان نتیامروز م یبرا یچه راهبرد یخیکنند. از تجارب تار

شدن  کنشهیهستند که ر یمهم یخیو تار یفرهنگ یهااست. اقوام خزانه نیچن قایدق: وکیلى شروین

. هنر بزرگ کندیتمدن را کم م کی ییمعنا یرهیذخ - است تهیمدرن امدیکه پ -شان با هم شدن ختیو همر

پرچم  ریو همزمان همه را ز انددادهیمستقل م یتهایبوده که به اقوام و مذاهب گوناگون هو نیا هایرانیا

مدرن گوناگون  یضهایگذشته با تبع یهادهه یکه ط یکنون طی. در شرااندآوردهیگرد م یمشترک یمل تیهو

و  یقوم یو زبانها یفرهنگ محل ییکه از سو میدار ازیتوانمندساز ن یقوم استیس کیبه  م،یبانیدست به گر

با آموزش  یمل تیرا به هو یمحل یتهایهو نیبشناسد و توانمند کند و ا تیرا به رسم یامنطقه یخهایتار

را براندازد  زانهیسترانیا یشهایگرا گرید یجوش دهد و از سو یرانیکل تمدن ا خیو تار یو زبان پارس اتیادب

 کند. کنشهیپراکن را رمزدور نفرت یانهایو جر

لرسول به اهفیعنوان خل رییو تغ یو عباس یبا امو نیراشد یخلفا میانفاصله افتادن صبا طهماسبی: 

 یارتباط ایآ ؟در نظر گرفت ییبودا ای یزرتشت انیاد از ریآن را تاث توانیم ؟شودیم یز کجا ناشاهلل ایفهخل

 ؟وجود دارد
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برتر در  یروین تیدر نها انیصبا جان. ماجرا آن است که خاندان ابوسف کنمینم فکر: وکیلى شروین

او توانستند  یپوشش خونخواه ریبود و کشته شده بود، ز شاوندشانیمکه بودند و چون عثمان هم خو استیس

 استیبود و س انیروم استیو س یوانساالرید ریتاث ریز شتریشام بود ب یکه وال هیقدرت را غصب کنند. معاو

دانست که البته خوشبختانه نگرفت  رانیدر ا یروم یو نشت نظام امپراتور یریوامگ ینوع دیرا هم با انیامو

 یخداست در اصل روم نیکه جانش یشاه یدهیغلبه کردند. ا شانیبر ا یرانشهریا یبا شعارها هایو عباس

 اند.داشته ییادعا نیروم چن یحیاست و امپراتوران مس

 ؟بگذاریددوران اسالمى هم  یدربارهسیستمى  یگفتاردرسشود مىریحان ابراهیمی: 

 ! میگذاشت دیبود شا یباق یاگر عمر .مینیبب دیبا: شروین وکیلى

 استیکه س دیرار دارصشما ا یول؛ متن مقدس وجود ندارد در یروادارعلیرضا کسمائی مقدم: 

 .کرده است دایادامه پ یرانشهریا

و نه وداها.  لهایاست و نه انج نی. نه تورات چنستندیاصوال متون مقدس روادار ن بله،: وکیلى شروین

وجدان  یاند که بر مبنابر سر کار بوده یمرداندولت نیزم رانیا خیتار یخوشبختانه در بخش عمده گرچه

در  لیانج صرارا ای هایکشتار کنعان یو نه نص تورات درباره اندکردهیکار م شانیو اخالق عقالن یشخص

است  یمتن نخستیناست.  یرعادیغ یگاهان اصوال متن هرچند در میان متون مقدس، .گذارانعقوبت بدعت

 یشخص یو اخالق کندیم یموجود را نف انیکافرانه است که کل اد یر واقع متندارد و د یفلسف یکه چارچوب

که به  انجامدیم دادیمتن خردمندانه هم بعد از چند قرن به وند نیهم گرچه،. دهدیقرار م یداور یرا مبنا

 .دارد شونتخ یریمقدار چشمگ

 .گذشته بر قرار نشد ییایآن پو گرید یولعلیرضا کسمائی مقدم: 
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انحصارطلب  یهمگ یمیقد انینبوده است. اد یمتفاوت زیگذشته هم چ ییایپو خب،: وکیلى شروین

 د.اندادهیشان نشان نمدرباره یادیز رتیشان غهم خارج از منافع استمدارانیس بیشتر اند وو خشن بوده

 بیروند به ترت نیهم کورش بزرگ هست یبارهکه در رماهیبعد از کالس ت ایآمحمدصادق افشاریان: 

 پردازید؟می یگریموضوعات متنوع دبه  نکهیا ای دکنیم دایادامه پ یدر مورد حاکمان بعد

. موضوع کنندیکالس موضوع را انتخاب م انیاست که دانشجو نیقاعده ا ،کل در: وکیلى شروین

بود که چون قولش  نی. اآوردیمقام دوم را م شهیهم که کردندیم شنهادیدوستان پ شیپ یماهها یرا ط رماهیت

لنگر  یاو دوره یخودم آن است که هر ماه را بر موضوع حی. ترجمیدیماه بعد برگز یآن را برا میرا داده بود

 .میو پس برو شیپ خیو چاالک در تار میندازیب

اعراب یکى از اقوام ایرانى  آیا دیدگاه شما من این است که بر اساسآخر  ریحان ابراهیمی: پرسش

مدرن است؟ یعنى در زمان  ایدر مقابل عرب قرار دهیم برساخته اایرانى ر یاین موضوع که واژه آیا؟ هستند

-ایرانیان در مقابل اعراب وجود نداشته؟ سیاست ایرانى و سیاست اعراب کلمات ابداع یورود اسالم انگاره

 شناسان است؟شرق یشده

 انیرانیو ا انددانستهیم یرانیا یاعراب خود را قوم یعنی ؛جان حانیبوده ر نیچن قایدق: وکیلى شروین

 یبهیدر کت دیآیدر متون م یو قوم نیبار که اسم عرب در مقام سرزم ننخستیاند. داشته یریتصو نیهم چن

سرداران  یها ینگاراست نامه ی. در زمان فتوحات کافدهدیرا نشان م یرانیاز اقوام ا یکیاست که  ستونیب

مشترک و  ینهیشیکه اعراب مدام به پ میببر ینکته پ نیتا به ا مینیرا بب یرانیا یمان شهرهامسلمان و حاک

و تنها به  رندیپذیرا م نیهم ا یمحل رانیدارند و ام دیتاک رانیمختلف ا یبا مردم شهرها شانیستیهمز

عربها  م،یروسها دار ایکه از مغولها  یابرخالف انگاره یعنی. ددارن دیشان تاکبودن و نامشروع بودن ابانگردیب
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متصرفات  خواستندیاست که م یکسان ی. مفهوم مدرن عرب برساختهاندکردهیقلمداد نم یرونیو ب گانهیرا ب

 جدا نگه دارند. رانیو ا یرا از عثمان ییاروپا
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 ۱۳۹۸هشتم تیرماه   شنبه  -چهل و پنجم  نشستبحث هفتگی: 

 

 

 :ی گفتگومحورها یبرا میشنهادهایپشروین وکیلی: 

 دنینام یکدام کلمه برا م؟یمشخص کن یرا با برچسب پارس یرانیا تیدرست است که امروز هو ای( آ۱

  ؟یاسالم -یرانیفرهنگ ا مردمی با پارس؟ شرق؟ ران؟یمناسبتر است؟ ا رانیملت ا

 ست؟یدر چ یتیو بافت هون دیو شباهت ا زیتما ؟یالمیا ایدانست  یپارس شتریب دی( کوروش را با۲

دولت  نینخست سیبود که روند تاس المیا یظهور کرد؟ چرا قلمرو باستان نیزمرانی( چرا کوروش در ا۳

 رانیا ریکشور فراگ سیوجود داشت که تاس المیا یاسیدر کوروش و قلمرو س یایژگیرا آغاز کرد؟ چه و یجهان

 را از آن خاستگاه رقم زد؟

که  ییهاداده (۲ ؟یو در چه زمان دهندیم گرانیپاسارگادها چرا اسم خود را به د (۱الدین: شایان غیاث

است و چگونه  یاو چه منطقه یامربوط به چه دوره میدار یشرق رانیدر ا هیکوروش و کمبوج یلهیدو قب یدرباره

به تل  یچه ربط و است رازیانشان همان ش (آیا۳ کند؟یم دایربط پ هیکمبوجو کوروش بزرگ یهایبه نامگذار

ورود  یدر دوره رانیا انیبوم (۴ است.( میهمان انشان قد ذهیند که ااهم معتقد ذهیدارد؟ )مردم ا ضایدر ب انیمل

مشترک  یپارس لیبا قبا یریداشتند؟ چرا در قلمروشان بدون درگ یمهاجران چه منفعت نیا رفتنیپارسها در پذ

 شدند؟
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نبوده و اسم مکان  لهیاسم قب نگارپاسارگاد ا ادی( به احتمال ز۱: میجان فشرده بگو انیشاشروین وکیلی: 

اند. در کتاب کرده یتلق لهیبه اشتباه آن را به صورت اسم قب هایونانیو  ستشهر پارسها ایدژ  معنای آناست. 

 یبوده و کلمه مکانمن آن است که پاسارگاد اسم  یام و راآورده باره نیدر ا یشواهد بخشییکوروش رها

که عناصرش را در  گرفتهیرا دربرم یبزرگتر یقوم یو مجموعه کردهیخاص اشاره نم یلهیقب کیپارس هم به 

اند اشاره کرده یشرق رانیکورو و کمبوجه در ا یلهیکامال متفاوت از منابع به قب ی( دو رده۲ .درسگفتار برشمردم

 شودیشروع م مهابهاراتااست که از  یمنابع هند یکی :اندوجود داشته جاآندر  یمردم نیکه چن میندار یدیو ترد

هاست اسکندرنامهو  یونانیمنابع  یگری. دکندیم دایادامه پ یدر عصر اشکان هیو منابع دولت مائور ییو تا متون بودا

کورو و کمبوجه در پاکستان  .ندارا ستوده هایدر نبرد با مقدون شانیریاند و دلمردم ارجاع داده نیکه آنها هم به ا

 لیکردم، احتماال از اوا ادیکه  یبنا به شواهد .اندبوده میمق یهخامنش میو پنجاب قد الیو استان تاکس نیامروز

( ۳ .اندبوده یمحل یمستقل داشته و قدرت یتیهو ،.م( ۱۰۰ -پ.م ۱۰۰۰) یاول پ.م تا اواسط عصر اشکان یهزاره

مشهور و  یالمیقلمرو ا کی ذهیقرار دارد. ا رازیش یکیاست که در نزد انیهمان تل مل ناست که انشا یقطع بایتقر

 یهالهی( اصوال قب۴ .است نشیترنامدار یهان یکه نگاره ددار یمشهور یهاوارنگارهیو د ریاپیمهم بوده به اسم آ

 یو مراکز شهر شوندیهستند و اغلب به زور وارد م انیاز بوم رومندترین شوند،یقلمرو وارد م کیکه به  یمتحرک

و  هایکاس یعنی ؛است ییاستثنا نیرخ نداده و ا یروند نیهرگز چن یمرکز رانی. در اکنندیو غارت م ریرا تسخ

 یادر آن جذب شده و در مقام طبقه المیبا ا ییارویهنگام روی و مرکز رانیدر ا گریمادها و پارسها و اقوام د

 استیاز س یبعدتر به صورت بخش نیرخ دهد. ا انشانیم یمهم یریآنکه درگیب اند،شدهیم تحدآن م با ینظام

دولت  ینظام یو طبقه شوندیم یشکل جذب مراکز شهر نیو مثال اعراب و ترکان هم به هم دیآیدرم یرانشهریا

 .دبزنن یالطمه یوانساالریو د ینیکجانشیآنکه به مراکز یب دهند،یم لیرا تشک
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 المیرا به شاهان ا هیکورو و کمبوج ی پرسش دوم ارتباطها. دربارهپاسخ یممنونم براالدین: شایان غیاث

در ارتباط با پاسخ چهارم پرسش دیگر این  وجود دارد؟ ی برای این دوریاصال تفس یعنی ؛دمینفهم یو هخامنش

 ؟بوده است یاتحاد نظام رانیا انیبا بوم ییایجذب و اتحاد و حل شدن اقوام آر یمبنااست که آیا 

از  اشلهیو قوم و قب اندی بودهخاندان کوروش انشان نگاربوده که ا نیبه نظرم ماجرا چن: شروین وکیلى

 یوندهایمهاجرت کرده بودند. پ المیو بلوچستان امروز به سمت غرب و قلمرو ا ستانیو احتماال س یشرق رانیا

 در یکه جنگ داخل - وشیدر دوران دار .منطقه برقرار بوده نیامردمان روش و خاندان کو میانهم  یکینزد

و بلوچستان  ستانیبه سمت س بیشتر - اندتاج و تخت بوده یکه مدع - ایکوروش و برد شاوندانیخو - ردیگیم

 ییایآر لیکه کوروش رهبرشان بوده از قبا یانیاز مراکز قدرتشان بوده است. قاعدتا پارس یکی که برندیپناه م

 ند.بود داده لیتشک را جنگاور یاشده و طبقه رفتهیپذ جارفته و آن المیاند که به قلمرو ابوده یشرق رانیا

 نیترمهم نیا باشد ویم بیرق یهاگونه ینابود ما یگونه اتیاز خصوص یکعلیرضا کسمائی مقدم: ی

 چشمگیری یکه از حجم مغز هانئاندرتال احت ؛دنندار وجود مختلف هومو امروزه یهاکه گونه استی لیدل

 دهیچیپ یستمهایس نیبه ا نشناخت یما برا یعنی ؛است یثانو یامکان یشناخت هست ییتوانا. نداهبرخوردار بود

را فراهم  دنیشیاند ییتوانا یعصب ستمیس یدگیچیپ نیا و میاافتهیماندن تکامل  یباق یبرا بلکه، میانشده لیتبد

 یپارس یشهیاند یدگیتندرهم دیشااثری شگرف گذاشت.  ما یستمیس یدگیچیروند پ بر خودنیز  دنیشیاند .آورد

 یستیبه همز هاییایآر تا شودیماست که باعث م یبر رفتار گونه شهیاند از ریهمان تاث ای یاسینبوغ س و مهر نییآ با

به  بزرگ راکوروش ، در عمل، افتهیرفتار تکامل نیشاخص ا. اورندیب یخورده روشکست یاقوام بوم تعامل با و

 . افتیتوان یم شهیاند انیجر نیبر ا یعطف ینقطه مانند

عنوان برده بهی اشغال یهانیمردم سرزمتعیین نکرد.  هیجزیا  اتیمتصرفات خود مالدر  ردمم ایبر بزرگکوروش 

سالح مخصوص  و یزبان بوم ویژه، لباس و بودند راس امور در یافراد بوم هااستان در تمام .نشدند ریاس زیوکن



53 

 

 .کردیم حفظ را یساختار امپراطور یانسجام کل ارتباطات و تیامن نیتام یهخامنشی شاهنشاه. خود را داشتند

 یادامه عرب در یهالهیرفتار قب .شد روشها دچار اختالل نید پس از حمله اعراب انعبارات درست باش نیاگر ا

 یشهیاندبود.  ی،گرید ینف و بر اصالت خود یمبتن ،ما نسیساپ اجداد هومو ریهمان مس و یروم-یمصر سنت

 ها دریارمن به کشتار ای شد منجر کایسرخپوستان آمر است که به کشتار یفکر همان رفتار نیشکل گرفته از ا

 ریغ کی و امروز یهیکرد در ترک کیآن  است که در یاساس فکر رهنمون شد و لیاسرائدر اعراب  و هیترک

 ینیگزیجا و یمحورگروه با انهروادار ییروایرو. دیآیدوم به حساب م یدرجه شهروند امروز لیدر اسرائ یهودی

 ؟دیریپذ ینم شما است که ظاهرا یراتییتغ از مومن ایبا مسلم  یمفهوم پارس

 یو نظام یاسیغالب رفتار س یالگو یعنی ؛با تو همداستانم یدر چارچوب کل ،جان رضایعل: وکیلى شروین

و غارت  یریگو برده یکشاست و به نسل یبازنده متک-برنده یهایو غارتگرانه است و بر باز انهیما، وحش یگونه

 یرانیتمدن ا یحوزه ،انهیم نیدر ا هرچند،. دهدیم لیجهان را تشک خیاست که کل تار ییالگو نی. اانجامدیم

 یرانی. تمدن امیاش سکوت کندرباره ای میریبگ دهیبودن را ناد ژهیو نیاست و نارواست اگر ا ریچشمگ ییاستثنا

اقتصاد را  نیترارتشها و گسترده نیرومندتریشهرها و ن نیبزرگتر ،خیتار یبخش عمده یکه برا ،است یتنها تمدن

 ،و خشونت یدارخود هجوم نبرده و در درونش هم برده یرون از قلمرو تمدنیاما هرگز به ب ؛داشته یدر سطح جهان

 یرانیافزار تمدن انرم لشیدل کبه گمانم یوجود نداشته است.  م،ینیبیجاها م دیگرکه در  یبدان شکل و شدت

 ریورپذبرنده را ممکن و تص-برنده یهایو عناصر مشابه را دارد و باز یرانشهریا استیمهر و س نییاست که آ

بودن تجارت و  دارشهیر ،ینیو شهرنش ینیکجانشیبودن  نهیریاست که از د ژهیو یافزارسخت گریدیل دل. کندیم

 است.  ساختهیآور مکردن را الزام یبرنده باز-برنده ییو در کانونها زدیخیمان برمخاص تمدن ییایبافت جغراف

 یمجموعه پس از حمله نیا این است که شیپ یهفته ی بحثادامه در علیرضا کسمائی مقدم: پرسشم

 .دیریپذیشد که شما نم یراتییتغ اعراب دستخوش
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به شواهد و گواهان محکم  ازین میریبپذ خیرا در تار یکه گسست نیا ی! برارمیپذینم نه،: وکیلى شروین

 یرانیا یهمه اقوام نهایترکها همسان است و ا یها و پارتها و تا حدودبا پشتون نیزمرانیاعراب در ا تی. موقعمیدار

اند. بوده یاسیس یاقتدار وررا سرنگون کرده و خود مح یمرکز یقدرتها یمقاطع یو کوچگرد هستند که برا

 وانساالرید یبا طبقه یایدشمن ن،یشهرنش تیبا جمع یتقابل یعنی ؛اندنداشته یمصر-یروم استیکدامشان س چیه

 یاند و به سرعت طاز ترکها بوده ترمیها مالجنبه یاریاعراب از بس ،اند. اتفاقادارانه نداشتهبرده یاستیس ی وسنت

 .دانستندیم هایساسان یکه خودشان را ادامه افتندی یسیدگرد یعباس یبه خلفا نینشهیباد یهایصد سال از امو

 .ندمحور بودگروه یاشهیبر اند یمبتن یولیرضا کسمائی مقدم: عل

 م.افتیجان. منظورت را درن رضایبده عل حیتوض شتریب یقدر باره نیا در: وکیلى شروین

دوم قرار  یدرجه گاهیجا درآنها را  و ردیپذیرا نم نامومن ریغ ینید یشهیاندیرضا کسمائی مقدم: عل

 .مایهنداشت یرانشهریا استیس رفتار را در نیا. دهدیم

 انیاد شهیهم یمسلمان بعد یمسلمانان و هم دولتهانخستین جان. هم  رضاینبوده عل نیچن: وکیلى شروین

از منابع  یکی. اصوال ردیگیم یجا یرانشهریا استیاصوال در بافت س نیو ا اندشناختهیم تیرا به رسم گرید

 هیفرار از جز یکه برا انیرانیا یو گروه یاز مسلمان شدن صور نیهم یبوده و برا هیمسلمان جز یدرآمد خلفا

. اندکردهیم یتراشمانع ریمس نیدر ا یمسلمان نییاند و مدام با افزودن قواعد تازه به آناخشنود بوده شدهیانجام م

 ییکشمکشها نیچن امدیپ یشیو نما یشهر ینیینماز جمعه به صورت آ یریگند شکلااز پژوهشگران معتقد یبرخ

 ن،ینشیکشور زرتشت نیبزرگتر یدر چهارده قرن دوران اسالم رانیکه ا میاشهم توجه داشته ب نیبوده باشد. به ا

 یحیو مس ییبودا نیمراکز تحول د نیاز بزرگتر یکیتا اهل حق( و  نانی)از خرمد نینشیو مزدک نینشیهودی

 .( بوده استهیتا باب هیلیو اسماع دجامگانینو )از سپ انیو زادگاه اد یانیسر

 ؟ندارد تینبودن جمع کدستی نشان از یثانو اتیبستن مال نیهمیرضا کسمائی مقدم: عل
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به اسالم  یاست و ربط یقانون مربوط به دوران ساسان کیدر اصل  تیگز ای هیجز .نه: وکیلى شروین

اعالم کردند و امپراتورشان خود را  یحیرا مس شانیرسم نید انیکه رومنیاز ا پسندارد و عادالنه هم هست. 

هم  ییانتهایداشتند و گاه خ اکراهاز رفتن به جنگ روم  یرانیا انیحیجهان دانست، مس انیحیمس نعمتیول

به توافق  گرید یهاو فرقه یو ملک ینستور یهابا سراسقف ،از شاپور به بعد ی،شاهان ساسان ،جهی. در نتکردندیم

شود که از خان  یحیرمسیسربازان غ ینهیسرانه بدهند تا هز یاتیبه جنگ نروند و در مقابل مال انیحیکه مس دندیرس

 یبرا یالزام رمسلمانانیغ یعنی ؛هم برقرار بود یدر دوران اسالم اعدهق نی. همکردندیدفاع م زین انیحیو مان مس

 نبوده است. ریو چشمگ ادیکه مبلغش هم واقعا ز دادندیم هیبه ارتشها نداشتند و در مقابل جز وستنیپ

د. ناهدادینم اداشتن سالح ر یاجازه انیرانیا ایمسلمانان  ریانده بودم به غخو ییبه گمانم جاآیه شهابی: 

 .مسلح بودند رینظام غادهیپ داگر بودن ای اندهدر ارتش هم نبود عتایطب پس

 میاز ارتشها را دار یانبوه یاسالم یهیقرون اول خیدر تار یعنی ؛نبوده است نیواقع چن در: وکیلى شروین

 انیدر اصل مثل قرمط ای ،اندطبرستان اصال مسلمان نبوده یباوندها یااسپهبدان  ای دجامگانیسپ ای نانیخرمد انندکه م

 تیدر دوران خلفا آن بوده که جمع ی. اما قانون رسمشدندیمحسوب م یدشمن اسالم رسم انیلیو خوارج و اسماع

محدود کردن آموزش  یبرا ینیگهگاه قوان بیترت نیکنار گذاشته شوند و به هم هایریدر سربازگ رمسلمانیغ

چندان کارآمد  نیقوان نیکه ا دهدیشواهد نشان م هرچنداست.  شدهیبه سالح وضع م شانیو دسترس ینظام

همچنان در همان  نیزنداشتند  یپادگان و آموزش نظام یبه طور رسم رمسلمانانیکه غ اییاند. در مراکز شهرنبوده

 آن است. میمستق یامروز ادامه یرا زنده نگه داشتند که ورزش باستان یرزم یورزشها یباستان یقالب مراکز مهر

 شهیموضوع هم نیا اند؟خود حمله نکرده ی تمدنیاز حوزه رونیهرگز به ب هایرانیارکسانا احمری: گفتید 

 تقادان گرید یمدنهاتمردمان اش با  یرفتار یکه به تمدن غرب و الگو یهنگام :هاستمهم بحث یهاهیاز پا یکی

که نیمگرنه ا ؛اندگونه نیتمدنها ا یچون همه میریبه غرب خرده بگ دیاست که ما نبا نیاز پاسخها ا یکی ،شودیم



56 

 

 به هایرانیکه انیا یبارهکنم درمیخواهش  ؟نده بودمفصل بنا کرد یجنگها یهیهم قدرت خود را بر پا هایرانیا

 نیدر ا یرسد که سطح آگاهیبه نظر م .دیکن یاستناد معرف یبرا ی رامنابع ایاند منبع حمله نکرده گرید یتمدنها

با  احت .دانندیم نیخون ییجنگها میمستق یجهیرا نت ییایجغراف عیقلمرو وس ایکم است و داشتن قدرت  اریمورد بس

طلبانه و و جنگ یفتوحات را دال بر رفتار تهاجم نیش و روح حاکم بر آن باز هم اومنشور کور از یآگاه

 .دانندیم انیرانیا یانهیکشورگشا

ارائه شود که حمله به  یشاهد دیبا یعن؛یبحث واژگونه است یتا حدود ،جان رکسانا: وکیلى شروین

که  کردهیحرکت م یرانیدرون قلمرو تمدن ا خشیدر سراسر تار یرانیرا نشان دهد. ارتش ا گرید یقلمروها

 کشمکشاز  یجدا .از آن است بخشیدر شرق هم  انهیم یایو آسورستان در غرب و شمال هند و آس یآناتول

بار گرفتن مصر  قلمرو به دو نیخروج از ا ،بوده است. تنها یتدافع شهیهم بایسلطنت، تحرکش تقر انیمدع انیم

در اواخر دوران  یگرید ؛شدیب ممحسو یجهان یدولت رانیکه ا یدر اول عصر هخامنش یکی :شودیمربوط م

از آن استقبال  انیبر مصر بود و هم مصر تیحاکم یکه در تقابل با روم مدع یعصر اسالم لیو اوا یساسان

حرکت موفق هم بود  نی. ناگفته نماند که ادادندیارجاع م یبه دوران هخامنش شانتیحقان یو هم برا کردندیم

 .شد یرانیاز تمدن ا یکنده شد و بخش ییاز تمدن اروپا یو مصر عمال در دوران اسالم

 .کردند ینظام یمصر حمله بابل و و هیبه لود انیرانیایرضا کسمائی مقدم: عل

و  انرودانیهستند. م یرانیتمدن ا یحوزه میدر درون حر ییهایو بابل پادشاه هیلود البته: وکیلى شروین

 یبخش رانیکشور ا خیهستند و در سراسر تار نیزمرانیا ییایجغراف یهاستمیرسیو آسورستان و قفقاز ز یآناتول

 .اندشدهیمحسوب م یاسیقلمرو س نیمحکم و استوار از ا

 طور؟هو نادرشاه افشار به هند چ یسلطان محمود غزنو یهاحملهالدین: شایان غیاث
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هند تاخت و تاز  یفقط در همان بخش شمال شانیدو جالب آن است که هر ینکته: وکیلى شروین

قاره تفاوت شبه یهیاست و با بق رانیا خیاز تار یآن منطقه بخش خیاست. تار یرانیاز تمدن ا یکه بخش کردندیم

متنوع  اریبس یگو فرهن یتیقلمرو جمع کی گرچه .اوردین دیمستقل و مجزا پد یهند هرگز تمدن یدارد. شبه قاره

 انندم ییایآر یزبانها ی و بااسالم و هندو و زرتشت هاینیدبا ) یرانیا-ییاینفوذ فرهنگ آر ریو مستقل است که ز

 .و مستقل است دهیچیپ یخودش جهان یاما برا ؛( قرار داشتهیو هند تیسانسکر

 .است پذیرهیتوج ییاروپا یآلمانها به خاک کشورها یمنطق حمله نیا بایرضا کسمائی مقدم: عل

در اروپا بوده و از  ینیدولت سرزم نیهم نبوده است. آلمان بزرگتر هیفارغ از توج چندان: وکیلى شروین

روم در اروپا بوده است. مشکل اروپا آن است که  یامپراتور یایاح یها مدعسبورگبقرون وسطا و دوران ها

و چه  هایروم چه ،نیهم راینشد و هنوز هم نشده است. ب لیدر آن قلمرو تشک یریفراگ داریهرگز دولت پا

 .در آن قلمرو هستند یلیزودگذر و تحم ییموجها ،هاییکایها و چه حاال آمریآلمان

 لیتشک یرا به بهانه هایآلمان کردن کشتار و یطلبجنگ میتوانینم ،هر حال بهیرضا کسمائی مقدم: عل

 .میریبپذ ریفراگ اییامپراطور

 خیگذاشت.  تار هایمشابه آنگلوساکسونها و روسها و فرانسو یدر کنار رفتارها دیرا با آن: وکیلى شروین

مستند  یهانوشته شده است. اگر به داده هایو به ضرر آلمان هایسیتوسط انگل م،یخوانیامروز مما که  یی رااروپا

کمتر بوده  هایکیبلژ-یو فرانسو هاییکایآمر-یسیاز روسها و انگل شکیب  هایآلمان یگریوحش مینیبیم م،یبنگر

درون قلمرو  اشییمستعمره نداشته و کشورگشا ،محدود یقطدر منا و کوتاه یدوراندر  مگر ،است. اصوال آلمان

 .ن اختصاص دادآ را به یحتا ترم بار کشود یمی دیپردامنه است که اگر خواست یبحث نیاروپا بوده است. ا

روح  قتایکه حق میچون و چرا استدالل کن یبمتقن و  میاست که بتوان نیمن ا یدغدغهرکسانا احمری: 

در  یبعد یهمانطور که اشاره شد و البته حتما در درسگفتارها ،حاکم نبوده تا به تبع آن ییو کشورگشا یتهاجم
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 نییآ یبر مبنا یرانشهریا استیس یعنی ؛میاست برس هیرو نیکه عامل ا یستمیبه س ،مورد کورش اشاره خواهد شد

  .مهر

متقن و  یکی ی:ندازیدو بخش را از قلم ب یکوشش نظر نیا درآن است که  شنهادمیپ: وکیلى شروین

 یگرید ؛باشدداشته هم  دیو با داردچون و چرا  یجا شهیاست و هم یافتنینکه در قلمرو علم دست را بودن یقطع

روشن و  ییرهایآن است که به متغ شنهادمی. پدیسنج شودیدست را نم نیاز ا یمیو مفاه یآن که واقعا روح تمدن

 نیزمرانیقلمرو ااز خارج  ینهایبه سرزم یرانیا یارتشها یغارتگرانه یهامثال تعداد حمله :میبنگر ریپذیدگیرس

و اروپا چند درصد از  نیمثال در قلمرو چ مینیبب ای ؛میکن سهیمقا گرید یبا حمالت مشابه تمدنها یرا به لحاظ آمار

 یهم شواهد ینطوریچگونه بوده است. ا نیزمرانیشده و در قلمرو ایم یمنته یفتح شهرها به غارت و کشتار اهال

جالب توجه و  یلیهم خ جهیکه نت میبگو شیشاپیپ ی.نیشفاف و ع ییهاداشت و هم سنجه میروشن و قاطع خواه

 !از آب در خواهد آمد ریدلپذ

 اعراباند: هتر بودمیاعراب از ترکها مال یدکه گفتاین دارم  یافشاریان: پرسشی دربارهمحمدصادق 

 د. دست کمدادن رییتغ ار ،قایاز جمله شمال آفر ،شدهمناطق فتح بیشترچند سده زبان  یطخود فتوحات همزمان با 

 یبه زبان فارس یادیهم آثار ز یندر قلمرو عثما احت ؛دوشینم دهید یلیتما نیچن در مورد ترکها شیسال پصد تا 

. در مورد اعراب دناهکردیم یبانیپشت یاز زبان فارس ی،سلطان محمود غزنوانند م ،تبارترک اکمانآمد و ح دیپد

 تیهو کیدر قدم اول  ید کهگفت یزبان فارس یبارهنوشته نشد. در یبه زبان فارس یاثر یدو قرن حکمران یط

 شما دو به نظرم خود آورده است. یمان به همراهساله برا هزارپنج  تیهو کیساله و در قدم دوم هزار و دویست 

 ؟یدکنیم ریچگونه تفس ارخداد ر نیادانستید.  کیتار ایدوره ا برای زبان فارسیاعراب ر تیقرن حاکم

( نفوذ ۱جوابش داد:  هیدر چند ال دیاست و با قیمهم و دق اریپرسش بس نیجان ا محمد: وکیلى شروین

بوده  سایمردم نانو نیا یبوم یکه زبانها دیآیاز آنجا م ،قایآفر مانند ی،اهیحاش یساینانو یدر قلمروها یزبان عرب
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 یبه سرعت از مرتبه لمروشاندر ق یعرب ،رو نیوارد شده است. از ا یو در قلمروشان خط و نوشتار با زبان عرب

 یعنی ؛اش مطرح بودهنبوده و واژگونه نیچن نیزمرانیاست. در ا کردهیم دایبه زبان عام باسوادان ارتقا پ ینیزبان د

 بوده سایکه به شدت نو - نیزمرانیبوده و پس از ظهور اسالم در قلمرو ا سایاز اسالم نانو شیحجاز تا پ یزبان عرب

با خط  ؛اندبوده ساینو رهیتدمر و ح یشمال یو عرب منی یجنوب یناگفته نماند که عرب .به خط مسلح شده است -

 نینشهیتنها به مردم عرب باد ینشد. زبان عرب یمردم هرگز عرب یزبان گفتار نیزمرانی( در ا۲ ی.انیو سر یمُسنَد

( که امروز هم یحجاز ی)عربیعرب بانز نی. اشدیبودند منحصر م دهیکوچ رونیکه از آنجا به ب یعرب لیو قبا

متفاوت است. آن زبان  یبه کل - و ساده شده یو قرارداد ساستیکه نو - ینید یِوجود دارد اصوال با زبان عرب

 هایرانیاست که ا یمصنوع یزبان شد،یو اشعار بدان نوشته م یعلم یرواج داشت و کتابها رانیکه در ا یایعرب

دوران  یانیسر-یو  آرام یهخامنش یسلطنت ی)مثل آرام یتریمیقد یسام یزبانها یو ادامه بودند ابداع کرده

و  نمردانیو د وانساالرید یو کاربردش هم به طبقه شدیشکل ساخته م نیبه هم قای( است که دقیوساسان یاشکان

تحول  یعرب زبان ؛ یعنیبوده است جیرا نیزم رانیکار هم در سراسر ا یدانشمندان محدود بوده است و از ابتدا

وجود داشته و در  نیزمرانیدر سراسر ا یعصر هخامنش یهم از ابتدا شتریاست که پ یعام یقرارداد یزبان سام

آن را  نیزمرانیمردم ا یبخش عمده یعنی ؛است یزبان مل ی( زبان پارس۳ .بوده است جیرا گرید یکنار زبانها

. وانساالریو د نمردید یطبقه یژهیو و یاست و نه قرارداد دارشهیر و یعیطب یو زبان اندبردهیگفتگو به کار م یبرا

 سایو نو کندیم دایتحول پ یما تازه در قرن دوم هجر نیامروز یدر یتوجه داشت که زبان پارس دیبا گرچه

 شانو احتماال بدنه اندگفتهیسخن م یبه زبان پهلو یهمچنان تا قرن ششم هجر رانیا تیجمع ی. بدنهشودیم

طبقات  میاندر شهرها  جیرا یسام یاز زبانها یکیهم  یاست و زبان عرب یشهر ینیاند. اسالم دهم بوده یزرتشت

( ترکها دو ۴ ی.و سغد یو پهلو یدر یو پارس یو عبر یانیمثل سر گرید یباسواد بوده است، در کنار زبانها

شد  ساینو رید اریآنکه زبانشان بس یکی :نکرد دایرا پ یزبان عرب تیزبانشان هرگز موقع برای اینتفاوت داشتند و 
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 تیجمع یزبان قوم ،جهیاش نبود. در نتپشتوانه یخاص یافزار فرهنگنرم ای نیآن که د گری( و دیموری)در دوران ت

 افت،ییم یتسر گرید یتهایاز آنها به جمع .ترک رواج داشت انیسپاه انیماند و تنها م یمهاجر از ترکستان باق

 یپهلو ی،در عصر ساسان ،ای یفارس رانیا خیترکان در سراسر تار یهمه یزبان مل یعنی ؛شود یمل یآنکه زبانیب

 .بوده است

-یجانیآذربای ام دربارههای پایانیتان. پرسشقیدق یهاسپاسگزارم از پاسخ اریبسمحمدصادق افشاریان: 

 رانیاز اقوام فالت ا کیم ابا کد تُرک؟ ای یقفقاز ،ییایآرهستند؟ و تبار  رهیت از کدام ی است کهامروز یها

 ؟ددارن یکترینزد یشاوندیخو

از  جانیهستند و اصوال اسم آذربا یمیقد یمادها میمستق یامروز ادامه یهایآذر: شروین وکیلى

راه ورود اسکندر به ماد را  انیمقدون یبوده و هنگام حمله یهخامنش یآتورپات )آذرباد( گرفته شده که سردار

 یبا اهال جانیمردم آذربا یکی. از نظر ژنتداردیقلمرو را مستقل نگه م نیو ا بنددیم یو با او قرارداد کندیسد م

 است ختیهمر یکیاز نظر ژنت نیزمرانیا یشمال غرب یکل منطقه یعنی ؛همسان هستند یقفقاز و کردستان و آناتول

 هستند. ییایشان هم آرهمه و

دانیم؟ تلفیق کوچگردی دانش کشاورزی قبایل پارس و ماد می یقدر دربارههامروز چعلی: المیرا محب

وجود  ایو یکجانشینی و دولتشهرهای پارسی آیا چیزی مانند ییالق و قشالق است؟ یعنی دانش جغرافیای محلی

 داشته؟

و  ییقشقا یلهایکوچگردها همان است که امروز هم در ا یکل یجان. الگو رایالم بله: وکیلى شروین

است.  یمبتن لهیقب یهادر قلمروها و چراگاه یو بر چرخش فصل مینیبیو اعراب خوزستان و کردها م یاریبخت

 نینقاط زم ریبا سا نیزمرانیدر ا یبوده است. توجه داشته باش که کوچگرد نیپارسها و مادها هم چن یدرباره

در  یعنی ؛اندهم داشته یو شهر نیکجانشی یبخش شهیهم یرانیکوچگرد ا لیکه قبانیمهم دارد و آن هم ا یتفاوت
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و منفک  زیمتما تیدو نژاد و دو قوم و دو جمع نانیکجانشیکوچگردان و  قا،یو آفر نیبرخالف اروپا و چ ،رانیا

. مثال میدار قیبه نسبت دق یپارسها و مادها هم اطالعات یکشاورز یباره. درانددهیتندرهم ستمیس کیو  ستندین

 جادیخاک و ا قیبه شخم عم نیآغاز شد و ا یدر دوران هخامنش یدر کشاورز یکه کاربرد ابزار آهن میدانیم

 شیافزا یخود پشتوانه نیا . همچنیندادندیم یاگونهکتو  کدستی یشد که محصول یمنته ییکشتزارها

در آن  اهیگونه گ کیه فقط ک ینیزم یعن)ی نیامروز یمزرعه به معنا ایبود. در واقع گندمزار  ریگچشم اییتیجمع

و  گرید اهانیگ یکنشهیر یو مس یسنگ یاز آن با ابزارها شیاست و پ یباشد( دستاورد دولت هخامنش دهییرو

 ناممکن بود. یمحصولساخت کشتزار تک

-پرسش دوم من از دل این توضیحات برمی .انگیز! سپاس از این پاسخ جامعچه شگفتعلی: المیرا محب

 اثریحاصلخیز بودن خاک  درکشاورزی  یاین روشهای پیشرفته ،کنندچنانکه منابع غربی ادعا می ،د: آیاآی

 معکوس داشته؟

و  شودیم یخاک منته شیبه فرسا یآن است که اصوال کشاورز تیخب، واقع: شروین وکیلى

 انندم ییرهاید تدب. هرچنمیامشکل را داشته نیهم ا رانیخاک است. در ا یگذاراش شورهعارضه نیترمرسوم

را  یکشاورز یبه خاکها یشناختفشار بوم یبوده و تا حدود جیرا مید یااستراحت دادن به خاک و کاشتن دوره

 شیفرسا به رانیا خیموثر بر تار یشناسانهمهم بوم یهااز چرخه یکی ،تیدر نها هرچنداست.  کردهیم لیتعد

و  یقحط لیاز دال یکیمثال  ؛دادهیهم رخ م یآهن یشهایاز ظهور خ شیپ شیفرسا نی. اشودیخاک مربوط م

 اند.دانسته انرودانیخاک م یگذارپ.م را شوره ۲۵-۲۴کشاورزانه در سومر قرن  یزوال زندگ

هنوز  که داشته یشتیو مع یاقتصاد یجنبه ،ینیکجانشیو  یکوچگرد قیبه نظرم تلفالدین: شایان غیاث

گندم و مانند  اییو محصوالت کشاورز کنندیم دیرا کوچگردان تول یو گوشت یاست. محصوالت لبن نیهم چن
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نه  یعنی ؛به وجود آمده ییگراتخصص جیبه تدر یدو سبک زندگ نیاز ا کیحبوبات و ... را کشاورزان. در هر 

 .باشد یدامدار موفق تواندیکند و نه کشاورز م یمد کشاورزآدرست و کار تواندیکوچگرد م

وجود  گرید یدر تمدنها یو نژاد یکار قوم میتقس ینوع هرچنداست.  نطوریهم قایدق: شروین وکیلى

. کنندیم یبا هم ندارند و جدا از هم و در تقابل با هم زندگ یارتباط نیکجانشیکوچگرد و  یتهایجمع یعنی ؛دارد

و  یرانیا یاول یکه دوتا نیو مغولها در چ هایچوئهیو  هانونگویش ایهونها در روم است  ایژرمن  لیاش قبانمونه

 ختهیآمدرهم نانیکجانشیکوچگردان و  یو فضاها تهایاست که جمع نیزمرانیدر ا ،اند. تنهابوده یتخار-سکا

 ی،دارو هم رمه یهم کشاورز ،انهیکجانشیکوچگردانه و  یاست که اصوال زندگ نیهم به نظرم ا لشیاست. دل

داشته  وندیکار با هم پ یاز همان ابتدا یدو سبک زندگ نیو بند ناف ا افتهیبار تکامل  نخستین یبرا نیزمرانیدر ا

 یخوراک واردات دیتول یهایفناور یکشاورز ای یکوچگرد یقلمروهادیگر رفته است. در  شیپ بیو به همان ترت

اند، داشته یکشاورز یبرا لیاص یمرکز بیترت نیهم که به هم های. مصرآمدهیحاصل م یریبوده و از راه وامگ

 لین یدره ییایکوچگرد نداشتند، چون ساختار جغراف تیبود که اصوال جمع نیا لشیدل .نداشتند یتقابل نیچن

 .است دادهیمستقل از روستا نم یداربه رمه یمجال

 کیهم در  یمواز یدو سبک زندگ نیا یخیرا تکامل تار ینوع همکار نیا یشهیرالدین: شایان غیاث

 نینه مثل مصر که چن ،در کنار هم وجود داشته باشند یادر منطقه توانندیدو م نیا یمیبه لحاظ اقل ؟دیدانیمنطقه م

 ؟دهدیداران کوچگرد نمرا به رمه یامکان

 .جان انیشا قایدق: وکیلى شروین

درباره  یخدرجالب از دکتر محمود عرب یمقاله کالدین: در این نشانی الکترونیکی یشایان غیاث

 هست:  خاک شیفرسا

ht t p://l mj .areo.i r /art i cl e_ 100081_b945a8a9a28c1e9a207e0b299506b9de.pdf 
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 در آن که ایکنجکاوی من در مورد آیین مهر و سیستم سیاسی ،یمورجلوتر می ههر چپویش گنجی: 

ژیژک گفتی که و  پیترسون و جردن یمناظره یبارهت دریهای از نوشتهیک شود. دربیشتر می برد داشتهکار هنگام

 شودمی گونهچ !برانگیز بودپرسشجالب و  یمکه خیلی برا دآلترناتیو دیگری )از نوع ایرانی( وجود داریا  گزینه

 باره بیشتر دانست؟در این 

ام. نوشته یرانیا زدانیا یشناساسطورهمهر مفصل در کتاب  نییخود آ یجان درباره شیپو: شروین وکیلى

مقاله و  نیهم چند یو فلسف یشناختروان-شناختیجامعه یاش در بافتو روزآمد کردن یبازساز یدرباره

که در حال  استمفصل  یمبنا بحث نیبر ا یرانشهریا استیس یکانالم هست. صورتبند یدرسگفتار دارم که رو

 .رسدیم انیسال به پااش هستم که امدرباره ینوشتن کتاب

 بایستی ...( ظهور کرد؟ نیزمرانیچرا کوروش در ای پرسش سوم شما )دربارهنظرم  بهالدین: شایان غیاث

 ریدولت فراگ نیا جادیا ای: آشود اضافه کرد این استبه آن میکه  ی. سوالمیو پاسخ ده میماه فکر کن نیتا آخر ا

 یدرپیپ یهایروزیکوروش پس از پ ییاقتضا یاستراتژ ای ه است؛بلندمدت بود یبرنامه کیاز  یبخش ،یشاهنشاه

  منجر شد؟ یدارکومتو ح استیدر س یسبک نیبود که به چن

ظهور کوروش  سازنهیآشور، زم ینابود یبرا الم،یبابل و بازماندگان ا اتحاد ماد و زنمیکار حدس م ینجایا تا

  .را به وجود آورد یهخامنش یبود که شاهنشاه وشیکوروش و بعد دار ییاقتضا یاستراتژ نیشد. در ادامه، ا

ماه به آن  نیهم انیتا پا دوارمیجان. ام انیاست شا یقیپرسش خوب و عم اریبس نیا: وکیلى شروین

 .میسزاوار بده یپاسخ

کوروش هم  !بلکه آب است ،ژنیاکس نه است و دروژنیه شترینظرم آب نه ب بهیرضا کسمائی مقدم: عل

 .پارس است نیبلکه مظهر سرزم ی،المیا لیقبابه نه  پارس منسوب است و لیبه قبا شترینه ب
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 بیدر دوران کوروش در هم ترک هایالمیو ا هایجان. پارس رضایاست عل نیچن قایدق: وکیلى شروین

 بدل شده بودند. یتیبافت جمع کیبه  بایشده و تقر

 ؟نظرتان چیست دیبابل جد یریگشکل ها و یمورد کلدان دریرضا کسمائی مقدم: عل

 نیبنابرا و هایبودند که با آمور یبه نسبت بدو یسام یلهیقب کی هایکلدان خب،: وکیلى شروین

 لیشدند و تا اوا انینما خیتار یدوم پ.م بر صحنه یهزاره یانهیند. در ماهداشت ییوندهایپ یبعد یهایکنعان

 دندیجنگیم هایمتحد بودند و با آشور المیکه بابل و ا یکردند. در زمان ریرا تسخ میاول پ.م سومر قد یهزاره

بزرگ و  یکه جنگاور -بودند. مردوک بلدان مشهور  یحاکم بر بابل همه کلدان یپ.م( خاندانها ۷-۹)قرن 

 پیش ؛نشست ید و بارها در بابل به پادشاهبو یکنعان لیقبا یهیاتحاد سیرئ - بر ضد آشور بود هایالمیمتحد مهم ا

 !دکنن رونشیباز ب هایکه آشور نیاز ا پسو 

 ؟کدام قوم نابود شدند یلهیوسه ها هر کدام بیها وکاسیتانیمو ها یتیهیرضا کسمائی مقدم: عل

مغلوب شد و به خاستگاه خود  روداننایحکومتشان در م !ستین یدرست یواژه نابودالدین: شایان غیاث

  .بود بازگشتند نیکاشان و قزو میاناز بابل به خاستگاهشان که  هایبازگشتند. مثال کاس

 وجوده ب را یدیجد بیترک ایرفتند  لیتحل دیبلکه دراقوام جد ؛البته بازنگشتندیرضا کسمائی مقدم: عل

 .هم داشت یاکه نام تازه آوردند

همان  هاییایو لوو هایتیه :هرگز نابود نشدند یاست که به لحاظ قوم نیجذاب ا ینکته: وکیلى شروین

را ساختند و تا به امروز هم  یو لود یکاپادوک تیقوم یشدند و بعد در دوران هخامنش یبعد یهاییایلود

 هایاند و همان کاشانمانده یباق یکه به نظرم همانطور هایکاس ؛اندمانده یباق یغرب رانیو ا ینوادگانشان در آناتول

 یهایدر آسور یاز طرف شانشهیحل شدند و رگ و ر هایدر آشور هایتانیم ؛خودمان هستند یهاینیو قزو

 هایتیمنقرض شدند. قدرت ه آنها یسلطنت یدودمانها گرچه است. افتهیدر کردها ادامه  گریو از طرف د نیامروز
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شدند که  هایمغلوب آشور هایتانیسرنگون کردند و م هایالمیبابل را ا یهایبردند، کاس نیاز ب هایگیرفرا 

 کشورشان بودند. یانهیدر م یاستانجایگاهشان 

 یکی در. یددر درسگفتارها مطرح کرد یخوب اریاطالعات بس یرانیدر مورد اقوام امحمدصادق افشاریان: 

این هست من  ی. پرسشنندیگزیبرم دخو یبرا اخاص ر ییهاگوناگون زبان ییزمانها یکه اقوام ط یدگفتآنها از 

 نیزمرانیم بخش از قلمرو اانها به کدآ ینهیشیپ زبان؟صرفا ترک ای شوندیتبار محسوب مها ترکییقشقاآیا که 

 ؟دگردیبرم

هستند. ، قشقا یمعنادر  ،«یفرار»و  یاغی یارهیطبق سنت خودشان ت هاییجان قشقا محمد: وکیلى شروین

هستند که  یجنوب غرب رانیا یتهایاز جمع ادیو به احتمال ز گرددیبازم یو عصر پسامغول انهیبه قرون م شانخیتار

 یهاهاپلوگروه یهاه. بنا به دادانددهیرا برگز یکوچگرد یسبک زندگ یموریو ت یلخانیدر آشوب دوران ا

به  ختهیآم یترک یشان نوعهستند. زبان ییایرو آر نیو لرها دارند و از ا هایاریرا به بخت یکینزد نیشتریب ،یکیژنت

از  هاییکه قشقا میرا هم بگو نیاند. اتا قاجار برگرفته یرا احتماال در دوران صفو نیاست و ا یفارس

متحد آلمانها در برابر روس  نیتراول و دوم مهم یهستند و در جنگ جهان یرانیاقوام کوچگرد ا نیترپرستوطن

 .بودند سیو انگل

که  - و کاشان نیها در قزویماند که چرا کاس میسوال برا نیا پیشین یاز درسگفتارهاآیه شهابی: 

 نیکاشان و قزو یهایکاس یبرا یچه اتفاق ؟کردند دایپ انرودانیکه در مرا نداشتند  یاقتدار - خاستگاهشان بود

 ؟افتاد

و  یبابل مرکز فرهنگ هایاز ورود کاس شیچون پالدین: در قزوین و کاشان اقتدار نداشتند؛ شایان غیاث

 .بود یدارشهیر یاسیس
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 نیند و هنوز هم هستند. ااهماند یهمچنان باق نیقزوو  کاشان یدر منطقهها کاسینظرم  به: وکیلى شروین

دوران  نزدیکهم دارد. تا  یزیانگشگفت یخیاست که تداوم تار رانیا یباستان اریبس یمنطقه از مراکز شهر

 .میدانینم یادیز زیکه قاعدتا آنجا وجود داشته چ ییدولتشهرها خیاز تار نیبوده و بنابرا ساینانو یهخامنش

پدربزگم چشم هم چون  ؛هستم النیدر گ یزنده از اقوام کاس یشاهد که من پناه: به گمانمکوشا علی

 به قوم دیکه شما داد یحاتیبا توض د ودار یخیتار ایشهیهم ر نامم ن.مادر خانواده رگینفر دهم چند داشت و  یآب

 ود.شیکادوس هم گفته م ما

 هالیبه گ شتریمتفاوت هستند و ب هایبا کاش هایکادوس گرچه !جالب کوشا جان قدرهچ: وکیلى شروین

خزر  یایاقوام ساکن اطراف در نیرتریو از دل اندزیستهمیدر آن منطقه  یاز دوران هخامنش های. کادوساندکینزد

دارم که با جنگ تن  یهخامنش ومس وشیدار دنیروند به قدرت رس یکوتاه درباره یخیداستان تار کیاند. بوده

 .که هرودوت دارد ی استاشارت یبر مبنا و شودیشروع م یکادوس یاش با پهلوانبه تن

 شت هم مقاومت کردند؟تزر نید رشیاقوام در پذ نیا ایآ پناه:کوشا علی

 یقبل یدوره نیبه د یزمان یخزر در هر دوره یایاطراف در یاقوام مناطق جنگل .بله: وکیلى شروین

 بندیپا ییایآر یباستان انیشد، آنها به اد یزرتشت رانیکه ا یو اشکان یبودند. در دوران هخامنش بندیپا یمرکز رانیا

 اواخر. نیماندند، تا هم یمسلمان شد آنها زرتشت رانیبعدتر که ا .ماندند

 فقط. قصه ما بود دراز ،شب را چه گنه البتهماند. ها ناتمام از بحث یاریبس .سپاسیرضا کسمائی مقدم: عل

 ؟همزمان بود باینصر تقرالبخت با پالیناخواستم بدانم آشور بیم

نسل قبل از  کیاست که او هم  یاز نبوکدنصر دوم بابل پیشنسل  کی پالیآشور بان .نه: وکیلى شروین

 .کوروش بوده است

 ؟چند سال حدودایرضا کسمائی مقدم: عل
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به  یکه در دوران اسالم - نبوکدنصر دوم .پ.م درگذشت ۶۲۷در  پالیبان آشور: وکیلى شروین

 نود سال فاصله بوده است. تا هشتادحدود  نشانمیاپ.م درگذشت.  ۵۶۲در حدود  - النصر مشهور شدهبخت

تا سر از پاسخ آخرین سوال در بیارم سه تا سوال دیگر در سرم شکل گرفته، چه  منعلی: المیرا محب

 تدبیر؟

 . بخشییرها کوروشالدین: خواندن کتاب شایان غیاث

 .دارمرا  مشکل نیهم هم منآیه شهابی: 

 !امشبمان است یموفق بودن گفتگو ینشانه نیا: وکیلى شروین

از  رونیبه ب نیزمرانیا یهاحکومت نکهیا دلیل :ماندیکوچک م ینکته کیفقط  الدین:شایان غیاث

و بُعد  یمیو اقل ییایجغراف یمرزها یعنی ؛نداهنتوانست ایند اهبوده که نخواست نیند اه بودتمدن خود تهاجم نکرد

 بوده؟ یرانشهریا استیاز س یبخش نیا ای مینداشته باش خیدر تار یتهاجم نیمسافت از مرکز سبب شده که چن

 یشرویبرنده پ-برنده یها یگرفته بودند با باز ادی هایرانیبوده که ا نینظرم اصل ماجرا ا به: وکیلى شروین

به حرکت  یبازرگان یهارا در راه یتجار یکاروانها ،ینظام یهاکردن ارتش در راه جیبس یبه جا یعنی ؛کنند

در تمدن  یو اسالم و سبک زندگ ییبودا نیاند.  دجهان بوده خیتمدن در تار نی. عمال هم موثرتراندانداختهیم

دو  شده و هر ریگیجا هایآرام-یهودیبا  ییدر قلمرو اروپا یمهر-یحیمس-یهودی نیو د هایتوسط سغد ینیچ

 اند.مهاجر در اصل بازرگان بوده یرانیاقوام ا نیا یشاخه

 د؟فراموش کردن برنده بازی کردن را-ی برندهها کیرانیاآیه شهابی: 

 داشته باشند!  ادیکه هنوز به  میباش دواریام ایب: وکیلى شروین
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 ۱۳۹۸هشتم تیرماه   شنبه  -چهل و پنجم  نشستبحث هفتگی: 

 

 محور بحث: یبرا میشنهادهایپشروین وکیلی: 

 وشیدار دیگویچنانکه مثال هرتسفلد م ایدانست؟  یپارس تیهو انگذاریکوروش را بن توانیم ایآ( ۱

 است؟  انیم نیدر ا یاصل یدهندهسازمان تیشخص

تداوم داشته است؟  یدر دوران کوروش و بعدتر در عصر هخامنش یالمیا استیتا چه اندازه س( ۲

 دانست که جهان را فتح کرده است؟  المیرا همان دولت ا یدولت هخامنش توانیم ایآ

 یتینیما ع یمانده و برا ینهاد تا امروز باق انیبن رانیتا چه اندازه آنچه کوروش در مقام کشور ا( ۳

 نکرده و چرا؟ دایاز آن تداوم پ ییملموس دارد؟ چه بخشها

 .رودیم شیپ یسمت نابود بهی ستمیس درست متوجه شده باشم هر اگریرضا کسمائی مقدم: عل

را  خود نه هستِ یهر هست ،گریبه عبارت د .است یستمیهر س یادیخصلت بن ی(آنتروپ) نظمیبی شیافزا

 یگسترده ارتباطاتاز  ریتاث در نیهمچن (!تزیآنت تز و)نه هست  ست وا یریدرگ در و دیزایوقفه میب

 یمجموعهی نقاط عطف در .شودیمتولد م میقد هستِ از دلِ( سنتز) دیجد دائما هستِ گریکدی با هاستمیس

بحث است که ما  یهمچنان جا .شودیم لیتبد (ونیموتاس)جهش  یتحوالت ناگهان به یجیتدر راتییتغ

را جهش  آن ی خودذهن یهابرداشت به بسته که است یجیتدر تحوالت همان ای میدار ی راناگهان یراتییتغ

 .است یناگهان راتییتغ ای هاهمان جهش یخیتار یهامنظور شما از گسست. به گمانم مینامیم
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 لیتحل توانیهم م کینامیقواعد ترمود یرا بر مبنا دهیچیپ یستمهایس .جان رضایعل: بله وکیلى شروین

 یتکامل یستمهای)س یمصداق دارند و در سطوح باالتر سلسله مراتب هیال نیتریاهیقواعد در پا نیاما ا ؛کرد

مربوط  یعیطب تخاب. جهش و انمیسر و کار دار زیمتما ی( با قواعدیپرسشت بدان اشاره کرد یکه در ادامه

 - هستند یتکامل یستمهایاز س ژهیو یکه نوع - یاجتماع یتکامل یستمهایهستند. در سطح س هیال نیبه ا

به  یاهیاز ال میمفاه میدر تعم دیبا یعنی ؛شوند فیتعر دیبا یشناختجامعه ییرهایبا متغ یوستگیگسست و پ

 .کرد اطیاحت ی،دگیچیاز پ گرید یاهیال

فلسفه  واژگان استادانوارد فرهنگ  یورتامپرا (سندرمنشانگان ) اصطالح ستی اچندصبا طهماسبی: 

 نیحال ا .شده یاسالم رانیو ا یساسان رانیکه باعث گسست ااست مبهم . این اصطالحی شده است خیو تار

علت ه ب ییگرایمل ای ییگراتیقوم ایآ درست باشد؟ تواندیچه مقدار م اصطالح نیا (۱آیند: پرسشها پیش می

در مباحث که از آنچه  ونانیکشور  لیتشک خیتار( ۲ خطه است؟ نیواژه در اذهان مردمان ا نیشدن ا نهینهاد

 یشهردولت یآناتول در غربِ ونانی  .کردمیتصور م آن رااست که خود من خالف  ترمتاخر اریبس هگفته شد

زبان ( ۳؟ دیدهمی حیتوض یکشور کم نیا یریگشکل خیتار یرهدربایی داشته است. ایرآمشترک با چند قوم 

بر صحت  یدییزبان مهر تا رییتغ ایآ .کندیم دایپ رییتغ یبعد به آرام یمدت واست بوده  یالمیا یدربار هخامنش

 یو مست یخوارشراب دیفرمود ییدر جا( 4 ست؟ین المیها بر ابر تهاجم و تجاوز پارس یکالم مورخان مبن

 ایبا ظهور عرفان و تصوف دارد  یارتباط این ایآ .شد شتریپادشاهان ب میاناز ظهور اسالم در  پس هادر دربار

 است؟ هیرو رییتغ کیتنها 

و  روندیو م ندیآیدست مدام م نیاز ا ییهادواژهیکل( ۱: میجان فشرده بگو صبا: وکیلى شروین

 ی. جامعهدینماینادرست و پرخطا م شودیمعلوم م یوقت ای ستیدرست معلوم ن ایهم  شانیهایلیخ یمعنا

که هنگامی. تا میاداشته بسیاردست را  نیاز ا یو کلمات یمدت، سندرم امپراتورکوتاه یجامعه ،یکلنگ
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 نیبه ا یربط یرانیا تی. هودیرینگ شانیجد ،روشن ندارند و مستند یگواهان هافیو تعر ینظر هایچارچوب

 یعنی ونان،یکشور ( ۲کهنسال است.  اریبس یمردمان در تمدن یستهیز یحرفها ندارد و حاصل انباشت تجربه

وجود نداشته  خیهرگز در تار ،شدبا گرید یبداند و مستقل از دولتها یونانیکه خودش را  یاسیواحد س کی

سال  ۱۵۰آخر قرن نوزدهم )حدود  یدر سالها ونانیبار کشور  نیاست. نخست دیمدرن و جد یبه کل یو امر

 ی( همواره بخشییای)به لحاظ جغراف ونانی یرهیزبان و شبه جزیونانیاز آن مردم  پیششد. تا  سی( تاسشیپ

( ۳ .است نبوده یمستقل یاسیهرگز تا دوران مدرن واحد سیونان و  اندبوده یعثمان یاروم  زانس،یب ران،یاز ا

 یکه متون دولت ییساینو یزبانها یعنی ؛هستند یوانید یزبانها و از اندنبوده یدربار یزبانها یو آرام یالمیا

 واهدیباستان بوده است. ش یاحتماال پارس یدر عصر هخامنش رانیمردم ا ی. زبان عمومنددشیبه آن نوشته م

که  یالف( گسست باستانشناخت :ازاند رتعبا میدار ازین هابودن ورود پارسها بدان یتهاجم دییتا یبراکه 

نسبت به  هایالمیپ( فرودست بودن ا ؛از بروز جنگ و خشونت یب( گزارش ؛و جنگ باشد یرانیو ینشانه

ورود پارسها  نیمردود شده و بنابرا یخیرد توسط شواهد تارامو تای این هر سه .انشانیم زیو تما هایپارس

و تباه شدن مرکزدار  یبه انحطاط انضباط درون یگساربه نظرم رواج باده( 4 .نبوده است الگرانهیو است یتهاجم

 ت.اس افتهیهم رواج  نیبه ا هیشب ییزهایو چ یدبازمرَ و اَ ادیبا آن اعت یمربوط باشد. مواز یرانیا یهاشدن من

 ست؟ی اسام یهازبان یاز شاخه یزبان آرامالدین: شایان غیاث

 .است یسام شکیبوده است و ب کیامروز نزد یو عبر یبه عرب یآرام: شروین وکیلى

چگونه شکل  یونانی یجامعهدر  اسطوره د؟یدانیو روم نم نیچ یرا مواز ونانیپس صبا طهماسبی: 

 رد؟یگیم
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و زبان و فرهنگ است و نه دولت و واحد  تیجمع کیاصوال برچسب  یونانی .نه: شروین وکیلى

به همان  اند؛و ساده بوده یبدو اریهم بس یونانی یهاندارد. اسطوره یتناسب نیاصال با روم و چ ی واسیس

 .میاداشته یمیقد یهایالمیو ا هایو سومر یشازرتشتیپ یهاییایکه در روم و آر یشکل

 هایالمیها و اپارس یاز همجوش اریبس یشواهدپیش از این  نکهیبا توجه به االدین: شایان غیاث

 تواندیقدر مهداشته باشد، چ یالمیا ای یپارس ایشهینام افراد ر نکهیا ،یدوران هخامنش یدر ابتدا ؛دیبود آورده

 به کار گرفته شود؟  تشانیهو نییدر تع

به ظهور دولت  یمنته یهاکه در دهه دهدینامها نشان م لیجان در واقع تحل انیشا: وکیلى شروین

 اند.شده بوده یکیخورده و در هم جوش  یو پارس یالمیا تیهو یهخامنش

ر و نیروی کاینکه هخامنشیان به جای فرستادن لش یدرباره هیدبیشتر توضیح بد شودمیپویش گنجی: 

برای فتح کردن  روشقدر کورش از این هکرده؟ چکار می راهبرداین  گونهفرستادند؟ چنظامی کاروان می

 ؟است کردهاستفاده می

کرد.  میکوروش بحث خواه یجنگها یهفته درباره نیگفتار همجان در درس شیپو: وکیلى شروین

 کردهیم لیمبلغان و مغان را به اطراف گس نهایحمله و غارت سرزم یکه کوروش به جااست  نیاش اخالصه

 یساز و کارها گرید ینهایبر سرزم الیاز است پس و است کردهیم جیسبرا به نفع خود  یو افکار عموم

 یشتریتابع با رفاه و رونق ب مردمِ ،جهیاست. در نت کردهیم تیتثب جاهاو تجارت را در آن ینیشهرنش ییشکوفا

عصر  یدر ابتدا یاند. ظهور نظام پولداشته یاسیس یوفادار انیبه پارس دلیل نیبه ا و اندشدهیرو مهروب

 انگاشته شده است. دهیاست که اغلب ناد یرخداد مهم اریکوروش بس

ent) هویت ی تجاری بایدرابطهپویش گنجی: انگار در یک  i t y )پذیرفت امستقل طرف مقابل ر .

 کند.تعریف میپارسی  ای تجاری هویت خود رابا رابطهگونه یک قوم که چ است خیلی جالب
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 یبه اسم پارس یتیقوم گرید رانیکشور ا سیتاس هنگامکه به  نجاستیاتفاقا نکته ا: شروین وکیلى

 .و نژادشان تیاز قوم مستقل؛ شودیسراسر کشور اطالق م یاسم به شهروندان نخبه نیو ا میندار

 نکته اشاره دارد؟ نیهم به هم« پارسا» یواژهالدین: شایان غیاث

 شیکرده وکماب دایپ یاسیو س یاخالق ییبه بعد معنا وشیاز دوران دار یپارس .بله: وکیلى شروین

 یمثال اسطوره ،مبنا نیاست. بر هم دادهیم امعن «یابرانسانِ هوادار نظم هخامنش» ای «یرانیا لیانسان اص»

 نیهم یمبنا رب ادیپارسا هم به احتمال ز ریاست. تعب یهمان پارس شیشکل گرفته که معنا ونانیپرسئوس در 

 .سنت شکل گرفته است

 .وجود دارد یرانیا تمدن یهاتارزان هم دراسطوره یسابقهیرضا کسمائی مقدم: عل

 گفتند؟یمه ن چابه خودشآنها ؟ پس یبه عنوان قوم و نه پارس میدار یالمینه ا یعنالدین: یشایان غیاث

هم رفته  یاستان فارس و خوزستان و اصفهان رو یبه بعد منطقه وشیدوران دار از: وکیلى شروین

کشور  ایپارس )بوم پارس  یعبارت مکان. میابه اسم فارس نداشته یاستان یعنی ؛است شدهیم دهینام المیا

را  ریتعب نیهم انیرانیو ان انیرانیو بعد از آن هم ا کندیاشاره م رانیبه کل کشور ا یپارس( در منابع هخامنش

 .اندحفظ کرده

ن ابه خودشآنها به نخبگان،  یپارس یواژه یمعنا رییاز تغ الدین: متوجه شدم. بنابراین، پسشایان غیاث

 ی هست.منطقاین و  گفتندیم «یرانیا»

ای از اقوام که یک قوم پارسی نداشتیم و پارسی به مجموعه ه شدیکی از درسها گفت پویش گنجی: در

معنای جدید به نخبگان سراسر  کو با ی دگیرنوام می اب پارسی رقاز تاسیس ایران ل پس آنها یعنی د.اشاره دار

 ؟دنهدکشور نسبتش می
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 یفهیطا دوازدهکه احتماال  ییایآر لیاز قبا یاهیاتحاد یبوده برا نامی یپارس ،در اصل: شروین وکیلى

از دست  خود را یاصل یو پارسها در هم معنا هایالمیپس از حل شدن ا جیتدرکلمه به نیاند. اداشته یاصل

از کل مردم دولت  بهو نخ دهیبرگز یاندارد و به طبقه یداللت قوم گریبه بعد د وشیو از دوران دار دهدیم

 .کندیاشاره م یهخامنش

 ؟دگردیبرم یبه چه دوران «ایآر»و  «پارس» یهااشاره به نام نیترکهنمحمدصادق افشاریان: 

 یپارسها را از قرن نهم پ.م در منابع آشور یکلمه ؛گفتارها گفتمچنان که در درس: شروین وکیلى

پ.م( بارها آمده  ۱۲۰۰-۱۶۰۰کهن ) یاست و در وداها و اوستاتر کهن اریبس ییایآر ی. کلمهمیدار یونانیو 

 .است

 ؟ستیمربوط به کل مردم ن ینام پارس یعنیرضا کسمائی مقدم: یعل

 «یپارس» یمراسم یط اند،کردهیبه دولت م یکه خدمت یافراد یهخامنش یدر دوره .نه: وکیلى شروین

 یو ظاهرا زبان پارس کردندیم افتیدر یپارس یسالح و جامهافراد بوده که  به این شکلمراسم آن . نداهشدیم

به  شوند،یشمرده م ییخلق اروپا یکه امروز قهرمان آزاد ییهایونانیاز  بسیاری. گرفتندیم ادیهم را باستان 

 یرا به مرتبه یارسم و قاعده عده نیکه با هم یکس نیکه آخراست  نیجالب ا !شده بودند یشکل پارس نیهم

 !بود یوارد کرد، اسکندر مقدون هایپارس

Si» یا «هیشوال»به عنوان  هیشبالدین: این مراسم شایان غیاث r »دادن به کسی است؟ 

 تیکلمه هو قیدق یو به معنا دادهیرا نشان نم یاشراف یمرتبه پارسی البته .بایآره تقر: شروین وکیلى

 .شده ریسرعت فراگهم به  نیهم یبرا ؛است کردهیم یرا رمزگذار یمل

 ؟مثل اهل فتوتصبا طهماسبی: 

 .دارد یدر سنت پهلوان یبه مفهوم جوانمرد یساختارش شباهت .بله :شروین وکیلى
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 ؟او هست از تردقیق ش خیلی جالب بود. تصویریوی کورتوضیحات چهرهپویش گنجی: 

 .در دشت مرغاب موجود است دهیکه از خودش کش ینقششروین وکیلی: 

 

غالمان در  یدهانه یمجموعه بناها ایآ هیکورو و کمبوج لیقبا یماجرا یدر ادامهالدین: شایان غیاث

 ند؟ اهداشت یاجتماع یگاهیپا یشرق رانیدر ا انیهستند که هخامنش ندیشها نیا یکنندهدییتا ستانیس
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ند و اهداشت یرومندین یهاشهیر یشرق رانیدر ا انیهخامنش شکیب جان، انیبله شا: شروین وکیلى

استان هند  - شکستش داد تیکه در نها - در برابر او پایداریاز مراکز مهم  یکیاسکندر هم  یپس از حمله

 تشاهانش کامال در باف .کرد جادیرا ا هیمائور یبوده است که بعدتر مستقل شد و دولت پادشاه یهخامنش

غالمان مربوط  ی. دهانهزدندیرا نقش م یپارس ریکمانگ شانیاهسکه یقرار داشتند و رو انیهخامنش یاسیس

و بلوچستان  ستانیبا س شیکماب که شودیمربوط م یاست و به استان زرَنگَه و رُخَج هخامنش یمرکز رانیبه ا

 امروز همسان است.

 عصر افتنی انیپا و یشناختبوم راتییکه همراه تغ هاییایدوم مهاجرت آر موجیرضا کسمائی مقدم: عل

است که با شاخص  ینرایا تمدن بزرگ در یساز جهشنهیزم ؛باشدیم عصر آهن شیدایپ برنز و ایمفرغ 

ی، جهان یدولت یندیشهو ا جادیا، تیجمع شیافزا و یدر کشاورز رییتغشود. یم شناخته ش بزرگوکور
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 اطالعاتار انفج، مبادالت شیافزا یپول برا جادیا بازرگان و ایآمدن طبقه وجوده ب ی،بازرگان و گسترش راهها

، ارتباطات شیافزا در اثربزرگ  انیاد یبندسامان ی،فکر فلسفتتحول  با امعن شیافزایی، با گسترش خط الفبا

از نتایج این جهش است.  برنده-برنده استیس و یپارس سیایس مفهوم با طرح یشاهنشاه یندگیپا و انسجام

پدیدآمده هنگام ورود  یناگهان اترییتغمخالف است که شما  یموج سوم مهاجرت اقوام سام یبارهدر پرسشم

 یساز دوگانگنهیزم ییجاهجاب نیا و نشد نیگزیمسلم جا ایمفهوم مومن  بای مفهوم پارس ایآ آنان هستید:

 شنهادیپه است؟ آیا دینگرد ریاخ یسالها در تیهو نوع دویی این ارویرو و ینیدملیت  و یمل تیمفهوم مل

 ؟است ینید یهاشهیاند یدر کنار آزاد یپارس شما بازپردازش مفهوم کهن

وجود  رانیدر ا ربازیجان. تقابل مومن/کافر از د رضایبوده باشد عل نیچن کنمینم : گمانوکیلى شروین

 یعموم یبرچسب که یمفهوم با پارس نی. ایاز مفهوم اشون/ اشموغ در نگرش زرتشت ستی ااداشته و ترجمه

 داشته باشند. ینیبوده تفاوت دارد که ممکن است هر د انیرانیکل ا یبرا

ها مهاجرت پارسهنگام موج دوم  کهبوده  یرانیتمدن ا در یتوانمند نیا ایآیرضا کسمائی مقدم: عل

مهاجر  ترکان یی واقوام براهو یی باابتدا یهایریدرگ از پس ای یزیبدون خونر نیکجانشی و کوچگرد اقوام

؟ تاتارها ها ومغول ،اعرابند؛ مانند کنیم جادیا دیجد یبیترک و شوندآمیخته می یبوم تیجمعبا  سرعتبه

 د؟یهم سراغ دار گرید یهاتمدن در  هایسام و هاییایآر ییابتدا یمهاجرتهامانند 

از  یمحکم یبنداستخوان لشینظر منحصر به فرد است. به نظرم دل نیاز ا رانیا .نه: وکیلى شروین

در  ینیباال بودن نرخ شهرنش نیهمچن .گرفتهیفرض مشیبرنده را پ-برنده یهایاست که باز یپارس استیس

 .آوردهیفراهم م یالهیو قب یمحل یتهایجوش دادن هو یبرا یرومندین یکه کانونهااست  رانیا

 چه بوده است؟ ایبردبا بزرگ  وشیدار یریدرگ علتیرضا کسمائی مقدم: عل
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ماه را به بحث  کیاگر دوستان بخواهند  دیجان. شا رضایاست مفصل عل یداستان نیا: وکیلى شروین

 .میاختصاص بده یبعد انیو هخامنش وشیدار

 گرفتهیم اتیدرصد مالده  زانیشده به مفتح ینهایاز مردم سرزم یدولت هخامنش نکهیا ایآمینا حسنی: 

انجام  ینید ایینیو جهان ب یاخالق ایپشتوانه با - ها اندک استیپادشاه ریبا سا سهیرقم در مقا نیکه ا -

 ؟شدهگرفته می از جنگ و شورش یریجلوگ یو برا ی داشتهاسیس یالزامات ایاست  شدهمی

روابط  هایباز یهیبا نظر یاگر قدر ،کهنیا یکی :داشته لیجان، به نظرم دو دل نایم: وکیلى شروین

 یانهیکم یعنی ؛است یریگاتیمال ستمیس ینهیاز نقاط به یکی مالیات ده درصد ، گرفتنمیکن لیرا تحل یاقتصاد

 نیو شهرها( را تضم ا)روستاه دیانباشت ثروت در مراکز تول نیزو  بردیرا راه م یوانساالریکه د تایاز مال

هشتاد تا نود که  - یرانیا انییروستا ،امروز نیکار تا هم یاز ابتدا برای همین،مقدار است.  نیهم کند،یم

 نیروم و چ مانند ییهایکامال در تضاد است با امپراتور نیا .اندشدهیمرفه محسوب م -اندبوده تیجمعدرصد

 لیدل نیدوم ؛اندستهیزینابسامان م یتیدر وضع شانتیعو جم انددهیمکیرا م یکه کل مازاد کشاورزانه و تجار

 یمشابه اتیهم مال یاز راهدار انیهمراه بوده و هخامنش یثروت با رونق کشاورز دیآن که رفاه مراکز تول

 پنجاه تا صد درصددر برابر  ،اندداشتهیبرم یه را به عنوان حق راهداررالتجامال ده درصد یعن؛ یاندگرفتهیم

به  میانباشت ثروت مردم به طور مستق ،نیبنابرا .نیدر روم و چ سی تا پنجاه درصدو  یونانی یدر دولتشهرها

دفعه بر خالف  کیکه  - انیهخامنش دلیل، نیاست. به هم شدهیم یهم منته یانباشت ثروت در مراکز دولت

 .نداهشدیدولت هم محسوب م نیثروتمندتر همچنین - نداهگرفتیکم م اریبس یاتیمال انشانینیشیپ

 ؟!بوده (یوتوپیاپویش گنجی: آرمانشهر )

 انیسود و ز یساده از محاسبه یلیخ انیپارس !حساب و کتاب بوده شتریب ،نه چندان: شروین وکیلى

 . حسابگر/ حسابدار گفتندیم وشیمردم به دارکه  دیگویهرودوت به مسخره م نیهم ی. برااندآوردهیسر در م
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 یت ثروت در دولت منتهله به انباشامس نیا گونهچکه م اهمتوجه نشد قایمن هنوز دقساینا تاییدی: 

 ؟از تجارت را در دست داشته باشد یدولت بخش نکهیمگر ا شده؟یم

 یو در شهرها گرفتهیم اتیمال یدولت تنها از مراکز کشاورز ،در واقع .جان نایسا نه: وکیلى شروین

ی در خود بدنه یاصل ی. گردش مالاست کردهیم افتیدر یحق راهدار اندآمدهیکه م ییهم از کاروانها یاصل

هنگام برداشت  ؛ ماننداندگرفتهیرا م یدولت اتیمالیی هادر گلوگاه ،تنها ،وانساالرانیو د شدهیجامعه انجام م

 ریچشمگ یبوده که رونق و رفاه یاقتصاد دیتول یآزاد بودن الگوها نیهم برایشهرها.  یدر دروازه یا محصول

 .است شدهیم را شامل یاافسانه یآن سهم دولت هم مبالغ یجهیو در نت میارا داشته

و  یکاربرد نیچن یستمیس گونهجاست که چ نی! سوال ابوده است واقعا هوشمندانهساینا تاییدی: 

 ؟عقبگرد کرده یسالها در جوامع بشر نیا یدر ط افتهیتکامل

 یازهیکشاورز انگ رد،یبگ را اتیمال نود درصداگر دولت  (۱ :دینیرا بب فیسر ط دوالدین: شایان غیاث

که به نسبت  ی بوده استجالب اتفاقاین  .ندارد یدرآمد رد،یگی را ناتیمال هیچاگر دولت  (۲ .کار ندارد یبرا

 شود. نهیشیسود دولت و مردم ب تا دندیرس ی از درصد مالیاتخوب

ده  یاش در فاصلهاما بدنه ؛تعادل دارد ینقطه نیچند یکه گفت یامعادله گرچه !قایدق: وکیلى شروین

هنگام  ای یو جنگ یبحران طیمگر در شرا ی،رانیا یدولتهامالیات . جالب است که ردیگمی قرارتا سی درصد 

 .ستا شدهیم میتنظ ده درصدی ینهیهمان کم یرو شهیهم ی،غارتگر و خارج یقوم یسلطه

 الگوی یخیتار یهاهدور یبرا ودشیم ایگفتم. واقعا آ ی آن راساده شده یلیبله، خالدین: شایان غیاث

 در دست است؟ یکار را کرده؟ پژوهش نیا ینوشت و اجرا کرد؟ کس آن را اقتصاد کالن
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 نیدر ا یادیز یکارها نیاروپا و روم و چ یکرد. درباره نیچن توانیم شکیبله، ب: شروین وکیلى

 یاقتصاد استیس یدرباره یفصل دادگر وشیداراند! در کتاب گرفته دهیرا هم که به کل ناد رانیشده و ا باره

 جالب باشد. تانیام که فکر کنم براآورده انیهخامنش

 ییایتبار آر رانیمردم ا بیشتر م،اهافتیشما در یگفتارهان طور که از درساهممحمدصادق افشاریان: 

در  ایآ. هاییها و قشقایمانند آذر ؛زنندیحرف م ییایآر ریغ یهازبان ی ازاکه به شاخه یینهاآ احت ؛دارند

کنند؛ صحبت می یزبان عرببه هم فقط  آنها یعنی ؟دکنینکته صدق م نیمورد اعراب خوزستان و فارس هم

، اشتباه نکنم اگر ؟ی را دارندکنون رانیسکونت چندهزار ساله در جنوب غرب ا یو سابقه ییایتبار آر یول

 یکه وارد مرزها دکنیم یمعرف یبا تبار عرب یمهاجران انها رآ خوزستان یسالهپانصد  خیتاردر  یاحمد کسرو

 اند.هشد یکنون رانیا

شده است.  بیترک ییایآر یکیبستر ژنت کیبا  نیزمرانیا تیکل جمع .محمد جان بله: وکیلى شروین

در  ییتهایجمع گرچهشده بودند.  بیترک گرید یتهایبا جمع ربازیدر خوزستان و حجاز اعراب از د ویژهبه

 ییایآر یهبا هم دارند و از نظر درج یکینزد اریبس یشاوندیخو گیاما هم ؛هستند شدنیکیتفک نیزمرانیا

کالس  یرو نیشیپ هایدورهدارم که در  یموضوع کتاب نیا یبا هم ندارند. درباره یبودن تفاوت چندان

 .باشد دیکانالم با یقاعدتا رو ،شیدافتین دیتخته سف یمش و اگر که رواهگذاشت

 نیکه مردم ا یدشما گفت ر؟یخ ایهست  نیچن ایمردم افغانستان هم آ یبارهدرمحمدصادق افشاریان: 

که در  یاقتل عام گسترده یکی رد:سوال دا یم جایکه برا ماهدید ادو نکته ر اماتند؛ هس ییایکشور از اقوام آر

که در استان محل  یی راهایافغانستان یچهره نکهیا یگرید و اتفاق افتاد یشرق رانیمغول در مناطق ا یحمله

 شوند. تشخیص داده می هموطنان گریاز د یراحتو به ددارن یبادام ییچشمها یهمگ امدیده سکونتم )فارس(
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 یبادام انامروز هستند. چشم یهایرانیا انندم قایدق یکیها از نظر بافت ژنتافغان .بله: وکیلى شروین

نوع پلک  نیاند. ارا در خود حفظ کرده یشتریکه خون مغول/ترک ب مینیبیها مها و ازبکدر هزاره شتریرا ب

کرده بودند،  ریتسخ ینکه ترکان و مغوالن زما ینقاط یدر همه ،هیتا روس یاست و از آناتول جیرا اریالبته بس

 یبادام انیافغانستان   چشم یکهایتاجنیز هستند و  ریشکه اهل بلخ و هرات و پنج یی. افغانهاشودیم دهید

 هستند. دپوستیکامال بور و سپو اند نخورده ماندهدست بایتقرهم نورستان  یندارند. اهال

از  شیپ یدست کم در متون مذهب ،رانیوجود نام ا یطوالن یجان با توجه به سابقه نیشروآتوسا فروتن: 

عمل به آن  یوجود داشته و کوروش بزرگ جامه شیاز پ اندیشه نیگفت که ا نیتوان چنیکوروش بزرگ، م

 کرد؟ تیبزرگ آن را تثب وشیپوشاند و دار

 ییایقلمرو جغراف دنینام یاول پ.م دو کلمه برا یهزاره یجان در اصل ط آتوسا: وکیلى شروین

است  جیرانویا /رانیو همان ا شودیتر است و در اوستا ظاهر ماست که کهن ینید یکی :میاداشته نیزمرانیا

 یغرب رانیدر ا یظهور دولت هخامنش است و با یاسیس یگرید ؛را در نظر دارد رانیا یشرق یمهین شتریو ب

و مترادف شدنش با پارس چند قرن به درازا  رانیشدن ا ینیردی. غنامدیهمراه است و کل کشور را پارس م

 .گشت متداول شد یزرتشت رانیا تیجمع یکه بدنه یزمان یا یعصر اشکان یانهیو احتماال از م دیکش

ضحاک و هاک دیآژ ،اکیآست ،گویختوویا ،گویوشتویاعلیرضا کسمائی مقدم: چه ارتباطی میان نامهای 

 ؟میدار یااسطوره

 گهیوندارند. ارشته ی به یکدیگرربط یلفظ یاشتراک مگر نهایکه ا است نیا قتشیحق: وکیلى شروین

از  یدهاک احتماال ضدقهرمانآژی .کردهینسبت محبوب بوده و در ماد حکومت ممقتدر و به یشاه اگیآست ای

 یپنداراز اعراب با او همذات یاز اسالم گروه پسکرده و  دایپ یبابل یتیبوده و بعدتر هو یشرق رانیمردم ا

 .اند که نادرست استرا همسان گرفته نهایا یبرخ دتریجد یشباهت نامشان در دورانها دلیل. به نداهکرد



84 

 

ی چاپی ام به نسخهنتوانسته متاسفانه: مردا یخارج از موضوع کالس پرسشمحمدصادق افشاریان: 

 ر؟یخ ایکتاب هست  نیچاپ ا دیتجد یبرا یبرنامه ا ایکنم. آ دایدست پ ینهاد در عصر ساسان خیتار کتاب

 بسیاریو  شوندیکم چاپ م شمارگانیمندان فراوان در عالقه نیباال و همچن تیفیشما با وجود ک یهاکتاب

 مانند.یمحروم م آنهابه  یاز دسترس

چاپ  دیتجد گریدو ماه د یکیو تا  میهست اشهینما نیدر حال تدو .محمد جان بله: وکیلى شروین

 .کانالم در دسترس است یالبته رو اشیکیالکترون ی. نسخهشودیم

شما  پرسشم این است کههستم و  بخشییکوروش رهاهم در حال خواندن  منالدین: شایان غیاث

 ؟داریدمقاله  نشریاتو کمتر در  دیکنیکتاب منتشر م شتریچرا ب

اما راستش مجالت مخاطب  ؛ها هم مقاله دارمجان. در مجله انیشا ستین نیچن: وکیلى شروین

 نی. با اپسندمیمقاله درشان حاکم است که من نم انتشار ایبر ییندارند و روابط و حساب و کتابها یچندان

 .سمینویم یزیچ یهم هر از چند یهمه در مجالت دانشگاه

 ؟پاسخگو باشد تواندیم ایآ ؟دیکنیم یابیرا چگونه ارز دو قرن سکوتکتاب صبا طهماسبی: 

 یخیتار یهااز اشاره ینیگلچ شتریب .نوشته شده کجانبهی یاما قدر ؛است یخوب کتاب: وکیلى شروین

در  چندگرفته است. هر دهیرا ناد شانیکنار یهایاست و گواه رانیخشونت اعراب هنگام فتح ا یدرباره

 .شودیمحسوب نم پذیرو استناد یامروز چندان علم ؛ ولیبوده یخودش کتاب خوب یهدور

که  تانییمعنا یلذت بردم. سپاس از بمبارانها شهیهم اننددوستان از بحث با شما م: شروین وکیلى

 . نو و ناب بود. شبتان خوش و روزگارتان بهروز باد یپرسشها یندهیزا
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 ۱۳۹۸تیرماه   ۲۲ شنبه  -چهل و هفتم  نشستبحث هفتگی: 

 

 

 بحث:  یمحورها یبرا شنهادمیپشروین وکیلی: 

از خود  شیپ یرا با سنت نظام یگسست ییآرارزم یوهیو ش یجنگ یکوروش به لحاظ فناور ایآ( ۱

 به کوروش نسبت داد؟ توانیرا م یمشخص یجنگ یهاینوآور ایآ یعنی ؟داده استنشان 

 شهروندانِ  دیکردند؟ از د دایپ یپس از آن که توسط کوروش فتح شدند چه سرنوشت هیماد و لود( ۲

داشته است؟  یو کرزوس چه تفاوت گهیوارشته یسلطه ریز یفرمان کوروش با زندگ ریز ستنیدو قلمرو ز نیا

  اند؟بود وفادار بوده شاننیمردم به کوروش که فاتح سرزم نیا ایآ

 مرحله به بابل حمله کرد و چرا بعدش به مصر حمله نکرد؟ نیکوروش چرا بعد از ا( ۳

اختراعات ابداعات و  و اتیبستر جامعه مناسب شود کشف یکنم وقتیم فکریرضا کسمائی مقدم: عل

شود. دیده میانسان  یزندگ یسطوح مختلف تکامل در یراتییتغ و دیگشایرا م یدیجد یرهایمس ها ونوابغ افق

 تیحکا شهیتکامل اند ریمس نیاز ا میاهنشستماکسول  یهاشانه که ما بر دیگویم نینشتیا یوقت ،شکیب

 اریبس یهاتیبه جا گذاشت که توانست قوم را خاصی بنا کی یاسیس ینهیزم در هم بزرگ کوروش. کندیم

 حوادث اگر در اثر ااتصال حت نیا. دارد نگه به هم متصل یطوالن یزمان و در منطقه کی را در یمتنوع

 ،تریطوالن یدر مدت هاتاتار ها ومغولو اعراب  یحمله ایکوتاه  یمدت در هایمقدون یحمله ای، مانندیخیتار
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 یبارهدربه طور خالصه در صورت امکان  گرفت.شکل  رانیا کشور متحد و ر گشتباره برقرادو؛ گسسته شد

 ؟دیدهمی حیتوض وندیپ نیا یهاشاخص

اثرگذار  خیکه در تار یگریجان. کوروش و بزرگان د رضایعل شمیاندیم نیهم چن من: وکیلى شروین

 یاندهیآن که آ یقرار دادن آن برا هیاند و آن برخوردار بودن از گذشته بوده و دستمابزرگ داشته یاند، هنربوده

به  دنیجه یبرا گذشتهکردنِ استوار بر  هیتک :است یزیچ نیمتفاوت را خلق کنند. نبوغ اصوال به نظرم چن

 .از آن ندارد یریهنوز تصو کسچیکه ه یاندهیآ

 نظرتان چیست؟ وندیپآن  یهاشاخص یبارهدریرضا کسمائی مقدم: عل

دارد که در  شهیر یجنسِ خاص نبوغ نیما در هم یخیتار یهایوستگینظرم پ به: وکیلى شروین

 انیی. اروپادهندیماجرا را نشان م نیاز هم زیمتما ییما الگوها یهیمان پرورده شده است. دو تمدن همساتمدن

متفاوت  یلیخ یاندهیتا به آ کنندیم یریمدام از اطراف وامگ - دارندبه نسبت کوتاه و گسسته  یخیکه تار -

الگو  نیاز ا ییغا ییهانمونه کایو آمر هیروسکه  کنندیخود را تکرار م یگذشته ینهاینفر شهیبجهند و هم

بکشانند و  یرا به درون بستر ماض ندهیآ خواهندیخوردن در گذشته م با غوطه هاینیچ ،هستند. از آن سو

 رانیدو را در ا نیا میان ی(.  ما تعادلدیبنگر وآنی)به مائو و دودمان  شوندیهمواره دچار تحول و گسست م

و  نداتردهیچیها پاند. منبوده خیتار یکنندهنییاز نهادها تع شتریها بآن است که من لشیو به نظرم دل میدار

نو را  یزهایاز آن و در ضمن دل کندن از آن و برساختن چ یمندعناصر گذشته و بهره بیتر و راه ترکخالق

است، به  ندهیو زا ایشدت پو نیحال با ا هماندارد و در  ریچشمگ ییهایوستگیما پ خیبهتر بلدند. اگر تار

 .است نیا لشینظرم دل

 کیو  (زن گندمگون یبه معنا)سمرا  مصغر ،هاکهوادر  یراتییبا تغ ،رایمگر اسم سمنیا: یزدانی افسانه

 ؟ که اسم مصغر شکراست (زن شکرگزار یبه معنا) رایهمانند شک؛ ستین یاسم عرب
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)که اصوال هم نادر است(  الءیو بردنش به باب فع رایسم یعرب یشهیر .افسانه جان نه: وکیلى شروین

 یپارسدر  اششهیر کهاسم هستند  کی یهمگ سیتیام /سیرامیسم /یهومت /رایاست. سم یبعد یاز ابداعها

 باستان است.

دختر هوخشتره است و نام هم  سیرامیسم ای رایسم ای یتیخانم هوم شاهزادهعلیرضا کسمائی مقدم: 

اسم  بنابراین .ندبا کوروش ازدواج کرد ،دویاسپ از ی، پسدوم نصر ودبا نبوک یکه اول گهیوههم دختر ارشت

 است؟ یکیپسر  پدر و نیدختران ا

رواج  رانیا خیدر کل تار نیو ا میدار ادیز یتکرار یدوران اسمها نیاصوال در ا .بله: وکیلى شروین

 .مینیبیجا م نیدوران خود اسم کوروش را در چند نیداشته است. در ا

 نیزمرانیاسب در ا خیو تار تیدارند به اهم« اسپ» پسونددوره که  نیا یهانامالدین: شایان غیاث

Cent) اسب-مرد یالیکه احتماال مضمون موجود خ میدانیم .کنندیاشاره م aur روم برگرفته یا  ونانیدر  (

در  ی راموجود نیچن ایآ کهاست  نیا پرسشمبوده است.  یاشکانی یا با سواران سپاه هخامنش رودرروییاز 

 ند وباش شده کپارچهیاند که با اسب داشته یاخودانگاره نیچن یرانیسواران ا ایآ م؟یدارهم  یرانیا ریاساط

 ند؟اهکردیفرزندانشان انتخاب م یبرا را )صفت+اسپ(ییهانام نیچنبنابراین 

 نیزمرانیاسب در ا-انسان یعنی !ستین نیکه احتماال چناست  نیجالب ا ینکته ک: یوکیلى شروین

با سوارکاران  شانهیاول ینشانگر برخوردها و و هم سرخپوستان مشابهش را دارند هایونانیکه هم  است بیغا

 رییتغ یونانی ریاساط ریتاث ریهم به نظرم ز یفلک یدر صورتها ریاسبِ کمانگ-انسان یعنی اسپمیاست. نماد ن

سواره بوده  ریام، کمانگآورده آسمان شبانه یشناساسطورهکه در کتاب  چنان ،اشهیکرده و شکل اول دایشکل پ

 به معنای زرتشت مانند ؛فالن جانور بوده است یدارا یبه معنا بیشتر رانیاسم جانور در ا یدارا یاست. نامها

 .منداسب تنو یدارنده یعنیتهماسپ  ای نیشتر زر یدارنده
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 فرمایید؟میهم را  شتاسبیو گشتاسب و علیرضا کسمائی مقدم: معنای

اسب  یدارنده یعنی شتَهیو .شوندیم لیگ/و به هم تبد هستند؛ چونکلمه  کی دو هر: وکیلى شروین

 .شدهنیراهوار و ز

 چیست؟ لهراسب وگرشاسب  یمعنعلیرضا کسمائی مقدم: 

 یدارنده یعنیگرشاسپ  و و چاالک )لوهر( زتکیاسب ت یدارنده یعنی لهراسپ: وکیلى شروین

 .اسب الغر

کوروش به  ینبوغ جنگ ،دیطبق آنچه در مورد کوروش نوشت ،پرسش نخست یبارهدرنگار جالدت: 

 ؟بوده گونه نیدست کم در مورد فتح بابل ا یا شود یاز شروع زد و خورد مربوط م شیپ یروان اتیعمل

را داشته است. اگر حدس من  یاوهیش نیکار چن یاست. ظاهرا از ابتدا نیچن قایدق: وکیلى شروین

او  یدسترهیباشد، چ رفتهیاو را پذ یدرست باشد و شوش بدون جنگ به دست کوروش افتاده باشد و سلطه

بوده  رشه نیرتریناپذو فتح نیجهان باستان جنگاورتر یشهرها انی. شوش در مدهدینشان م نهیزم نیرا در ا

بار پس از فتح و غارت شدن  اما شوش  هر ؛ماند یتابع آشور باق ییسالها یاست. حتا بابل سرکش هم برا

 .ستادیایخود م یپا یدوباره رو درنگیب

در دوران  ؛دیاشاره کرد چهار خرافه در مورد کوروشمتن  که در همانطوریرضا کسمائی مقدم: عل

با  یتی وقوم یآجرها اکرده بود خارج شد و ب جادیکه کوروش ا بناییاز آن  میان اقوام یهاوندیپ یعثمان

 و اعراب یاز حمله پس انیجر نیکنم ایم . گمانکرد دایاستحکام پ فهیخل تیمحور اسالم و یاعتال مانیس

در  یستمیس رییتغ یبرا تالش نیترمهمکه آغاز شد  یعباس یدورهبعد از  و یامو یامپراطور یریگشکل

 .بود رانیکشور ا
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 یریاز وامگ یخالفت شکل یعنی ؛بوده است نیبه نظر من هم چن ،جان رضایعل بله: وکیلى شروین

در  یاست. خالفت عباس یو آغازگاهش هم خالفت امو یرانیروم است در بافت ا یامپراتور یاسینظام س

اما از دوران متوکل به بعد  ؛شدیمحسوب م یساسان یرانشهریبدان بود و بازگشت به سنت ا یابتدا پاتک

مثل داعش  ییزهایهم که مدرن شده و  به چ دیدو محور. در دوران جد نیشروع کرد به نوسان در اطراف ا

 .ستا افتهیو طالبان تحول 

ها جدا کردن رسته و یدهده ستمیس یدربارهکوروش  ینظام نبوغیرضا کسمائی مقدم: به گمانم عل

 .به آن اشاره نشد کهبوده است قلب سپاه  چپ و سپاه به جناح راست و میتقس ابتکار گریکدیاز 

بوده باشد. دست  تریمیمرکز و دو بال قد کیسپاه به  میکه تقس رسدیبه نظر م نیچن: وکیلى شروین

بدان اشاره شده است. در جنگ  یاند و در اسناد آشورداشته یاییآرارزم نیچن هایالمیو ا هایکم آشور

 .میرا دار یبندمیتقس نیاز ا یهم نمود شیدر کرکم هایو مصر هایتیه

ی راهمیانتدارکات  یفناور ها وگسترش راه و جادیا ییتوانایرضا کسمائی مقدم: به نظرم رومیان عل

فراهم  کوروش یرا برا یعتریسر و تریطوالن یهاییجاهجاب که امکان کرده بودند یریگوام انیاز هخامنش را

 ظاهرا کهبوده ارزشمند کوروش  یاز کارها مغلوب مردمنکردن غارت  بر انیسپاه کنترل. همچنین کردمی

 است.ه کرده بود یریگوام انیرا از هخامنش آن بالینها

در تمدن  یراهساز یتفاوت که فناور نیبا ا ؛دو مورد سخنت درست است هر در: وکیلى شروین

 یشیپ نهیزم نیدر ا انیرانیاز ا انییتر بوده است و تازه در اواخر قرن هفدهم اروپاعقب رانیاز ا شهیروم هم

تر مهم یانوردیدر خشیدر تارشکل گرفته و  ترانهیمد یایاست که در اطراف در یگرفتند. اروپا اصوال تمدن

با کوروش  یشباهت یمتحد شدن با مردم محل یبرا یشهم راهبردها بالیهان یبوده است. درباره یاز راهساز

که در  ای رایروم وندانشهر زیچنگ هیشب بایمتضاد او بوده است. او تقر بایها تقرجنبه ریاز سا یول ؛داشته
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که  کردیم تیریرا چندان سرکوبگرانه مد خودش انیسپاه ژهیوبه .کردیم کشتار کردندیبرابرش مقاومت م

از سربازان دشمن  شتریاز سردارشان ب دیمانده که سربازان با یباق شیجمله از اندرزها نیاست. ا یباورنکردن

 بترسند!

منطقه در  نیا ایآ ؟زده نشده منیاز  یحرف یفتوحات قلمرو هخامنش یبارهدرمحمدصادق افشاریان: 

 ؟است بوده تیاهمیدورافتاده و ب یامنطقه ایداشته  اهم شکوه گذشته ر یدوران هخامنش

 یطرهیآن است که از زمان سقوط دولت بابل و س منی یجالب درباره اریبس ینکته ک: یوکیلى شروین

بوده است.  نیزم یاندهمزبا یتنها دولت سام ،تا ششصد سال بعد یعنی، یکوروش بر آن تا اواخر دوران اشکان

( و یوپیبا ات وندی)در پ شاورزانهک یشهیر کی اششیدایبوده و پ یرانیاز قلمرو تمدن ا یبخش شهیهم منی

و  المیو زرنگه و ا ندوشیه یهخامنش یاستانها میان یمهم تجار ستگاهیا یعن؛ یداشته یتجار یشهیر کی

 بابل بوده است.

خدا شناخته  یدهیو به عنوان برگز هزدمی وندیپ انیبا خدا ار ش خودوکور نکهیاپویش گنجی: 

ید؛ نام برد کوروش تیاز عوامل موفق یکیبه عنوان  نی؟ از اردکاهن دا-شاه ایخدا -با شاه یچه تفاوت شدهیم

اعتماد کردن به  ی. به نظرم براو مانده است تهما کارکرد داش خیتار درکردن رهبرها  یبه آرمان ازین نیا انگار

تواند میفرهنگ ما هست  درهنوز  که به شاه و رهبر ازین نیا هست. ازیکردن مورد ن یآرمان نیرهبر ا یک

 ؟دکارکرد داشته باشهمچنان 

مفصل  یلیخ یداستان یقدس میشاهان و مفاه یانگاره میان وندیداستان پ ،جان شیپو: وکیلى شروین

 شیهایکوروش نوآور یمهم درباره یاما نکته ؛دو مفهوم برقرار بوده نیا انیم پیوندی شهیو مهم است. هم

و  یورسه نوآ نهیزم نی. کوروش به نظرم در اانشینیشیپ یاز تکرار روشها زشیاست و پره نهیزم نیدر ا

 ای رایرانسانیو غ یکیزیمتافی از توانایی نوع چیخود را خدا ندانست و ه( ۱: دهدیم شیگسست مهم را نما
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 یزدیخاص و ا یخدا کی یندهیخود را نما( ۲ ؛نکردند نیهم چن یبعد یرانیشاهان ا .به خود نسبت ندادنیز 

 ایچنانکه مثال شاه آشور ؛ برقرار کرد زدانیا یبا همه را کسانیو  یرونیبمتقارن و  یاندانست و رابطه یمحل

 دهدیچون نشان م .مهم است یلیخ که شناساندبخش به مردمان خود را در مقام نجات( ۳ ؛بودندچنین فرعون 

 یول ؛نبوده یوفادار یو زرتشت کتاپرستیاحتماال  ،زدانیا یبا توجه به ارجاعش به همه ،کوروشکه هرچند 

 است. کردهیبه امور نگاه م یزرتشت ینید یشهیو اند یاسیس یدر چارچوب فلسفه

 پیشینیانبوده است؟ چرا کوروش از سنت متفاوت کوروش چه  استیس نیا یشهیرلیال امینی: 

 توانستیم دیکه گفت اییجنگ یکه احتماال با همان روشها یقدر فاصله گرفت؟ در حال نیا بارهکیخودش 

 بر همه جا داشته باشد؟ یمحکم ینظام یغلبه

با توجه به  توانستهیکه کوروش م میمهم است توجه کن یعنی ؛مهم است یپرسش نیا: وکیلى شروین

. کندینم نیچن که حرکت کند انشینیشیپ یغارتگرانه یوهیاش با شجنگاورانه یهایو نوآور ینظام یهایبرتر

 گرانیاز د ترشرفتهیو پ روزمندیبزرگ و پ یاگر ارتش .دارد حیبه توض ازین کندینم نیکه چرا چننیبه نظرم ا

پاسخش آن است که به گمانم  د؟یکن کشتارو دشمنان را کامال  دیشهرها را غارت کن دیچرا نبا ،شته باشیددا

مقاوم به مراکز  یشهرها یسیدشمنان به دوستان و دگرد لیابداع کرده بود که تبد رومندترین یکوروش راهبرد

 سیقاطع و خالقانه تاس یبه شکلرا برنده -برنده یاسیس یهایباز کوروش ثروت بوده است. دیتول یتجار

که آنجا هم  همان هنگامی ؛کردهیرا مهار م اشینظام یاعمال خشونت در جبهه ،یاسیس ینوآور نیا کرد.

 .در کار بوده است یریچشمگ یهاینوآور

شاهد  دیشا ژه،ی. به وندستین داریپا پیشین یهاکوروش متوجه شده که سنت دیشاالدین: شایان غیاث

 است. واقعه درس گرفته نیداشته و از ا یسنت نیآشور بوده که چن یفروپاش
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 اییآشور حدود پنجاه سال صلح و آشت یبوده است. پس از فروپاش نینظرم چن به: وکیلى شروین

به  دیبودند که با افتهی. انگار مردم دردهدیرا نشان م یکاهش نیزمرانیو سطح خشونت در ا میرا دار ینسب

 .زدیخیمموفق نبوده تا آن که کوروش بر  جیرا یاما روشها ؛قدرت بگردند یسازمانده یتازه برا یدنبال راه

در مقابل  هیمردم لود دینوشته بود کهدوم شما بود  پرسشپاسخ  نیکنم ایم نگار جالدت: گمان

شدند و دست از  رایکوروش پذ یاز سورا  یدعوت به شادخوار ،و غارت یرانیو یبه جا ،کوروش یآبادان

 نکهیپرسش سوم  و ا یبارهدر. شد دهیقدر از جانب هردوت نکوههچ استیس نیا نکهیشورش برداشتند و ا

 دهید؟نکرد توضیحی میچرا کوروش در دوران خودش به مصر حمله 

مصر به نظرم  ی. دربارهشودیمعلوم م بیترت نیپاسخ پرسش دوم به ا ،نگار جان بله: وکیلى شروین

 یمستقل و جدا یکه واقعا مصر تمدننیاست و ا نیسرزم نیو مقتدر در ا ریپ یحضور فرعون یاصل یمسئله

 ابتدااز  یتولو آنا انرودانیو ماد و م المیکه ا دهدیدوران کوروش نشان م رخدادهایبوده است.  نیزمرانیاز ا

 یااست. مصر اما تافته دهیانجامیبه تالطم در همه م یکیاند و گرفتن بوده یاسیس یدهیتندرهم یشبکه کی

 .رده استکیاش رفتار مدرباره اطیبا احت اریجدا بافته بوده و کوروش بس

 .بزرگ هستند یاستمدارانیکرزوس هر دو سهم  کوروش بزرگ وم ه ه گمانمبعلیرضا کسمائی مقدم: 

 است یلیدال از یکیکه احتماال بود ارعاب  و زور بهی ریکهن سربازگ یاسیس یروشها یندهینما کروزوس

مناطق  یاسیس سران با کوروش ارتباط یروشها بوده است.کوروش  انیدو برابر سپاه شانیکه تعداد سپاه

 بوده است.دشمن  نابودیبدون  ینظام یحمله و یبر مشاوران داخل هیتک ی ونظام درخواست کمک مجاور و

 با در اثر ارتباطات و المیا ی درنیشهرنش انیکه از دل سالاست  یانابغه ومدرن  یاستیس یندهیکوروش نما

مردم  با اقوام وبلکه سران با ارتباط نه فقط  جادیااست.  دهیگرد شکوفا و بارآمده شده، اقوام مختلف پرورده
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، کردیکشاورزان فراهم م یبرا بهتر را یزندگ طیکه امکان شرا یدرصد ده اتیمال شنهادیپ ،طرف مقابل

 نفوذ در، بابل نیسرزم مردوک بزرگ در یندهیبه عنوان نما شدن مطرح انندبه خود م دنیبخش تیمشروع

 یبرا شتر شناخت نقاط ضعف آنها مثل استفاده از برآورد امکانات دشمن و، مقابل طرف مشاوران و انینظام

 یموفق دارد که روشها فعال و یپلماسید کیاز  تیدلخواه همه حکا ریمس در دشمن تیهداو  اسبها کیتحر

مقابل  انیشکستن وحدت سپاهی کوروش با معاویه . در مقایسهکرد یا به شکست منتهکروزوس ر یمیقد

 یزیبدون خونر مصر و در مختصر اییریکه با درگاو سبب شد  یبعد یسالها یتالشها و نیجنگ صف در

 یو یاسیاهداف س یرا برا یکه منابع مال ایشرفتهیپ یوانساالرید. همچنین دنرا تصاحب ک خالفتکوفه در 

ی، فرماندهان نظام و لیسران قبا نفوذ دری، در مناطق مرز تیامن نداشتن و یریدرگ جادیا، فراهم کرد

نشان  – مانده پنهان من دیکه از د -دیگر  یموارد و دیشه یفهیبه خود به عنوان منتقم خل یبخشتیمشروع

 بزرگ دارد. کوروشی اسیس یهااز آموزه یریوامگ ای یرانیا مشاوران از ریتاث معاویه در فعال یپلماسید از

 .جان رضایاست عل یخوب و درست یبندجمع: وکیلى شروین

او  ایآ ست؟یچ افتدیم رانیکشور ا یسازکپارچهیکوروش به فکر  کهنیا لیدلطلب: بهنوش عافیت

 لیدال توانیم ایاست  یاسیقدرت س شیآن فقط افزا لیدل ایآ دارد؟ یاندیشها نیاست که چن یکس نخستین

 آن در نظر گرفت؟ یهم برا یفرهنگ

 بلکهنبوده،  رانیا یسازکپارچهیاو  یاصل یاندیشهراستش به نظرم  ،جان بهنوش: وکیلى شروین

و متمدن آن روزگار را فتح  سایو نو نیشهرنش یایسراسر دن خواستهیم یعنی ؛جهان بوده است یسازکپارچهی

بار در  نینخست یبرا یعنی ؛هم کرد نیاجرا شد و چن هیکرد که تا دوران کمبوج نیتدو یابرنامه . بنابراینکند

با بالهت  میعظ یاسیواحد س نیبعدتر ا گرچه. میسر و کار دار یمحل ریو غ یجهان یاستیبا ظهور س نجایا

 از دل آن زاده شد. یرانیتمدن ا یشد و حوزه رانیاسکندر و
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از  ایکرد؟  یریگیجهان( را بعد از فتح ماد پ یسازکپارچهی) دهیا نین اابه نظرتالدین: شایان غیاث

 م؟ینیبیم ییهاهمان ابتدا نشانه

این  ییشروع کرد به جهانگشا ریکه دنیداشته و از ا یدید نیمن از اولش چن : به گمانوکیلى شروین

 الیو آت زیاست و بر خالف اسکندر و چنگ کردهیم یکار یرا صرف سازمانده یچند سال یعنی ؛میابییدرمرا 

و جنگ  یکوروش استیس یهابا ماد کل نشانه یریاز زمان درگ ی،به اطراف نتاخته است. به هر رو یفور

 .مینیبیرا در او م یبخشو نجات یبخشنظم یو ادعا یروان

 م؟یباش یرانیتمدن ا یقائل به حوزه میتوانیم انیما از بعد از دولت هخامنش طلب: پسبهنوش عافیت

 مانند میدار یرانیتمدن ا یحوزه کی: میشو لیقا زیدو مفهوم تما نیا میان دیبا: وکیلى شروین

 نیبوده و اول خیتار یاز ابتدا است و ییایجغراف-یخیکالن تار ستمیس کیکه  ییاروپا ای ینیتمدن چ یحوزه

 یمدهبخش ع یاست و برا یاسیس یکه واحد میاداشته یرانیدولت ا کیدر کنارش  ؛بدان مربوط است خیتار

است که با ظهور دولت  یدوم نیفرمان داشته است. ا ریرا ز یتمدن یقرن گذشته کل آن پهنه ۲۶ یما ط خیتار

 .شودیم انینما یدر دوران اشکان ییو اروپا ینیبا تمدن چ اشیو مرزبند شودیم داریپد یهخامنش

به منابع  یابیدست یبرا ایداشته  یروانشناخت لیبوده؟ دال هچ ییکشورگشا لیدل اصالپویش گنجی: 

 بوده است؟ شتریب

 ی بوده است.جهان یحکومت لیتشک علیرضا کسمائی مقدم: برای

متفاوت بوده است. شاهان  انشینیشیبا پ یبه کل زهیکوروش انگ یبه نظرم درباره: شروین وکیلى

فتح کردن با  شهیهم یعنی ؛اندو نگه بدارند نداشته رندیرا بگ ییکه جا نیاز کوروش اصوال فکر ا شیمهاجم پ

 درتشاست که قلمرو ق یکسنخستین مصادف بود. کوروش  یقدرت سلطنت یغارت و بازگشت به قلمرو اصل

قدرت تازه در  گاهیگران کی جادینو به ا یگرفتن هر منطقه یعنی ؛کندیم دایهمزمان با فتوحاتش توسعه پ
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 شکیانجام شود و ب تواندینم یکار به صورت تصادف نیاست. ا دهیانجامیم نیشیهمان بافت قدرت پ

و  دانستهیفتح م یکنندههیتوج لیدلرا  یتیکه منظم کردن و سامان دادن به گ یاهیپشتش بوده. نظر یاهینظر

داد/ قانون و  یرگیچ یعنی ؛همان آرمان زرتشت در گاهان است قایدق نیموقت از منابعش را. ا یریگنه بهره

 ی.منیاز دروغ اهر ماریب یبر جهان یاشه/ راست

کال  اهست یبراش  یراه حل خوب نیا نداهکردیوجود داشته که فکر م یمشکالت یعنپویش گنجی: ی

 ؟است تصاحب بودهیا  قدرت یآدم برا ازین نیا

 ی.کنیبه آن سمت حرکت م یریگینظر م را در یافق یوقتعلیرضا کسمائی مقدم: 

کل جهان را فتح  شودیمورد فکر نکرده بوده که م نیدر ا یاصوال به نظرم قبلش کس: شروین وکیلى

 .کرد و نگه داشت و قانونمند ساخت

 دو با هر یعنی ؛آتوسا هم با ستونه وارته هم با وشیشما دار یهاصحبت طبقعلیرضا کسمائی مقدم: 

 .ازدواج کرده است کوروش دختر

 .دو ازدواج کرده بود جان. با هر رضایعل بله: وکیلى شروین

دوران  لیطبرستان در اوا یتیقوم بیترک یدرباره یاگر امکانش هست مختصر محمدصادق افشاریان:

 یقوم تالش کنون یریشه کهدیگر این نه؟ ای اندبوده سایمنطقه نو مردمان آن ایو آ دهیدمی حیتوض یهخامنش

 نه؟ ای شوندیمحسوب م یقوم باستان کی یادامه ایو آ اندهمشهور بود یبه چه نام میاز قد و از کجاست قایدق

 میااطراف را داشته یاز نواح تریباستان یاقوام شهیخزر هم یایگرداگرد در یمنطقه در: وکیلى شروین

 یمنطقه اقوام نیهم در ا یاند. در دوران هخامنشداشته رانیا یقدرت مرکز یهم درباره ییهایکه سرکش

 .اندشده لیها تبداند که بعدتر به تالشبوده هایکادوس شاننیترکه مهم اندستهیزیمتنوع م
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 انندم یزیرا با چ یش در دشت مرغاب با تاج مصروکور ریشود تصویبه نظرت می: افشار رضایعل

ش هم با وکور ؟بود ندهیآ یبرا یتزار یهیروس یخارج استیکرد که در واقع راهبرد س سهیپتر مقا تیوص

 امبن نیشد! بر هم یهر چند به سرعت عمل ؛دادیرا نشان م ندهیآ یاش برادرازمدت یزیرکار برنامه نیا

 را هم از کورش دانست؟ یشاهان بعد یعمران یهابرنامههای ایده گریتوان دیم

کوروش در دشت مرغاب  ینگاره یعنی ؛است نیبه نظر من هم چن ،جان رضایعل آره :وکیلى شروین

مصر  انیرانیکه در آن هنگام هنوز ا برندیم ادیبر سر و اغلب از  یبر تن دارد و هم تاج مصر یالمیهم لباس ا

کوروش از بابل رها شده و در مرز مصر مستقر شده  یکه با مهربان یانیهودیرا فتح نکرده بودند. معلوم است 

 اریبس یهایمصر نیهمچن ؛اندداشته نهیزم نیدر ا یبا مصر بوده چه حس زهیست شانینید تیبودند و کل هو

 شده بودند. ارویرو یاناشناخته یبه کل یاسیس یدهیکه با پد یکار و متحجرمحافظه

 نداشتند و از او شکست خوردند؟ امقابله با اسکندر ر ییتوانا انینشمچرا هخاپناه: کوشا علی

انفجار  کیبوده است. بالکان در دوران اسکندر  تیعامل جمع نیترمهم ،جان کوشا: وکیلى شروین

 ریکه ز دیآ دیپد یشناور میعظ یتیموج جمع کیرا تجربه کرد که باعث شد  یشناختبوم یو نوسان یتیجمع

بر  یریچشمگ یعدد یها برتریحمله بردند. بر خالف تصور مرسوم، مقدون انیفرمان اسکندر به قلمرو پارس

 اند.داشته یمدافع پارس یارتشها

ادوارد براون در برقرار  یهینظر ایآ ؟وجود دارد شیکوروش و قر میان یچه ارتباطصبا طهماسبی: 

 دو نام درست است؟ نیا میانکردن ارتباط 

( لیْکوچک )فُعَ یکوسه یبه معنا یدر عرب شی. قرستیبه نظرم درست ن ،صبا جان نه: وکیلى شروین

با کوروش  یارتباط پسبوده است.  یانیسر-یدر عرب ینیالت یاواژهقرش )کوسه( است که وام یشهیاز ر

 ندارد.
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 بوده؟ انیاشغال آشور در یبابل مدت ایآعلیرضا کسمائی مقدم: 

ه شدیاز قلمرو آشور محسوب م یبابل عمال بخشپ.م در قرن هشتم و نهم  .بله: وکیلى شروین

 .است

هست که پس از پرداختن به سه  نیمنظورم ا ر؟یخ ای یددار فیلادر دست ت یکتاب ایآمحمدصادق افشاریان: 

نوشت  دیباستان کتاب خواه رانیا یهمچنان در حوزه ایآ یساسان ،یاشکان ،یبزرگ هخامنش یپادشاه یدوره

 ؟یدنظر دار در ااز اسالم رپس  یهاحکومت ای

 رشیدرگ یکه چند سال یاحتماال کتاب یرانشهریا استیس یدرباره ،محمد جان بله: وکیلى شروین

چون هدفم عصر باستان بوده که  ؛امرا فعال بسته یرانیتمدن ا خیتار یبرسد. پروژه انیهستم امسال به پا

 .شده است لیتکم
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 ۱۳۹۸تیرماه  ۲۹ شنبه  -چهل و هشتم  نشستبحث هفتگی: 

 

 بحث:  یبرا امیشنهادیپ یمحورهاشروین وکیلی: 

و کدام  افتهیتداوم  رانیا خیکرد در تار سیکه کوروش تاس یرانشهریا استیاز س یی( چه بخشها۱

 اند؟آن بوده یندهیها نماسلسله

داشته؟  رانیا خیدر تار ییچه نمودها کردیم هیتک یکه بر جنگ و غارتگر یشاکوروشیپ استی( س۲

  د؟ید توانیم ییدو را به چه شکلها نیاز ا کی تمدنها هر ریدر سا

 .دیکن لیفتح مصر تحل یبرا ینیچرا در بافت فتح بابل و مقدمه انیهودی( ارتباط کوروش با ۳

 یکتاب دکتر عل یسندهینو از اسالم شیدر روزگار پ یرانیخانواده ا خیتاردر کتاب داود مجیدی: 

 ییرا شما. کندیم دییباستان را مطرح کرده و آن را تا رانیموضوع ازدواج برادر و خواهر در ا یاکبر مظاهر

 .دیده یحتوض شتریمطلب را ب نی. اگر ممکن است ادایهمطرح کرد یهخامنش یگزاره را در دوره نیخالف ا

در کتاب  باره نای در ی.را زود شروع کرد یپرسش و پاسخ کالس یقدر ،جان داود: وکیلى شروین

. دکتر امآورده یتا حدود زیرا ن یعصر هخامنش یهاام و دادهمفصل بحث کرده ینهاد در عصر ساسان خیتار

 یهیمورد دارد که همان موضع مرا از زاو نیدر ا یخوب و مفصل اریبس یهم مقاله یشهباز شاپور

است و از نظر  یمیاما قد ؛و ارزشمند است شرویپ اریبس ی. کتاب دکتر مظاهرکندیم دییشناسانه تاباستان

 ژهیبه و ی،ونانیاز حد بر منابع  شیب یهیاش تکنقطه ضعف عمده .دارد ی بسیاریرادهایا یشناسروش

 ی.منابع بوم یریگدهیاست و ناد ،هرودوت
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 .اندکرده دایپ یانسان اتیباشند که خصوصیم عتیطب یروهایمظاهر ن انیخدایرضا کسمائی مقدم: عل

 یشهیاند. هستند یانتزاع نکهیا ای کنند ویخاص حلول م یوانیدر ح ای یچوب ای یسنگ یسیتند در ایمعموال 

تر به دیجد یتحوالت تا با دیطول کش یزمانرید وارد شد و یتفکر آدم گاهیجا آتون درآخن با بزرگ یخدا

بود که  نیا ؛که در درسگفتار مشخصا اشاره نشد یانظر من نکته به. دوش لیها تبدفرهنگ ی بیشترشهیاند

ها کنم علت انتقال بتیم . گمانخود بود مادراز  ریتاث ، بیشتر درنیس ،بزرگ یخدا یشهیاند روانیپ از دینبون

باعث  یستمیس رییتغ نیآتون ازمان آخن همانطور که در. کوچک بود انیطرد خدا فکر نیبه شهر بابل هم

 کوروش بزرگ از .شد ریبابل هم فراگ آشوب در نیا ،کشور شد سطح انسجام موقت در نداشتن اغتشاش و

 از که کوروش را یتفاوت. برسد یروزیپ به بابل توانست در و مطالعه بهره برد با یخیتار فرصت نیا

س اسا برهستند که  خود یروم-یمصر وفادار به خاستگاه این است که آنهاکند یامروز جدا م استمدارانیس

 استیسکه  کوروش یول ؛نداداریناپا لیدل نیبه هم ،تینها دربنا شده است.  «ینباش توو  من باشم» استیس

بزرگ برخوردار  یمکانی گستره کیدر  یطوالن اییندگیپا از خیدر بستر تار را بنیان گذارد،« میباش دو هر»

 .شد

مورد توجه  دیآتون و زرتشت باآخن یکتاپرستی زیکه در تما یانکته ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 یعنی ؛نبود کتاانگاری ،بود کتاپرستانهیو هرچند  یمصر یباستان نید کیآتون  شیاست که ک نیا ردیقرار گ

به  ،تزرتش نیددر برابر آن . شمردیم تیرا هم به رسم شانینهاییو آ رفتیپذیرا هم م انیخدا یوجود باق

 کالیراد یکفر یبه معنا نیو ا داندیم نیرا دروغ انیخدا یهمه یعنی ؛است کتاانگاری ی،شناختیلحاظ هست

 شیکه ک یو خردگرا دارد، در حال یعقالن یو چارچوب یفلسف ییمبنا یزرتشت دگاهید دلیل نیاست. به هم

 است و نیفزوده یباستان انیرا به اد یاتازه یمفهوم یکربندیپ چیاست و عمال ه یعقالن یآتون فاقد چارچوب

آتون توسط  شیکه کاست   نیهم دارد ا بسیاری تیکه اهم زیتما نیدو است. سوم نیتفاوت ا نیدوم نیا
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اش توسعه یخاستگاهش دولت و الگو یعنی ؛غلبه کرد گرید انیشکل گرفت و بر اد یاسیس یلیفرعون و با دال

بزرگ شکل گرفت و  یدولتها ابیو در غ یشرق رانیا یدر منطقه یتزرتش نید ،که یبود. در حال یاسیس

برقرار  یالهیو سرکردگان قب یمحل رانیبا ام ییوندهایهرچند پ بود، یاسیرسیکوچگردانه و غ اشنهیبافت زم

 .محور بودو من یاخالق شیمبنا یعنی ؛کردیم

 ؟بابل نظرم درست است یبارهدریرضا کسمائی مقدم: عل

از  یکی. اما احتماال میندار یادیبدان باور داشته اطالعات ز دیکه نبون ینید یدرباره: وکیلى شروین

 کتاپرستیحتا  دینبون ادیبه احتمال ز یعنی ؛متکثر بوده است یادر بتکده انیاز خدا یکیارادت به  هایشکل

 یالهیقب ینداشته و در بافت یتوجه یمیقد یانرودانیم انیبه خدا اوباشد.  کتاانگاریکه نیهم نبوده، چه رسد به ا

 .است ستهینگریم یبه امر قدس یو کلدان

 ؟نداهها به مردوک معتقد نبودیکلدان یعنیرضا کسمائی مقدم: یعل

 شتریبود که پنج قرن پ هایو آمور یغرب یسام لیبزرگ قبا یدر اصل خدا مردوک نه،: وکیلى شروین

 یالهیاما بافت قب ؛ها را گرفتندیبابل نیشدند و د میهرچند در بابل مق هایبودند. کلدان دهیکوچ انرودانیبه م

 هایو آشور، کلدان المیا انیم یریمثال در درگبدانید جالب باشد که  تانیبرا دیخود را حفظ کردند. شا ینیو د

 .آمدندیدر برابر آشور به حساب م هایمقاومت بابل یبودند و محور اصل هایالمیهوادار ا

 استیس .بابل معتقد باشد انیخدا است که کوروش واقعا به مردوک و دیبعیرضا کسمائی مقدم: عل

با  و است ییابتدا کوچگرد و لیقبا یهایژگیاز و کهای یروادار .است یمذهب یرواداریک  یراستا او در

 گرید شود ویم ریفراگ کیکاتول تیحیمس نیدر روم پس از کنستانت .متفاوت است شرفتهیپ انیاد یخودمحور

 نییهمزمان آ رانیدر ا یول؛ ماندینم رجاب یوسیآر وی نسطور تیحیمس احت و سمیترائیم و یمان یبرا ییجا

 احتماال که - ایبرز ای ایاز اختالفات برد یکی . به گمانممیدار یزرتشتدین کنار  را در تایهآنا و ترایپرستش م
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 بزرگ یهامخالفت خانواده و یروادار استیس رییتغ نیبزرگ هم وشیدار با -است شهیر نیبرزو هم از هم

 خیدر طول تار یریدرگ نیا یکنم تا حدودیم فکر. باشد یروش کوروش م رییتغ با وشیدر راس آنها دار و

 .داشته است وجود رانیا

همسان  انیخدا یلحن کوروش هنگام ارتباط با همه  .کنمیفکر م نیمن هم چن بله،: وکیلى شروین

 یاما ظاهرا شور و تعصب اینداشته است. برد یارادت خاص کیچیبدان معناست که به ه بایتقر نیاست و ا

 دادگر وشیداررا در کتاب  نیاست. ا دادهیدولت نشان م یسامانده یدرباره یانقالب یداشته و رفتار ینید

 .اممفصل بحث کرده

 یزیربرنامه انیهودی ایفتح مصر بر یخود برا نیبزیبزرگ با نگاه ت کوروشیرضا کسمائی مقدم: عل

 یشهیاند ؛آتون مصر بودند معابدی کاهنان فراراز  ریتاث ی درهودو ی  یخداپرست کنعان لیچند قباره. کرد

فتح  یکوروش بزرگ برا یبرنامه از بخشی به مصر آنها گشتباز یاراده و انیدهوی دیتبع یقصهی مصر ضد

در  امعن دیاز تول یکه حجم بزرگ نجاستیا جالب. روز بود جهان متمدن آن یتمام کردن کدستی مصر و

 یچهل ساله یموالنا از سرگردان یریگبهره ؛ مانندبوده است قیعهد عتکتاب  اسطوره و نیااز  ریتاث درجهان 

 :نایس یصحرا در انیهودی

 ادب محروم ماند از لطف ربیب / ادب قیتوف مییجوخدا  از»

 آتش بر همه آفاق زد بلکه/  را داشت بد نه خودادب تنها یب

 دیشن گفت ویب و عیب و یشریب/  دیرسیاز آسمان درم مائده

 عدس و ریادب گفتند کو سیب / چند کس یقوم موس انیم در

 «.داسمان و لیب رنج زرع و ماند/  نان از آسمان شد خوان و منقطع



102 

 

در آن زمان  یدگفت چون د؟ینامیکه فتح کرد چه م ار ینیکوروش کل سرزمطلب: بهنوش عافیت

 آمده است. به بعد وشیدار یهم از دوره «پارس نیسرزم»بود و  ینید ینام «رانیا»

دو کلمه استفاده  نیاز ا کی چیجالب آن است که کوروش از ه ینکته ،جان بهنوش: وکیلى شروین

« پهناور نیزم نیجهان/ ا یچهارگوشه» یانرودانیو م یالمیشاهان ا یوهینکرده است. او قلمرو خود را به ش

داشته  موجود شیو از پ یاسیس یکه فرمول فتح کل جهان بوده یکرد که مدع ریتفس نطوریا شودیو م دهینامیم

 ؛است یالمیاش کامال اخودانگارهگرچه ! کردهیم یتفاوت که کوروش واقعا داشته آن را عمل نیبا ا است،

 .نامدیم «شاه انشان» ادیبا تکرار ز هم و «یپارس»خود را هم  یعنی

 یاز اسالم باق پس و انیساسان، انیاشکان، انیدر زمان سلوک «یپارس» مفهومیرضا کسمائی مقدم: عل

 ؟ماند

برچسب  رونیو هم در ب رانیتا به امروز هم در ا وشیاز دوران دار «یپارس»مفهوم  بله،: وکیلى شروین

 است. انیرانیا دنینام یبرا یاصل

 ؟هیشوال مانند ؛خاص است یعنوان «یپارس»یرضا کسمائی مقدم: گفتید عل

 و بوده رانیکشور ا یبزرگ اسم رسم وشیاز دوران دار« پارس» یول ،یتا حدود بله: وکیلى شروین

 «.بوم پارس» اندگفتهیم رانیاشاره به کشور ا یبرا یهخامنش یهابهیدر کت

 ه است؟ماندی باق «یپارس»اصطالح  مقدم: پسیرضا کسمائی عل

 هست؟ یچ «پارسی»اصطالح منظور از نگار جالدت: 

زنده کردم  جمع»، برای نمونه در این شعر:لقب ایبه صورت عنوان  «یپارس»یرضا کسمائی مقدم: عل

 «.یپارس نیبد

 این اصطالح باقی مانده است. شکیب بله،: وکیلى شروین
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 نبود؟ یکد نصر کلدانبونیرضا کسمائی مقدم: عل

 .بود یبابل نه،: وکیلى شروین

و  تایآناهی و بابل شتاریا ی،سومر ینانایا ی،المیا ینانا ی مانندانیخدا یبارهدریرضا کسمائی مقدم: عل

 .کندیگفتار کمک مدرس به فهم به گمانم ؟دیدهمی یمختصر حیتوض همچنین بعل، مردوک و نبو

هم محسوب  یهمتا شیهستند و کماب یو کشاورز یبارور زدبانوانیاول ا فیرد: وکیلى شروین

و آسورستان هستند.  انرودانیم یاقوام سام انیبزرگ آسمان و تندر در م زدانیدوم هم ا فی. ردشوندیم

 ید.داشته باش یاگر پرسش م،یبحث کن میتوانیم مفصل ندهیآ یدورهدر  یرانیا زدانیا یدرباره

 است؟نام خوانده  نیبه ا را خود یکلدان دینبون .پسر مردوک است نبویرضا کسمائی مقدم: عل

اسم  دی. مثال نبوناندکردهیهمان منطقه استفاده م انیخدا یهم از اسمها هایکلدان ،بله: وکیلى شروین

 است. یبعل انتخاب کرده که کنعان بیدو فرزندش را با ترک هر

دارم  زیسترانیا یهاگروهافراد و  یدربارهشناسانه جامعه یاتا اندازه یپرسشمحمدصادق افشاریان: 

 رومندین یقلمرو تمدن کیکه در  یافراد شودیباعث م یزیچ چه: مشکل دارند یرانیکه کال با تمدن ا یو کسان

که  بوداین هم  یعتیشر یمرحوم علدیدگاه  نمونه، یبرا ؟را انکار کنند خود یجمع تیهو کنند،یم یزندگ

 میشما تا چه اندازه تقس کهاست  نیا یگرمپرسش د .دادیکوچک جلوه م اریبس ااز اسالم ر شیپ رانیکال ا

 د؟یریپذیم ، رااز اسالم و پس از اسالم شیپ یبه دو دوره ،رانیا خیتار یبند

الف( : دارددر همه جا دو شاخص  یخیتار تیانکار هو ی( علت اصل۱جان:  محمد: وکیلى شروین

 یخودشان خبر ینهیشیو پ تیهو یلوح هستند و دربارهنادان و ساده ایافراد  یعنی ؛انتیو ب( خ ینادان

معاصرمان  خیدارند که آن را انکار کنند. در تار یو منافع رندیگیپول م ای کنند،یرو انکارش م نیاز ا ،ندارند

 رانیا خی( طبعا تار۲ .شودیمرز محو م نیا یبرخ یدرباره گرچه ؛تا خائن میانادان داشته شتریبه نظرم ب
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از  شیگفت پ توانمی کرد. مثال یبنددوره توانیآن م یرا تجربه کرده و بر مبنا ییهایوستگیگسستها و پ

 انیساسان یفروپاش بر اساس کهنیقالب ا دربه نظرم از مغول.  شیپس از مغول و پ ایاسالم و پس از اسالم، 

مدرن  یاستعمار یهاهیبه دو بخش بکنند نادرست است و از نظر را رانیا خیتار میتقس یاو ظهور اسالم مبن

مهم است،  یبا گسست یادوره انیساسان ی. فروپاشاست بوده انیرانیاعراب از ا کیشده که خواهان تفک یناش

که  میکوروش داربا ظهور یکی تر را مهم اریبس یبوده است. گسستها انیصفو یاشکه فروپ یدر همان حد

 رانیکشتار مردم ا ایو ظهور اسکندر  انیهخامنش یبا فروپاشدیگری و ی بوده آبادان یفرخنده است و مقدمه

 .اندرا رقم زده یجهان یدر سطح یتمدن ییهافاجعه ریاخ یدوتا نیکه ابوده  به دست مغوالن  یشرق

بدانیم بهتر  یشتریب یهاهرچه زبان یدو گفت یدگرفت کیبه فال ن را تنوع زبانهامحمدصادق افشاریان: 

که در شدت ساکن ایران  یهایجانیش آذرباا. نمونهماهدیدبرعکس آن را ر جامعه من بیشتر د امااست؛ 

کم و یب امجاور ر یهاو تمام  سخنان نادرست دولت اندهربودخود  گانیاز همسا اسبقت ر یگو یزیسترانیا

 ایمقاله پرداختند. شما همشدت به شور و شعف ترکها بهپان رخ داد رازیش لیکه سیهنگامد یا رنیپذیکاست م

 ،ییخو ابیمانند دکتر زر یکه بزرگان یدهست دواریباز هم ام یکنون یهیبا رو ایآ اید.هنوشتاین باره در 

شدت این  یدکنیم ینیبشیپ نکهیا ای دمنطقه رشد کنن نیاز ا دیگران زاده ویتق دحسنیس ،یاحیر نیمحمدام

 ؟ادامه یابد مدتتا دراز ییقومگرا

زاست. است که مشکل یزبان یسوادیو ب یهمان نادانباز هم  نجایدر ا ،جان محمد: وکیلى شروین

 ۱۹۰۰را بلد هستند. در سال  میقد یآران یچون فقط زبان ترک ؛هستند ایاقوام دن نیترمردم باکو امروز از نادان

بوده که از  یرانیکارگران ا یژهیدر آن هنگام و یبوده و زبان ترک زبانیپارس کپارچهیشهر باکو  یالدیم

 یپارس یباکو همگ ی. در آن دوران که اهالاندرفتهینفت به آن شهر م عیکار در صنا یبرا جانیآذربا یروستاها

 یاند، همه کنار هم با صلح و صفا زندگهم بلد بوده یو ارمن یو آسور یترک شانیو برخ انددانستهیم
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شهر  یمیقد یبه کمکشان آمدند و اهال کهایو بعد بلشو کردندرا کشتار  هایترکها ارمنبعد پان ی. کمکردندیم

امروز شما  ،جهیهزار نفر در باکو به دست سرخها کشتار شدند(. در نت ستیشب ب کیبردند )در  نیرا از ب

است.  هیشب یبه شوخ بایشان تقرگذشته یکه تصوراتشان درباره دیو گول را دار جیگ یبه کل ینبا زبا یمردم

در  شتریآفتها ب نیشان را بشناسند، از اتمدن یزبان ملبهتر هرچه  ژهیبه و ،بدانند یشتریب یزبانهاهرچه مردم 

دفاع  یاز کانونها جانیهمچنان به نظرم آذربا هم بگویم که تانسخن یانیبخش پا یامان خواهند ماند. درباره

است که  یلیاردب یکالش حجتو دوستمان  یزیتبر ییجواد طباطبا دیاش دکتر ساست. نمونه یرانیا تیاز مل

 زین گرید یاریبس شانیا ریو نظ کنندیم فایا یرانیا تیمهم در دفاع از هو ینقش استیو س شهیاند یدر حوزه

 .و مخدوش ماریهرچند ب رومند،یو ن استیهستند. قلمرو ماد همچنان زا

ش از لحاظ سطح درک و انمردم ایآ یست؟ن چانظرت یفعل یهیدر مورد ترکمحمدصادق افشاریان: 

 یرانیکهن تمدن ا یهااز کانون یکیهم  یآناتول چون ؟دهستن آنهاباالتر از  ای دها هستنیمانند آرانهفهم 

 ام.ترکیه را با مردمان آنجا مقایسه کرده مردمانهست 

مدرن را  یاستانبول یدارند. آنها هم تنها زبان ترک یمشکل نیهم چن هیمردم ترک قایدق: وکیلى شروین

که نیا  دنیشده است. د لیتبد ماریو ب یمصنوع یشده و به زبان ییزدایعرب/یند که به شدت پارسهست بلد

تا  - ودب یپارس انکه زبانش - یعثمان میعظ یو شهروندان امپراتور هایزانسیو نوادگان ب یمیقد یهایروم

 است. زیانگاند، غمشان ناتوانانگور پدربزرگ یبهیو از خواندن کت خودشان نادان یحد درباره نیا

 ایبه شیوه ودشبود؟ آیا می هکه کوروش بنیان نهاد چ ایعلت انحطاط سیستم سیاسیپویش گنجی: 

؟ است ن سیستم سیاسی کارکرد نداشته از بین رفتهآ رتکاملی به انحطاطش نگاه کرد و گفت که چون دیگ

 یسیستم مشکل آنعلت انحطاط کومونیسم این نبوده که  گویند کهمیها کمونیست یاها مثال سوسیالیست
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به نظرم . ...ا کشتند و بسیاری رحمله شد و  کشورهای کمونیستی این بوده که به برای بیشتر است، داشته

 د.اهمیت دار آن گیریی شکلسیاسی به اندازه ک الگویمطالعه و فهمیدن انحطاط ی

 شانیدگیچیکه پ دهدیرخ م یزمان یاجتماع ینظامها یاصوال فروپاش ،جان شیپو: شروین وکیلى

نباشند. به  طیدر مح ستمیکالن س یو کنترل رفتارها تیریقادر به مد یدرون یرهایگذر کند و متغ یاز سطح

و  پاشدیاش کند، فرو مرا طرح کند که خود نتواند حل یچندان فربه شود که مسائل ستمیس یوقت ،گرید انیب

اتفاق افتاده است. نظم  نیهم به نظر من هم یهخامنش یدوره ی. دربارهکندیگذار م گرید یستمهایبه س

 یدگیچیبودند مناسب بود و چندان پ رانشهریدل ا یهاییایآر اشیتیجمع یکه هسته یاجامعه یبرا یهخامنش

 یتیجمع ی( به قطب اصلهایمقدون-یونانی)سکاها و  یرامونیپ یتازه متمدن شده یتهایرا افزود که جمع

 سمیمتفاوت است. کمون یبه کل سمیبا کمون هیقض نگرچه به گمانم ایکردند. ا دیشدند و مرکز را تهد لیتبد

 یستمهایس یرا کاسته است. فروپاش یدگیچیپ ده،یکه به قدرت رس یجوامع یمدرن است که در همه نید کی

و نه جهش به  زدیخیاز حل مسائل برم شانیو خوددار یاپیپ یاهاخط دلیلبه  یسادگبه یدگیچیپ یکاهنده

 جسورانه که نتوانند حلش کنند. یمسائل ویس

فتح  یبرا ینیچفتح بابل و مقدمهبافت  در انیهودیارتباط کوروش با  یدرباره نالتیتحللیال امینی: 

 ؟یستمصر چ

شده  دهیکوروش است که اغلب نادرست فهم استیمهم س یهاگاهاز گره یکی نیا: وکیلى شروین

بزرگ از  یدر بابل را به همراه گروه یدیتبع انیهودی( کوروش ۱: مینیچند نکته را در کنار هم بب دیاست. با

( کوروش ۲ ؛روندب میشرط که به اورشل نیبا ا کندیآزاد م - هستند! یالمیحتا ا شانیبخشکه  - گریاقوام د

چه بسا که  ای کند یرا بازساز انیهودیمعبد  میتا در اورشل دهدیزروبابل م انیهودی یندهیکالن به نما یپول

توسط عزرا به صورت نوشتار  میو در اورشل شودیم نیودوران تد نیبار در ا نخستین ی( تورات برا۳ ؛بسازد
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در مرز دولت  قایدق می( اورشل4 ؛در تورات مستند شده است اهداده نیا یهمهکه  شودیخوانده م هودیبر قوم 

 نیکه در ا انیهودی ینید یتهای( روا۵ ؛قرار داشته است نایس یمصر در صحرا یاسینفوذ س یبابل و حوزه

خداوند  یدهیو برگز حیو کوروش را مس داندیم انیرا مصر هودیدشمن قوم  نیترمهم شودیم نیدوران تدو

فتح  یاش برااز برنامه یکامال بخش هودیبا قوم  وندیکوروش در پ استی. به نظرم روشن است که سندیبیم

 بوده است. هودی نید خیفرعون در تار/یو موس یعبر/یمصر یدوقطب تیتثب اشجهینت گرچه مصر بوده است.

، وجود داشته انیهودیکتاب مقدس  یآورگردو  نیدر تدو انیهخامنش تیحما مینا حسنی: اگر که

درست است که  نیا ایآ ؟است یچه خاستگاه یباستان دارا انیرانیبا ا انیهودی یداستان استر و مبارزه پس

 دانند؟ یمربوط م انیهودیتوسط  انیرانیرا به کشتار ا میدر اروپا جشن پور انیهودیاکنون 

 هودِ ی نید یریگکه شکل ندیگویتکرار مصراحت دارند و به یمنابع عبران ،جان نایم: وکیلى شروین

و  وشیبا دستور کوروش و دار یو تا حدود یدربار پارس تیچتر حما ریتورات ز نیو تدو افتهیسازمان

 از راریرا پورپ نیروشن رخ داده است و ا یفیکتاب استر تحر یدربارههرچند است.  رفتهیانجام پذ ریاردش

و  ستین لئقا انیهودیو  انیپارس میان ینوع تقابل چیدر اطراف پراکند. کتاب استر ه انتیخ ایسر حماقت 

تقابل است  انیهودیو  هایسامر انیهستند. م انیهودی یاصل انیحام انیو پارس ندیبیدو را کامال متحد م نیا

دارم  یامورد مقاله نی. در اندمربوط بود یسامر ریکه با وز شودیانجام م انیهودیدشمنان  میانو کشتار هم 

که کتاب  نی. کوتاه سخن اگذارمشیگروه م یرو تانیام و برارا شرح داده لشیو دل فیتحر نیا اتیکه جزئ

شدن نوروز در بافت  رفتهیپذ میجشن پور ،در عمل است و یرانیا تیبا مل انیهودی یبر همبستگ یلیاستر دل

اند و امروز گرا آغاز کردهپراکنان چپو نفرت انیگرااست که قوم ییفهایتحر اشیاست. باق هودی ینید

 .کنندیتکرارش م هاستیونیصه
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 انیرا ب یدور اریبس یهاخیتار انیهودیشد؟ خود  داریپد یدر چه زمان هودی نیدداود مجیدی: 

 زرتشت است؟ نیتر از دیمیقد ای. آکنندیم

با زرتشت  بایکه تقر دهندیزمان رامسس دوم قرار مهمرا  یموس یهودی مورخان: بیشتر وکیلى شروین

)مثال  نیکجانشی یهودیجوامع  یهانشانه نیند نخستاشناسان معتقد. باستانشودیپ.م( مصادف م ۱۲)قرن 

که نشان  میروشن دار ییهاهمه داده نیدهم پ.م شکل گرفته است. با ا( در قرن نهم و میدر حبرون و اورشل

 خیاند. تارنبوده یهودیو  کتاپرستیو چندخداانگار بوده و  یمردم در آن دوران همچنان کنعان نیا دندهیم

از تورات  ییاز آن است. هرچند بخشها شیپ یو چند دهه یاول عصر هخامنش یمهیتورات ن یبدنه نیتدو

 یتکامل یریس گرید انیاد یهمه انندم هودی نید ،هم رفته یاحتماال به قرن هشتم تا دهم پ.م ارجاع دهد. رو

به شکل  نید نیا نیآغاز یدر عصر هخامنش دیگویهستم که م یدگاهیرا از سر گذرانده و من هوادار د

 و خلق شده است. یصورتبند نشیامروز
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 ۱۳۹۸تیرماه  ۱۲ شنبه  -چهل و نهم  نشستبحث هفتگی: 

 

 است: نیبحث چن یمحورها یبرا شنهادمیپشروین وکیلی: 

 توانیم یی،اروپا ای یبا مصر یرانیا مانند گوناگون، یتمدنها ریاساط انیمعنادار م یزیتما ای( آ۱

  افت؟ی

 یزندگ یو داستان بعل بازتاب رخدادها شیانوماال انندم اییازل یجنگ یتهایروا ی( تا چه حدود۲

 مردم آن روزگار بوده است؟ یاجتماع

 

 نیترو کهن شودشناخته می مقدس یبه عنوان دانش ییکه دانش ودا است درست ایآپناه: کوشا علی

 یو فلسف ینید یشهیاند یبذرها نیبا خود به شمال هند آوردند و نخست ییایاقوام آر ی را دارد کهاسناد مکتوب

ها نوشته نیباد و آتش و اتر در او و پنج عنصر آب و خاک  ترایم یخدابه  ؟کردند یگذارهیپا ار یو عرفان

-شیگرا و هشد انیب یو هم به صورت فلسف یاهم به صورت اسطوره نشیآثار داستان آفر نیدر ا .شده اشاره

. و وحدت وجود یپرستکتای ،انیخدا نایبرتر از م یپرستش خدا شود؛ ماننددر آنها دیده می یخداپرست یها

 د؟دانش وجود دار نیا یبارهدر یبع فارسامن ایآشود. یم سیهند تدر یهادر دانشگاه ییودا دانشامروزه 

و  تی( زبان سانسکر۱: میبدان دیچند نکته را با ییمتون ودا یدرباره ،جان کوشا: وکیلى شروین

 ییو اوستا -ستوداگیر نشیتریمیقدکه -کهن  ییهستند و متون ودا کینزد اریو بس هم شاوندیخو ییاوستا

تر کهن ییاند. برخالف تصور عوام فرهنگ وداآمده دیاحتماال همزمان پد ی،میقد یشتهایگاهان و ، مانند کهن
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 ؛است یو اخالق یفلسف میاز مفاه یعار یو به کل ییابتدا اریبس ییمتون ودا ی( محتوا۲ ؛ستین ییاوستااز 

 ییچندخدا یدر بافت یشیاین یوجود دارند. وداها در واقع متون میقد ییدر گاهان و متون اوستا میمفاه نیاما ا

 یفلسف می( ورود مفاه۳ ؛میدار اریدر اخت هاینو کنعا هایتیه ای میقد انرودانیبه آنچه از فرهنگ م هیشب هستند،

 رانیمتون ا ریتاث ریز میرخ داده و به طور مستق یمتاخر بوده و پس از عصر هخامنش ییبه منابع ودا یو عرفان

شمال هند بوده و  یهیدر پاکستان و حاش ییودا اتیظهور ادب یای( جغراف4 ؛بوده است یمرکز رانیو ا یشرق

اند بوده یشرق رانیا یفرهنگ کیاز موزائ یبخش ییودا اتیو ادب تیزبان سانسکر یعنی ؛شبه قاره یبدنهدر نه 

 هایدیزمان توسط دراو نیاست. شبه قاره در ابوده به نام هند هنوز وجود نداشته  یو تمدن و فرهنگ مستقل

  بوده است. سایو نانو ییایرآریغ یشده بوده و به کل یمسکون

 یفارس ی بهمنبع ایآ .و ... بوده ینجوم، معمار انندم یعلوم یبارهمتون در نیاز ا پناه: بخشیکوشا علی

 ؟دوجود دار باره نیدر ا

و  میبه نجوم ندار یااشاره چیه ،وداگیربه طور مشخص  ،میقد ییدر منابع ودا نه،: وکیلى شروین

است.  شتریدو هزار سال پ یو در حد منابع سومر ییابتدا اریبس اریبس گریو علوم د یارجاعها به معمار

 آسمان شبانه یشناساسطورهمن در کتاب  کهوجود دارد  ییدر متون اوستا یها به اخترشناساشاره نیترکهن

ام و کرده سهیمقا ییرا با اسناد اوستا یاکد-یو عبران یونانیو  تیکهن در منابع سانسکر یارجاعها یهمه

 بوده است. ییاوستا یبافت زباندر و  یشرق رانیا شکیجهان باستان ب یام که خاستگاه اخترشناسنشان داده

 ستانیبه س نیهم برایگذشته که یم ستانیاز س میقد یرصدهادر نهار مبدا النصفپناه: کوشا علی

 .نداهگفتیروز هم ممین

 است. یینگرش اوستا یندارد و اتفاقا ادامه ییبه منابع ودا یربط نیا یول بله،: وکیلى شروین
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 یاز یکی از زبانهای زنده یا دان شده یا از اکدیربرگبه فارسی انوماالیش از سومری علی: المیرا محب

 امروز؟

 یفرانسو یبا ترجمه قیتطب درو  یسیانگل یترجمه یاز رو دهقانی خانم را : انوماالیششروین وکیلى

ام با ارجاع از متن نوشته یبر بخش کتاب یبعد یدر فصلها من که یبرگردانده است. شرح ی به پارسیو آلمان

 بوده است. یدبه اصل متن اک

آبی برای رنگ آسمان و آب و رود و دریا در متون باستانی پارسی و  یآیا واژهعلی: المیرا محب

 استفاده شده؟ هم زبانهای سامی

 . اکنوندارد وندیآب پ به معنایرنگ با ماء/مو  نیهم اسم ا کهن یسام یدر زبانها ،بله: شروین وکیلى

 د.نیگویم یرا مائ یآب یهم در عرب

-یبه دست آورد توانمند فرگشت ما در اثر یکه گونه ییدستاوردها نیمهمترعلیرضا کسمائی مقدم: 

در مراحل به گمانم  .تفکر وهم و ،لیتخ ،ایروت؛ مانند اس یعصب در دستگاه یدگیچیپ شیمربوط به افزا یها

 گرید یاتوانمندیه و یشرط منطق، استقراء، اسیق ،شهیاند نسبت به لیتخ و ایرو بار یبشر تمدن ییابتدا

 کرد؟ یتوان بررسیمبا این روش هم  ها رااسطوره. است شتریب

ما  یدرشت در گونه یانسان و تکامل مغز یدستگاه عصب یدگیچیپ ،جان رضایعل بله: وکیلى شروین

در  مینام گرفته است. اگر بخواه «فرهنگ»که  انجامیدهپردازش اطالعات  ینو از سازمانده یاهیبه ظهور ال

و  یرمزگذار یافراط یافتگیزیبا تما یدگیچیما در دو سطح از پ ؛میچارچوب مدل زروان به موضوع بنگر

کرده و در سطح  دایظهور پ یخودآگاه یمغزو درون ی. در سطح روانشناختمیرو هستهپردازش اطالعات روب

و علم  نی. اسطوره و دمیا دارر یمشترک اجتماع یستهیز یتجربههمگی یک  نیبنابرا ی؛عیزبان طب یفرهنگ

 هستند. یعناصر سطح روان عواطفو  تیو عقالن لیو تخ ایاند و رومستقر شده یفرهنگ یهیال نیو هنر در ا
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ترس از  شیانوماال یاست. در منظومه پیاود یعقده ریبشر درگ دیفرو یهیدر نظرداود مجیدی: 

 د؟یتوان با هم سنجیرا چگونه م کردیدو رو نیپررنگ است. ا سیارب یعنصر زنانگ یا امتیت

نادرست و پرت بوده  یبه کل پیاز اود دیراستش به نظرم خوانش فرو ،جان داود: وکیلى شروین

ام نوشته یکتاب پیاود یکرده است. درباره نییداستان را هم تع نیمدرن از ا یرهایاست و متاسفانه کل تفس

نیز خواهد شد که در جمع همکالسانمان  رمنتش نیبکوروش خوش یآقا زمانیکه امسال به همت دوست عز

 یی بعداست و در درجه ریجوان و پ ینسلها انیم بیشتر یباستان نشیآفر ریدر اساط یحضور دارد. تنش اصل

 یتیداستانها ندارد و روا نیبه ا یهم ربط پیاست و متن اود یساختگ یکلبه یپیزن و مرد. تنش اود میان

 .بوده است میتن قددر آ یاسیس

هایی تا مصر، چه شباهت گرفته از اسکاندیناوی ،دنیا گوناگونفرینش نقاط آی اسطورهمیترا نقدی: 

 اند؟از هم تاثیر گرفته راستیبهیا آ ی؟هایباهم دارند و چه تمایز

 دلیلکه احتماال مستقل از هم و به  افتی توانیدر همه مرا  انینما یشباهتها یبرخ: شروین وکیلى

داستان  ایدارند  بسیاریرا  یجنگ ازل تیشده است. مثال روا نیما چن یمشترک گونه یسبک زندگ

 یدرخت ممنوعه انندم ؛دارند نیز همدور از  یفرهنگها را نیشدن به زم دیبه خوراک تابو و تبع یدرازدست

 یو مصر یرانیاش تمدن ااند. نمونهداشته نهیزم نیدر ا یتمدنها داد و ستد یبرخ همزمان شایدباغ عدن. 

 و آسورستان بوده است. منیشان هم پیونداند و درگاه است که با هم تماس و ارتباط داشته

 رانیچه ا یغرب رانیا های آفرینشدر اسطورهچه دریافتم که،  هفته نیا درسگفتارهایدر : رها مژده

ظاهرا  کردیب با دو روآعنصر  نکهیشوب بوده و اآو  ینظمیب کیبلکه از  ؛نبوده چیاز ه خلقت یابتدا ی،شرق

مظهر  یغرب رانیو در ا یب مقدس و مظهر روشنآ یشرق رانیدر ا. داشته انیم نیدر ا یدیکل یمتضاد نقش

 یرانگریو یرویو ندر اختیار بوده تر آسانب آ یشرق رانیدر اکه حدس زد  شودیمدانسته شده.  یرگیت



113 

 

 شیدایاز پ شیها مربوط به پییسراافسانه نینجا که اآاز  ب سخت بوده.چیرگی بر آ یغرب رانیاما در ا ؛نداشته

سرمنشا  نکهیا ای؟ باشد بوده آن روزگار یجامعه بگانافکار نخ یدهییگرفت که زا جهینت شودیم اآی ،بودهانسان 

بیشتر  نیزم یکره یبر رو اتیح شیدایامروز پ یایدن باشد؟ چراکه با علم یگرید یجا تواندیها مافسانه نیا

 بوده؟ یتصادف یعلم عموضواین به  یکیدقت و نزد نیا اآیاست.  کیشوب نزدآداستان به 

تقابل  انندم یمیآن که مفاه یکی :به پرسشت نگاه کرد شودیم هیاز دو زاو ،جان رها: وکیلى شروین

 یعلم ای یریمتفاوت اساط ییمعنا یهستند و در نظامها یدیو کل یادیبن اریبس یستیو ن یهست اینظم و آشوب 

مطرح  یشناختجامعه یدر بافت میمفاه نیا یصورتبند یوهیش ،گرید سوییاز  ؛دارند تیو مرکز مانندیم رجاب

امروز هم  که اندرساندهیکار را به انجام م نیاز نخبگان ا یکوچک یطبقه شهیهم یهمانطور که گفت واست 

 .است نیچن

 رانیتمدن ا تیبه ماه یکیتار ویی روشناو  نظرشما تفاوت نگرش به آب بهعلیرضا کسمائی مقدم: 

که مردمان  گرددیبرنم -باشد آبها که- ینیچ و یبابل ی ومصر یهاتمدنماهیت  و -باشد راههاکه -ی شرق

تامین  بارانریزش از  راآب  نکهیتا ا اندرا داشته بزرگ یگاه به گاه رودها یهاانیبا طغ یریدرگآنها بیشتر 

 کنند؟

 یغرب رانیهمه انگار در ا نیبوده است. با ا نیچن شکیب اشیجان، بخش رضایعل چرا: وکیلى شروین

برقرار  وندیپ کین یروهایاست که با نور و ن یشرق رانیسرکش و خطرناک داشته و در ا یتیآب ماه شتریب

و  داندیم نیآغاز یکه اصوال آب را ماده رندیگیقرار م یمصر تیدر برابر روا ریدو تعب نیاگرچه . کندیم

 لی. نکنندیم فاینقش ا رهایتفس نیهم آشکارا در ا یشناخت. نکات بومپنداردیرا از آب برخاسته م یکل هست

هر  هم دجله و فرات .دهدیم رونیرا ب یبارور کشاورز ینهایاش را دارد و از دل خود زممنظم یفصل انیطغ
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و منظم  لیرا تعد یآب ستمیکه س میدار ییهااچهیردهم  یشرق رانیدر ا .کنندیم رانگریو یانهایطغ یاز چند

 .اندکردهیم

 یهاهمچنان بر آن اسطورهنیز  امروزکه رسد یجالب به نظرم م ینکتهعلیرضا کسمائی مقدم: این 

 یهازیخ افت و دل از پاد ماده ماده و. دارد به توهو بوهو یادیشباهت ز یکوانتوم چِیه :میفشاریمی کهن پا

ی آن ماندهزبا وشده طلب نابود آشوب یماده پادی حماس و نیسهمگ یاز نبرد پس و زندیخیبرم یکوانتوم

 و روهاین شده اند؛ لیتبد ذراتمیان  قیدق اریکه به روابط بس انیخدا. شودیم دیاعماق تارتاروس ناپد در

 .ندیآرایم رای تیموجود گ یماده یماندهیاز باق و اندداده از دست زیرا ن خود یانسان یهاخصلت

اند و شباهتها انگشت گذاشته نیکاپرا بر هم وفیتیمثل فر سندگانیاز نو یبرخ بله،: وکیلى شروین

 یاریکرد. بس اطیشباهتها احت میدر تعم یقدر دیبه نظرم با ،همه نیاند. با ارا نوشته کیزیف یتائومثل  ییکتابها

را  یزیمتما یو معان یشوند مبان یوارس شانیبا هم دارند و اگر در بافت متن یسطح یشباهت میمفاه نیاز ا

و  یهستند نه عقالن زیآملیو تخ یاستعار بیشترتوجه داشت که  دیاما با ؛. شباهتها جالب هستندکنندیحمل م

 ی!و علم قیدق

 یاو را جد سخنان یاحرفه کدانانیزیو ف خوانده کیزیف تربوده که بعد یدر اصل پزشکچوپرا داود مجیدی: 

 .رندیگینم

 به جایکاپرا منظورم بوده  وفیتیمرتکب شده بودم و فر ییمن خطا نجایدوستان در ا: شروین وکیلى

را کاپرا نوشته است. با سپاس  کیزیف یتائو یول ؛چوپرا هم در بحثمان مصداق داردکه  گرچه !چوپرا پاکید

  .گوشزدم کرد یواشکیکه نکته را  زیاز دکتر شکوه عز

 کردیمعاصر رو یشناسهانیک یهاهیاست که نظر نیدوستان دقت کنند ا دینکته که با کداود مجیدی: ی

و  یاضیر یهاهیبر اساس نظر ینظر کدانانیزیف. دیسنج رینها را با اساطآتوان یدارند و نم یاصل موضوع
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رد  شانیتجرب هایهمشاهد تامانند یظر متسازند و آنگاه منیرا برم ییساختارها یشنهادیپ یاصول موضوعه

 شود. دییتا ای

 دهیناد توانینم شباهتها را نکهیا ضمن؛ وجود دارد یشناستفاوت روش قطعاعلیرضا کسمائی مقدم: 

 .گرفت

 اسطوره از علم هستند. یکنندهکیتفک یاصل ریو دقت دو متغ یریپذیدگیرس بله،: وکیلى شروین

 جانیتواند از ایاست، م یغرب رانیتر از ایتر و غندهیچیپ یشرق رانیمفهوم مهر در ا نکهیامینا حسنی: 

  زودتر رخ داده است؟ ییساینو یشرق رانیباشد که در ا آمده

آمده و  دیپد یغرب رانیدر ا ییساینخست نو شکیکه ب نجاستیشگفت ا ینکته: وکیلى شروین

 رانیمفهوم مهر در ا ،همه نیبوده است. با ا یشرق رانیاز ا تردهیچیدر غرب پ یو اجتماع یاسیس یساختارها

 ستبدان معنا نیمنطقه ظهور کرده است. ا نیهم در هم یکتاپرستیشده و فلسفه و اخالق و  یصورتبند یشرق

 ینیبشیجلو زده و آن را پ یاجتماع یهیال یدگیچیاز پ یشرق رانیدر ا یفرهنگ یهیالتکامل  یلیکه انگار به دل

 .است یشرق رانیسوارکاران در ا یکوچگردانه ینظم اجتماع یریگشکل لشیدل گمانمبه  . گرچهکرده است

-یمهرورزانه م یدهیچیپ میمفاه دیبه تول با چه فرایندیکوچگردانه  ینظم اجتماع نیامینا حسنی: 

 انجامد؟

 نجاستی. نکته امیتر بپردازبه آن گسترده یزمان دوارمیمفصل است که ام یبحث نیا: وکیلى شروین

 یو بندها دیو ق یاسیس یکشاورزانه، نهادها ینهایشان به زمنبودن بندیکوچگرد و پا لیتحرک قبا دلیلکه به 

به  .است تراهممستقل و خودمختار فر یهاظهور من یبرا نهیتر است و زمسست شانانیدر م یاجتماع یهیال

نظم  ،گرید ییبوده است. از سو یزرتشت یظهور نگرش فلسف یاصل یماشه ،آزاد یباور به اراده نیا گمانم
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 نییهماورد تع لیدختران و پسران از قبا ییجنگاوران و زناشو انیم مانیپ یجوامع بر مبنا نیدر ا یاسیس

 .دهدیم لیرا تشک مانیعشق و پ یاست که مفهوم مهر در دو معنا ییهمانها قایکه دق شدهیم

 دنیرس یدهندهجوان بر کهنسال نشان انیخدا چیرگیداستان  ایآ شیانوماال یاسطوره درمینا حسنی: 

 انسان است؟ یذهن یاز خودآگاه دیجد یبه ساختار

 یعنی ؛استمربوط در جامعه  یچرخش نسل یو جهان یعموم یدهیبه نظرم به پد: شروین وکیلى

و مقتدر به فرزندان و  ریاز جنگاوران پ پیوسته افته،یمردان جنگاور تمرکز  یکه در طبقه اییاسیقدرت س

و جوان منعکس شده است. جالب  ریپ زدانیبه صورت کشمکش ا ریدر اساط نیا .ابدییجوانتر انتقال م انیمدع

جوان اغلب چند  زدانیاست و ا بیغا بایتقر رانیدر ا -است جیرا اریبس یونانی ریکه در اساط- یآنکه پدرکش

 .مبهم است شانیشاوندیخو ایخود فاصله دارند  بیرق یاهاینسل با ن

در ؛ هستند هیبه صورت سه ال یشرق رانیدر ا نشیآفر یهااسطوره درسیبه نظر ممحمد حمیدی: 

 ؟است درست هستند. هیو مصر دو ال ونانیو  یغرب رانیدر ا کهی حال

 ؟یستچ هیاز ال نامنظورتالدین: شایان غیاث

 میان این دو.و  انهیتیگ ،ینویم هایمحمد حمیدی: الیه

کهن  یشناستفاوت دارد. جهان نیبا آسمان و زم نویو م یتیگ یدهیمحمد جان، ا نه: وکیلى شروین

 یخال یو آسمان و فضا نیزم :ند ازااست که عبارت لیقا هیبه سه ال گرید یاز تمدنها یلیو خ نیزمرانیدر ا

جامد  ود جنس هستند و هرهم بایو آسمان تقر نیزم همچنینو آن و ائا در سومر.  یک ؛ ماننددو نیا میان

 یشناختیاست و دو ساحت هست یفلسف نویو م یتیگ یدهیگنبد کبود/ سقف آسمان. ا ؛ مانندشوندیپنداشته م

است که اول بار در گاهان ظاهر  یو ابداع درخشان کندیرا از هم جدا م یو معنو یماد یا یو ذهن ینیع زیمتما

 .کندیم تیمتون  سرا ردیگکم کم از آنجا به  سپسو  شودیم
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 محمد جان؟ یدهیم حیتوض یبندهیال نیا یدرباره شتریب : کمیوکیلى شروین

 ها هم هستند.و انسان میکهتر دار زدانیا م،یبرتر دار زدانیکه ا هست نیا منظورممحمد حمیدی: 

 یبا دوقطب بیشترکه  میرا دار هیواال و فروپا انیخدا اساسیبه طور  ریدر اساط ،واقع در: وکیلى شروین

مثل آداپا  ایبر عهده دارند  یاهیکامال حاش ینقشیا  یشازرتشتیپ ریند. انسانها در اساطهست و جوان مترادف ریپ

اند. پهلوانان شده بازنموده ارزشیخدمتگزار و ب ییآدمکها انندم شیانوماال مثال در ایاند خوردهبیخطاکار و فر

 تیدارند تا انسان. اهم شانیرا در رگها انیخون خدا شتریو ب ستندین یعاد یاصوال انسان لگمشیمثل گ رومندین

اش هفته مفصل درباره نیهم یاست که در درسگفتارها یزرتشتنگرش  امدیاش پشدن یانسان و مرکز افتنی

 .شرح خواهم داد

و  نویاشاره به م یو شرق یغرب رانیا نشیفرآ یداستانهاهیچ کدام از که در  است جالب: رها مژده

به  نهیس اعلوم ر سایکه به صورت نانو- یشرق رانیظاهرا بعدها در ا ،همه نیبا ا .دوجود ندار ییجهان ماورا

 نیو بعدها ا خوردیگره م -باشد ینویتش مآکه -مفهوم عناصر جهان با عنصر پنجم  -کردندینقل م نهیس

کرده و  دایاز کجا ظهور و معنا پ نویم یدرباره یتفکر انتزاع نی. اکندیرسوخ م انیخدا یمفهوم در داستانها

 ؟دباش دناتوین چه مآمنشا 

 هیشدن جاندار بودن زندگان و توج زیبرانگو هم مسئله نویم /یتیگ زیهم تما بله،: وکیلى شروین

. در منابع اندافتهیمتون راه  دیگردارند و از آنجا به  ییاوستا یخاستگاه یعنصر یاش به کمک نگرشکردن

)آذر/  عنصر کیاز  یذهن ینویاز چهار عنصر و م یماد یتیکه گ مینیبینگرش را م نیبار ا ننخستی ییاوستا

و به جنبش  انهیتیزنده از نفوذ آذر در چهار عنصر گ یشده و جاندار شدن بدنها لی( تشکیینویآتش م /ریاث

عناصر به  یچون چسبندگ ؛انددانستهیآذر را با مهر هم مربوط م نیهم رایشده است. ب یدر آوردنشان ناش

 .است کردهیشان را ممکن مهم و وحدت
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آتش گیتیانه  کیعنی ی و خاک و باد و آتش است؟ منظور از چهار عنصر گیتی آبهدی طیبی: 

در گیتی و مینوی متون اوستایی وجود  ،اتر یا فضا یا خالء ،عنصر پنجم ودایی آتش مینویی؟ و یکند اهداشت

 ؟است یا فقط ماده و انرژی بودهآ ؟جایگاهی داشته گونهنداشته؟ آگاهی چ

 یاز جنس نویبوده و م یتیجان، آب و باد و خاک و آتش چهار عنصر گ یبله هد: شروین وکیلى

از آتش  ژهیو یاند که شکلاز جنس آذر دانسته ییرا در منابع متفاوت اوستا نویاست. م شدهیشمرده م زیمتما

 .اندشدهیقلمداد م یینویدو م هر نهایو ا دهدیم لیرا تشک دیخورش ییتن زندگان و روشنا یاست که گرما

به بعد در منابع  یمفهوم از دوران هخامنش نیو ا میبه عناصر ندار یااصوال اشاره یمیقد ییدر منابع ودا

متاخر هستند و همان  یکه متون هاستشادیاوپانو  ودانتاهم در  تشیروا نیترحیو صر شودیم انینما ییهندو

اند که عبارت بوده شدهیم ییشناسا یروان یروین نجبا پ میان نیدر ا یاند. آگاهکرده یریرا وامگ ییبافت اوستا

 .گانه بوده استکه در اصل در متن گاهان هشت و فروهر و جان یو روان و بو نیاز د

 یهادهیدادن پد حیها توضبه وجود آمدن اسطوره لیاز دال یکی میفرض کن اگرالدین: شایان غیاث

است که از کجا  پرسش نیپاسخ دادن به ا نهایت در نشیآفر یهادر اسطورههدف همانطور که  ،جهان باشد

در مورد  هیاول یهانشان از گذار از سوال یشرق رانیدر تفکر ا یو عناصر انتزاع نویبه نظرم ظهور م ،مایهآمد

 نویمفهوم م فیتعرمگر  یاچاره هاپاسخ دادن به آن یکه برا ییهاپرسشاست.  تردهیچیپ ییهاجهان، به سوال

 یپردازدهیشکل ا نیاتفاقات جهان به هم حیتوض یبرا کیزیف یهایامروز هم تئور نیهمنبوده است. 

 بانگ.مِه ی ومواز یهاجهان ،ی ریسمانهاهانظریه ؛ مانندشوندیم

 یمواز یهاجهان مانند اییکیزیف هاینظریهامروزه  دییفرمایم: منظورتان چیست از اینکه مژده رها

چنین مدرن  کیزیف هاییهبه نظرم نظر ،در واقع کنند؟می یریوامگ یانتزاع میمفاه نیاز هم ریسمانهاو 

 .روندبه پیش می اتیاضیعلم ر یهیچراکه بر پا ؛ندارند ییهایریسوگ
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ام کرده فیتال یکتاب. موارد متفاوت هستند نیاز بن با ا یکنون یشناسهانیک اتیرظن ،بلهداود مجیدی: 

 لیتحل یبشر یرا در تمدنها میمفاه نیا که در آنصفحه  ۱4۰۰در  خیفضا و زمان در بستر تار ،هانیک به نام

طور که گفتید این نظریات کنید. هماندرک  یروشنها را بههیرظتفاوت ن دیتوانیکتاب شما م نیام. در اکرده

 یهاهینظر یهاکردن نقص دایاز پ دیجد یهینظر کی یبرا یپردازدهیاما ا روند؛میجلو  اتیاضیر یبر مبنا

به این ترتیب . ودشیبدهند شروع م حیند توضاهنستانتو یقبل هایفرضیهکه  ییشهایآزما یو مشاهده پیشین

    .کنندیکار م اشیاضیر یبندفرمول سپس روی و شودآورده می دیمفهوم جد کی که

تخته  یبه آن را رو یدسترس وندیپ نیو همچن شییزنده باد داود جان، اگر بخشها شروین وکیلی:

 برد.  میهمه بهره خواه یبگذار دیسف

 

 

رخ  شهیاند یدگیچیدر پ یگذار نیبه نظرم واقعا با متن گاهان چن ،جان انیبله شا: شروین وکیلى

 یاست که زرتشت در گاهان به روشن یاخالق یتنش اشیعلت اصلهرچند به گمانم نموده است. 

 زدانیمستقل از کردار ا یکین فیو اصوال تعر زدانیبودن ا کوکاریدر ن دیترد :کرده است اشیصورتبند

کردار انسان را  گرید یو از سو آوردیم دیاخالق پد فیتعر یبرا یعقالن یاریمع ییکه از سو نگوناگو
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 یاخالق دیترد نیا یامدهای. پکندیانسان و خدا فرض م میانمشابه  یو سرشت شماردیم یخودمختار و اراد

 بوده است. سازخیپردامنه و تار اریبعدش بس یفلسف یو نوساز

مردوک  ائا و و یک و آنو، شاریک و آنشار ،لحامو و لحمو، امتیت و سوپآعلیرضا کسمائی مقدم: 

، ترایآ اروس و، کائوسو  موت ،هداتو بعل  ،می و یسپ ،االت سپس ائل و و هیاول آشوب انیخدا نخستین

 هیاول آشوب کیها ابتدا اسطوره نیا یتمام درپیدا شدند!  ماده و امعن بعد و تانیت کرونوس و، ایوگا اورانوس

جوانتر از دل  انیخدا و ندیآیم بیروناز دل آشوب  ایدر و نیزم و آسمان نیآغاز انیسپس خدا ،میدار را

 متشخص و واحدِ بزرگِ یخدا. بخشندنظم  یهست بر کل تاند رادیموارا  آنها شده و دهییزا کهن انیخدا

 یپرستکتای بر است که هوهی دیفرمود آنچنانکه شیدایسفر پ یدر ابتدا یتیاز گ یصفات انسان ین دارایهمچن

شکل  یهودی یهادر اسطوره یزمان چه از. این بیکند نه تکذیم میرا تحر بعل وی انگارکتایکند نه یم دیتاک

 دانست؟ یشرق رانیا یانتزاع یهاشهیاند از یریرا وامگ توان آنیم ایآ گرفت و

و  ختهیکه البته جسته و گر-در تورات  یو اخالق یجان، عناصر فلسف رضایعل بله: وکیلى شروین

که  تهایتر رواکهن یاند و در بدنهشکل گرفته یزرتشت یهاشهیاند ریتاث ریآشکارا ز -پراکنده هستند

با  وندشیدو درخت باغ عدن و پ ؛ مانندکرد لیتحل شودیم شان رایاند. برخبوده بیهستند غا یشاهخامنشیپ

در دست نگارش دارم  نهیزم نیدر ا یمن پژوهش .کرد دییتا یبه طور سندتوان آنها را میامرداد و خرداد و 

 منتشر شود. گریتا چند سال د دوارمیکه ام

به  ی،غرب رانیو ا یقشر رانیا نشیآفر یهااسطوره یختگیآم یبارهشود دریم ایآآتوسا فروتن: 

و  یکنعان ریمفهوم در اساط نیا چون که در درسگفتارها به آن اشاره شد، خلق از راه کالم را افزود؟ یموارد

 یشهیاز اند اییریوامگ دیشود که بایم دهیهم د نشیشکل از آفر نیتورات ادر  یول ه؛بود بیغا یسومر

 .باشد یزرتشت
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 تیاز دوران زرتشت به بعد اهم ویژهاست. زبان و کالم به نیچن قایآتوسا جان، دق بله: وکیلى شروین

 یاریدر بس« خدا یصدا». هرچند آفرینندمیساختن  ای دنیاز راه تراش بیشتر انیاز آن خدا شی. تا پکندیم دایپ

 ایبعل  یاسطوره یجمله نیا انندم ییاما عبارتها ؛مینیبیمرا به آن  ییهاداشته و اشاره تیکهن اهم انیاز اد

 هستند. ندتریرآید د،یآفر بیترت نیو به ا« فرا خواند»تورات که هستندگان را خدا 

اند. تنیده انیروان آدم روح و که در هستند یعموم ییهاتیها روااسطورهعلیرضا کسمائی مقدم: 

ها اسطوره با یعموم یهاشهیاند یآغوشهمدارند. در  یعالی در حد یانسانویژگیهایی ها اسطوره یهمگ

 تیشخص لیاست که ما را در تحلشده  داده نسبت ایاول بزرگان و رهبران و از یاریبس به یااسطوره ییخصلتها

 یوی گونهامبریپ لیبه فرمان کوروش بزرگ با خصا یدومیقتل اسپ یتوطئه مثالکند؛ یدچار مشکل م آنها

 .بود میناتوان خواه یو تیشخص قیاز پردازش دق مینگاه کنی قدس ایبا هالهاو را ندارد و اگر  یهمخوان

 یاز طرف نیو ا دهدیبه دست م زهایتکه از چکیخالص و  یریمعموال تصو ریاساط: وکیلى شروین

 یبندگیو فر تیانگارانه و خطرناک. جذابساده گرید یو از سو کندیرا ساده و زودفهم م یریاساط یتهایروا

 بود! اشیگرید مراقبی کی افتنیهنگام در دیهستند و با نیهمنش تهایروا نیمعموال در ا

 ظاهراشد؟  ینید یهاشهیاند و هااسطوره وارد یاز عدم چه زمان یتیگ نشیآفرعلیرضا کسمائی مقدم: 

 .بوده است همراه فالسفه مخالفت عرفا و با ندیشها نیا

 یزیچ میاست که فرض کن یهیربدیغ یلیخ یعنی ؛شگفت است اریبس ایهندیشا نیا: وکیلى شروین

معنا احتماال  نیدر ا یستیو ن یهست ی. دوقطبمیراستا ندار نیدر ا یداللت یباستان ریزاده شده و در اساط چیاز ه

بوده که در آغاز  منیتقابل اهورامزدا و اهر یشکل گرفته و حدس من آن است که زاده یشرق رانیدر همان ا

 یو شر کین یشده و به صورت حضور ریو شر تعب ریاما به خ ؛دادهیو انحراف از آن را نشان م یقانون هست
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و دور از  دیبع یادهیا یهمچنان خلق از عدم تا عصر هخامنش ،همه نیشده است. با ا ریتفس ابیاز جنس غ

 است. شدهیبه ندرت در منابع بدان اشاره م اریذهن بوده و بس

 نهینر ییابتدا زروان بوده که خدا دییفرمایکه م اییریاساط یشهیدر اند کنمیم : گمانرها مژده

. اهورا ودشیباردار م ار منیاهورا و اهر ششیایدر جواب ن دکنیم شیایسالها ن پس از اینکه و شدهیقلمداد م

 لنماد جه -هشد جادیاعتماد زروان ا نداشتنشک و  دلیلکه به - منیو اهر یو پاک یکینماد خرد مطلق و ن

به  ار ایدن یکه هر کدام از فرزندانش زودتر متولد شوند حکمران ودشیزروان متوجه م .هست یدیمطلق و پل

 اموضوع ر نیا که اهورا گرچه .متوجه خواهد شد ار نیخردش ا بااهورا  دانستهیدست خواهند گرفت و م

 سپس ....  وشود میو زودتر متولد  ددریم ار روانشکم ز منیاهر وید.گیم منیبه برادر دوقلوش اهر دفهمیم

 ییهایدر سه هزار سال بعد، متضاد نورها و پاک منیو اهر زندیاهورا سه هزار سال دست به خلقت جهان م

 ییکه داستانها دریگیصورت م یینبردها د.زنیم هایلودگآو  هایکه اهورا خلق کرده بوده، دست به خلقت ناپاک

و  دیایب ایزودتر به دن تاکرده بوده  کیتحر ار منیکه اهورا از سر خرد اهر فهمیمپایان میاما در  د؛دار یطوالن

شکل گرفته؟  یبودم از چه زمان دهیشن پیشتراسطوره که  نیانجامد. ابیبر شر  ریخ یروین برتریجهان به  انیپا

 هست؟ یشازرتشتیداستان پ نیا

عصر  یانهیگرفته شده و مربوط به م یارمن کیاز متن ازن یکه نوشت یانسخه نیا: وکیلى شروین

که  کندیاشاره م یگریاز مذاهب برآمده از زرتشت یکیبه  انگاراست.  ندیرآید یلیخ یعنی ؛است یساسان

 یکه برا یانزرو یاش شرح داده است. اسطورهمفصل درباره اشیگریر در کتاب زرواننِبوده و زِ ترکهن

کردن را  یکه عمل قربان شودیمربوط م نشیآفر ریمتفاوت از اساط ییبه الگو کندیم یقربان یندگیخلق و زا

هم کتاب زنر و  دیندازیب ادمکه ی دارم  باره نیدر ا یاو من مقاله کندیم ریاحضار وجود تعب یهمچون جادو

 بگذارم. تانیبرا دیتخته سف یهم مقاله را رو
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 ای؟اسطوره است یا یک دیدگاه عرفانی اینیان عرفا مطرح شد؟خلق از عدم ابتدا در مهدی طیبی: 

آمده باشند  دیپد چیاز ه زهایچ یکه همهنیاست. ا یفلسف اریبس یادهیا ،واقع در: وکیلى شروین

شروع  یرا برا یی خامماده شهیهم نشیآفر یتهایروا یمی. شکل قدکندیجلوه م بیناسازگون و غر یلیخ

است که  یفلسف یدهیچیانتزاع پ کیخلق از عدم در واقع  یهاندیش نی. ااندگرفتهیدر نظر م یهست شیزا

 هم مورد حمله و نقد بوده است. شهیشکل گرفته و هم رترید

 ؟شده است دایاز کجا پ رانیا ریدوازده در اساط عدد هفت و تیاهمعلیرضا کسمائی مقدم: 

 یشرق رانیبار در ا نخستینگاهشمارانه و اخترشناسانه دارند و  لیدال نهایا یدو هر: وکیلى شروین

 آسمان شبانه یشناساسطورهکتاب  دیندازیب ادمی. اگر شوندیمند به کار گرفته منظام یبه شکل ییو منابع اوستا

با هفت اختر  وندشانیاعداد و پ نیا یهاخواهم گذاشت و آنجا مفصل به خاستگاه دیتخته سف یرو تانیرا برا

 .امو دوازده برج پرداخته

 ؟اندافکار پوتاگوراس نبوده از ریتاث علیرضا کسمائی مقدم: این اعداد در

و در بابل  هایرانیاز راه ارتباط با ا یو در دوران هخامنش رترید یلیپوتاگوراس خ نه،: وکیلى شروین

ام و با مرور منابع نشان اش آوردهمفصل درباره بخشی یونیخرد ا خیتارو در کتاب  شودیآشنا م میمفاه نیبا ا

 یو اخترشناس یاضیر انشد یعنی ؛بوده است یریو اساط یبدو اریبس اریبس اشیاتیاضیر افتیام که درداده

 تمرکز داشته اصوال درک نکرده است. رانیدوران خودش را که در ا

را به وضوح  یااسطوره یهاشهیاند تیدر ماه یاعمال زندگ میمستق اثرکه  یینجاآاز هوتن ستایشفر: 

خود  یهاشهیدر ساختن اند ییکه مثال مردمان شکارگر و کشاورز تفاوت معنا امعن نیبه ا ،میکنیمشاهده م

 ییهاشهیاند یساختار چه ؟باور داشت یاسنشاسطوره خیدر تار یوستگیپ یبه نوع شودچگونه می د،ناهداشت

 شیدوم و سوم پ یهزاره یهاانسان یشناسانهیهست یااسطوره یهاشهیاند ؟دادهمی پیوندبه هم  ار گوناگون
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 یهمنها و داشهیمثال اند ای انداثر گذاشته یمن امروز ییمعنا یرهیدا بر شتریب میکرد یکه بررسرا  الدیاز م

 ؟اندشده رهیبر جهان چ یدکارت یو فلسفه یوتونین کیزیاز به وجود آمدن ف پسکه  ایییمعنا

 یدر بافت ییمتضاد معنا یو جفتها میجذاب آن است که مفاه ینکته ،جان هوتن: وکیلى شروین

فراتر  طیشرا نیاز ا شانیوستگیدوام و پ هرچند .رندیگیشکل م یشناختجامعه ییروهایفشار ن ریو ز یخیتار

 یفرهنگ یهمچنان در سطح طیشدن آن شرا یو پس از منتف زندیخیبر م یاجتماع یاز سطح یعنی ؛رودیم

 هایوستگیگسستها و پ یابی. ردآورندیبه دست م یبعد یهاتازه در دوره ییهایکربندیو پ کنندیم دایپ وامد

 است. زیبرانگآموزنده و پرسش اریبس یروند تحول نیدر ا

 هید؟مختصر بد یتوضیح شودقربانى کردن و شراب در اساطیر ایرانى مى یبارهدرریحان ابراهیمی: 

 گونهمهر دو  نییکه ما در آنیاش ادرازدامنه است. خالصه اریبس یبحث ،جان حانیر: شروین وکیلى

 شدهیم شکشیشده و خونشان به مهر پمی یکه در آن گاو و انگور قربان میاداشته یو جانور یاهیگ یقربان

 یزرتشت تیدر روا یا ،است. خون انگور در خمره با خون گاو در خاک همتا بوده و همانطور که خون گاو

را بر  اثر نیخون رز در کوزه هم هم ؛داشته یینویم ییرویو ن دهیبخشیو جانوران جان م اهانیبه گ ،ادرار گاو

 یقربان نییدارد و با آ یو مهر ینرایا یخاستگاه یشراب انگور ،که نیداشته است. خالصه ا یروان انسان

 .خورده است وندیپ یآگاه ییِنویم یهیو سو یروان انسان یبرا

ا از ابتدا با آیین مهر پیوندى داشته است؟ گورههاى شراب در آیا پیدا شدن خمرهریحان ابراهیمی: 

 ؟ستکنید چیدر این زمینه بهترین منابعى که پیشنهاد مى

کشف شده که از زاگرس  ییایجغراف یآثار شراب جهان در نوار نیتریمیقد خب،: وکیلى شروین

از  شیاحتماال پ نیو ا شودیپنجم پ.م مربوط م یهم به هزاره خشی. تاررودیو تا قفقاز م شودیشروع م

 .انددهز وندشیمهر پ نییاند و بعد با آبه نظرم اول ملت شراب انداخته یعنی ؛مهر بوده است نییآ یریگشکل
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شراب در نگاه ایرانى از ابتداى تاریخ، تحول آن و مفاهیم مرتبط  یبارهمشخصا در ریحان ابراهیمی:

 منبعی هست؟ با آن

Pursui)یشادکام یدر جستجومته به نام  یهست از رود یکتاب: شروین وکیلى t  of  

pl easure) چاپ است کرده و در دست ترجمه یبه پارس طلبتیخانم بهنوش عاف زمانیکه دوست عز. 

 .در نظر دارد شتریرا ب انهیدارد، هرچند قرون م رانیشراب در ا خیتار یدرباره یفصل اولش بحث خوب

به  انرودانیم ریاساط جایگزین شده که درباد با آب  یشرق رانیا ریدر اساطعلیرضا کسمائی مقدم: 

جعلنا من الماء »هم  و میداررا  «یمن روح هینفخت ف و»قرآن هم  در. نگرندیآب به عنوان عنصر جانبخش م

 . کندیم تیحکا اییاز دوگانگ که« یء ح یکل ش

جانداران را به  یگوناگون رکن اصل یکه مکتبها دینمایم نیدر کل چن ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 یداشته است. برخ شهیهم ر یشازرتشتیو پ یمیقد ریدر اساط نیو ا انددادهیاز پنج عنصر نسبت م کیهر 

 رایب یبرخ -آن است یدنباله یینویآذر م یدهیکه ا- اندگرفتهیتن جانداران آتش را مبنا م یگرما دلیلبه 

بر سرنوشت اجساد و بافت  هیبا تک یو برخ انددانستهیتر معنصر را مهم نیکشتزارها ادر  اهیآب و گ وندیپ

از  یی. در بخشهامینیبیو تورات نمودش را م شیکه در انوماال نداهشمردیتر مخاک را مهم ،تن ینهیگوشت

 نهایروح و روان و مشابه ا یو کلمه آمدهیبرم ماز دم و بازد نیبخش است و اجان یاصل یرویاوستا هم باد ن

 آورده است. دیرا پد

Body ,Mi,: ساحت است ی چهارراسل انسان دارا یگفته صبا طهماسبی: بر اساس nd ,Soul 

Spi ri t نجایا در که soul  واست نفس در معنای spi ri t انسان  و است مانیروح که کامال از جنس ا 

که  یچهار ساحت و نظام عناصر نیا هست میان یارتباط چه. دهدیادامه م اتیبدون ساحت چهار به ح

 نفس و روح وجود دارد؟ میان یدر نظر شما تفاوت ا؟ آینفس ایذر روح است آ ؟ دیفرمود
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اش فلسفه خیتاررا در کتاب  ریتعب نیو ا ستیراسل ن یاصل دگاهیالبته د نیجان، اصبا : وکیلى شروین

آورده است. خود راسل کافر و  دانانیفالسفه و االه یانسان در آرا یوجود یخالصه کردن ساحتها یبرا

 یوندیاست و پ ییسایبوده است و روح و جان را قبول نداشته است. چارچوبش به هر صورت کل گرایماد

 .ندارد یرانیکهن ا یبا نظام پنج عنصر میمستق

شما نفس و روح  ایآ است؟ مانیروح از جنس ای اینکه چیست دربارهشما  دگاهیدصبا طهماسبی: 

 د؟یدانیم زیچ کیرا 

که  میحد بگو نیدر ا .بحثمان ندارد یبرا یسود باره نیمن در ا دگاهید ،جان صبا: وکیلى شروین

 یو بخشها شودیخود به خود روشن م شانیو اجزا شانفیتعر یرهیدا د،یکن قیرا تدق هادواژهیکل نیاگر ا

 .کندیم ینینشعقب ریاساط دانیو به م شودیمحو م اشیریاساط

و  هینظر تادانمچون به تعداد اس؛ برسم نماتویبحث نمم نیا از یاجهینت چیهبه  منصبا طهماسبی: 

 .ماهشد جیگ یو کم ماهدیمتفاوت شن دگاهید

 ی.به نظر خودت برس دیو با دیآینم یبه کار گریموارد نظر افراد د نیدر ا بله،: وکیلى شروین

 قدر است؟ی چهشرق رانیا ریعشق در اساط تیاهمعلیرضا کسمائی مقدم: 

 .میاز آن برس ییکم کم به بخشها دوارمیجان که ام رضایبحث است عل ییایدن یکی نیا: وکیلى شروین

 

 

  



127 

 

 ۱۳۹۸تیرماه  ۱۹ شنبه  -پنجاهم   نشستبحث هفتگی: 

 

 بحث: یمحورها یبرا شنهادمیپ :وکیلى شروین

تمدنها چه شباهتها و  دیگربرتر  یتهایبا مفهوم قهرمانان و شخص یرانی( مفهوم انسان کامل ا۱

 دارد؟  ییتفاوتها

 یقهرمانان و انسانها یهمه یکربندیعام و کالن بر پ یفرهنگها قواعد یو همه خیدر سراسر تار ای( آ۲

 کامل حاکم است؟

در دست  ییابرانسان چگونه است؟ ما امروز چه سرمشقها فیاز نظر تعر رانین ایامروز طی( شرا۳

 م؟یدار

است که در آرمان  یانسان کامل یانتزاع یخدا چهره» :بود ییبایو ز وایش امیپ چهعزیز رحمان هروی: 

 ؟هستدرست  برداشتم«. میبه دنبالش هست

 !«اهلل یسو یجبت یف سیل»محمدی:  دیام

 ! روایرا در ن شیصدا ادیز یجانم، ول زیعز آره: وکیلى شروین

 انیخدا یبوده و همه کتاپرستیکه زرتشت به شدت  دیگفتار اول گفتدرسدر ( ۱الدین: شایان غیاث

فقط اهورامزدا را قبول داشته؟ پس زرتشت  اند؟ی بودهشرق رانیا در انیخداکدام را رد کرده است.  پیشین

 منیاهر واهورامزدا  میاندوازدهم  یهزاره انیکه قرار است در پا-تر مهر بهرام و از همه مهم شتر،یت تا،یآناه
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زرتشت  نیمهر با د نییاز زرتشت آ پس یهادر سده ایآ ؟اندباقی مانده یزرتشت دینچگونه در  -کند یداور

 شود؟یم قیو تلف بیترک

با زرتشت به وجود  -ستنویوابسته به م یاخالق یهانییشامل مناسک و آ که- نیمفهوم دگفتید  (۲

 هبود یصرفا مناسک .نداشتند یو فلسف یاخالق یهگادست اما ند؛داشت نییاز آن مناسک و آ پیشتا  . جوامعآمد

را جهت  نهایآمد اکه زرتشت  .... ی وجنگ، سبک زندگ عت،یدر طب یموضوعات یو رمزگذار ییبازگو یبرا

 دم؟یمند کرد. درست فهماخالق نظام جیترو یداد و برا

 ست؟یاز انسان کامل ن یازرتشت، جلوه نیهمچون اهورامزدا در د ،یزرتشتشایمهرِ پ نییمهر در آ (۳

  مهر اقتباس کرده است؟ نییاز آ اندازهزرتشت تا چه  (4

 نجایدر ا« کمال» یعنی ؟به انسان بدهد خواهدیامزدا مکه زرتشت از اهورچیست « کمال»مفهوم  (۵

 دارد؟ ییچه اجزا

 کنم؟ دایپ شتریب یاطالعات نماتوین مادر کدام کتابت« اشه» یبارهدر( ۶

دارد.  یادیبحث ز یاستخواندار است و جا تیپرسشها یجان، همه انیشا درود: وکیلى شروین

  :میفشرده بگو

از هم جدا نشده  یو هند یرانیا یپ.م( هنوز سپهر فرهنگ ۱۳زرتشت )قرن  ی( در دوران زندگ۱

 زشکه در مرک میارا داشته ییایآر انیمربوط به خدا یینهاییاز آ گسترده یفیط یشرق رانیبودند. در ا

( را یو وا ندرهیها )مثل ادِوه /وی( دی)هند یاهیحاش لیاهورا/اسوراها )مثل مهر و وارونا( و در قبا

اش را انکار کرد و در مقابل زمانه ینید یدانست و کل نظامها نیرا دروغ نهایا ی. زرتشت همهانددهیپرستیم

 برای .کردیقلمداد م ینیرا رکن کنش د قبار اخال نینخست یرا برافراشت که برا یایفلسف یکتاپرستیآن 
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جهان باستان  یدر باورها یالرزهنیکه به زم یای. نوآوردادقرار  یامر قدس یبودن را برا کویشرط ن ،نیهم

 .کرد رانیرا و یمیقد یبود و کل نظامها هیشب

دو قرن پس از درگذشت  یکیو  ودهب ندتریرآید یروند یزرتشت نید یرهیبه دا کهن ییایآر زدانیورود مجدد ا

 یروند نیا انجامیده. میقد یهاشتی یدوباره نیاول پ.م شروع شده و به تدو یهزاره یزرتشت در ابتدا

 ؛دوران است نیامروز ما دستاورد ا یاوستا و است دهیبه درازا کش یبوده که تا دوران هخامنش

 ی؛اافتهینظرم را درست در قایمناسک دق ی( درباره۲

 یشازرتشتیتوجه داشت که همچنان مهر پ دیاما با ؛مفهوم است نیبه ا یباستان زدیا نیکتری( مهر نزد۳

دروغزنان را  انهیخوو درنده شودیم نیکه مهر خشمگ مینیبیمثال م شتیمهر. در ستین یاخالق یموجود

 ؛شوندیقلمداد م یراخالقیغ یدر نظام زرتشت این صفتها که کندینابود م

 یوا ستارانیاز پر یدر خاندان ، با توجه به معنای نامش: شتر زرد،آن است که زرتشت نحدس م (4

 مهر است یاهورامزدا ساختار مفهوم ،داشته است. در واقع یوستگیمهر پ شیزاده شده و خودش سخت با ک

 زدانیا یشناساسطورهو  زند گاهان هایبحث را در کتاب نی. ایوا نییآ یهایگوشته و نمادپردازهمراه با 

 ؛مان هم باز بدان خواهم پرداختهفته نیام و در درسگفتار امفصل شرح داده یرانیا

 نیی( تعیعیاز اشه )قانون طب یرویو پ یبا خردمند یزرتشت نیدر د زیچ از هر شیب «کمال»مفهوم  (۵

 ؛شودیم

 یرانیا زدانیا یشناساسطورهدر کتاب  ییهافصل یوا نییآ نیو همچن یامر قدس اختارس یدرباره( ۶

 .جالب باشد تیدارم که فکر کنم برا
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. پرسش دیگرم نماواش بخدرباره تا م کردکنجکاو یوا نییآ .ناتیهااز پاسخ الدین:  سپاسشایان غیاث

مردم همچنان به  یبدنه نکهیا لیشدند؟ به دل یزرتشت نیدوباره وارد د ییایآر زدانیخب چرا ااین است که 

 داشتند؟ باور زدانیآن ا

 دیو با اندنیدروغ انیخدا یهمه ییمردم بگو یتوده که بهنیاصوال ا ،جان انیشا آره: وکیلى شروین

 شانیکنند و خدا تیرعا عتیطب نیبر قوان هیدرونزاد را با تک یخودشان باشند و اخالق یپا یرو شیبه جا

ندارد.  ییرایمردم گ یاست که چندان در توده ابیرید یحرف است، یینویو نامحسوس و م یقدس یهم امر

 یروهایرا به ن یباستان انیبوده که خدا نیا یو هنر مغان زرتشت خوانندیم را فرا شانکهن انیخدا گریمردم بار د

فرشتگان و  یبه مرتبه همچنیناز آنها استفاده کرده و  نینماد یبرگردانده و همچون رمزگان شانیعیطب

 اند. کرده لشانیهورمزد تبد یهاجلوه

فرمان عالم باال به است یا  خویشکاری؟ یک دکنیاز امر قدسی ب ی روشنتعریف شودهدی طیبی: می

 علوم ودایی در ارتباط در با عقل قدسی یا و پیروی از اشه است اخالقمداری نوعی است یا انسان زمینی

 دارم.متفاوت  یبرداشتهای گوناگونها و متنهای نشست ازمن  است؟

 .مشترک است انیهنگها و ادفر یهمه میان یمن مفهوم امر قدس دیاز د ،جان یهد: شروین وکیلى

 ،یو در قالب حس وحدت با هست سازدیرا ممکن م یاستعال و فراروندگ یروان یاست که تجربه یمحور

مشترک و عام دارد و  یبا آن که ساختار ی،. امر قدسابدیینمود م نهایا هیو شب افتهیتشخص یبا کائنات وندیپ

و  یگوناگون صورتبند یمتفاوت به صورتها یاند، در تمدنهاشده ییهم شناسا اشیشناختمراکز عصب

چون ؛ مربوط است یرانیبه تمدن ا هایرمزگذار نیا نیتردهیچیپ امدهیکه من د یی. تا جاشودیم یرمزگذار

مفهوم در  نیا یکربندی. پکندیم یصورتبند یفلسف یچتر اخالق و همچون مضمون ریرا در ز یامر قدس

هندو درست  نیو د ییودا نییدارد. مثال در آ کدستیساده و  یاست و ساختار هیشب شیکماب گرید ینهاییآ
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 ختیرکه انسان یعیطب یافتهیتشخص یروهایدر قالب ن یامر قدس ژرمن-یروم-یونانی میقد شیمانند ک

 .شوندینم یفلسف اییو صورتبند ارندبا اخالق ند یوندیکه پ کندیم دایپ یهستند تجل

فالسفه از  که کندیره ماشا غرب فلسفه خیتار یمقدمه در برتراندراسلعلیرضا کسمائی مقدم: 

در بحث شناخت  اند وبر شر بنا نهاده ریخ یروزیاساس پ بر خود را یشناسیهست مزیج امیلیافالطون تا و

 ییجوقتیحق به انتیخ نیاکه بوده است  لیمتما رینگرش آنها به سمت خ یکفه.اندنبوده طرفیب قتیحق

 یخطا -آغاز کرده نه از زرتشت افالطون که فالسفه را از-اشتباه آشکار راسل  . گرچهدیآیبه حساب م

 . ماندیم یاصل مطلب باق واست  انییاروپا یعموم

نبوغ زرتشت  نکهیا . باستندیشناسانه نیهست یمیمفاه س ازاسادر  شر و ریبه نظر من خ نکهیا دوم

 نویشود میم نگرش باعث نیا رادیاما ا ؛است یستودن یعمل اخالق یبرا ینظر یدستگاه نشیآفر بزرگ در

 . نویمانگرهو  نویسپندمبه  گسسته شود

 یفقر بدنه و یغارت اموال عموم. وجود دارد کامال و ستین یعدم یشر امر در اساس، نکهیا سوم

، ومرثیک مزدا در نبرد است وابا اهور سال سه هزار منیاهر. کامال وجود دارد و ستین یامر عدم کیجامعه 

را تنظیم ها سنهی . کسانی که دیرترباشد یعدم یامر تواندیهم نم منیاهر ،نیبنابرا .کشدیرا م ،اهورا یدهیآفر

 . نداهداشت گاهان  را از برداشت نیهمبودند  کرده

 شیافزا یبها به شیکاستن از قلبم خو یزروان الگوی بر اساس ریباشم خ دهیفهم اگر درست چهارم

 شیکه افزااست اجتماع در مقابل شر  ای ی،گرید قلبم من و شیافزا در راستایتعامل  ا، یجامعه ای یگریقلبم د

شر  و ریخکه  شمیاندیم گونه نیا مندهد. را نتیجه می اجتماع ای یگرید کاهش قلبم یبه بها شیقلبم خو

 یبه جامعه دنینظم بخش و کردن مرتب برایاست  یفلسف یانتزاع و ماست یگونه یجمع یبرخاسته از زندگ

 مفهومو نیز  دیاطالعات جد یارائه و بیترک و حیتصح، مرتب کردن، انسان در پردازش ییتوانای. انسان
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 یغذا که یاانسان نسبت به آن پرنده در رفتار مثال برخوردار است؛ یعتریعمل وس یدامنه از انسان یآزاد

 جا نیاز هم است و یها مطرح شدنشر در رفتار انسان و ریخ لیدل نیهم به. دهدیاش مرا به جوجه خود

 .میساخت مفهوم انسان کامل بپردازبه  میتوانیم

 : رسدیبحث چند نکته به نظرم م نیا یدرباره: وکیلى شروین

 یرهیاند، هم از نظر داکه مورخان فلسفه اغلب خود را بدان محدود کرده ییاروپا یفلسفه خی( تار۱

 یاست و هم از نظر دستگاه مفهوم یرانیتمدن ا یحوزه یخردورز دانیمحدودتر از م ییایو جغراف یخیتار

و انعکاس  ادامه شیتا چهار قرن پ انییاروپا یفلسفه ،است. در واقع ترفیالغرتر و نح ییو عناصر معنا

  ؛بوده است یرانیدر تمدن ا یجار یاز روندها یاانگارانهو ساده مدارانهنید

 یدارند، فرض بر آن است که پرسشها ییاروپا ییربنایکه ز کیکالس یفلسفه یخهای( در تار۲

بر  دگریاشورش ه دلیل نیدارند. به هم یو منطق یخیتار یتیاولو یشناختیشناسانه بر مسائل هستشناخت

 میبنگر اشتیخرد را در کل خیاما اگر تار ؛دینمایمورد توجه قرار گرفته و نوآورانه م نیموضوع چن نیا

تقدم دارد و  یشناسیاخالق است که بر هست گاهاناست و در  نیزمرانیکه خاستگاهش در ا مینیبیم

 یرانیتفکر ا خیتازه با مرور تار یفلسف یشهیاند یهندسه یعنیاز آن مشتق شده است.  مه یشناسشناخت

 ؛شودیم انیاست که نما

قدرت  یو مدارها ریاز اساط یبا پوشش شهیهم یفلسف یشهیتمدنها و فرهنگها اند ی( در همه۳

 چندان استوار نبوده و ستهپو نیهرچند ا .رخ داده است نیهم چن نیزمرانیو در ا شودیم دهیپوش یاسیس

 .مینیبیاز آن را م یخردورز یایپو یزدن هسته رونیب خیدر تار همیشه

 ؟دهستی من موافق با؟ ستیشرچ و ریخ یبارهپاسخ شما درعلیرضا کسمائی مقدم: 
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است که  ییهادگاهید یهمه اریدادن حضور شر در جهان چشم اسفند حیتوض اصوال: وکیلى شروین

 کوکاریخردمند و ن یاگر خداوند پس،دارد.  ینگرش نیو زرتشت هم چن دانندیم یرا اخالق یعیقانون طب

 مچونه ایداده شود  حیهماورد و همزور توض یزدیبا ا دیبا ایشر در آن  یباشد، رخنه عتیطب ینندهیآفر

 فیاو توص ابیمانند غ همزماناما  ؛نوستیهمچون هماورد سپندم نویمکه انگره مینیبیم گاهان. در یعدم یامر

 شیشر گرا نبود یبه عدم شتریب یبعد انیدر گاهان هست. نگرش زرتشت دهیبذر هر دو ا بنابراین،. شودیم

 یبعد یمیابراه انیاد یساختار همه عمالداشته و  یو بد هم اعتبار و شهرت کین زدیداشته، هرچند رزم دو ا

 کرده است. نییرا تع

ندارد که از  یگاهیجا گریکائنات د انسان در تیمحور یشهیکه اند دیریپذیم قطعاعلیرضا کسمائی مقدم: 

قرار داده  خود ریتاث دررا  یمیابراه انیاد انندم یبزرگی نظر یهادستگاه است و یزرتشت یدستگاه نظر جینتا

 .است

 است؟« انسان، اشرف مخلوقات» نامنظورتالدین: شایان غیاث

 کرمنا»همان نگرش  بودن مخلوقات اشرف. است نسیموساپوانسان ه منظورمعلیرضا کسمائی مقدم: 

 .است «آدم یبن

که  اندیشه نیا یعنی ؛کائنات نبوده باشد تیاصوال بحث هرگز بر سر کل دیاما شا بله،: وکیلى شروین

و  شدهیپنداشته م هانیدر ک یغبار انسان بیشتر نیزمرانیاست. در ا ییاروپا یادهیانسان مرکز جهان است ا

بوده که انسان مرکز  نیا ی. بحث اصلمینیبیم امیمودش را در اشعار خو گذرا که ن دوامیب یهم موجود

. در شناسانهیدارد و نه هست یشناسانه و اخالقشناخت یداللت نیهست. ا شکیاست که ب جهانشستیز

 اند.بوده ختهیهمه با هم آم نهایاست که ا یحیغرب مس
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پدید  نیزمرانیاز زرتشت در ا پسکه  یانیاد دیگرکه چرا  پرسش را دارم نیهم ا منپناه: کوشا علی

 شده هرمان امت واحدآبه  لیتبد یمثال در اسالم آرمان فرد ؟نداهکمال مانند زرتشت نپرداختمفهوم به  آمدند

 است.

 دیابداع به نسبت جد کی. آرمان امت واحده ستین نیآن است که چن قتشی، حقبخ: شروین وکیلى

 دیهم س اشیجد یسخنگو نخستینمدرن شکل گرفته است.  یهایدئولوژیا در تاثیر ازو مدرن است و 

جالب توجه. آرمان خلق در دوران  اریاست و بس دهیچیبا استعمار پ شیوندهایبوده که پ یاسدآباد نیالدجمال

هم فقه و حقوق ما  دلیل، نیبه هم .درونزاد بوده یاخالقداشتن و  یفرد یهم همچنان تعال رانیا یماسال

شکوفا  نیبه تقدس چن یابیدست یبرا یاریو اخت یرنهادیراه غ یعنما؛ یمدار و فردگراست و هم عرفان من

 .بوده است

شده است؟  فیو توص فیتعر گاهانشهر هم در آرمان ایآ یبر من آرمان الدین: افزونشایان غیاث

در  شهیشهر هم تداوم و تنوع اندآرمان یبرا ایه، آشده است؟ اگر بل فیتعر یآرمان یبه شکل« نهاد» یعنی

 ؟میدار را نیزمرانیا

 گاهانهستند و در  یرانیآرمانشهر هم ا یمتون درباره نیتراست. کهن نیچن قایبله، دق: شروین وکیلى

دارد  یروشن یشناسانهجامعه یساختارها ؛است ییساده و ابتدا اریبس گرچهآرمانشهر  نی. امینیبیرا م شیردپا

 کهمهر استوار است  اساس بر یاجتماع وندیو پ یشکاریخو فیکشاورزانه و تعر دیو تول ینیکجانشیکه بر 

 لیتبد یاسیس یآرمانشهر بعدتر به مفهوم نیام. ااش به دست دادهمفصل درباره یلیتحل زند گاهاندر کتاب 

باستان: بوم  یپارس یهابهیدر کت، یا رانیکشور ا یندیشهو ا یدولت هخامنش یریگو اصوال شکل شودیم

 .جا آمده است نیاز هم ،پارس
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به هم وصل  ندذهنم دار درها نقطه است؛ یخوب یلیخی نکته« بوم پارس» الدین: سپاس،شایان غیاث

 شوند.یم

تصویرِ  نیا که لیاهلل اصحجت ینوشته یرانیا شهیمانشهر در اندرآ: هست باره نیکتاب در ا کپناه: یکوشا علی

 .از فهرستش هست بخشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 یها را خوب گردآوراز داده یبرخ و است یام. متن خوبکتاب را خوانده نیا ،بله: شروین وکیلى

 .ندارد یچندان لیحلت ؛ ولیکرده است

که  هست یاراد یریمسد. کنیم دایپ امعن «من»به مفهوم  ژهیتوجه و باانسان کامل هوتن ستایشفر: 

کوچک از روان  بسیار یبخش «یمن اراد»مسلما  یولد؛ نارسیمرحله به مرحله به رشد و تکامل م ار یآدم

توجه به انسان کامل در تضاد با مفهوم ناخودآگاه  ایآ؛ باشد یاراد قتایکه من حقنیهاست. تازه با فرض اانسان

 یول ؛مفصل است یبحث این ؟ر تضاد استد یکه به وضوح با هر گونه اخالق و آگاه اییناخودآگاه ست؟ین
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 .کنمیدرک نم چندانرا  «یاراد-یمن اخالق یو دارا یانسان کامل اخالق»بر  دیشخصا با اتکا به شوپنهاور تاک

 «.یم!اروان خود بسته یلهیطو نییخر بزرگ پا کیما  یهمه ،آخر کار» :ونگیقول  به

 است؟! ونگی از جملهالدین:  این شایان غیاث

 اریبس یسامانه کی شکیپردامنه است هوتن جان. ماجرا آن است که ما ب یبحث نیا: وکیلى شروین

از اراده و خواست ما عمل  بیروناش خودکار است و که الف( بدنه میهست یشناختروان-عصب یدهیچیپ

 یرخاست. ب یو انتخاب یاراد -خودآگاهمان است یروان تیهو یکه برسازنده-از آن  یب( بخش یول ؛کندیم

مفهوم اراده را انکار  یرارادیدارند با تمرکز بر آن بخش غ لیاصوال تما یتمدن ییهایکربندیو پ شمندانیاند از

 ،گرید یاند. از سوبوده نیچن رانیامگر شده شناخته یبدانند. تمام تمدنها یجبر یکنند و انسان را موجود

اخالق را بر آن استوار  یمرکز یو هسته شماردیو مهم م نهدیرا ارج م یهست که آن بخش اراد ینگرش

آزاد و  یاست که اراده یرانیتنها تمدن ا نیهم رایکرد و ب نیاست که چن یکس نخستین. زرتشت کندیم

در  یقرار داشته است. بحث هیدر حاش شهیهم ییکه جبرگرا نجاستیو فقط در ا ردیگیفرض مشیرا پ اریاخت

بحث بر سر حضور بخش خودآگاه و  ست،ین یروان یاز روندها یاریحضور ناخودآگاه و خودکار بودن بس

اخالق  ادیو بن رندشیپذیم یو برخ کاهندیو به جبر فروم کنندیآن را انکار م یاست که برخ اییانتخاب

 .. من از هواداران اردوگاه دوم هستمکنندیقلمدادش م

باعث  نیا ایآ تا ابد بر چرخ اخالق بچرخد؟ دیکه انسان با باور داریدشما  یعنهوتن ستایشفر: ی

 خیبهلول در تار یآرمان تیکه شخص اندیشممی نیدارم به ا راستش ست؟یو سرکوب روان ن هیشدن سا میحج

 یول؛ مهر یشفقت به معنا دیشا. به شفقت است ژهیاخالق و توجه و یکل یاز نف ینماد جالب رانیتمدن ا

مند به هعالق یلیمن خاست و  با سرکوب همراه یاخالق عملبه نظرم  !ی هستخطرناک یمقوله یلیاخالق خ

 .غرب هستم و قبولش دارم یدر فلسفه یتولد روانکاو ریس
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به  یونگیدر چارچوب روانکاوانه و  یعنی. کنمینمگمان  نیمن چن ،هوتن جان نه: وکیلى شروین

ندارد  ی. انسان البته ضرورتدانمیم یرعلمیو غ کنمیرا نقد م هیمثل سا یمفهوم ،نیو بنابرا نگرمیموضوع نم

و تمدنها  کنندیمرفتار ن یعمرشان اخالق شتریب یمردم برا شتریب یرفتار کند و اصوال به لحاظ آمار یکه اخالق

بدان  نهایا گرچهاند. ناتواناش کردن نهیدر نهاد بیشترو  کنندیو دور اخالق را ابداع م رید اریو فرهنگها هم بس

و  ابیرید یخرد امر ایمن مانند هنر  دیاست. اخالق از د تیاهمیو ب یفرع یکه اخالق امر ستیمعنا ن

 نهیشی)ب یانسان یعیطب تیاست که غا ییرهایاز مس یکیسازد و یاست که ساختار کمال را برم دهیچیدشوار و پ

 .کندیمعنا: قلبم( را برآورده م-بقا-لذت-کردن قدرت

 الگویهر  نیاما همچن کند،یم دیتولرا از قدرت  ییمدارها یرا البته قبول دارم که هر اخالق نیا

 فیط نیسر ا کیدر  زدندیم وندیو بهلول که اخالق را با جنون پ ی. شبلکندیم نیهم چن یاز اخالق زانیگر

قدرت  یهم مدارها نهایا یهمه گرچهاست.  هیو مالمت هیجنبش قلندر ترشانکالیهستند و سر جالبتر و راد

و نهادمند  نیشوند. بماند که من خودم منتقد اخالق هنجار لیتحل دگاهید نیبا ا دیو با سازندیخود را برم

 یو حتا تا حدود یغزال نظیر یاست تا متشرعان کینزد دلیو ب هیو مالمت هینگرشم به قلندر شتریهستم و ب

 موالنا.

 دیکه با یلیو تحل دگاهیو د ینسف انسان کاملمتن بخش از  نیا ینظر شما دربارهامید محمدی: 

 ؟یستداشت چ اشدرباره
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 یاست که سه عنصر مهم برا یرانیا میقد یتکامل ینیبدر واقع جهان نیا ،جان دیام: شروین وکیلى

تحول جانداران  ری( س۲نو؛  یهاها به گونهگونه یسی( دگرد۱در خود دارد:  شیشاپیامروز ما را پ ینگرش علم

متمرکز  اریو اخت آزاد یبا ظهور اراده یروان یحالت زندگ نیتردهیچیکه پنیبر ا دی( تاک۳ ده؛یچیاز ساده به پ

 یهاهینظر یتا را در همهسه نیا ی. عمال همهشدهیم دهیخورده است که نفس ناطقه نام وندیبر اخالق پ

 .دید توانیهم م نیامروز یعلم

ست. امطرح  یتکامل انفاس شتریب ست،یمطرح ن یکیولوژیزیاستاد در عرفان تکامل فمحمد حمیدی: 

که از ازل -روح به مفهوم مجرد آن برای آن است که بلکه  ،ابدییکه روح تکامل م روستتکامل نه از آن  نیا

 یپالوده شود. تکامل عرفان دیبا نفس اماره آلوده شده و با -شد( کامل است دهیکه در کالبد انسان دم ی)زمان

آن  در»آمده: « رقد» یاز سوره یاهیآ در. ستا یطوالن که بحثش شودیرجعت محسوب م یدر واقع نوع
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و  موالنا«. ]شب قدر[ فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان براى هر کارى ]که مقرر شده است[ فرود آیند

 .به آن رجوع کرد دیبستند که با یمانیاز تولد روح ما در عالم روح پ پیشدارند  نیز باورعرفا  گرید

 هاهندیشا نیا یاصل یرنامه. تبامیندار ینگرش واحد عرفان کیدر واقع  ،جان محمد: وکیلى شروین

بوده  یمان نییو آ هیاول تیحیدارد و در مس دیتاک یماد یآلوده یایدن بهروح  یازل دیاست که به تبع یگنوس

انسان و  یسرشتبر هم دیتاک یدر عرفان خراسان ،است. در مقابل افتهیراه  یدو منبع به عرفان عراق نیو از ا

تعارض  نیشینگرش پ ییبا زهدگرا یکه به کل میلذت را دار شیو ماده و ستا یتیخداوند و مقدس شمردن گ

تحول  ی. در نگرش دوممینیبینمودش را م یو ابوالحسن خرقان ریابوالخ دیو ابوسع دیزیبا یدارد و در آرا

 تکامل روح است. یربنایماده ز یساختار

 نستید؟ازیربنای تکامل روح دآن را که چیست ن از تحول ساختاری ماده امنظورتهدی طیبی: 

 یشدن گامها یط داند،یم یمنیو اهر دیپل یکه زاهدانه است و ماده را امر یدر نگرش: شروین وکیلى

 شتریو ب شتریو فرو رفتن ب ستین کویفرخنده و ن یامر یزنده یبدنها کیولوژیزیو تحول ف یدگیچیپ یاپیپ

و  یتیگ اگر ،. در مقابلگفتندیم کیکالس انییو بودا یمانهمچنان که  ؛است یظلمان یماده یروح در ورطه

اعتبار و  -کنش جانوران است یدرون تیکه غا- لذت؛ میرا خردمندانه بدان شیرا مقدس و مبنا عتیطب

 یو ارتقا کندیم داینمود پ مانیرندان و حک یزیعارفان و زهدگر یپرستمثال در جمال .کندیم دایپ تیمشروع

 ییکه در بندها ی. به همان شکلشودیقلمداد م یعروج روحان سازنهیهم زم یماد اتیدر ح یدگیچیپ یپلکان

شده  بیترک یمانو یبا همان نگرش گنوس زیبرانگبحث اریالبته ماهرانه و بس که مینیبیم یمثنو ینامهیناز 

 است!

 نیکند و به ایم یامروزه اصالت ذهن انسان در رابطه با مغز را بررس یعلوم شناختپناه: کوشا علی

 اثر دارد دهدیم رخانسان  یکه در بدن و زندگ یزیهرچ یانسان بر رو یذهن یاست که محتوا دهیرس جهینت
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 یذهن یهاوارهن طرحیکند و ایفکر م میانسان در قالب مفاه .دهدیشکل م او رفتار ما ر تیو شخص

 یبعد یهانسل . برای همینهست یبه نسل بعد پذیرد که انتقالنورآیم پدیددر مغز انسان  ار اییدگیچیپ

 .رندیبپذ امفهوم ر کیتر هستند تا مستعد

و شر بر  ریو مفهوم خ یاخالق یدستگاه نظر پیشسال  سه هزارکه در بود  یفرد نخستینزرتشت 

مفهوم  کی مانندبه  اخدا ر و دادبه ذهن انسان  ااصالت ر هنگام نیاز ااو  .وردآ دیپد را شهیخرد و اند یمبنا

 تیدر تمدن غرب روا ود.اهورامزدا بش ریخ یبه خدا لیتبد دناتویانسان کامل م به باور او رد.ک فیتعر ریخ

خدا  یجاتوانست  نیذهن از ع ییبا جداانسان مدرن  یدوره در .زدوده هستانسان کامل انسان زا یحیمس

 شده است. عتیطب شتریهر چه ب یموجب نابود بگذاردجا ه از خود ب یخوب یپا رد نکهیا یاما به جا د؛نیبنش

و هجوم  یخیتار یفراموش لیدله اما ب د؛به کمال برس تاهست  یغرب یجامعه مستعدتر از جامعه نیزمرانیدر ا

امروزه بهش پرداخته  هک آنچهاز  دارد شتریب بسیار یزرتشت ارزش .فرموش کرده اخود ر تیهو تهیمدرن

از انسان هست  یمفهوم غن کی ازمندین ،دهیبهش رس در اکنونکه تمدن غرب  یمدرن یعلوم شناخت ود.شیم

 ییهاابرانسان چنین دنابتودوباره تا  ددار ازین میمفاه نیبه ا یلیما هم خ یجامعه د.تمدن وجود ندارآن که در 

 د.زنده کن را و تمدن خود وردایب دیپدرا 

 ییبر جبرگرا ییبا تو همداستانم. ساختار تمدن اروپا یادیتا حدود ز ،کوشا جان بله: وکیلى شروین

 شودیم اشیدگیچیهم آن است که اوج پ اشجهیبوده است. نت نیاستوار شده و از ابتدا هم چن یدارو برده

 داندیم دسرا مق عتیکه تعادل طب یگرش. نکندیقلمداد م زیچ نیمصرف را ارجمندتر یهاکه چرخه تهیمدرن

اش مان تجربهتمدن خیمتفاوت دارد که ما در تار یبه کل ییامدهایپ شماردیاخالق م فیتعر یو انسان را مبنا

 .میکن نیبعدتر هم چن میدواریو ام میاکرده
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یا  شیزا ی)من(، کشتن خدا برا تیفرد تیچون اهم یمیمفاه دیو تاک دییتا ایآعزیز رحمان هروی: 

از  تیانسان و ابرانسان و استفاده از نام زرتشت در عنوان کتاب مشهورش حکا ،یآمدن انسان اخالق دیپد

 همنظر و همداستان بود او با مباحث و برداشت شما دارد؟

 ییتازه متون اوستا چهیاست. در دوران ن چهیات به نکنم اشاره گمان ی،گرام زیعز: وکیلى شروین

با  چهین ییآشنا پس،ترجمه شده بود.  یبه آلمان هااندک از آن اریبس یو بخش شدیشناخته م انیفرنگ یبرا

گفت  نیچناست که جوهر سخنش در  زیانگشگفت ،همه نیو دورادور بوده است. با ا یسطح اریزرتشت بس

 یاست و نقد گرید یزیچ چهین یدستگاه فلسف هرچند در کل،دارد.  یکیزرتشت نزداصلی  یبا آرا زرتشت

 از جاها با او همداستانم. یاریمدرنش که در بس یامدهایو پ ییاروپا یاست بر سنت فلسف

هست،  ییبشر چندخدا کهی که تا زمان مینکته هست نیشاهد ا انیاد خیتحول تار ریدر س: رها مژده

هم  یاگر جنگ ،در واقع .گذارندیاحترام م گریگروه د انیبه خدا یندارند و هر گروه یجنگ انیبر سر خدا

 ،ییخداتک یشهیاما پس از ظهور اند ؛ندارد انیبه خدا یهست و ربط ییبر سر منابع غذا ردیگیصورت م

و شر  ریپرداختن به مفهوم خ ،گرید انیبه ب .نداهکردمی یسالخ شانیخدا یاثبات برتر برایرا  گریکدیدمها آ

باز هم بر سر برتر بودن  ،نداهواحد اعتقاد داشت یبه خدا یکه همگ ییگروهها انیدر م احت ،واحد یو خدا

با توجه ! نداهرساندیپرست را به قتل مکتای یگروهها گرید ی او مردمانبوده و به بهانه شانگانهی یهمان خدا

فرد به نام زرتشت شروع شده  کیتفکر از  ریس نیا یگرفت که تمام جهینت شودیم اآی ییخدابه دستاورد تک

 افته؟یگسترش  یبعد یو در نسلها

 یاند! اگر سرودهاشر بوده یهیما ،خدا یشهیهم ،انیخدا که ستین نیچن ،جان رها: وکیلى شروین

 یایقدر در همان دنهکه چ ینیبیم یرا بخوان -جنگاوران جهان باستان بودند نیترکه خشن- هایآشور یجنگ

بوده است.  یشکنجه و کشتار و غارتگر یکنندههیتوج شانیجنگجو برا یزدیا یشتوانهپ شانییچندخدا
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افتضاح  شیشاپیپ یمجموعه نیرا به ا ،مغزترتر و خشکو البته متعصبانه ،تازه یشکل یبه سادگ یکتاپرستی

کرده  یصورتبند یمغز است که اخالق را به سادگدرشت مونیم ینوع ،در کل زادیکه آدم مینبر ادی. از افزود

 .ناتوان است یآن به لحاظ آمار یو در اجرا

 ینظرتنگ انسجام و و ییابتدا انیاد در یموضوع به روادار نیکنم ایم علیرضا کسمائی مقدم: گمان

 .گرددیبرم ترشرفتهیپ انیاد در

شناسان پس از که مردم ستی ااافسانه یتا حدود ییابتدا انیاد یروادار یدهیا نیا: شروین وکیلى

پس از غارت معابد  هایالمیدهها سال در شوش بوده، چون ا یاند. بت مردوک برادوم پرداخته یجنگ جهان

رها  بهبابل  نیکوروش پس از گشودن هم .را گروگان گرفتند و با خود به کشورشان بردند شانیبابل خدا

حال  تیتنها رعابودند اشاره کرده است. گذشتگان نه یفرستاده شده و در بابل زندان دیکه به تبع یزدانیکردن ا

 !نداهکردیشان رحم نموارههم در تجسد بت شانانیکه به خود خدا کردندیرا نم گرانید نید

 اند.ردهکیحضور هم را بهتر تحمل م یولعلیرضا کسمائی مقدم: 

 ها«یگرید»بردن کامل  نیپردامنه و از ب ی. کشتارهامیمورد ندار نیدر ا یشاهد نه،: وکیلى شروین

 .بوده است جیرا یباورنکردن یبا شدت یخیشاتاریو حتا پ یکتاپرستیشایدر دوران پ

  .دیاکرده اشارهی روادار نیبه ا زند گاهان شما در خودعلیرضا کسمائی مقدم: 

 گرانید انیطرد کردن خدا یشازرتشتینکته بوده که در جهان پ نیام به ااشاره : شایدوکیلى شروین

وجود  یفلسف یچون اصوال دستگاه دانسته،ینم نیرا دروغ گرانید یخدا یکس یعنی ؛بوده است معنایب

آنکه فقط  مگر ؛دینام توانینم یرا روادار نیشود. ا فیدر آن بتواند تعر «نیدروغ یامر قدس»نداشته که 

 .مورد نظر باشد واژه نیا (کیستمیاپ) شناسانهی شناختهیسو
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آنان برتر است صرفا بهانه بوده است و ابزار  یخدا ایما  یخدا نکهینظرم ا بهالدین: شایان غیاث

کردن قدرت بوده است.  نهیشیو ب شتریهدف از جنگ به دست آوردن منابع ب ،تی. در نهایاجنگ رسانه

 ریغ یروهایتضاد و تقابل با ن یو از طرف یخود یروهایاتحاد در ن جادیا یبرا یاصرفا بهانه نیاستفاده از د

گفتمان مدرن  کیمحصول  مینیبیخودمان م یدر منطقهرا  یسنبا  عهیامروز جنگ ش نکهیا .بوده است یخود

 .است

امروز برونزاد است و  نِیزمرانیدر ا یو سن عهیش یریاست. درگ نیچن قایدق ،بله: شروین وکیلى

 .ندارند یخودِ مردم را اگر رها کنند با هم مشکل ی؛نواستعمار

و  عهیشجنگ میان مبحث ا هم در ر یدر عصر صفو یبا عثمان رانیا یریدرگمحمدصادق افشاریان: 

 صرفا جنگ قدرت؟ ای دانیدیم یسن

فقط در  هایصفو یکشیو سن هایعثمان یکشعهیجنگ قدرت بوده است. ش کامال: وکیلى شروین

از شاه  پیشداشت و سه نسل  یسن ینبرد بود. جنبش قزلباش تبار دانیرخ داد که م جانیآذربا یخط مرز

 شیگرا عهیبه ش کینزد یانهیصوف یانهایبه جر هایچرینیاند. از آن طرف بوده یهم اصوال سن لیاسماع

 .شدیبر موجها سوار م میان نیدر ا زیو شاهان نمردم  ینید دیبود و عقا یاسیس یبه کل یری. درگشتنددا

انسان فراتر هست و با دروغ  یاز عهده و توان اجراو به نام اخالق ابداع شده که  یزیچ : آیارها مژده

 کند؟ینم یگذارهیضد ارزش را پا ییخود در نهان، بنا ؛خوردیم وندیپ یاکاریو ر

 یازیاعالم حضور خود ن یبرا یدیکه پل دیاما توجه داشته باش ؛شود نیچن تواندیم: وکیلى شروین

در  یابداع شرافت اخالق نیو بنابرا گذاردیبه شرافت م یدیاست که پل یو دروغ احترام ایبه اخالق ندارد. ر

و  کشتهیخجسته و سودمند است. ماجرا آن است که بشر هزاران سال همنوع خود را م یامر انیم نیا
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همان کار سابق  یادامه یبرا هابازماندهاند و شده گردانیکار رو نیاز ا یتیاقل ،و پس از ابداع اخالق دهیچاپیم

 !فتندیبه زحمت ب میاند. بگذاربه زحمت افتاده یمشروع قدر یدر بافت

چون جبر  یپس از گذر از مفهوم ایاست؟ آ یاخالق یامر اتیاخالق خود ماه ایآعزیز رحمان هروی: 

 یهاکه به نفع شخص عمل خواهد کرد و شاخص ستی ااخالق امر ،میابییدست م یبه آزاد ی)خدا( وقت

 برعکس؟ ایکند یم تیفراز را تقو

اخالق خود  یشناخت یکربندیو پ یمداراخالق یعنی ؛است یجد اریبس یپرسش نیا: وکیلى شروین

از  .کنم یرا به کل واساز کیزیآن است که متاف حمیرجاست. ت یکیزیمتاف یپرسش نینه و ا ایاست  یاخالق

 یشهیر یعنی ؛داشته باشد ییاجرا یندارد تا اعتبار ییاستعال یابه پشتوانه یازیاخالق ن کنمیم گمان ،رو نیا

 بسنده است. اشسیو تاس رفتنیپذ یکردن قلبم برا نهیشیو کاربردش در ب اشیشناختو عصب یتکامل

 ینبوغ بای هستی بارهچه در من وی بارهچه در یینظر من پردازش بودا بهعلیرضا کسمائی مقدم: 

 به کمک امکانات (core self) یاهسته یهامن ایاطالعات  میدانیم امروزه. است همراه بوده زیانگشگفت

ها یگریدر ارتباط با د مجموعه نیکه ا سازندیم را یامجموعه شوند ویوصل م گریکدیبه  کیمبیل دستگاه

 یبه گستردگ بسته است یهیبد. شودیم دهیآورد که من نامیمرا پدید  دهیچیپ ستمیس کی یاجتماع ینهادها و

-رخت کیخالف  بر. ندابرخوردار یشتریب یدگیچیها از پمن ی،رانیتمدن ا انندم ی تمدنی،اجتماع و یفرهنگ

 یکرهیدر پ -!شوند زانیها به آن آورخت ماند کهیمن یزیچ میبردار را ی آنکه اگر تک تک لباسها- زیآو

-یشیاندنازک درمفهوم رهایی  .همان نبودن من است نیا ماند وینم یباق چیآن ه یاز برداشتن اجزا پس من

 .من است چیدر پ چیپ یهاهیال یدر خاموش کردن تمام یتوانمند -کندیم فرق یزیستکه با من-بودا  یها

 به اشارت دیمطلق آ هستِ چواست.  ریفراگ و کنواختی گسترده غرق شدن در عدمِ اتصال و ادراک عدم و

 موالنا در داستان پادشاه همچنانکه. نداردی خاص یروش قانونمند نیدر ا ییرهای عبارتبه  !من کنند لفظِ
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است که  ایییو پارسا هدز آنها یاز جمله .مختلف است قتیطر یهاش آورده است روشکُینصران یهودی

 .بوده است جیرا گرید یمعنو یهافرقه عرفا و و انییاز بودا یگروه انیم در

 نیبوده و ارجش از ا میبزرگ جهان قد لسوفانیاز ف یکی شکیبودا ب ،جان رضایعل: وکیلى شروین

ام که به صورت خرد را به او اختصاص داده خیتار ینظر به ناروا شناخته نشده است. من جلد چهارم از دوره

 ییامدهایپ یزرتشت یکه نقد بودا بر فلسفه میابیدر دیرا با نیاست. ا افتهیانتشار  ییخرد بودا خیتارکتاب 

 نیرا مورد حمله قرار داد و از ا یزرتشت شیمن اشتباه است. او مفهوم من در ک دیخطرناک دارد و اصوال از د

نگرش خود را  یسطح یو با فهم یاسیس یتفاوت که افالطون در چارچوب نیبود. با ا هینظر به افالطون شب

مفهوم من را  خواستیاو هم م گرچهپرسش کرد.  طرحخردورزانه  یکه بودا به راست یپرداخت، در حال

بحث  یکه جا یکند. نگرش رانیانسان و خداوند را و یرشتسآزاد و هم یاراده ژهیوکند و به داریسست و ناپا

 .اماش آوردهدرباره یداردکه در کتابم شرح اریبس یو چون و چرا

 .شدیاندیدرست م که کنمیم گمان و بودا دارم لیتحل با یکیمن حس نزدعلیرضا کسمائی مقدم: 

 !هم منهوتن ستایشفر: 

 نشیآفر مفهوم! پخته شده استی رانیتمدن ا انسان کامل در یالگوها تنوععلیرضا کسمائی مقدم: 

 انسان کامل و شودیم یرگیوام بزرگ انیاد در یریاساط یاز دوره پس انیخدمت به خدا یانسان برا

ه مانند هم ب و یرانیالگو هم در تمدن ا نیا. پروردگار خود منظم پرستش در اطاعت کامل و است یموجود

 ی نوزایی )رنسانس(دوره از پس .قرن پنجم تا پانزدهم وجود داشته است میان ییتمدن اروپا غالب در یشکل

این  شود.دیده می ی،ستیفاش و یستیاحزاب کمون روانیپ انندم، دیجدهایی گروه صورت کهن درهمان  هب نیز

 بتمن، سوپرمن ی،بروس ل یانی مانندجنگجوو  نمنیفا، راکید، زنبرگیها، نینشتیا انندم انیخردورز را الگوها
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 ینه به پررنگ ،انسان کامل یالگوها هم تنوع ییدر تمدن اروپا .دندهیم نشان لهاکهارت تُ و عارفی مانند

 اند.شده شکوفا که پس از عصر خرد شوددیده می ،نیزمرانیا

الگوها را  نیدر ا یهجدهم است که انفجار یسدهپس از  ژهیوجان، به رضایعل بله: وکیلى شروین

نکته که چرخش  نیاز ا دیکن رتیح دیاست و شا ندیرآید یالبته امر میمفاه نیا یی. رونق و شکوفامینیبیم

تازه پس از هگل و بعد از « جهان خیتار» انندم یهیبد یامر افتنی تیو اهم خیمفهوم تار یبه سو انییاروپا

و بندهش رکن  یو فردوس یو طبر یهقیبمتون در  ربازیکه از د شودیم نهیدر اروپا نهاد یالدیم ۱۸۰۰سال 

 آمده است.به شمار می

اهورامزدا از دل زروان  و منیاهر. مشخص است گاهان در خیتار یفلسفهعلیرضا کسمائی مقدم: 

. دنپردازب منیاهر به نبرد با تا دیرآفرا  ومرثیک و یتیگ اشهی مبنا مزدا براهوراخاستند. به نبرد بر و ندشد دهییزا

با اشموغان  اشونان وند. شد لیواحد تبد یبه خدا منیاهر و اهورایی جفت متضاد معنا یمیابراه انیاد در

که - سمیمارکس در .انیحیمس ریغ و انیحیمس و مخالفان آنها جایگزین شدند؛ مانندخاص خداوند  پرستندگان

 گاهنبرد عرصه یصحنه شده و خداوند نیگزیجا کیالکتید سمیالیماترو در  -است متاخر دیجد نید کی

 یعرصه خیتار پایاندر و   گشته روزیموارد حق بر باطل پ نیا تمام در. است دهیبورژواها گرد و ایپرولتار

 یزمان فلسفه که دیکنینم . گمانداشته باشند ینظر نیچن دیبا ها همستیفاش .گرددیپاک م باطل از نیزم

 ؟است دهیرس انیپا به خیتار

 هدفیاز ما ب رونیکه جهان ب قتیحق نیجان. ا رضایعل کنمیفکر نم نیچن راستش: وکیلى شروین

که  ستینکته ناسازگار ن نیما امتداد دارد، با ا یهازهیفراتر از خواستها و انگ یکائنات بس نیا ایاست 

 اشیماندهدر بطن ساز ییگراتیو غا یمندخیمعناست و تار یبرا ییهاگاهیگران ازمندیما ن یهاجهانستیز

را بر محور خرد شکل  خیتار نیی او فلسفه میسیخود را بنو خیتار دیبه خود با یسازمانده یقرار دارد. ما برا
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 نکهیفارغ از ا ؛میکن یبازساز یدرون یهمچون امر -شدهیفرض م هم میکه از قد- را یاخالق یو جنگ میبده

 .داد انتوینم میتعم یهست تیرا به کل مانجهانستیز خیحرفها پوچ است و تار نیا یشناختهانیداللت ک

مالقات  هنگام ،را ریالخواب دیاحتماال ابوسع در درسگفتارتان نکهیآخر ا ینکتهعلیرضا کسمائی مقدم: 

 اید؟گرفتهاشتباه  یبسطام دیزیبا با ،نایابن س  با

  .شد حیتصح هوتن ستایشفر: گمان کنم آن اشتباه در همان ویدئو

  .دیزیبا نهآمده  یو خرقان دیابوسع دارید تیروامحمدی:  دیام

داشته  دارید نایبا ابن س تهایکه بنا به روا یرخ داده باشد. کس یلغزش ستین دیبع: وکیلى شروین

 .اندنداشتهبا هم  ارویرو داریدو احتماال هرگز د نیهم افسانه است و ا نیا گرچهاست.  ریابوالخ دیابوسع

المقدس قبله تیب؛ ستا مومنان کعبه قبله: پنج است قبله»: گفت یخرقان ابوالحسنمحمدی:  دیام

آنچه «. اما  دل قبله جوانمردان وخاصان است و قبله آزادگان آسمان المعمور قبله فرشتگان وتیب؛ غامبرانیپ

 امید خواهد داد یک داستان خوب و یک روایت خوب از خودمان است.
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 ۱۳۹۸تیرماه   ۲۶  شنبه  -پنجاه و یکم   نشستبحث هفتگی: 

 

 :وکیلىشروین 

 بحث:  یمحورها یبرا میشنهادهایپ

 ای شتیبهراممانند  ییتهایقدر است؟ رواهمان چگذشته یتهایو روا ریما به اساط یدسترس زانیم( ۱

قدر مخاطبان با آن ارتباط برقرار ههستند و چ نیامروز انیو راو ختگانیقدر در دسترس فرههچ کریپ هفت

 کنند؟یم

همراه  تهیمدرن یبا موج جهان ستیمهم باشد؟ بهتر ن مانیبرا یرانیا یهاو اسطوره خیتار دیچرا با( ۲

 کنند؟یم دیو هنگ کنگ فرهنگ تول وودیکه بال میکن یرویپ یاوهیو از همان ش میشو

ه از دقیقی و فردوسی بپس های ایرانی کنم اسطورهمی پرسش نخست گمان یبارهدرمریم سلیمانی: 

 .سینه مکتوب و منظوم شد و در دسترس قرارگرفت از سنت شفاهی و نقل سینه به صورت تقریبا کاملی

شدن  یبه کتب خیتار نیمهم آن است که ا یاما نکته ؛شده است نیچن ،جان میبله مر: شروین وکیلى

بوده  دهیچیبه نسبت پ رانیدر ا تهای. چفت و بست شدن رواشودیمربوط م یدر یدر زبان پارس تهایروا نیا

منتقل  ی،در یبه متون پارس ییو اوستا یمثال از متون پهلو ی،کتب-یهم به شکل کتب ییتهایست. چون رواا

-یشکل کتب همچنین .بهرام و آزاده یدرباره انهیعام یداستانها انندم ی،کتب-یو هم به شکل شفاه اندشدهیم

 ینسبت بغرنج و متراکم از تبادلهابه یاشبکه پس،شاهنامه.  یبر مبنا یسنت نقال انندم ؛میارا هم داشته یشفاه

 .میاداشته یاپیهمزمان و پ یزبان یرا در بافتها یمتن
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از آتش  یتیگ یریگشکل و تالس از آب یتیگ یریگشکل یشهیاندیرضا کسمائی مقدم: در عل

آتش امپدوکلس  و خاکو  آب و باد یبیترک یهیبه نظر انگاشته شد دهیخاک و باد ناد تیاهم چون توسیهراکل

به  یرانیاز تمدن ا نویو م یتیگ آذر و یریگوام. دیدرخش یبشر یشهیبر تارک اند یرزمانیمنجر شد که د

 گوناگون و انیخدا. منجر شد یبشری شهیاند نامتاخر ارسطو و افالطون و نگاه در امعن ماده و بیترک

 فرشتگان بلکه در غالب ،نرفته نیاز ب یبه کل بزرگ یبا قدرت گرفتن فکر خدا زیباستان ن یشهیقدرتمند اند

در  یاجتماع و یاسیس لیدال یعقل لیبر دال افزونکنم یم فکر. ماندند یباق بزرگ یخدا یمجموعهریدر ز

 یهایتئور یارائه ها وهینظر بیهم روش گذشتگان در ترک امروز. گذار استاثرها شهیاند کردن بیتر ک نیا

 یهاداده با تیهماهنگ کردن شواهد نسب یبرا ان در تالشاندیشمند از شمار بسیاری .است برقرار دیجد

 کنند.را طرح می ریگهمه یاهینظر وهستند م وکوانت کیزیف

و  یبافت اجتماع هاشهیدر تحول اند یعنی ؛است نیچن شکیب ،جان رضایعل بله: وکیلى شروین

 یدربارههر چند قاعده برقرار است.  نیا زین یفلسف یهایریدارد و در وامگ ریچشمگ یتیاهم شانخییتار

 زین شهیاند خیتار که در خودِ میرو هستهروب ییهایبا نوآور بیشتر عتیطب یساخت عناصر انندم ییهامفهوم

عنصر گذر  یو عقالن یکیزیمفهوم ف از یریاساط میطور شده ناگهان مفاههکه چنیدارند. ا یبه تبارشناس ازین

 یشتهایو  هاسنهی) ییکه مفهوم عناصر در متون اوستا مینکته را هم داشته باش نیتوجه دارد. ا یاند، جاکرده

ام به دقت نشان داده یونیخرد ا خیتارکتاب  درو  شودیظاهر م یونانیزودتر از منابع  سده( حدود چهار دیجد

 بوده است. یرانیا یمغانه یشهیاز اند یایریوامگ ونانیمفهوم در  نیکه ا

 یذهن یمده. محتواآ دیاز معنا پد دیجد یمنظر یعلوم شناخت یبا توجه به دستاوردهاپناه: کوشا علی

 روش یمعمار ویژههو ب یشوند، بلکه آثار هنرینمداده ها بازنمود و معنا تنها در قالب داستان و اسطوره

 رودرروییابتدا با  یو معمار یکنند. ادراک آثار هنریعرضه م یزبان ریبه صورت غ ار میمفاه انیاز ب یگرید
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و حس و حال او  ودشیم روروبهبا اثر  یفکورانه هست. انسان به صورت وجودشیواسطه و پیو ب میمستق

 د.کنیدرک م ان رآ یساختار یو معنا دکنیتوجه م اتیسپس به جزئ د.کنیدرک م یبه صورت عاطف ااثر ر

 ار تیظرف نین داد که انسان ااآورد و نشپدید   ار «مجسم یمعنا»مفهوم  یانهیآ یهانورون کشف

فعال  امغز ر یحرکت-یحس یما نواح یادراک یهاتیفعال یعنی د؛هماهنگ کن یبا اثر هنر اکه خود ر ددار

به صورت  ار یو فرهنگ یو اجتماع یکیزیف یهاطیمح ماپیوند دارند. ما  یاریها و هوشحرکت اکنند که بیم

شناخت و انتقال معنا  یریگشکل برهم  طیبلکه مح ،ستیزبان ن راهو انتقال معنا تنها از  میکنیمجسم درک م

 یکی میناتویو ما مد ریگیصورت م کپارچهیبه صورت  طیذهن و بدن و مح برهمکنشد. تر داراثری ژرف

 .میمشاهده کن یآثار هنر دیگرو  یرانیا یهاو خانه یدر معمار ان رمایمنابع فرهنگ نیتریاز غن

 رساختیرفت و گفت آن ز شودیهم م شتریقدم پ کیاست. حتا  نیچن ،کوشا جان بله: وکیلى شروین

و منسجم و  کپارچهی یجهانستیز ی،کار و در جوامع باستان یدر ابتدا ،یکه حرفش را زد اییشناختعصب

 یدر فضا یمردوک وقت ای تایآناه یپرستنده کیمعنا که  نیاست. به ا آوردهیم دیرا پد دهیتنهم سخت در

)بت  یاش( و آثار هنرو قصه شدهیکه خوانده م ی)سرود یریاساط یتهایروا گرفتهیقرار م نییآ نیا مناسک

 کیو همچون  دهیتنرا درهم در پیوند با آن یاجتماع می( و مفاهینییآ یقیو موس یشینما یو نقشها زدانیا

مدرن  یداریو اسطوره از هم پد نیو د یشدن هنر و معمار کیو تفک افتنی زی. تماکردهیدرک م کپارچهیکل 

 اند.نغز پرداخته یاش سخنانمانند لومان درباره یشمندانیاست که اند

وجود و انسان  وانیح نیاز چند یبیکه ترکشود دید یم زمان آن یبله در آثار هنرپناه: کوشا علی

 آنها دارد. ینیبجهانن از انشداشته که 

که  و این دیصحبت کرد یضد اخالق یجاه ب یاخالقشایپ یاز واژه نیشیدر درسگفتار پصبا طهماسبی: 

در  یاخالق یبا ورود نظام. گفتید که داستان داود در تورات ؛ مانندهستند یاخالقشایهنوز پ انیاز اد یاریبس
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 یآسمان ابهاییزرتشت با ظهور کت یخیتار یفاصله. مگر مدآ دیپد یاز نظام رفتار نو یزرتشت شکل نید

 ایآ؛ میاز زرتشت بدان پستورات را پدیداری چگونه است؟ اگر  یخیگپ تار نیا؟ قدر استهچون تورات چ

زرتشت در  نید ظهور؟ شده است انیاد گریبر د ینظام اخالق اثر نگذاشتن اینباعث  ییایجغراف تیموقع

اند که  دستخوش یآسمان ابهایکت که ایننیا اچه اثری داشته است؟ ی نیزمرانیدر غرب ا یمیابراه انیشرق و اد

 ؟شوندمی رییتغ

تان است که زبان را به مانند جایگزینی برای امر غائب در ریدرسگفتار اخ پایانیبخش ی پرسش دیگرم درباره

 ؟ریخ ایشما درست بوده  شیدرک من از فرما نمیتا بب ای بیاوریدنمونه شودیمنظر گرفتید. 

ما دچار  یبهره بردم آن بود که گاه یاخالقشایکه از عبارت پ نیا لیصبا جان، دل: وکیلى شروین

 یزناکار دلیلکه زئوس را به - های نخستین میالدیسده یحیمبلغان مس انندم .میشویم یناهمزمان یخطا

. میداریرا روا م یضاوتو بر آن مبنا ق میتابانیه بازمرا به گذشت ندتریرآید میو مفاه ارهایمع -کردندیمحکوم م

هستند که دور  یزدانیدر وداها ا ندرهیو ا یمرودر تورات و زئوس در آثار ه هوهیکه  میابیرا در نیمهم است ا

مطرح نبوده است. داود  شانیبرا یاخالق میاصوال مفاه نیهم رایب و اندگرفته شکلی زرتشت یشهیاز سپهر اند

که داستانش در تورات وارد  یاما در زمان ؛شودیسردارش شماتت م سچشم دوختن به نامو از برایبعدتر 

 یاز رفتار عاد یکارش همچون بخش نیا .باستان بوده انیهودیشاه  نیو شکوهمندتر نیتربرجسته شدهیم

 است.  شدهیم دهیفهم یشااخالقیپ یانسان در بافت کی

زمان  .پ.م( تعلق دارد ۱۲۰۰ حدودزرتشت به قرن دوازدهم پ.م ) ت:بخش نخست پرسش یدرباره

پ.م(  ۱۲۰۰-۱۱۰۰قرن بعدتر )حدود  کیفاصله تا حدود  نیهم هم ازرا  یموسفرمانهای از  هودیخروج قوم 

داده باشد و از مصر رخ ن یقوم یاصوال خروج دیدر کار است که شا یجد ییبحثها هرچند اکنون .دانندیم

 لیخروج قبا مربوط باشد تا -بودهآتون  نیهوادار د که-ی مذهب ی فردیرهبربه  یگروه دیسفر خروج به تبع
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-۹۰۰را قرن نهم پ.م )در آن داود  یشده و زمان زمامدار نیتدو رترید اریتورات بس روی،. به هر یسام

 ؛تورات نبوده باشد در با آن اوصاف یو شاه داشته یالهیقب یداود رهبر شایدهرچند  .دانندیپ.م( م ۱۰۰۰

دوران هنوز شهر نبوده است. متن تورات در کل پنج  نیدر ا میاند که اورشلشناسان نشان دادهچون باستان

به عصر  کیتا دوران نزد یطوالن ایفاصله دلیلبه  . گرچهزرتشت استزمان و  گاهاناز  ندتریرآیشش قرن د

 .بود رفتهینپذ ریتاث یزرتشت یهاهندیشاز ا یهخامنش

 نداشتن و انهیفهم عامی، سادگ لیبه دل هااسطورهی طوالن یزمان مدتیرضا کسمائی مقدم: در عل

دوام  علت. همچنین نداهماند داریپا یفرهنگ عموم و ذهن در، دیجد یهاداده آوردن به دستبا  ی،فناور

عمر  کهای ه گونهب. استنو  یهادر به دست آوردن داده یسرعت فناور و امکانات دیجد یهاشهیاندک اند

 یبه علت گستردگ. انجامدیقدر بهچ دیجد اتیعمر نظر ستیمعلوم ن و دینکش سال صدیبه س کیکالس کیمکان

، هاتمدندیگر نسبت به  یشتریب گستردگی و ژرفای ازی رانیا تمدن امعن دیتول دنیشیاند تیاهم ارتباطات و

 . برخوردار بوده است ی،از عصر روشنگر پیش ییتمدن اروپا مانند

و  یبا فناور کنمیمن گمان نم یعنی ؛خود را دارند یژهیو اتیها حاسطوره ،واقع در: وکیلى شروین

با دانش و فنون  یمواز تیجوامع در نها یهمه ،رو نیباشند. از ا بیو رق انیآشهم یو علم یعقالن ینگرشها

را  ریاساط یندهیاشدن فز یاز عقالن یشکل یرانیتمدن ا یدربارهگرچه . کنندیم دیهم تول ییهااسطوره خود،

 .خواهم داد شحیمان  مفصل توضهفته نیکه در درسگفتار ا میاداشته

 ؟ است یتمدن بشر نیدوران آغاز به مربوط یپردازاسطورهکه  دیریپذیمعلیرضا کسمائی مقدم: 

در حال  شهیهم یتمام جوامع انسان .پذیرمنمیرا  یاگزاره نیجان، چن رضایعل نه: وکیلى شروین

 .است یانسان یفرهنگها یعیاز ساخت طب یبخش ،و علم یهنر و فناور انندم ،هستند و اسطوره یسازاسطوره

 ست؟یچی فناور یپوزش منظور از اسطوره باعرضعلیرضا کسمائی مقدم: 
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خاص  ییایپو ،و علم و هنر یفناور انندبود که اسطوره، م نیسخنم ا ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 .کندیم یخود را ط یژهیو یتکامل ریهست و س شهیجوامع هم یخود را دارد و در همه

 یالگوها دیچرا نبا و میتوجه کن ریبه اساط دیچرا ما با ی اینکه شما پرسیدیدهوتن ستایشفر: درباره

 ریکه اساط هست شامکان یبه طور کل ایکه آ پرسشم این هست م؛هیسرمشق قرار بد اکنگ رو هنگ وودیبال

 نیآخر هیما شب ایآ ؟جدا شده است جهان یکشورها دیگرکه نسبتا از  میدوباره زنده کن ا در ایرانیر یرانیا

 لیتبد خیاز تار یو بعدها هم صرفا به بخش کنندمی یتنآب هیاروم یاچهیدر یهاماندهکه در ته میستین ینفرات

 ؟شوندمی

اما پرسش همچنان  ؛باشد نیچن دیهوتن جان. شا یرا به کار گرفت یخوب یاستعاره: وکیلى شروین

از  انسیدر انتظار عروج سوش میباش ینانینشباشد و ما کرانه دهیخشک چستیاگر چ :است یخود باق یبه جا

و  میاشب ریاساط نیا یبحث من آن است که اگر دارنده م؟یبکن دیچه با اچهیدر دنیپس از خشک ؛اچهیدل در

 رونیو ذهنهاست که ب تیاز روا انسی. سوشمیبکن میتوانیبا آن م میهرچه بخواه م،یتصاحبشان کن یبه درست

 !که بتواند بخشکد یااچهینه از در کند،یو جهان را دگرگون م دیآیم

یک  ازمندین ،ما را ندارند یتمدن ینهیشیپکه از کشورها  یارینظر من بس بهعلیرضا کسمائی مقدم: 

 .هستند یساختگ یسازفرهنگ

لرزان  ییو جعل داربستها لیبا دروغ و تخرا تمدنها  کههنگامی است.  نیچن قایدق: وکیلى شروین

 م؟ینساز را استوار ییکاخها رومندیاستوار و ن یچرا ما با مصالح کنند،یبرپا م

افزا بود و قلبم یک از آنها کدام م؟یرا گرفت تهیکدام جنبه از مدرن ها،یرانیما، اطلب: بهنوش عافیت

 م؟یدار ای میهم داشت یگریراه د م؟یهمراه شو تهیبا موج مدرن میما ناچار بود ایآ ؟کاهکدام قلبم

 .ن. قلبم = قدرت، لذت، بقا، معناپ
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 بر ما اثر گذاشته یدارد که همگ زیمتما یهیشش سو تهیبه نظرم مدرن ،جان بهنوش: وکیلى شروین

 یحتا در درازمدت برا قلبم است، ی( به نظرم در کل کاهندهینیو د یاقتصاد ،ی)نظام شیاست. سه تا

سودمند و درخشان است و  اریمدرن( بس ی)علم و هنر و فناور گرشید یاش. سه تاابداع کننده انییاروپا

 اش قلبم را خواهد افزود.گردد و شکل نقدشده یو درون افتهیدر دیو با یانسان یاست در تکامل تمدنها یاوج

 یهاآتش میانآتش بهرام در  پیوند (۲ ارتباط دارد؟« ورترغنه»وارغن با  یواژه (۱الدین: شایان غیاث

 نیخواه را خواندم، اما به ادوست لیجل برگردان شتیبهراممن متن  (۳ ست؟یبهرام چ زدیبا ا یمقدس زرتشت

. اگر قرار باشد که کند فیرا توص واناتیح یروهایناساس بر  اییرزم یمتن هنرها نیکه ا دمینرس ریتفس

جنگاور ربط  زدیا نیند، به ااهبهرام را داشت یستاریکه سنت پر یمناطق میمطابق اقل ،را واناتیاز ح شماری

 یسند نکهیاز ا شتریب شتیبهرام ،نی. بنابراشمرندیرا برم هاوانیآن ح یجنگاورانه یهایژگیقاعدتا و ؛هندبد

خود بهرام است. به طور خاص  فیباشد، توص واناتیمطابق با حرکات ح یرزم یسنت هنرها میتعم یبرا

 عیکه سر دشویم فیتوص -دارد ادبا ب کینزد یکه ارتباط-در واقع بهرام  ،شودیم فیکه وارغن توص ییآنجا

وارغن را  یهاباد است که شهپر نی. اکندیجلوه م شتریدرخت ب یو چاالک است و بر سر کوه و دره و باال

در ت. همان باد اس یاستعار انیوارغن ببه گمانم . افتدیوارغن م یهاباد است که در شاهپر و کندیم ماریت

مربوط است. در کتاب  واناتیبر ح یمبتن یرزم یبه هنرها شتیبهراماحتماال که  دایهگفت هم درسگفتار سوم

به  نخست هم. در درسگفتار دایهرا در گفتار مربوط به بهرام آورد «زنمیحدس م»هم عبارت  یرانیا زدانیا

 دیاگر آن مقاله را بفرست شومیکنم. ممنون م داینتوانستم پ نترنتیکه در ا دایهاشاره کرد نهیزم نیدر هم یامقاله

متن  یدر ادامه (4. دیاشاره کن واناتیمطابق حرکات ح یرانیا یرزم یمربوط به هنرها گریبه اسناد د ای

از دو  کی هر. فشانیچهار پر ]وارغن[ بر سر راه هر دو سپاه ب»...  :44ها آمده است: بند بنداین  در شتیبهرام

از آن او  یروزیآورد، پ شکشیپ ازیرا ن دهیآفرورهو برزمند و بهرام اه دهیآفرکین ی«اَمَ»بار  نیسپاه که نخست
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 هر. فرستمیم نیرا آفر -هر دو نگهبان، هر دو پاسدار بان،یهر دو پشت- دهیآفرام و بهرام اهوره» :4۵؛ «شود

 «. جا پرواز کنند. هردوان به باال پرواز کنندو بدان جانیدو بد

ht t ps ://www.t he-deraf sh-kavi yani .com/books/avest a1.pdf 

 وندیکه با پر وارغن پ ستیروزیام مفهوم پاین است که  دم،یدو بند فهم نیکه من از ا یزیچ ست؟یچ قایدق اَمَ

بهرام  یماجرا نکهیاز ا شتریب ( ۵. کرده است دایپ واروار/فرشتهانسان یتجل دیجد یهادر متن شایدخورده و 

 .نمیبیم کیور نزد نیینم، به آامرتبط بد شتیبهرامگور را به 

ht t ps ://t .me/sherwi n_vaki l i /4120 

 یشهیبا ر یاواژهاما وارغن  ؛ورتره )ورتره+ غن( یکشنده یعنی( نه، ورترغنه ۱ :وکیلى شروین

 یشکل یعنی ؛است یینویآتش م یانهیتیگ یجلوه نیتر( آتش بهرام خالص۲ .است نیم شاهنامتفاوت و 

 لیتبد یینویآذر م یرا به مقدمه یآتش عاد یطوالن یو روند دهیچیپ یشده از آتش است که با فنون هیتصف

پرسش دارد  یصورت جا از متن دارم. به هر یخوانش نیو من چن ستین شانیاز ا ریتفس نی( بله، ا۳ .کندیم

 شانیند و مثال گراز را به جافهرست حضور ندار نیشان در اجنگاورانه یهابا جلوه ریکه چرا مثال پلنگ و ش

 ییاَمَه در اوستا (4 .خواهم گذاشت دیتخته سف یرو تانیبرا را باره نیام در امقاله دیکن یادآوریاگر  ؟میدار

گر بهرام جانوران جلوه دیگرو  نیبهرام و لقبش هم هست و با شاه گرینام د که و غلبه یروزیپ یعنیاصوال 

و در چه  انیمهم است که ور با نظارت کدام خدا هرچندور است.  نییآ ینوع شکیب ،( بله۵دارد.  وندیپ زین

 .میناظر و داور ندار زدانیاز ا یجدا ی. ورردیپذیم جامان یقالب

 نشده آتش مهر؟ و شده آتش بهرام آتش مینوییچرا الدین: سپاس. شایان غیاث

آتش  گذاشتندیاسمش را م دیبا ،در واقع .جان انیمهم است شا بسیار یپرسش نیا: وکیلى شروین

 است. شتریپژوهش ب ازمندین لشیدل یخورده است. کنکاش درباره وندیاما جالب است که با بهرام پ ؛آذر
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بوده  «نرم»شما  یگفتهبه  نیزمرانیا یشهیاند خیموضوع که کلمه در تار نیاصل ا ایآهوتن ستایشفر: 

 یدرباره ست؟یخودش علت ضعف ارتباط ما با دانش مدرن امروز ن ،همراه بوده یو شاعرانگ الیو با صور خ

ها تمدن گریبا د سهیدر مقا ،رانیزبان در تمدن ا یلهامس رامونیدرسگفتار سوم پ در انتهایکه  اییبحث فلسف

 ند؟اخو اشدرباره شتریب شودیم هایتانهمقال ایها از کتاب یکیم ا، در کددیمطرح کرد

 م؟یدار یبا دانش مدرن امروز چه نوع ارتباط راستیبهما  مینیاول بب دیبا ،جان هوتن: وکیلى شروین

شناسانه شرق ییمطرحش کند، ادعا یکه چه کس نیسست است، بسته به ا ای فیتصور که ارتباط ما ضع نیا

 ایمهم دن یهادر دانشگاه هایرانیندارد. مگر ا ینیع ایو پشتوانه یتجرب یو خودخوارانگارانه است که مبنا

مگر  ایندارند؟  یبهتر تی( موقعهاییو حتا خود اروپا هاینیو چ های)هند گرید یتمدنها ندگانینسبت به نما

 م؟ینکرد ریگو همه یریوامگ ریچشمگ یرا با سرعت ،همراه یبرق و گوش مانند ،تهیمدرن یفناورانه یما نمودها

 دارد؟ ایمورد وجود داشته  نیدر ا یضعف یکنیفکر م ییبر چه مبنا

شده  نیباعث ا یلیخ دیشا فیمثل شر یدانشگاه خوب یعلم یبودن در فضا یتجربههوتن ستایشفر: 

 یبحث مفصل این . البتهمیبنال ی،فناور یزمینهدر  ویژههب ،کشور یاز دوستانم از ضعف علم شماریکه من و 

 یلیموضوع خ نیمنم از ا راستش و زنیممی سر خود بردوستانه  یهادر جمع میهست. ما معموال همش دار

از  یکیم ادر کد شتریکه ب دیکن ییراهنما رانیزبان در تمدن ا یدرباره دیلطف کن ودشیم! ستمین یراض

 ؟آمده استن اتینوشتارها

و  مییشده که مدام از خودمان بد بگو لیتبد یمد روشنفکر کیبه  نیمتاسفانه ا بله،: وکیلى شروین

 یهانشستدر  شیما دو هما یرانیزبان در تمدن ا ی. دربارهمینسبت بده رانیرنگارنگ را به مردم ا یبهایع

ترجمه و  یبرا یسزبان پار ییتوانا یدرباره اشیکیجالب باشد.  تیکه فکر کنم برا میاداشته شهیاند یحلقه

 آن. نیامروز تیو موقع یدر زبان پارس ییگراسره یدرباره یگریمدرن بوده و د یانتقال فنون و دانشها
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 یمشترک در همه یبهرام بود و نکته گوناگون یهانمودهفته سخن از  نیا درسگفتاردر : رها مژده

 یکم دیشا . پرسشممختلف مورد توجه قرار گرفته ینیعناو اها، عنصر ارزشمند طال هست که بیتجل نیا

 یبارهدر یاهینظراخیر  انیسالدر . شوم ایجو نهیزمآن ظر شما را در و ن یاما مشتاقم را ؛بردب راههیبه ب ابحث ر

 نیطال به زم یجووجست دراز فضا  یگانگانیانسان عنوان شده که معتقد است ب یریگجهان باستان و شکل

 کیار بوده. یانرژ دیمنبع تول رایعنصر ب نیاز ا شاننان ارزشمند بوده، استفادهآ یطال برا نکهیمدند. علت اآ

در جهان باستان بوده که  این موضوع ی تحقیقات برایمبنا ه،ینظر نیا یدهندهشو گستر شتازیپ ،کننیفون د

انسان را  ییفضا گانگانیب، نوع نگرش نیاز منظر ا. ساخته شده بر اساس آنهاهم  یاریبس یالهایو سر لمهایف

از وردند تا به عنوان کارگر در خدمت گرفته شود و طال استخراج کند و آ دیپد مونیم یکیژنتدادن  رییبا تغ

 یریاساط یایدن گانیخدا گانگانیهمان ب ،در واقع .گنجدیمجال نم نیکه گفتنشان در ا مواردی این دست

بهرام با عنصر با پیوند که ی اشتراک یهمچنین درباره و هینظر نیا یبارهدرچیست نظر شما  .شوندیم یتلق

 ؟ طال دارد

است  یلیندارد و تخ اییعلم یپشتوانه چیاما ه ؛هست ییحرفها نیرها جان، چن بله: وکیلى شروین

 یهایسازاز اسطوره یااند، نمونهمطرح کرده گرید یو کسان تزیو برل کنیکه فون دن ینگرش نیخام و ساده. ا

 یغن ژهیو ینظر به شکل نیهم از ا نیو زم ستین ابیکم یخاک یهاارهیمدرن است. عنصر طال اتفاقا در س

 ییموجودات فضا یکه لزوم مداخله ستیدر کار ن یمبهم یتکامل انسان هم گسست و نقطه ی. دربارهستین

محور است و نه به نه ضرورتا کربن گرید یاارهیگرفته در سشکل اتیکند. بماند که اصوال ح جادیرا ا

 دررخ داده باشد،  یاننیو زم ییفضا ندانهوشم میان یاگر تماس شاید. ودشیم یمنته ختیرانسان یهوشمندان

سال بر  ونیلیم ستیدو یمورچگان بوده است! مورچگان برا یبا تمدنها یکونیلیبا ساختار س یحشرات شبه
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سال  ونیلیمدو شان تنها اند که عمر گونهتر از انسانها هم عمل کردهاند و هوشمندتر و موفقتمدن داشته نیزم

 .ندشهر و تمدن دار استاست و فقط پنج هزار سال 

را رد  ی بیگانگان فضاییهینظر نیتکامل ا یهیبا نظر توانیساده م یلیبه نظرم خالدین: شایان غیاث 

 ؟این طور نیست .کرد

چندان که  دینیبیم ،دیاند را مرور کنساخته شده نهیزم نیکه در ا یمستند یلمهایفدالیل  اگر: مژده رها

 .میستین هینظر نیتکامل قادر به رد ا یهیهم با نظر

 ! میقادر باش کنمیخب رها جان، من فکر م: شروین وکیلى

 این« را زنده کرد یرانیا ریشود اساطیم ایاست  نیاز ایآ»پرسش شما که این  رامونیپرکسانا احمری: 

 یما جار در ریاساط نیکجاها ااکنون در هم مینیبهتر باشد اول بب دیکه شاه دیرس مبه ذهن شگفت ینکته

گام اول  دیشا«. آوردیم ییآب روشنا»که  مییگویم زدیریآب م یاست که وقت نیا شهیمثال من هم .هستند

 .میآگاه کنها خوداسطوره نیخود را با ا یکیباشد که نزد نیا

هستند و در  ایسرزنده و پو یزیانگبه شکل شگفت ریاساط نیرکسانا جان، اتفاقا ا بله: وکیلى شروین

 یمردم از مفهوم دروغ در کشمکشها یاست به تنفر عموم یدارند. کاف ریچشمگ یهم نمود مانیحرکات جمع

 مینیم تا ببیکن لیرا تحل شانیو واکنش مردم و داور ریدرگ یطرفها یو گفتمانها میبنگر ۸۸سال  یانتخابات

 است. گذاراثرقرن زنده و  ۲۶چقدر هنوز بعد از  ستونیبافت متن ب

 نیبودن ا یو سار یمتاسفانه با وجود جاربه تعبیر من اما  ؛است نطوریکامال همرکسانا احمری: 

 ،دیدرسگفتار مطرح کرد به دنبال آنچه که در ،است که نیا یکنون طیاز شرا مدر ما درک یکهن تمدن یهاجلوه

شده یاز عشق و نفرت درون یبه شکل ای و یدرون یبه جدال اکنوندر  یتمدن یهاجلوه نیبا ا تهیتقابل مدرن

 است. شده که کار را سخت کرده لیتبد
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به دست  تردهیچیتر و پگسترده ییهایکربندیماست که پ یاست و بر عهده نیچن ،بله: وکیلى شروین

 سازد. کپارچهی رومندیهماهنگ و ن یعناصر به ظاهر ناهمساز را در قالب نیکه ا میده

 یرا در زمره خسرو و شیریننظامی و داستانهای  هفت پیکررسد که نظر میه ایدون بمریم سلیمانی: 

 اید!؟ای قرار دادهاسطوره یداستانهای

همسان با  یعنی ؛رندیگیقرار م خیاست که در مرز اسطوره و تار ییتهایروا نهایا: شروین وکیلى

 ییتهایاست، روا انسیسوش یدهیکوروش که تبلور ا انندم، کنندینقل مکان م خیکه از اسطوره به تار ییتهایروا

 سبک است. نیدر ا یپردازاستاد مسلم داستان یو نظام کنندیبه اسطوره کوچ م خیکه از تار میهم دار

 یدهیا افالطون و از متاثر ییاروپا وی رانیتمدن ا در میمفاه یوت رمزگذارتفاعلیرضا کسمائی مقدم: 

افالطون از  ریتاثدر  به شدت هم رانیا در هیحروف انیجرکرد؟ به صورت  لیتبد آن راارسطو  ش نیست کهمثل

 .بوده است

 شودیماجرا به برچسب اسم افالطون مربوط م یادیتا حدود ز کنمیم گمان راستش: وکیلى شروین

 یرویبه پ ،قرار داشت یحیمس یآرا ریتاث ریز یسن یچون کالم اسالم یاو. در دوران اسالم یواقع دیو نه عقا

 بخشتیمشروع یهمچون برچسب یارسطو و افالطون محترم شمرده شدند و بردن اسمشان تا حدود ،شانیاز ا

و  وستهیپ رانیدر ا یفلسف میتحول مفاه ری. سکردیم جادیا یفلسف یآرا یامن برا یاهیکه حاش کردیعمل م

 یهرچند هر از چند .افالطون و ارسطو ندارد یبا آرا یو شاخه شاخه است و چندان ارتباط سرزنده

خود استفاده  دیعقا هیتوج یبرا رچسبشاز آن از ب شیو ب اندگرفتهیبه کار م زیرا ن شانیا یآرا شمندانیاند

 .اندکردهیم

 ؟دیریپذیاصل موضوع را م یول ی؛عال اریبسعلیرضا کسمائی مقدم: 

  دارد که اصل موضوع به نظرت چه باشد؟ یبستگ: وکیلى شروین
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 .نهاآارتباط اسما با  مثل و یشهیاندعلیرضا کسمائی مقدم: 

مانتره در اوستاست. افالطون  یدهیدارد و همان ا یرانیا یخاستگاه دهیا نیاما ا بله،: وکیلى شروین

 یداشته باشد، مفهوم مثل را با اهداف نویم یشناسانهیساحت هست یدرباره قیدق یکه درک نیدر واقع بدون ا

 الثام که نشر ثداده حیتوض افالطونمفصل در کتاب  باره نیدر ا .کرده است نیبر آن اساس تدو یاسیس

 اریبس ییهاهیو نظر افتهیتداوم  یزبان یبا نمادها یینویعالم م انیم وندیپ یدهیهمان ا رانیمنتشر کرده. در ا

و از  یمزدک ییگراتا نام دیریبگ شتیهرمزدو  شتیرامدر  یاله یاسما یدهیاز ا ؛آورده است دیدتناور را پ

تر ندارند و فربه یبه نگرش افالطون یربط چندان نهایاگرچه و اهل جفر.  هیقطون یتا برداشتها و هیحروف یآرا

 .اندبردهیبهره م تیمشروع ایکسب اعتبار  یهم برا یاز برچسب افالطون یاز آن هستند، گهگاه تردهیچیوپ

 انیجر دری رانیا یشهیاند خیتار اسما در و یگذاررمز هر دو نگرش پسعلیرضا کسمائی مقدم: 

 است؟ بوده

  .زیانگشگفت ایییو کارآ ریچشمگ اییبا گستردگ بله،: وکیلى شروین

فلز  نیشده؟ چون ا انگاشتهارزشمند  یما طال عنصر یریطابه نظر شما چرا در جهان اس: رها مژده

 نیهم به شکل امروز یمیداشته و علم ش ینییتز ایندارد و صرفا جنبه اییاورگجن تینرم هست و خاص

طال را تا باعث شده  اییژگیچه و نیزمرانیباستان و ا یایدر دن از آن را برشمارد؟ ژهیو یینبوده که کاربردها

 رند؟یر بگدر نظ گریاز فلزات د زشمندترار

 .آن یجال و یداریپاعلیرضا کسمائی مقدم: 

مورد  نهایهم هم یمیقد یاگریمیک یداشته که در کتابها لیبه نظرم سه دل ،جان رها: وکیلى شروین

مربوطش  دیکه از همه مهمتر است، رنگ زرد و درخشش آن است که با مهر و خورش یکی :اشاره بوده است

 شدهیپادشاه فلزات دانسته مهم  نیهم رایب که زندیکه زنگ نم نیاست و ا اشیریفسادناپذ یگرید ؛کردهیم
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 توانستهیم هادلیل نیسوم آنکه استخراج آن به نسبت آسان و منابع آن به نسبت محدود است. به هم ؛است

 کند. یهمچون پول کاالها را رمزگذار

های یک تنیده با تکامل و پیدایش اسطوره ،یا این پیدایش و تکامل تدریجی اخالقژینا صادقی: آ

مدترین روش بازتعریف اخالق آنهاست؟ کارآیا بخشی از فرایند تکامل آها سرزمین هست؟ تحریف اسطوره

 ها دارد چیست؟در فرهنگی که ریشه در اسطوره

شاخه شدن و به شاخه ریتکامل اساط یعیطب ریس کنمیم گمان ،جان نایژ : بلهشروین وکیلى

هم  یریاساط یتهاینخوانم. روا فیآن را تحر دهمیم حیترج یعنی انجامد؛می اشییمحتوا یهایسیددگر

و  یسیبازنو و رندیگینو قرار م یاجتماع یدر بافتها خیدر گذر تار ینید یو نگرشها یفلسف یهادهیمانند ا

منشها  نیتکامل ا ریبه نام اخالق وجود داشته که س یگاهینکته آن است که گران رانی. در اشوندیم یشیبازاند

بستر جذب  نیزم رانیدر ا یاخالق یمنشها م،یکن لشیتحل یستمیس میاست. اگر بخواه کردهیم نییرا تع

 .بوده است یریو اساط ینید یهیهمسا یدر منشها ییزاو دوشاخه ییایپو

 دهیعقهم ییدکتر جواد طباطبا یرانشهریا یهیشما به طور کامل با نظر ایآمحمدصادق افشاریان: 

 ؟یدنادیم ینقد و بررس را نیازمند نآ نکهیا ای ؟یدهست

از  یارده نیو ا ردیگیقرار م یرانشهریا فیمن هم در ط یشهیاند ،جان محمد: وکیلى شروین

در صدد  یو عقالن یعلم یو با روش کنندیم فیله تعراصورت مس مانندرا به  یرانیست که تمدن اهایهنظر

است همچنانکه  یرانشهریا یهینظر یمن هم نوع دگاهیچارچوب د نی. در اندیآیاش برمپژوهش درباره

شناسانه که جامعه- یو نگرش گروه دکتر آخوند -است و مدرن یهگل شیکه کماب- ییدکتر طباطبا کردیرو

است و  گرانیمن متفاوت از د جیو نتا کردیروهرچند . رندیگیقرار م گاهیجا نیهم در هم -است یدنزیو گ

 یشهیاند یهم ادامه تبارنامهشده و به لحاظ  یزروان صورتبند کردیو رو دهیچیپ یستمهایس یهیاز موضع نظر
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 یشناسانهو روش یفلسف یداشتهاشیمنتقد پ مدرن یعلم یاست و ضمن جذب و پوشش دادن آرا یرانیا

 مدرن است. یکردهایرو

را خواندم تا بفهمم  گاهان زند ۲4۹تا  ۲۳۹ یصفحه: شیپ یاز بحث هفته الدین: پرسششایان غیاث

. دیاداده حیزرتشت مفصل توض یفلسف-ینیکارکرد و حدود اشه در نظام د یبخش درباره نی. در استیاشه چ

 ترکینزد دیاوستا است که هر چه به دوران جد دیو جد میمفهوم در متون قد نیا ریبحث جالب، تفس کی

به دو مصداق  نی. همچندیآیو به شکل فرشته/امشاسپند در م شودیاشه کاسته م یانتزاع یاز معنا م،یشویم

است  نیمن همچنان ا پرسش. دیاو ارتباط آن را با بهمن نشان داده دیاو داد اشاره کرده یراست یعنیمهم آن، 

قانون » شود؟یم نیاز قوان یشامل چه فهرست یعنیت، اس عتیاشه قانون طب مییگویم یوقت .«ست؟یاشه چ»که 

که اشه در  ویژهشود، به هیتر تجزکوچکتر و ملموس میبه مفاه یستیاست به نظرم و با یکل یلیخ «عتیطب

 نیو داد خود دو سرفصل بزرگ از ا یکه راست رسدی. به نظر مردیگیزرتشت قرار م یفلسف-ینیمرکز نظام د

 اضافه کرده است؟ عتیطب نیفهرست قوان هرا ب ییهاچه سرفصل گریاما زرتشت د ؛رندیگیقانون را در بر م

که به  ستییاست. اشه آن صدا گاهاندر  ییمتضاد معنا یهاپرسش، بازگشت به جفت نیخودم به ا پاسخ

را انتخاب کند تا مطابق نظام  ریخ ،ییمتضاد معنا یهادر مواجهه با جفت دیگویانسان )که اراده آزاد دارد( م

با  زیاشه بهتر از هر چ هوممف بنابراین،(. …منیاهورا بر اهر یروزیزرتشت رستگار شود )مقدمات پ یفلسف

 .شودیم فیتوص« برخاسته از خرد کیوجدان ن»

اما توجه داشته باش که تو از اخالق به سمت  ؛است یدرست ریتفس ،جان انیشا بله: وکیلى شروین

 یگرید ریمس گرچه .حرکت زرتشت هم بوده است یهیاول ریکه احتماال مس یاحرکت کرده یشناسعتیطب

به سمت  عتیطب نیو آن حرکت از قوان م،ینیبیاش را منشانه گاهانهم ممکن است که از همان ابتدا در 

 یاز نظمها یعلم یایصورتبند یجوواست، به جست یعقالن عتیکه قانون طب هندیشا نیا یعنیاست.  القاخ
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 یدر فاصله اتیاضیو ر یاخترشناس انندم ییدانشها یو انفجار یرشد ناگهان کنمیم گمان. انجامدیم یعیطب

 نهفته باشد. ریمس نیدر ا -داشته شهیهم ر یزرتشت نیدر قلمرو نفوذ د قایکه دق- انیزرتشت تا هخامنش

 ی چهلدهه ی ازشمندانیبا ظهور اند تهیمدرناز مثبت  ریدرست است که تاث هینظر نیاصبا طهماسبی: 

 همچون جالل آل احمد رنگ باخت؟

و  یسوادیب ینمونه پنجاه وچهل  یدهه یگرابه نظرم روشنفکران چپ راستش: وکیلى شروین

 اریبس باره نیدر ا یکردند. گفتن ریهم تکث رانیا یدو صفت را در جامعه نیبودند و ا تهیمدرن یدرباره یکژفهم

 است و ناگفته بهتر!

بوده در کجای  یسیععلیرضا کسمائی مقدم: اینکه گفتید عیسی خواهر و برادر داشته و یوسف پدر 

و ترکیب و  هیتجزمان های درونیبر اساس خواستهها را خواب ذهن ما داده هنگام درآمده؟  دیجد عهد

نمود  بروز و یتمدن و یفرهنگ یغنا در هاداده انیجر افتیدر در پردازشی عیروند طب نیاکند. تصحیح می

چون  یشده توسط نوابغییاروپا تیحیمس و ترایم ،تایآناه یهااسطوره بیاز ترک کنم. گمان میداردی شتریب

 .شکل گرفت کیکاتول تیحیمس ساختار نیسنت آگوست

داشتن خواهر و برادر و موضع مادر  .آمده یمت لیانج یابتداو  دیدر آغازگاه عهد جد :وکیلى شروین

. همان دیابیو آن بخش را ب دیبخوان دیاند که باو لوقا نقل کرده یمت لیرسالتش را انج یدرباره حیمس یسیع

برگرفته شده است. ساختار  آناز « در شهر خود ارج ندارد یامبریپ چیه» ینیاست که زبانزد مشهور الت ییجا

سرسخت  یرویل پنُه سا یبرا نیسنت آگوست .است یمانو شیوامدار ک رایدر ضمن بس کیکاتول یسایکل

 .بوده است تیمانو

کنار  را آنهایا  مدرن رد شد انیبتوان از کنار اد یسادگ نیکنم به اینم علیرضا کسمائی مقدم: گمان

دوران شده. در متنوع آغاز  و گسترده اریپس از رنسانس بس ییگراخرد یادامه در یاقاره یفلسفه .گذاشت
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. است شده حفظ انیاد دگیگستر تنوع وه است و ها وجود نداشتشهیدست کردن اندکی یبرا نیرویی کیکالس

 یریگشکل ،اینامساعد پرولتار طیشرا، شهرها یهیحاش به دهقانان یمهاجرت گسترده ی،بورژواز رشد

. برای است اثر گذاشته جهان یاز کشورها یاریمعاصر بس خیتاربر  سمینیآن لن یعملی شاخه و سمیمارکس

از  یاریبس کودتا پس ازاین جریان  .اعدام شد ی،اتوده افسرانی، از اران یتق انندم یفیشر و قیدق همین فرد

ی مل یبورژوازکردن  بیتخر ونکردن  تیتلخ حما . رویدادهایخود فرو برد کام در را معاصر شمندانیاند

 رشدسبب  -داشته تریتوتال یتیصورت ماه هر درکه - شدن صنعت نفت یمل انیجر در رانیا یصنعت و )؟(

 گذشته گاهیجاو از دست رفتن  گرید عوامل یاریبس و ایپرولتار تیوضع بهبودی، خصوص یهیسرما نکردن

همچنان به  نیتگنشتایارزشمند راسل و یکارها و ی،لیتحل یارزشمند فلسفه یوهیم ،سمیویتیپوزشده! خود 

 کنم الزم باشدیم . گمانکندیم یداردانیم یتجرب علوم آموختگاندانش کردگان ولیعنوان مذهب تحص

 شما در یهایشیاندنازک از و میبپرداز ستمیب قرنی هاانیجر گرید و سمیالیستانسیاگز یرا به بررس یادوره

 .میببر بهره آنها لیتحل

 ینهاید هیشب یساختار نوین انی. ادشودیمدرن مربوط م یفلسف یشهیبه اند نهایا: وکیلى شروین

 .درآمده است ،سمیکمون یعنی ی،حزب ینیاست که به صورت د سمیدارند و نمود بارزشان مارکس یسنت

 لیتبدی حکومت برتر ستمیبه س یدر دوران تمدن کشاورز یپادشاه ستمیسعلیرضا کسمائی مقدم: 

سلطنت  و تکراستویآرو  تریتوتالی هاستمیچوگان س رقابت را از یگوی کراسودم یتمدن شهر در یول ؛شد

 یروشها نیاول؟ دیداری کراسواز دم ریغ یگرید شنهادیمدرن پ انیاد توجه به مخالفت شما با با. ربوددر مطلقه

 .نمودند یگذارهیپا ،به پنج هزار سال کینزد ایبا سابقه ،هایگوتی را رانیتمدن ا در کیکراتودم

کامال متفاوت با تصورات مدرن  یباستان مفهوم ونانیدر  یدموکراس ،جان رضایعل: وکیلى شروین

دارانه و به بوده که برده شانیاجتماع یویژهبافت  یجهینت ییهم در تمدن اروپا نهایتحول ا ریداشته است. س
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منتشرش  یشود و به زودیم جهینت یرانشهریا استیدارم که از بافت س ییشنهادهایست. پاآشفته  یاسیلحاظ س

 .خواهم کرد

را هم  یمهر یپس هفت پله ؛دیداد یهنر رزم ینهیشیپ یکه درباره یحیبرابر توضی: افشار رضایعل

 -یفکر شرفتیسطوح پ یتنها بر رو نیاز ا شیتا پ ؟ی، دیدهنر جنگ یهادرجه یعنی ه،یزاو نیتوان از همیم

مهر با  یدر ارتباطات و برقرار یتوانمند یریگشکلدلیل اصلی که،  آن گریدده است. بو دیتاک آن یااندیشه

 نیزمرانیا یتواند همان در مرکز بودن حوزهیغارت و جنگ م یبر تجارت به جا دیتاک یندیشهو ا گرانید

 گرانیتر را به نسبت دسخت ییامدهایدفاع و جنگ خود به خود پ یآیا اندیشه ؟ها باشدتمدندیگر  انیدر م

تر کرد دهیچیما را پ نیهم م؟یزد یدفاع م یو از هر سو دست به نبرد برا همیشه دیما داشت، چرا که با یابر

 تر کرد؟یبه مسائل را ضرور دنیشیتر ساخت و لزوم اندیمان را غنو اسطوره شهیها اندارتباط نیو ا

در  شیهامربوط بوده است و نشانه یرزم یبه نظرم به هنرها نشیشکل آغاز بله،: وکیلى شروین

 نیگزیرا جا یمفهوم مهر بوده که اقتصاد بازرگان :است نطوریهم قایاست. به نظرم دق یهمچنان باق شتیمهر

 ساخته است. چیره نیزمرانیبرنده را در ا-کرده و ارتباط برنده یاقتصاد جنگ

-اسطورهگاهی دلیل تعامالت فرهنگی ه ها باینکه هندو ایرانی یبارهکمی تردید دارم درمریم سلیمانی: 

 !مکتوب کردند اطرف اسطوره ر نآکنم هندیها هم از میگمان  ،واقع در اند.شتهی مشترک هم دایها

نداشتند و کامال  یفرهنگ مستقل یتا دوران اشکان هایاست که هند نیا قتشیحق: شروین وکیلى

از  ی( همگتیو بعدتر سانسکر یو خروشت ین هم )برهماند. خطشابوده یشرق رانیا یاز سپهر فرهنگ یبخش

 ؛ابداع شده یدولت هخامنش یشرق یبوده که در استانها ییمشتق شده و خطها یهخامنش یسلطنت یخط آرام

 بوده است. یرانیشان مربوط به قرنها بعد از منابع اشدن ساینو یعنی

  ؟هست ییهانهیچه گز شود بگوییدمیهم  ماه وریشهر یی موضوع دورهبارهدرمحمدصادق افشاریان: 
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دو ماه گذشته  یراستش چون فرصت اندک بود خودم در ارتباط با بحثها ،جان محمد: وکیلى شروین

 یژهیو یسینواما تا دو روز بعد نام ؛گذارمیم نجایامشب ا تانیپوسترش را هم برا .ماهرا انتخاب کرد یموضوع

 یهایکربندیکانالم منتشر شود. موضوع را تکامل پ یتا رو دیکالس است و لطفا پخشش نکن انیدانشجو

 مورد. نیدر ا جیرا یهاپیشداشتام و نقد انتخاب کرده یرانیدر تمدن ا تیجنس
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 ۱۳۹۸شهریور ماه  ۲  شنبه  -پنجاه و دوم   نشستبحث هفتگی: 

 

 بحث: یمحورها یبرا میشنهادهایپ: شروین وکیلى

 بازتابهم  یشناسییبایو ز یشناسیهست یهاهیدر ال یزرتشت یوهیشدن اخالق به ش یدوقطب ای( آ۱

 دارد؟ یتمدنها تفاوت دیگربا  یرانینظر تمدن ا نیاست؟ از ا افتهی

زاهدانه در نظر گرفت؟  ینظامها شیدایپ یبرا یارا همچون مقدمه ویظهور مفهوم د توانیم ای( آ۲

 د؟یو فرشتگان فهم وهایهمچون کشمکش د توانیرا م ییمراقبت از نفس و پارسا یروندها یریگشکل یعنی

 ییهایسیچه دگرد نیزمرانیبه ا تهیامروز و پس از ورود موج مدرن یایو فرشته در دن وی( تقابل د۳

 کرده است؟ دایپ

 نکهیا یعنی ند؟یآیزرتشت چگونه به دست م نید یریگمهم شکل یهاخیتارالدین: شایان غیاث

 نیبه هم ست؟ی اچه شواهد یاست بر مبنا الدیاز م شیپدوازدهم گاهان احتماال مربوط به قرن  مییگویم

 ؟یشناسشواهد زبان یچگونه به دست آمده است؟ بر مبنا هات هفتو  هاشتی یریگشکل خیتار بیترت

 ی؛خیتار یو گزارشها تهای( روا۲ ی؛خیتار یشناس( زبان۱: میداررا ها رده از داده سه: وکیلى شروین

 دیتخته سف یدارم که رو یامورد مقاله نیشان. در اهمزمان تیو سانسکر ییجامعه در متون اوستا فی( توص۳

 .گذارمشیم تانیبرا

عدد مقدس  رییکه تغ دیداد حیمفصال توض آسمان شبانه یشناساسطورهدر کتاب الدین: شایان غیاث

 نیبه د یمهرپرست ممکن شد و فرصت خوب یهامغ بادر آسمان  وانیو ک سیبا کشف برج «7»به  «۵»از 
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بیفزایند متناظر با اختران  زدانیا یخوب را به مجموعه یوا و یاندروا و منیزرتشت داد تا اهورامزدا و اهر

 یو توسط چه کسان یچه زماناین رخداد در  :است نیمن ا پرسشرخ داد.  یاحتماال در ر یکربندیپ نیا که

 نیگسترش د یبرا یختگیآم نیاست که ا نیجلسه حدس من ا نیا یگفتارهاسدر اساس بر ؟روی داد و چرا

 ختهیزرتشت آم نیمهر با د نییآ مییگویم که. هنگامیممکن شد ییایآر زدانیا یختگیآم یزرتشت در ادامه

 م؟یکنیمهر صحبت م نییآ یشد از کدام سبک و شاخه

و آن  میدر دست دار یمهم یچرخش داده نیزمان و مکان ا یدرباره ،جان انیشا: وکیلى شروین

 کیحدود  یو با فاصله یدر ر -که منثور هم هست-متن  نیا یاست. بنا به سنت زرتشت هفت هاتهم متن 

حدود  یعنی ؛شده که پزشک هم بوده نیتدو نایبه نام س یشاگردان کس یقرن پس از زرتشت توسط حلقه

رصد  ،نی. بنابرامینیبیم یگذار از پنج به هفت را به روشن هفت هاتآمده است. در  دیپد یپ.م در ر ۱۰۰۰

که است  آن گرید ینکته یشده باشد. چنانکه گفت لیتکم هنگام نیهم دیهم با وانیو ک سیبرج یارهیدو س

 یزرتشت یدر دستگاه فلسفه یمحل یادغام آرا یبرا یانهیزم نیزمرانینقاط ا دیگربه  یزرتشت نیگسترش د

 هاآمیختگی نیا یبرا یادیو استعداد ز یآمادگ یدر نظر داشت که اصوال نگرش زرتشت دیرا هم با نیاما ا ؛بوده

پرداز و اسطوره ی شدهرمزگذار ینینظام د کیاست و نه  یدستگاه فلسف کیچون در اصل  .داشته است

 یکند و در دل خود جا ریو تفس فیرا بازتعر ریاز اساط عیوس یادامنه تواندیم نیهم رایب .تقدس یدرباره

 نیدر د شهایاز گرا یکیمجزا نبوده و  ینید یکه مهرپرست افتیدر دیرا با نیمهر ا نییآ یدهد. درباره

ادغام  یبوده که در دل نظام زرتشت یزدانیاز ا یکیمهر هم  ،معنا نیبوده است. در ا ییایکهن آر ییچندخدا

 .داشته است یرومندترین بانیپشت یتر و ساختار اجتماعفربه یریاساط دهرچن .شده

 یتیمقبول یدارا ای شتریبا عناصر ب تریطوالن یمتون یعنیتر، فربه رین از اساطامنظورتالدین: شایان غیاث

 شتر؟یب
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 یشهیاند یو کالن برا یچارچوب انتزاع کیدر اصل  یزرتشت ینظام مفهوم یعن: یشروین وکیلى

ند و هم نظم و دقت و ابرخوردار یشتریو سطح انتزاع ب یدگیچیهم از پ ییهادستگاه نیاست و چن یفلسف

در خود جذب  یرا به سادگ ریاساط ،رو نیدارند. از ا یااسطوره یستمهاینسبت به س یشتریب یانسجام درون

 .کنندیم رامو 

در ذهن انسان را مطرح  نویو فرشتگان و م انیخدا یدهیگفتار سوم ا انیدر پاالدین: غیاثشایان 

کنند  رونیرا از ذهنشان ب وهایها دانسان یاگر همه»: دیدهنده نقل کردتکان یجمله کی بندهشو از  دیکرد

چون  روان»ام: هکرد دایپ گرید یامهرداد بهار جمله بندهش ۱۲۱ یهم در صفحه من«. رودیم نیاز ب منیاهر

هرمزد  شیدانش و فهم چون آن شش امشاسپند است که پ و شهیاند و افتیو در ریهرمزد است. هوش و و

 «.ستندیا

 یاشهیتو استخوان و ر یبقمای/ اشهیبرادر تو همان اند یا»

 «یگلخن مهیتو ه یبود خار وری/ تو گلشن هءشیست اندگل گر

ht t ps ://ganj oor .net /moul avi /masnavi /daf t ar2/sh9/ 

در اوستا به صراحت  این بدانم خواهمیم ده؟یا نیا بر داللت ایبر میدار یاکهن اوستا جمله یهابخش درآیا 

 ؟ماندیم یباق ریتفس کیدر حد  کهنیا ایمطرح شده است 

و آن  میرا دار زدانیانسان و  انیم یایسرشتهم نینمونه از چن نخستیندر گاهان  ،بله: وکیلى شروین

 یروهاینبه که  شماردیرا برم نویمخود با انگره زیهشت تما نویسپندم یکیدر  :دیآیدو بند برم یسهیاز مقا

و به  شماردیخود را برم یروان یروهایزرتشت ن یگریدر د ؛کندیاشاره م یینویدو قطب م نیا یدرون

 .اممفصل شکافته زند گاهانرا در کتاب  نیتاست. ا هشت نیهم مینیبیکه م کندیاهورامزدا عرضه م
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دوران  یتا ابتدا ییبایزرتشت را به ز نیهفته، تحول د نیا یگفتارهادر درسالدین: شایان غیاث

 نیا پرسشم. دیتر رسملموس یمیچرا و چگونه از انتزاع به مفاه یکه امر قدس میدی. ددایهشرح داد یهخامنش

اهورامزدا در  یرسازیتا تصو کندیم دایروند ادامه پ نیکه ا شودیچه م یکه در دوران ساسان ستا

 انیخدا یرسازیبا تصو یبه تقابل فرهنگ ستی اپاسخ نیا ایآ ؟و نقش رستم شاپوریب یی مانندهابرجستهنقش

  ؛اندشده یرسازیتصو زنی …و امشاسپندان و آذر و  نویم مانندزرتشت،  نید یعناصر انتزاع گرید ایآ در روم؟

 ؟آتشدان یا یرانیباغ امثال در 

دوران وجود داشته و  نیدر طول ا شهیاز خداوند هم یرپردازیبه نظرم تصو !خب: وکیلى شروین

نقشها  نیا یول ؛مینیبیو نقش فروهر اهورامزدا هم م ستونیو ب دیاز آن را مثال در تخت جمش ییهانمونه

. باشدداشته  یبا هنر روم یفکر نکنم ارتباط ،. از آن سودهدیم شینما نیاست و خداوند را نماد زیرمزآم

 .اثرگذار باشد رانیاند که بخواهد بر انداشته یو درخشش شرفتیاز هنر  پ یانهیزم چیدر ه بایتقر هایروم

 یهامثال نکهیبا ا «در شاهنامه یرزم یهاسبک یجانور یرمزگذار»ی مقالهالدین: در شایان غیاث

 یهاسبک نیاست که ابتدا ا نیبرداشت من ا د،یاآورده یبا فنون رزم …ریاز ارتباط نهنگ و پلنگ و ش یفراوان

نبوده که  نگونهیشده. ا هیتشب واناتیاز ح یکیبه  کیوجود داشته و بعدتر هر  ی،جنگ یهاو نه فن ی،جنگ

 .بزنند یجانوران را تماشا کنند و بعد دست به اختراع فنون رزم کاریروش شکار و پ

 هیبه جانوران تشب شانیجنگاوران بسته به سبک جنگ یعنی ؛دو روند در کار بوده هر احتماال: وکیلى شروین

 .اندکردهیم لیبر اساس رفتار جانوران سبک خود را تکم سپسو  اندشدهمی

 یبرا منیاهر ؛ چوناست خوراکی ریش ر،یاحتماال منظور از شهم  4۶ یدر صفحهالدین: شایان غیاث

 «.ری/ بدان تا کند پادشا را دل ریخونش بپرورد بر سان ش به»: کندیضحاک خوراک فراهم م
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 یاخالق را در قالب نهاد و توسط مدارها میبخواه یاست که وقت نیپرسش من امحمد حمیدی: 

و شر مطلق هستند  ریمفهوم خ ایآ ؟کنند فیرا تعر معیارها توانندیم یچگونه و چه کسان میکن ییقدرت اجرا

 کنند؟ینم رییتغ خیو در طول تار

 یمفهوم یشالوده یاخالق ینظامها یمن آن است که همه ینظر شنهادیپ ،جان محمد: وکیلى شروین

 نیاخالق از ا یمدع ینهادها ،معنا نیمعنا( است. در ا-بقا-لذت-کردن قلبم )قدرت نهیشیدارند که ب یمشترک

 بانیتپش یکردار یخود را برآورده کنند ساختارها یفهیو اگر وظ آورندیبه دست م تیمشروع یآماج عموم

 .کنندیم تیرا در جامعه تثب یسازنهیشیب نیا

 انیگرفت که خدا جهینتتوان می بندهشاز اشاره کردید که گفتار سوم درس درعلیرضا کسمائی مقدم: 

جهان  به نسبت یجهان ذهن یعنی ؛داندیم دهیآفرهوراا را ومرثیوک یتیگاهان گهستند.  یذهن آدم محصول

 ؟دیدهیم حیرا چگونه توض تعارض نیا .است ینیشیاستومند پ

 .از متون اوستاست ریتفس کی بندهش. ستین تعارضالدین: شایان غیاث

 دقت بفرمایید!علیرضا کسمائی مقدم: اینجا دو مفهوم داریم، اگر 

 میجهان به دوازده هزار سال تقس خیتار یعصر ساسان یتهایجان، در روا رضایعل بله: وکیلى شروین

 ،نیبنابرا .است نیهم داستان هم یمانو شیو در ک کندیم یشرویپ انهیتیبه سمت تجسد گ نویشده که از م

است.  یدستاورد عصر اشکان یمانو نیشکل گرفته است، چون در واقع د یدر دوران اشکان دهیا نیاحتماال ا

 دهدیرخ م یتیبر شر در گ ریخ یینها یرگیاست و نبرد آخرالزمان و چ یتیگ نشیهمه فرجام و اوج آفر نیبا ا

 .نویم در نه

 ؟ستیدرگاهان ن ومرثیک وکشته شدن یتیگ نشیآفر ،نیبنابراعلیرضا کسمائی مقدم: 
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است که  زیانگشگفت ،است. در واقع یته اریبس یریگاهان به لحاظ عناصر اساط نه،: وکیلى شروین

ندارد. تنها  ایییایو پهلوان کهن آر زدیا چیبه ه یارجاع چیه بایآمده که تقر دیدر آن دوران پد یمتن نیچن

است و در  یفزدوده و فلساست. متن گاهان به شدت اسطوره یاشاره شده که آن هم منف دیجا به جمش کی

 است. زیانگشگفت ییاستثنا ینیمتون د انیم

 هست. زیبرانگنیتحس اریبس میبراعلیرضا کسمائی مقدم: 

م امن تن و روح .مامن ظاهر باطن .امعهیلطبءاماورا یعیمن طب»آورده:  منصور حالجصبا طهماسبی: 

بر را در اشعار و آثار خود  بسیاریواژگان  دیمنصور عرفا کل یاز سو که گفته نیاز ا پس«. و من خدا هستم

از  یککه ی است نیا یدر آثار موالنا گواه هم خموش یواژه. نداهوارد کرد یهست یرازها نکردن افشا یپایه

و بهشت  امتیالزاما ق و شودیم ریتعب یعرفا به باطن هست میانکه در  است گریجهان د ی،راز هست پنج نیا

باشد  نگونهیاگر ا تابع ذهن انسان است؟ یتنها جهان یی،نویمنظور زرتشت از جهان م ایآ. ستیو دوزخ ن

جهان  ایآ( ۱. شر از ریخ کیتفک یاست برا یریصرفا تعب ووجود ندارد  یابه نام دوزخ و بهشت دانته یزیچ

 تواندیم یجهان منفصل سهرود ایآ (۲! بهشت و دوزخ زاهدان؟ ایعرفا هست  یباطن هست ،ذهن عبتا ییِنویم

 زرتشت باشد؟ یاز نظام فلسف اییالگوبردار

 میبگو یبه فشردگ .طلبدیهفتاد من پاسخ م یمثنو یاکه کرده ییپرسشها ،جان صبا: وکیلى شروین

 یپارس یعارفانه اتیو هم در ادب کردندیکه هم مغان در گذشته بدان اشاره م- یدیکل یاز رازها یکی( ۱که: 

 نیدر ا یهمدان القضاتنیانسان و خداوند است و منصور حالج و ع یسرشتهم -مشینیبیم حیصر یدر

توجه  دیبا .است یتیاز گ یتابع نویبوده که م نیزرتشت چن یاصل یشهی( به نظرم اند۲ .اندنیهمنش دانیم

را  یماد یفقط جهان مردمان از آن شیرا ابداع کرده و تا پ نویبار مفهوم م نخستین یداشت که او برا

 شده. ریتعب یتیکه بعد از او به گ اندشناختهیم
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 یژگیبر و افزون ،انسان وید کهگیخود م روش یهاادگار مورن در مجموعه کتابپناه: کوشا علی

اخالق  .ن دادهانش اها خود رتیها و جنابه صورت جنگ خیکه در طول تار دجنون هم دار یژگیو ی،خردورز

خبر  ددهیکه انجام م یعمل جیهرچند انسان از نتا .هست یگریانسان و د میاندهنده وندیعامل پ کیهم 

 دیتاک نیا شدنی باشد.یابیارز شعمل تا ددر پشت عمل وجود داشته باش یوجدان ای یآگاه کی دیبا د،ندار

و در  یشهایشیاندکیبا تار یگرید نید چیمد در هپدید آبر سنجش امور با خرد و وجدان که با زرتشت 

که  ای شدهیاجتماع ی واخالق یهاموجب بحراناست که  نیا ود.شینم دهید اشییگراتیهم با فرد تهیمدرن

 .مین هم شاهدش هستاامروزه در کشور خودم

و  ریآلود بودن مرز خو مه یکین فیکوشا جان، با تو همداستانم که ابهام در تعر بله: وکیلى شروین

 مونیم ینوعهم  زادیبماند که آدم .را رقم زده است یکنون یو بحرانها یزیاست که خردست یعامل یشر اخالق

 .داردرا  ییمکرها نیچن یبرا یفطر یمغز است که استعداددرشت

اخالق، خالق و موفق بوده در  یانتزاع یبندزرتشت به همان اندازه که در صورت ایآمینا حسنی: 

ها و کنده شدن امر هیجهان سا یافالطون یدهیا ایآ نکهیا گرید بوده است؟ شگامیپ زین یاخالق عمل نیتدو

 است؟ یزرتشت یمطلوب از جهان محسوس برگرفته از آرا

نظام منسجم و  کی یریگبا شکل یزرتشت نیبه نظرم روشن است که ظهور د بله،: وکیلى شروین

دستگاه نخستین کرده است.  جادیا ینضباط فردا یدر نظامها یهمراه بوده و گسست یاخالق ینافذ از کارکردها

 شاوندانیخو میان شتریهنگام شکل گرفته و مفهوم مهر که پ نیدر ا اهخواریگ شایدمخالف خشونت و  یفکر

 یهادهیا ی. دربارهمینیبیکرده است که در منابع هم نمودش را م دایعام پ یو جنگاوران مستقر بوده چارچوب

 یتیکه از تقابل گ یایبر درک سطح افزونصورت گرفته و افالطون  یایبه نظرم اصوال بدفهم هم یافالطون
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کرده  فیتحر اشمدارانهلهیدر دستگاه قب شمو استخدا یکاریاسیرا هم با س یداشته، همان درک سطح نویو م

 است.

 یشهیاز اند یافالطون یشهیوجود دارد که نشان دهد اند ،هرچند غلط و ناقص ی،مدرک ایآمینا حسنی: 

 وام گرفته شده؟ یرانیا -یزرتشت

 یمیقد یشرحها نیدر آثار افالطون و همچن باره نیدر ا یروشن یهاجان، داده نایم بله: وکیلى شروین

 ام.آورده افالطوندر کتاب را  باره نیگسترده در ا یاند موجود است. بحثکه بر او نوشته

خود را  یفرجام سقراط دستگاه  فلسف دنیبا د افالطونکه  ادعا درست است نیا اصبا طهماسبی: آی

 دارد؟ یگرید لیافالطون دل یبرا یخلق جهان ذهن نکهیا ای از دسترس عوام قرار داد؟ بیرون یدر جهان

 یطبقه یکارمحافظه ندگانی. افالطون و سقراط نماکنمینم گمان نطوریصبا جان، ا نه: وکیلى شروین

که از آنجا به بالکان  ینوظهور یپارسها و اخالق بازرگان ریاند و در برابر نظم جهانگآتن بوده یمیقداشراف 

 یآبک یف کرده رونوشتیمثل تعر یایکه افالطون در قالب دن یای. جهان ذهنکردندیم ایستادگیوارد شده بود 

که پارسال منتشر  افالطونبحث را مفصل در کتاب  نیاست. ا یزرتشت ینویاز همان م یو سطح فیو پرتحر

 ام.شد شرح داده

 یهادوره یهایکاربوده چرا در نقوش و کنده یو ذهن یمفهوم انتزاع کیاگر اهورامزدا : رها مژده

 کرده؟ دایبه انسان  پ کیو نزد هیشب یتمثال یو بعدها ساسان یهخامنش

 هیکار اهورامزدا را شب یجالب آن است که اصوال از همان ابتدا ینکته کی ،جان رها: وکیلى شروین

 است. شدهیاز انسان کامل قلمداد م یکه شاهنشاه هم نمود یبه همان شکل ؛انددادهیم شیبه انسان کامل نما
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را همچون  ویظهور مفهوم د توانگونه میچکه  خودتان است پرسش نیاستاد اعزیز رحمان هروی: 

 ییمراقبت از نفس و پارسا یروندها یریگشکل یعنیزاهدانه در نظر گرفت؟  ینظامها شیدایپ یبرا یامقدمه

 د؟یو فرشتگان فهم وهایهمچون کشمکش د توانیرا م

 جاناتیبا عواطف و ه یدر چارچوب زرتشت وهایکه د نجاستیجان، نکته ا زیعز: وکیلى شروین

برآمده از آن  جیاز نتا یکی ،نیبنابرا .دارند یمنف یاوزنه شتریچون عواطف در کل ب ،خورندیم وندیپ یمنف

 ندورا یانهیدر م یخاص یشناختدر بافت جامعه امدیپ نیاگرچه و نکوهش لذت بوده است.  لیانکار م

منابع قلبم بدون و  ریو در مناطق آشوبزده و فق یدولت هخامنش یو غرب یشرق یهیو در دو حاش یهخامنش

 در آتن. یافالطون نییبودا در شمال هند و آ شیند از کاعبارت کهآمده  دیپد

 د؟یکن یمهر معرف نییشناخت آ رامونیچند منبع پ الطفعزیز رحمان هروی: 

 نیتراست که مفصل یرانیا زدانیا یشناساسطورهمنبع همان کتاب  نینظرم بهتر به: وکیلى شروین

 ی.کن دایپ یتوانیم شیرا در ارجاعها باره نیو کل منابع معتبر در ا افتهیبه مهر اختصاص  آن بخش

مذهب  در بعد از شمس یموالنا البته، ستمیبودن موالنا موافق ن یبا اشعر منعلیرضا کسمائی مقدم: 

سدشکن  و ایپو ،پروایب موالنا یشهیدر اند رهرواست. شده زده  مهاری او شهیافسار توسن اند بر ی کهاشعر

انسان  است و عیمط یاشعر مومن«. سرکش بود سوزنده وو رو زیت /آن است که چون آتش بود رهرو»: است

 همچو سمیدر توتم یعتیشری. از هست یاتکه انندروان است م ،سالک عرفان یول ؛است فرمانبردار او کامل

 اگر و خنددیجهان همچو شرر م کین و بد بر یعرفان رهرو !نگران و مندگله، مضطرب ؛شرر خروشان است

«. ستین اریرا که آن یاریآن  شرح /ستین اریرگم هش کی میچه گو من»: است یسرخوش خروشد از سرِیم

 نگاه در یاما هست ؛شود اطاعت که دیبا شده و خداوند صادر یسو است که از یاحکام از سرشار یاشعر فقه
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 یکی .است یخال یخال اشاعره؛ احکام چه و ریچه خ وفرض عدل شیپ چه. ندارد یفرضشیپ چیه یعرفان

 شود حکومتینم یعرفان یبود که با دستاوردها نیآوردند ا یرو عهیش به فقه یکه پادشاهان صفو یلیدال از

 چیه .تراودیوجودش م رسد که مهر از سرتاسریم یزمان یول ؛آموزدینم محبت را مهر و یعرفان رهرو. کرد

: نهفته است یمهر جوشان یشمس چه چشمه یپرخاشگر و ییتندخو یداند که در پینم موالناانند کس م

 «.ش بادیبر رو نیهزاران آفر صد/  ماست یکه پشتش سو یزیتبر شمس»

احترام فراوان است.  یستهیشا شیهاو شورش دهایترد برایمن هم موالنا  یبرا بله،: وکیلى شروین

که من از مرور آثارش  ییحکم کرد. تا جا باره نیو بعد در ا دیگویچه م قیکه دق دید دینخست با گرچه

 یدرباره همو  یانسان اریاخت یهم درباره ؛شده است دیاست که دچار ترد یاشعر یمال کیموالنا  ماهافتیدر

 ای یمثل سهرورد ،با معاصرانش چینظر ه نیفرد. موضعش از ا یخرد و ارزش خودمختار اخالق گاهیجا

 .ستین پذیراسیق ی،رونیو ب یو راز یفردوس انندم شیقدما

 !مامن همچنان مخالف گرچه .میرسیمی جیها به چه نتابحث یدر ادامه مینیببعلیرضا کسمائی مقدم: 

 است؟ نینشآستانه کیتنها  ناشیا ایآ ؟نماحافظ بد یدرباره ان رانظرتشود صبا طهماسبی: می

 صبا جان؟ ستیچ نینشاز آستانه منظورت: وکیلى شروین

 .او متصور شد یبرا یسو و جهت خاص توانینمصبا طهماسبی: یعنی اینکه 

و  یراز انندم میقد یاست و با حکما هیمالمت انیجر یصبا جان، حافظ ادامه چرا: وکیلى شروین

 .و تندرو یشورش شیروشن است و کماب اشیریدارد. سوگ یفکر وندیپ امیخ

آن زمان شکل  یایاز جغراف یادر نقطه یزرتشت نیشما د تیبه روا بنا ،جان نیشروداود مجیدی: 

. بلخ بوده یهیرودان جلوتر از ناحانیو م المای ی،نیاز نظر شهرنش همزمان، .در آن نبود ییسایگرفت که نو
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در  دینظرم با به بگیرد؟آن روز شکل  یایدر آن گوشه از دن یمنسجم یفلسف ستمیس نیشود که چنیچگونه م

 .شود هداد یشتریب لیتحل باره نیا

چارچوب  نیاست. ا نیهم یزرتشت نید یبزرگ درباره یهایاز شگفت یکی بله،: وکیلى شروین

 یو گامها یتحول نیچن لیبرخاسته است. دال یو شمن ییابتدا ییاز دل شورش بر باورها دهیچیپ اریبس یفلسف

 ریکه غ مجمله مختصر کن کیام. در کرده لیتحل زند گاهانکهن را در  یهاییایآر یالهیاخالق قب یواساز

 یلیاز دال یکی یقدرت نهاد یو نامستقر بودن مدارها ییابتدا جهیزرتشت و در نت یبودن بافتار زندگ یشهر

 .ه استبر آنها را ممکن ساخت یاشهیر نیچن یاز آنها و شورش کالیبوده که عبور راد

د که ظهور زرتشت احتماال همزمان شده است با موج یااشاره کرده گاهان زند درالدین: شایان غیاث

 یاکه خود در خانواده-زرتشت  یهاآموزه یکارکرد جانب کی .نیزمرانیکوچگرد به ا یهاییایورود آر گرید

در  اان اگر ماجرا رتکشاورزانه بوده است. به قول خود یکوچگردان به زندگ قیتشو -افتهیدار پرورش رمه

 شانیبودن ا ساینانو ی،شناسیبوده است نه هست« اخالق»زرتشت  یزهیکه انگ دیریو بپذ دینیبافت بب نیا

 .شگرف و بزرگ است یکننده نخواهد بود. هر چند همچنان اتفاقنییتع

 نیبه نماد یااشاره چیه نویمفهوم م یجان. جالب آنکه اصوال در صورتبند انیشا آره: وکیلى شروین

 ریو ناگز ییسایاست که در تقابل با نو یاو با مثل افالطون دگاهید یاصل زیتما نیو ا ستیقلمرو ن نیبودن ا

 بوده است. شهیاند یبرا یریتصو ینمادها رشیاز پذ

 ی،اهل واناتیکشتن حدلیل کنندگان  به هست که زرتشت از کوچ یگاهان عبارات درداود مجیدی: 

 .کندیم تیبه خداوند شکا ،گاو ژهیوهب
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است که از قول گاو  یدهنده است، چون شعرتکانکه  ۲۹هات در  ژهیوبله، به: شروین وکیلى

شکنانه و دور شالوده یدر آن دوران به کل یاز بافت ادب یشکل نیشده و چن انیشده خطاب به خداوند بیقربان

 .از ذهن بوده است

 یدامداردر ارتباط با  ؛ستین یکوچگرد ی در پیوند باوانیاگر اشتباه نکنم، گاو حالدین: شایان غیاث

 .کشاورزانه است

 .اندکردهیشکار م ای دهیهم کوچگردان آنها را دزد نیهم یبرا ،بلهداود مجیدی: 

بز و گوسفند که با کوچگردان  یهاوابسته است. برخالف گله گاو به کشاورزان قا،یدق: وکیلى شروین

 .اندشدهیم یو راهبر تیریسوارکار مد

زرتشت با  اکنون این پرسش به ذهنم رسید که !میدینکته رس کیخب هر سه به الدین: شایان غیاث

 هجهان پس از مرگ چ فیداشته باشه، تکل یانتزاع ییمعنا نویاگر م د؟آییچگونه کنار م« مرگ» یسوژه

 ؟ودشیم

 یکه مبنا دهدیکامال نو از مرگ به دست م یصورتبند کی ینگرش زرتشت ،واقع در: وکیلى شروین

 بیشتر .بود نیزم رِیدر ز یمردگان به جهان دیتبع یمرگ به معنا یاز انقالب زرتشت شیمفهوم معاد است. تا پ

با  جیتدر بهو دردناک در آنجا ادامه دارد و  زیانگاما غم ؛نیزم یبه رو هیشب یایبود که زندگ نیفرض بر ا

 یو پاداش اخرو فریمردگان و ک یهمه زیرستاخ یدهیا ،نی. بنابراشودینزد زندگان محو م یمتوف یفراموش

 یتهایو شخص انیخدامهین یو مصر درباره رانیاز آن را در ا ختهیجسته و گر یینداشته و تنها نمودها یرواج

همسان با خداوند دارند،  یانسانها جوهر یهمه چون ی. در نگرش زرتشتمیاداشته ینید ای یاسیس یهبرجست

به بهشت/  ایو  گذرانندی( را از سر منوتیور )عبور از پل چ نییآ .شوندیم ختهیدر آخرالزمان برانگ یهمگ
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خاستگاه مفهوم دوزخ  نیترکهن نیکه پل بر آن زده شده. ا افتندیفرو م  یدر آهن مذاب ایو  رسندیگرودمان م

 ی.دادگاه اخرو یدهیا یو بهشت است و مبنا

در گرچه  .و خرد یجاودانگ :دهخوایم زیکه زرتشت از اهورامزدا دو چ مینادیمالدین: شایان غیاث

 یرا.و م است انسانهم  خودشکه  دنادیعمل م

 .جاودانه است یدر نگرش زرتشت یروح انسان ر!گید نه: وکیلى شروین

خورده  وندیبه روح پ یمفهوم جاودانگ زیخود شخص زرتشت ن دیدر د ایآعزیز رحمان هروی: 

 است؟ نیچن یتنها در نگرش زرتشت ایاست؟ 

که گفتم  ییزهایچ نیاز متونش چن .میدانیزرتشت را نم ینظر شخص قیحد دق نیا تا: وکیلى شروین

 .دیآیبرم

 کیزرتشت  پس و بهشت و دوزخ جداست؟ یاز قلمرو دادگاه اخرو نو،یقلمرو مالدین: شایان غیاث

 کرده است؟ یکربندیاز روح هم پ دیمفهوم جد

 یزیاز آن چ شیرا زرتشت آورده. پ نیامروز یبه معنا یاصوال مفهوم روح انسان بله،: وکیلى شروین

آدمها را حمل کند. مثال به مفهوم روح  یفرد تیو شخص تیکه هو میامستقل و منسجم به نام روح نداشته

 دارد. یسه عنصر جانب شود وخوانده میبا  یا تکه است و کاتکه یامر که دیدر مصر باستان بنگر

 نه است یاخالق کار دستور کی نامهرافارداویکرد که  یریگجهینت نگونهیا شودیم ایآصبا طهماسبی: 

 ؟صرفا اشاره به معاد

مربوط  یینویجهان م فیبه توصآن  تیاصل روا یدارد، ول یاخالق یوبچچار بله،: وکیلى شروین

را  شیهاو نمونه دهدیرا شرح م یینویم یایکه سفر روح به گنبد آسمان و دن یی. در قالب داستانهاشودیم

 .میدار بسیار رانیدر ا
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 هست! واقعا سخت ییاهزیچ چنین به باورصبا طهماسبی: 

 ی.سام انیشده در اد ریتصو جهنمِ  یاست در راستا بازتابی نامهرافیارداور من ظن بهداود مجیدی: 

 درست است؟ هیفرض نیا ایآ

کار به شدت  یاز همان ابتدا ییایو آر یسام یتهای. اصوال رواکنمینم گماننه، : شروین وکیلى

بوده  یزرتشت شیاز همان ابتدا در ک یشکل ندارند. داستان سفر روحان نیبه ا یو تقابل دهیتنو درهم اندختهیآم

 نید و رودیم یسفر نیبا منگ به چنگشتاسب  تر همبعد .کندیرا تجربه م یسفر نیو خود زرتشت چن

 یهم مدع ریکرت .کندیسفر م یمان نید رشیپذ یشکل برا نیهم به هم یشاپور ساسان .ردیپذیرا م زرتشت

و  مقدس یفن خلسهاست و  یآداب کهن شمن یبازمانده یروحان یسفرها نیبوده. ا یسفر نیچن

 است. ییماجرا نیاز چن یهم گزارش نامهرافیارداو

تالیف اثری  مانند آید؛ی به دست میتیر گب یگذاراثربا  یکه جاودانگ دیشما فرمودنیا: یزدانی افسانه

 ی؟فردوس شاهنامهنظیر 

 میاهم داشته یاز ماجراست. از همان ابتدا نگرش یفلسف یا مانهیحک یریتفس نیا بله،: وکیلى شروین

 نیروح را منکر بوده است. چن یمبنا بقا نیو بر ا کردهیم دیتاک یتیو اصالت گ نویبودن م یکه بر عَرَض

 .مینیبیم یمزدک شیرا مثال در ک یکردیرو

 یو خط یزبان نیزمرانیشرق ا ییایاقوام آر ایآ ست؟یبودن چ سایمنظور از نانوعزیز رحمان هروی: 

و بهره  نداهکردیم یریاقوام وامگ گریصحبت کردن و نوشتن از زبان و خط د یبرا ایند اهنوشتن نداشت یبرا

 ند؟اهبردیم
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و  یآرام یخطها یشرق رانیخاستگاه خط بوده و در ا یغرب رانیکه ا رسدینظر م به: وکیلى شروین

 یتحول جوامع باستان خیدشوار و نادر در تار یخط امر شیدای. اصوال پاندکردهیم یریرا وامگ یالمیا یخیم

 است.

 ست؟یمرتبط با روح در اوستا چ یهادواژهیکلالدین: شایان غیاث

 .از همه اوروان )روان( است ترمهم: وکیلى شروین

 گرید دو آن و وریشهر ،بهمن لیاسرافو  لیکائیم ،لیعزرائ، لیجبرئ یهامعادلیرضا کسمائی مقدم: عل

 هستند؟ زن از امشاسپندان مرد وکدام کی کدام دیدهیم حیتوضهستند؟ 

 یهاجان و بخش دوم را در فرهنگنامه رضایمفصل است عل ینخستش بحث بخش: وکیلى شروین

 ی.کن دایپ آسانیبه یتوانیم ییاوستا

 ؟اندشده ینامگذاری سال بر چه اساس گرید ماه ششیرضا کسمائی مقدم: عل

 یکه رو آسمان شبانه یشناساسطورهدر کتاب ی این  موارد درباره ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 .ندازیب یام. به آن نگاهداده حیست مفصل توضه هم کانالم
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 ۱۳۹۸شهریور ماه  ۹ شنبه  -پنجاه و سوم   نشستبحث هفتگی: 

 

مردساالر  توانیم ییبر اساس چه شاخصها( ۱پرسشهاست:  نیمحور بحث شنبه ا یبرا میشنهادهایپ

ساالر بوده و زن یجوامع انسان کهن اریگزاره که در دوران بس نیا ایآ د؟یجامعه را سنج کیساالر بودن زن ای

 ،یمو و چهره، سبک زندگ شیآرا ،مانند نوع پوشاک یامروز عناصر( ۲اند، درست است؟ بعدتر مردساالر شده

 یرا صورتبند تیجنس غاتیها و تبل( و نوع ارتباط با رسانهیادر برابر کارخانه یا)آشپزخانه تیفعال یفضا

چگونه  تیجنس -اندبوده بیغا بیشتر رهایمتغ نیکه ا- میسومر و اکد قد انندم ی. در جوامع باستاندنکنیم

 است؟ شدهیو ابراز م دهیفهم

: Philia: عشق جنسی؛ Erosبندی چیست؟ ی این تقسیمعلیرضا کسمائی مقدم: نظر شما درباره

: Storge: عشق پایدار؛ Pragmaی انسانها؛ : عشق به همهAgape: دوستی کودکانه؛ Ludusدوستی عمیق؛ 

 آمیز. : عشق وسواسی و جنونMania: عشق به خود؛ Philautiaعشق مادری وخانوادگی؛ 

ما  ی ارتباط میان ذرات مختلف است که در دمایی کهنخست اگر بپذیرم که جذب و دفع، دو گونه

ای مانند های پیچیدهشود؛ پس در سیستمبندی میهای بسیار دقیق طبقهکنیم به چهار شکل با اندازهزندگی می

در  شود. دوم اروس با آشوب ابتدایی )کائوس(انسان خردمند جذب به انواع و اقسام حالتهای باال تبدیل می

را  -که قطعا با دوستی جنسی متفاوت است-وس هم آمیخت و آیترا )آذر( و روشنایی را به ارمغان آورد. ار

در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد/ »توان مقایسه کرد: تا چه حدی با مفهوم عشق در این بیت حافظ می

تر در روابط جنسی، مانند ناز و گیری حالتهای پیچیده؟ سوم شکل«عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
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های ابتدایی به طور مشخصی وجود ندارد. جالب این است که متن کرشمه، و تابو شدن روابط جنسی در

بینیم. چهارم هدیه دادن آتش به انسانها هدیه دادن برای شروع روابط جنسی را از دیرباز در رفتار انسانها می

 گیرد؟داشتنی جای میتوسط پرومتئوس در چه نوع دوست

ی سخنت را تحدید حدود کنی. ما باید دامنهبندی جالبی است علیرضا جان؛ اشروین وکیلى: تقسیم

دادند و بندی از مفهوم عشق را بیشتر اندیشمندان اواخر قرن نوزدهمی، مانند شوپنهاور، انجام میاین نوع رده

ی عشق های یونانی دربارهاند و برای کلیدواژهکردهنیز آنهایی که ادبیات یونانی را بازخوانی و ترجمه می

ای به اند. بخشی از آنچه در ادامه آوردهگشتهو فیلیا( دنبال برابرنهادهایی اروپایی می)اروس و آگاپه 

طلبد که باید جداگانه بدان پرداخت. به نظرم در برابر نظام شود و بحثی مفصل میشناسی مربوط میاسطوره

زمین در ایران -دارد که ابهام و اغتشاشی در رمزگذاری مفهوم عشق و مهر-ی تمدن اروپایی واژگانی حوزه

تر از کلیدواژگان را داریم که هم بهتر پرداخت شده و هم حجم عظیمی از متون بر تر و مفصلی دقیقاشبکه

 محورش پدید آمده است.

آمده از متنهای سومری در دستهای بهی تفاوت نقش ایشتار در کتیبهعلی: نظرتان دربارهالمیرا محب

 دی چیست؟های اکمقایسه با کتیبه

اش اینانا است. این دو شروین وکیلى: المیرا جان، ایشتار ایزدبانویی اکدی است و برابرنهاد سومری

شباهتهایی بسیار با هم دارند؛ مانند پیوند با زنانگی، آمیزش جنسی، خطرناک بودن برای شوهر، پیوند با جهان 

.. تفاوتهایی نیز با هم دارند که جای توجه دارد زیرین و مرگ، نظارت بر باروری انسان و رمه و کشتزار و ..

کند که مشابهش را با تری برقرار میترینش آن است که ایشتار با جنگ و پیروزی در نبرد پیوند روشنو مهم

تری بینیم. دیگر آن که ایشتار با خورشید )شمش( ارتباط سرراستشدت بیشتر در آناهیتای اوستایی هم می

 م با پیوند مهر و آناهیتا مربوط است.دارد که گویا آن ه
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 ی آنو وآنتوم است؛ یعنی نسل بعد از آنو؟ساللهعلی: آیا اینانا همالمیرا محب

شروین وکیلى: دولتشهرهای سومری گوناگون روایتهایی متفاوت در این باره دارند. در نیپور و اوروک 

و کی )آسمان و زمین( است. در دولتشهر ایسین  اینانا فرزند آن -که مراکز اصلی فرهنگ میانرودانی هستند-

دانستند. در سنتهای دیگر انلیل گال میها، تقریبا همزمان با حمورابی، والدین اینانا را نانا و نیندر دوران اکدی

 اند.و حتا انکی را هم پدرش دانسته

های پا به پای اسطورههای مونث ی اهمیت و اثرگذاری اسطورهوگوی این هفته دربارهرها مژده: گفت

ستیز هستند و در تقابل آن های یونانی به شدت زنزمین بود. در جایی آوردید که اسطورهمذکر در ایران

اند. پرسش این هست که آیا این شکل گذاشتهبانوان میای برای ایزدزمین ارج و احترام ویژههای ایراناسطوره

زمان، نسبت به زنانگی و مردانگی، همین بازخورد را داشته است؟  ای در رفتار مردمان آنپیکربندی اسطوره

هزار سال شده است؟ در واقع،  پنجاگر پاسخ مثبت هست چه عواملی باعث وارونگی این مفهوم بعد از 

 ی فرهنگی این جغرافیا شده؟ستیزی از چه زمانی وارد پیکرهزن

دولتشهرهای یونان قدیم زنان دارای حقوق  شروین وکیلى: بله رها جان، دقیقا چنین بوده است. در

شان در سیاست به کلی دور از امکان بوده است. در متون یونانی، اند و حضور و ایفای نقششهروندی نبوده

ی عشق و موضوع میل جنسی هم نیستند و خاستگاه تر از همه در آثار افالطون، زنان حتا سوژهمشخص

شان بوده است. گرچه این تا حدودی سیاسی هم هست ستیزیهمین زنهمجنسگرایی در ادبیات کهن یونانی 

و در تقابل با ارجمند شمردن زنان در تمدن ایرانی شکل گرفته که در آن هنگام نیروی سیاسی مسلط بر 

ی تمدن اروپایی تا چند نشین بوده است. نکته آنجاست که این خوارشماری زنان در حوزهشهرهای یونانی

اوم داشته و این تصوری نادرست است که فرض کنیم آزادیهای سیاسی و اجتماعی امروزین ی پیش تددهه

توان به دوران پیشین تاریخ غرب هم تعمیم داد. وضعیت زنان می -ی یک قرن گذشته استکه ویژه-زنان را 
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ده است. تقریبا در سراسر هزار سال قرون وسطا، و در کل چهار قرن اقتدار امپراتوری روم، بسیار اسفناک بو

 اند.ی زنان موثر در سیاست امپراتوری روم تبار شرقی داشته و از اهالی سوریه یا آناتولی بودههمه

ستیزی و تحقیر جنس رها مژده: بله، قطعا درست است؛ اما از چه زمانی و به چه دالیلی این زن

 مونث به فرهنگ ایرانی رسوخ کرد و ریشه دواند؟

آید و انگار بینانه به نظر میپرسش خوبی است؛ چون این در نهایت و در اکنون واقعهوتن ستایشفر: 

 شرایط وارونه شده است.

ارزِ شروین وکیلى: راستش، من بسیار تردید دارم در واقعیت چنین رسوخی. شما کجا نمودهایی هم

ن همیشه در ایران حق مالکیت ای را گواهی دهد؟ زناستیزیبینید که چنین زندیگر تمدنها را در ایران می

اند. حتا در دوران اخیر هم در زمین، خرید و فروش، سرپرستی فرزند و مشارکت در امور سیاسی را داشته

مقاومت مدنی چشمگیری را در   -که بیشتر از پیوند مذهب و مدرنیته ناشی شده-ستیز برابر جریانهای زن

ی خوارشماری زنان در تمدن ایرانی یر ندارد. من اصوال به افسانهی دیگری نظبینیم که در هیچ جامعهایران می

 ام.مشکوک

رها مژده: خب، در واقع شاید درک من و شما در این زمینه با هم تفاوتهایی داشته باشد .چراکه من 

جاربی ام و دیگر دختران نیز تی چنین تحقیرهایی را چشیدهام و مزهبه عنوان یک دختر در این بستر رشد کرده

اید و اگر این موضوع را بخواهیم نزدیک به من دارند. شما به عنوان یک پسر در این بستر فرهنگی رشد کرده

ی کنونی انکار کنیم در پاک شدن مساله اثر چندانی نخواهد گذاشت. به نظر من واقعیت این است که در زمانه

ق ابتدایی خود هستند. چنانکه حتا در فرهنگ زنان با چنگ و دندان به دنبال به دست آوردن اعتبار و حقو

نامند و در قوانین خانواده جایگاه کهتری برایش در می« ضعیفه»ی جامعه سالهاست که زن را عامیانه و مردانه

مانند کاال برای تملک مرد فروخته شده و حتا در اند. زن در فرهنگ این جغرافیا سالهای بسیاری  بهنظر گرفته
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شود. پس، به گمان من شک شما نشان جویانه به سادگی احساس میی جامعه این نگاه برتریقشر فرهیخته

 ی روحتان فرو نیامده و خراشی از این بابت متوجه شما نبوده.از این است که تیغ این تفکر بر پیکره

ست شود بحثی نیست. بحث در آنجاشروین وکیلى: رها جان، در ستمهایی که به زنان روا داشته می

ی مردانه هم داریم. شمار مردانی ی زنانه ستمهای ویژهکه ماهیت ستم، جنسی نیست و موازی با ستمهای ویژه

گیرند، اموالشان شوند، مورد ضرب و شتم قرار میها کشته میدر درگیری شوند،اعدام میروند، که به زندان می

« ضعیفه»بیشتر است. ممکن است زنان از این که شود و مشابه اینها به شکلی چشمگیر از زنان مصادره می

یا مردان از سربازی اجباری و زندان  اند آزرده باشند،شوند یا با تحقیر در محیط کار دست به گریباننامیده می

رفتن و کشته شدن در دعواها ناراحت باشند؛ اما حقیقت آن است که هر دوی اینها آسیب و لطمه است و 

ی بزرگداشت زنان به نظرم طرح نادرست شود. نادیده گرفتن یکی به بهانهدو دیده میساختار ستم در هر 

 مساله است، اگر تحریفش نباشد ....

ی عنوان عضو زنانهی دیدی که مطرح کردید حق با شما باشد. گرچه بهرها مژده: شاید با زاویه

جامعه، زنان را تحقیرشده و چروکیده کرده ام که تربیت فرهنگ مذهبی ی ایران، همیشه احساس کردهجامعه

گیرند و گفتارتان درست هست. است. از نگاه مورد ستم واقع شدن هم مردان بسیاری در این گستره جای می

اند که های این جغرافیا نگاهی واژگونه را در بستر مفهوم زنانگی و مردانگی  ارائه کردهدر واقع، اسطوره

 برانگیز هست.آور و تحسینار تاملهماوردی  این دو عنصر بسی

شروین وکیلى: بله رها جان، نقدم بیش از آن که به سخن تو باشد به چارچوبی از صورتبندی مفهوم 

شود. به های موج سوم رایج است و امروز گفتمان چیره در این زمینه محسوب میستم بود که نزد فمینیست

آلود شده و تصویرهایی جعلی و اخت ستم، هر دو مفهوم مهنظرم با تاکید بیش از حد بر عنصر جنسی در س
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ی اندیشی دربارهی اموری سطحی جایگزین چارهآمیز به ذهنها غالب شده است. بنابراین، غر زدن دربارهاغراق

 ساخته شده است.نابرابریها و ستمهای ژرف

و ترجیح بر داشتن فرزند  باور ژینا صادقی: شاید منظور ایشان از تحقیر زنان چنین مواردی باشد:

ی حرمسرا و چندهمسری در شرایطی که زنان آزادی انتخاب از میان چندین رابطه آور باشد؛ سابقهپسر که نان

 اند؛ حجم کم حضور اجتماعی و سیاسی زنان در مقایسه با حجم حضور مردان در تاریخ ایران.را نداشته

شناختی و اقتصادی ایی جهانی است و دالیل جامعهشروین وکیلى: ژینا جان، برخی از اینها الگوه

 -که با پول و بازار پیوند خورده-ی اقتصاد نمادین دهندهدارد. چون محور تولید قدرت سیاسی و سازمان

اش ناممکن بوده است. بماند که در برخی مردان هستند. تامین چند زن توسط یک مرد ممکن و واژگونه

ت اقتصادی واژگونه است، نظیر تبت، زنان چندشوهره را داریم. در کل، ترجیح جوامع غیرعادی که این معادال

زمین نسبت به باقی جاهای دنیا بسیار بسیار کمتر پسر بر دختر یا راه ندادن زنان به حریم سیاست در ایران

حرمسراست که  است. ما تنها نهاد رسمی و پایدار سیاست زنانه را فقط در ایران داریم و این همان شبستان یا

که مردانه -هایی دارم. ما موازی با دربار و سپاه ها و سخنرانیاش مقالهبه کلی نادیده انگاشته شده و من درباره

ی دورانهای ایران اثری مستقیم و نمایان داشته ایم که زنانه است و بر سیاست همهشبستان را هم داشته -است

 !عصر قاجاریاست؛ از ابتدای عصر هخامنشی تا پایان 

 «!نواقص الحدود، نواقص العقول، نواقص االیمان»اند: ی زنان آوردهعلیرضا کسمائی مقدم: درباره

ی نفوذشان گسترده بوده اند و چقدر دایرهزدهشروین وکیلى: باید ببینید چند نفر از این حرفها می

ویندگان این حرفها به قدر امروز ی دورانها گاست. با مرور منابع تاریخی تلقی من آن است که در همه

 اند!مقبولیت مردمی و محبوبیت و نفوذ واقعی در جامعه داشته

 آمده است. نهج البالغهعلیرضا کسمائی مقدم: البته باید سندش راپیدا کنم. ظاهرا در 
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 ی ممنوعه را به آدم خوراند حسی منفی بهمنیره امیری: در داستان آدم و حوا از این که حوا میوه

شود؛ چون عقوبت کار خروج از بهشت است. در داستان انکیدو و شمهت گویی آمیزش خواننده منتقل می

توان این دو را گردد. متوجه نشدم که چگونه میاین دو اتفاقی مثبت است که منتج به متمدن شدن انکیدو می

 که نتایج گوناگون دارند؟یکی فرض کرد، درحالی

هایی خالص ی هر دو یکی است. انکیدو و آدم هر دو آفریدهدر واقع نتیجهشروین وکیلى: منیره جان، 

کنند. هردو باشند و در باغی/دشتی طبیعی و دور از تمدن و شهر زندگی میاند که ظاهرا نامیرا میو آسمانی

ه شوند و بکنند و متمدن میی درخت شناخت را دریافت میکنند و آداب شهری/ میوهبا زنی برخورد می

 .کنند. این البته نظر من استیابد. تقریبا هر دو یک داستان را روایت میهمین دلیل مرگ آنان را در می

ای شده که انکیدو پیش از آمیزش با شمهت جاودانگی منیره امیری: آیا در جایی از متن آمده یا اشاره

 داشته و نامیرا بوده است؟

کند شود شمهت را نفرین میرو میو وقتی با مرگ روبهشروین وکیلى: با این صراحت نه؛ ولی انکید

 شود استنباط کرد که انگار پیشتر نامیرا بوده است.ی مرگش شده است. پس میکه با کشاندنش به شهر مایه

علیرضا کسمائی مقدم: من درنیافتم که چرا شهرنشینی مادینه است؟ یا برای گذار از طبیعت وحشی 

 ی اتصالی زنانه است؟هبه شهرنشینی نیاز به حلق

ی زندگی اجتماعی، بر محور شروین وکیلى: یکی از دالیلش این است که خانمان، یعنی واحد پایه

شود. جوامع انسانی از این نظر تا حدودی به جوامع بونوبو شباهت دارند. زنان و فرزندانشان سازماندهی می

انون مرکزی، یعنی خانواده، استوار شده است. در شدن هم بر محور همین ک« متمدن»شهرنشینی و نویسایی و 

ی یکجانشین و بینیم با نیروی زنانهاساطیر میان پهلوان مرد کوچگرد و سرگردان و ماجراجو تقابلی را می

 کشاورز که محتاط است و نگهبان بقا.
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ی دانایی های انکیدو طرح ابتدایی اساطیری هبوط انسان نیست تا میوهعلیرضا کسمائی مقدم: نفرین

 جاودانگی از انسان گرفته شود؟

شروین وکیلى: آره علیرضا جان، نفرین انکیدو در هنگام مرگ شباهتی به نکوهش حوا در سفر 

 سازد.پیدایش دارد. گرچه این را هم باید در نظر داشت که زن در هر دو است که تمدن را ممکن می

کنندگی است. این که جنگاوری و وتغذیه ی مادر باروریی الههعلیرضا کسمائی مقدم: شاخصه

شود برای این نیست که زنان به عنوان مظهر زیرکی ی مادر نسبت داده میتدریج به الههپیروزی در جنگ به

ی تابو شدن مریم عذرای باکره نشانه آیند؟ گردش ایشتار با روابط جنسی آزاد بهمی و سیاستمداری به حساب

ی مادر را های دیگری مانند چین، مصر، آزتک و اینکا هم الههیا در تمدنروابط جنسی مشهود نیست؟ آ

 داریم.

پیوند میان ایزدبانوی باروری و زنانگی با ( ۱رو هستیم: شروین وکیلى: بله، اینجا با سه نکته روبه

شمهت  شده و نمودش را در ارتباط انکیدو وپذیری مربوط میشهر که احتماال به همنشینی زنانگی و تمدن

( ۲است.  ی شهرها و نگهبان قلمرو متمدن، مادینه بودهبینیم. پس، نیروی مقدس نمایندهیا زال و رودابه می

ی ی تمدنهایی که زهد در آنها اثری برجسته داشته، یک دوقطبی زن پاکیزه و باکره در برابر زن بدکارهدر همه

ترین که یکی از کهن-ذار از عهد عتیق به عهد جدید بند و بار را داریم. در تصادم تورات و انجیل و گبی

شویم. توجه داشته باشید که رو میبا تقابل حوا و مریم بتول روبه -های این زهد را صورتبندی کردهنمونه

شناخت نیک و »ی درخت داستان حوا در سفر پیدایش شبیه همین ماجرای انکیدو و شمهت است. حوا میوه

ی عقالنیت است. در تورات کننده و نمایندهو بنابراین در همدستی با مار نیرویی متمدن دهدرا به آدم می« بد

ای را در چین و تمدنهای شیطان نداریم و این مفهوم بعدتر از دین زرتشتی وامگیری شده. چنین دوقطبی
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ودی از همین بینیم که آیینی ایرانی است و نمسرخپوستان نداریم؛ اما مشابهش را در  دین بودا هم می

 زهدگرایی را داراست.

ی اروس و لوگوس برای شناسایی نیروی مردانگی و زنانگی ی دوگانههوتن ستایشفر: نظر شما درباره

ی این شود گفت که نیروی مردانگی با دو عنصر تشخیص و تمیز و زبان پیوند دارد؟ یا میان همهچیست؟ می

ای وجود دارد؟ یا اروس نماد با لوگوس نزدیکی معنایی -انددهکه بیشترشان خدای آسمان بو-خدایان مردانه 

مادینگی با عشق و باروری هم هست؟ همان طور که خدایان مادینه با زمین و عشق پیوند دارند ممکن هست 

 که اروس را عنصری زنانه در نظر بگیریم؟

مدن اروپایی استیال شروین وکیلى: این سنتی افالطونی است هوتن جان، که در قالبی مسیحی در ت

داشته و من منتقدش هستم. افالطون است که لوگوس )کالم در برابر نوشتار( و اروس )وامگیری تحریف 

ی دو مرد( را ستوده و این دو را در برابر گرایانهشده در قالب هماغوشی همجنسای از مهر و جعلشده

ی شاعران و ... قرار داده و باقی را موهوم و هنیروهای دیگر میل مانند زنانگی، نوشتار، رهایی هنرمندان

گون پنداشته است. همین ایده در دوران مسیحی به آنجا کشید که عیسی مسیح را با لوگوس یکی گرفتند سایه

اش پنداشتند. نقد و واسازی این زدوده کردند که باکرهاش، یعنی مریم مقدس، را در حدی جنسیتو زاینده

دانیم که دستگاه عصبی زنان اتفاقا با پردازش زبانی )لوگوس یونانی( بیشتر امروز ما می سنت البته آسان است.

است که زایش  الیه و پیچیدهپدیداری الیه -که در یونان همچنان مفهومی مبهم بوده-سازگار است و اروس 

 سازد.بخش بیشتری از معناهای فرهنگی را ممکن می

شود. به نظر شما این ی زن به روشنی دیده میی نقش تحقیرشدهعلی: در قانون حمورابالمیرا محب

 تفاوت میان دوران سومر و اکد ایجاد شده؟
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ای اند. گرچه شکاف اصلی حقوقیها بودهها آشکارا مردساالرتر از سومریشروین وکیلى: بله، اکدی

ها( ی پست )موشکینوم/ مسکینی اشرافی با طبقهدر قانون حمورابی میان زن و مرد نیست و میان مردم طبقه

است. زنان و مردان اشرافی در کل از رعیت برتراند و در میان خودشان مردان اقتدار سیاسی و مالی را بیشتر 

 در اختیار دارند.

 شود منابعی را برای این مقایسه معرفی کنید؟علی: میالمیرا محب

ی اساطیر ی اینانا است که باید کتابهای مرجع دربارهی تبارنامهشروین وکیلى: اگر پرسشت درباره

وارنر یا کتاب هوک یک روایت را نقل  ی اساطیردانشنامهمیانرودان را بخوانی. معموال در کتابهایی مانند 

ی سنتهای ایزدان خوبی هم درباره هایاوروک است. مجموعه مقاله-اند که بیشتر در پیوند با سنت نیپورکرده

 توانی پیدایشان کنی.بوکز میشهرهای سومری منتشر شده که روی گوگل

گفتار زمین که در درسی ایرانی همجنسگرایی در تاریخچهی نبود سابقهفواد شهابیان: درباره

ام که احتمال ندهی موالنا و شمس تبریزی کشیده شد. چند جا خواگیلگمش آمد، ذهن من به سوی رابطه

حکایتهایی  گلستاندانم تا چه حد معتبر است؟ دیگر این که در همجنسگرا بودن شمس هست. گرچه نمی

تر توضیح بدهید اگر بشود این موارد را دقیق .ی شاهدبازی که منظور از شاهد پسر نوجوان بودههست درباره

 شوم.ممنون می

شک ربطی به میل جنسی نداشته است و مهر و شمس بیی موالنا شروین وکیلى: فؤاد جان، رابطه

القضات و بینیم. مانند پیوند عینهایش را فراوان میعمیق میان دو انسان بوده که در تاریخ و عرفان نمونه

بودند و تفاوت زمانی  ها حتا همدیگر را ندیدهاحمد غزالی یا بایزید و ابوالحسن خرقانی که این آخری

اند و ی چهل و شصت عمرشان بودهنا و شمس در زمان نخستین دیدارشان به ترتیب در دههاند. موالداشته

تفسیر مهرشان به امری جنسی نامعقول و نامحتمل است. بگذریم که هم شمس و هم موالنا اشاراتی صریح 
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ابالغ است ای نبه نکوهش شاهدبازی و همجنسگرایی دارند. یک نکته هم این که شاهدبازی ارتباط با پسربچه

گنجد که رفتاری به کلی متفاوت با همجنسگرایی است که میان بازی( میی پدوفیلی )بچهو بنابراین در رده

 دهد.دو بالغ رخ می

که این موضوع را در ذهن تداعی  علیرضا کسمائی مقدم: به گمانم در آثار موالنا مواردی هست

های روحی موالنا بوده که کنم این بخشی از گرهمیکند. کسروی هم چنین ادعایی دارد و من هم فکر می

 شمس در تالش برای باز کردن آن بوده است و تعبیر های بعدی به این دلیل بوده است.

شود ادامه داد. فقط این نکته را بگویم که ادعاهایی شروین وکیلى: علیرضا جان، این بحث را اینجا نمی

ین گرایشی قاعدتا در چند ده هزار بیت شعر و صدها صفحه نثر از این دست نیازمند سند و مدرک است. چن

 موالنا باید شاهدی و ردپایی داشته باشد که ندارد!

شیبور و گیشدیزا، نینهورساگ یکی از معانی نین را زن  فرمودید؛ اما نیننیا: در نام نینافسانه یزدان

 ی چه هست؟نینورتا همه مرد هستند. معناهای دیگر نین در سومری و اکد

دهد که در نامهای ایزدان نرینه هم شروین وکیلى: نین همچنین معنای بزرگ/ سرور/ ارجمند را می

 شود.ی تأنیث در عربی که مثال در اسم معاویه هم دیده می«ها»کاربرد دارد. مانند 

 نیا: و مانند طلحه و اسامه و ...؟افسانه یزدان

 شروین وکیلى: دقیقا.

پرور جایگاهی نیک و قهرمانان های اساطیری کوچگردان رمهقدم: چرا در داستانعلیرضا کسمائی م

 کشاورزی جایگاهی بد دارند؟ دو نمونه از آنها رستم و اسفندیار و هابیل و قابیل هستند.

شروین وکیلى: همیشه هم البته چنین نیست. نکته آن است که به لحاظ تاریخی و در عینیت بیرونی، 

اند و بنابراین نیرومندترین پهلوانان از این شدهچگردان و کشاورزان بیشتر گروه اول پیروز میدر رویارویی کو
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اند. گذارهای واژگونه را هم البته فراوان داریم. انکیدو، زال، کیخسرو و فریدون همگی از رده به شمار آمده

ها هستند. پس، به تعبیری مسیر تر از همین دوگانهشوند که شکلی باستانیطبیعت وحشی به شهر منتقل می

 کنند.کوچگرد به یکجانشین را طی می

اند. دوموزی تقاضای ایشتار صورتی دیگر هم نقل کرده علیرضا کسمائی مقدم: داستان دوموزی را به

شود. پس از آن است که کند و بدین دلیل پس از کشته شدن به جهان مردگان تبعید میرا برای معاشقه رد می

گرداند. این روایت از داستان میزندگان باز کند و در نهایت دوموزی را به جهانی فراوان میناله وگریه ایشتار

ی پرسفونه، سیاوش، سیبل، آتیس، آفرودیت و آدونیس است و به شکلی دیگر با اسطوره دوموزی مانند داستان

الب عصر نوسنگی و کشاورزی است که از انق گونهدیمیتر و هادس شباهت دارد. در واقع، پردازشی انسان

 کند.روایتها را بر اثر وامگیری فرهنگی شبیه می

شروین وکیلى: بله چنین روایتی هم داریم؛ اما دیرآیند است و احتماال زیر تاثیر داستان آدونای/ 

اکدی ی اصلی به هماغوشی این دو تاکید دارد و کلی پیکرک گِلی سومری و آدونیس پدید آمده است. نسخه

 دهند.داریم که این جفت را در بستر نشان می

علی: آیا اعتراض انکیدو به ناآگاهی از مرگ در میان حیوانات نیست؟ اگر شمهت باعث المیرا محب

مرد و عذابی هم از میرا زیست و میبه شهر آمدن و آگاهی و متمدن شدن انکیدو نشده بود، او با جانوران می

 کشید.بودن نمی

شود کرد؛ اما همچنان به نظرم تفسیر نامیرایی نیرومندتر است. کیلى: چنین تعبیری هم میشروین و

ی کشند و مایهای است که انکیدو و گیلگمش او را مییکی برای این که آفرینش انکیدو شبیه گاو آسمانی

برد و یت میشوند. ایشتار پس از کشته شدن گاو به انجمن خدایان شکابرانگیخته شدن خشم خدایان می

معلوم است که تقدیر مرگ در سزای گاو نبوده و انکیدو هم در آغاز مانند همین گاو با همین هدف )درهم 
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ی اصلی که مرگ گیلگمش است، پس از مرگ انکیدو مطرح شود. همچنین مسالهشکستن گیلگمش( خلق می

کرده نامیراست و تازه پس از مرگ یشود. انگار گیلگمش که مانند انکیدو تباری آسمانی داشته، گمان ممی

فهمد که او هم خواهد مرد. بستر شهری و حضور در شهر در این تقدیر مرگ به نظرم نادیده گرفته انکیدو می

 اند.شده است. این البته تفسیر من از داستان گیلگمش است و دیگران چندان به این موارد نپرداخته

خواندم آفرینش انکیدو در پاسخ به اعتراض  نامهپهلواناز ای که علی: در چند ترجمهالمیرا محب

 رحمی و عطش جنسی گیلگمش است.مردم نسبت به بی

شود تا با گیلگمش بجنگد و او را از پای شروین وکیلى: بله، انکیدو همچون هماوردی آفریده می

 شود.کند و به دوست او بدل میدرآورد. گرچه از هدف خلقتش سرپیچی می

ضعفی که انکیدو پس از  ی جبر و اختیار کامال از نظرم ناپدید مانده بود!علی: نکتهمحب المیرا

 شناسانه ندارد؟کند آیا دلیلی زیستهمخوابگی با شمهت احساس می

شود کرد. باید این را هم در نظر داشت که ارگاسم/انزال شروین وکیلى: چرا، چنین تفسیری هم می

شده و بعدتر هم با وضعیتهایی مانند اشراق و ی وضعیت جادویی قلمداد میدر چارچوب اساطیر قدیم نوع

هم تاکید  نامهارداویرافکه مثال در داستان تعطیلی خودآگاهی و بینش مینویی ارتباط برقرار کرده است. چنان

های ی شمنای از این عنصر در سفرهای مینویی مکرر به آنها شاید بازماندهبر هفت زن ارداویراف و اشاره

هم تاکید بر همین  کاماسوترای، قدیمی باشد. در آیین کندالینی و متن مشهور، هرچند بسیار بدفهمیده شده

شود فرض کرد که متمدن شدن انکیدو پس از این امر واقع شده باشد و متن بر این توالی حالت است. می

 زمانی صراحت دارد.

 مگیری اشاره کردید.علی: بسیار به نکات جالب و چشالمیرا محب
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ی آزاد انسان در تنگنای قانونمندی هستی علیرضا کسمائی مقدم: داستان گیلگمش حکایت از اراده

 رسد که این نظریه در تمدن ایرانی پرورانده شده است:دارد. سه نمونه به ذهنم می

 تو ز قرآن بازخوان تفسیر بیت/ گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت( »۱

 تیر آن نی ز ماست/ ما کمان تیراندازش خداستچون به پر رانیم 

 ؛«این نه جبر این معنی جباری است/ ذکر جباری برای زاری است

 ؛«یا ایها االنسان ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک و سویک و عدلک( »۲

( عبارت راسل که گفته در تاریخ تمدن غرب همیشه سرکشی و طغیان انسانها در رابطه با عظمت هستی ۳

ی انسان فرض خیر و شر و روان مستقل نامیرا برای ارادهی پیشی زرتشتی بر پایهمحدود شده است. اندیشه

 ی اختیار انسان را بسیار وسعت داده است.ارزش بیشتری گذاشته و دامنه

شروین وکیلى: بله، دو قطبی جبر و اختیار بسیار کلیدی و مهم است و به نظرم ساخت اندیشگی 

 کند. هرچند در ایران اختیار همواره چیره بوده است.تعیین می تمدنها را

ساالری در جوامع بشری تحقق نیافته است آورم که فرمودید زنعلیرضا کسمائی مقدم: دقیقا به یاد می

تدریج پایین آمد. در واقع، و با گسترش شهرنشینی و اهمیت جنگاوری، جایگاه زنان در اجتماع و خانواده به

 ایم.مع مردساالر  را داشتهفقط جوا

ی جوامع در دست مردان بوده شروین وکیلى: بله، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی همیشه در همه

 است.

رود بار خطایش کند و به دنیای زیرِ زمین میکه اینانا خطا میی دوموزی هنگامیرها مژده: در افسانه

ین خسارت را بکند و نیمی از سال در زیر زمین بماند. افتد و او باید جبران ابر دوش همسرش دوموزی می

شود. به شود و همچنان کارهایش مورد تایید و احترام واقع میدر حالی که اینانا هیچ شماتتی برای این نمی
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شود؟! چرا این موضوع نظرتان در این روایت به دوموزی ستم روا نشده که برای خطای همسرش مجازات می

 بوده؟ در آن زمان عادی

تقصیر نیست، چون پس از غیاب ی جالبی است. البته دوموزی هم بیشروین وکیلى: بله، این نکته

که همچنین برکنار -نشیند. این بخش از داستان کند و به بزم و تفریح میزنش برای او مویه و عزاداری نمی

دی آیینی داشته و بخشی از اسطوره کارکر -کندماندن ساقی و آرایشگر اینانا از چنین عقوبتی را حکایت می

 دهد.اش را مورد تاکید قرار میبوده که ضرورت اجرای مراسم عزاداری و پیامدهای ناگوار نادیده انگاشتن

طور عنصر آنیما و شود داستان گیلگمش و انکیدو را به سایه و وجود آدمی و همینرها مژده: آیا می

میرد گیلگمش گویی برای نخستین بار با موضوع مرگ انکیدو می آنیموس ربط داد؟ چون در واقع زمانی که

اند. که آدمیان پیش از مرگ انکیدو میرا بودهخیزد. در حالیوجوی جاودانگی برمیشود و به جسترو میروبه

که در میدان جنگ با هم ی دیگر از خود گیلگمش هست که پیشتر پنهان بوده و هنگامیاانکیدو گویا جلوه

گیرد که تا حدی همجنسگرایی را در رسند و میانشان مهری شکل میشوند به صلح و آشتی میرد میهماو

 کند.ذهن تداعی می

ای ندارم. چون بیش از حد شروین وکیلى: راستش من با این تعبیرهای یونگی از اساطیر چندان میانه

ن زد نادرست هستند. هم شود محکشاشان ممکن نیست. در حدی هم که میمبهم هستند و محک زدن

ی موجودات اساطیری دیگر، یک جنسیت صریح و روشن دارند. چه در گیلگمش و هم انکیدو، مانند همه

ای بین زنانگی و مردانگی داشته باشیم و اساطیر و چه در عینیت بیرونی اجتماعی چنین نیست که آمیختگی

های جانوری ی گونهکه در بخش عمدهند؛ همچنانی انسان هستاینها دو قطب طبیعی و فیزیولوژیک در گونه

ساختی ای تبارنامه و ساخت بیوشیمیایی مشابه و همی زمین. طبعا مانند هر دو قطبی فیزیولوژیکیدیگر کره
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دارند؛ اما این که در هر جنس عناصر روانشناختی جنس دیگر وجود داشته باشد، باوری نامستند است که به 

 نین گسترده پیدا کرده است.نظرم بیهوده رواجی چ

ات. هرچند که من با روانشناسی یونگی رها مژده: سپاس از صبوری و پاسخهای پرنغز و جامع

بینم. در این مورد بافته با ضمیر ناخودآگاه انسان امروزی میهمها را  بسیار درهمخوانی عجیبی دارم و اسطوره

 رایم ارزشمند و محترم است.متاسفانه هم نظر نیستیم؛ اما اندیشه و نظرت ب

گیرد تا با گیلگمش و انکیدو بجنگد. علی: ایشتار گاو بهشت را به زور و تهدید از آنو میالمیرا محب

 ای از این روایت در نظر دارید؟آیا ترجمه

زاده از زبان آلمانی انجام داده، و بدترین ترجمه شروین وکیلى: بهترین ترجمه همان است که منشی

 !زاده بدون آشنایی با اصل متن رونویسی و منتشر کرده استکه احمد شاملو از روی اثر منشی آن است

شود که قدرتشان کیانا دیدار: اگر انکیدو برای جنگیدن با گیلگمش خلق شده بود، چرا در متن گفته می

این بیشتر مانند دوستی ام نوشته شده که این دو همزاد هستند. ای که من خواندهبا هم برابر هست؟ در ترجمه

 شد.تر از گیلگمش آفریده نمیاست؛ چون اگر برای جنگیدن بود انکیدو قوی

رسد که گیلگمش نیرومندترین پهلوان بر زمین بوده و انکیدو شروین وکیلى: در واقع، چنین به نظر می

ا همنشین هستند و به آید. پس، انگار حدی در کار است که این دو در آنجهمچون هماوردی برایش پدید می

همین دلیل عمال هر دو همریخت و همسان هم هستند و سرشتی مشابه هم دارند. پیوندشان برای همین از 

ی تواند باشد؛ چون دو موجود مکمل یا حتا جدا از هم نیستند. بیشتر به دو سویهنوع مهر است و جنسی نمی

آگاهی به هم ی مرگکنند و در نقطههم را طی میی یک پهلوان میرا شباهت دارند که مسیرهای واژگونه

 شوند.تبدیل می
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کنم دست کم یک روایت داریم که گیلگمش با انکیدو مبارزه کرد و علیرضا کسمائی مقدم: گمان می

 ای جدید افتاد.شکست خورد و به فکر چاره

 شروین وکیلى: چنین روایتی را به یاد ندارم. باید یافتش.

در گفتید نظر شخصی شماست یا در کتاب دیگران ی سیزده بهی ریشهآنچه درباره منیره امیری: آیا

 هم آورده شده است؟

گویی که دیگران هم به شباهت این دو آیین اشاره ی پیوندش با آکیتو میشروین وکیلى: اگر درباره

 ه است.مطلبی در این باره نوشت پژوهشی در اساطیر ایراناند. مهرداد بهار در کتاب کرده

شک توجه دارید که شروین وکیلى: دوستان مثل همیشه از گپ و گفتمان لذت بردم و آموختم. بی

تر از گویم نظری است در میان نظرها و پیشنهادی است برای بیشتر اندیشیدن. طرح پرسشها مهمهر آنچه می

شان در وشاند که پاسخ گفتنکنم پرسشها را نپپیش کشیدن پاسخهاست و امیدوارم پاسخهایی که پیشنهاد می

 تر است! ی خودتان است. حاال بگذریم که در کل پاسخهای من درستنهایت بر عهده

 

 

 

  



199 

 

 ۱۳۹۸شهریور ماه   ۱۶ شنبه  -پنجاه وچهارم   نشستبحث هفتگی: 

 

اند؟ شده داریپد یگریاز د شتریدو پ نیاز ا کیکدام ( ۱محور بحث امشب:  یبرا میشنهادهایپ

ناظر  یو قواعد و تابوها یاجتماع یقدرت و نهادها یمدارها ایزن و مرد  انیم یستیو ز یرفتار یزهایتما

مربوط به خرد و نفوذ اخالق چه  یاز نظر رمزگان قدرت و نمادها زدبانوانیو ا زدانیوصف ا( ۲ ت؟یبر جنس

متفاوت  یو شرق یغرب رانیدر ا زدبانوانیا یمایو س یگفت مفهوم زنانگ توانیم ایآ( ۳با هم دارند؟  ییتفاوتها

 با هم داشته؟ یبوده و تعارض

 داشتن به نهیصفات نر جادیا و انجامدمی نهیسلولها به ساختار ماد ینیجن رشدیرضا کسمائی مقدم: عل

 ییآنها حالتها اختالل در عملکرد که دارد یکروموزوم بستگ نیا در یمحدود یهاژن و y کروموزوم کوچک

 یکه مورد عالقه- هاانواع مورچه انندم یجانور یهاگونه رخیب در. شودیم سبب را ینگیماد و ینگینرمیان 

توامان وجود  ینگیماد و ینگینر هاحلزون در ای میدار کارگر ماده و سه حالت نر و -هستند زیعز نیشرو

 داشته انسان یدر گونه کیژنت یاثر مهندس در توامان ای و ینیبنایب یکه حالتها ستین دور از دسترس چیه. دارد

 ،فراز گرید یهیسه ال را در آن یرد پاتوان نیست و می یستیزی مفهوم یزنانگ و یمردانگ ،نایبنابر. میباش

 کرد. یبررسی تحوالت تمدن ریدر ستغییرات آن را  و جو کردوجستی، نهاد و یفرهنگو  یروانشناخت

 تیجنس یهینادرست است. شکل پا یکرد تیکه از جنس یفیتوص ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 ینگی. نرکندیم لیآنها را به ماده تبد شانیزنده را رها کنند، بافتار هورمون یستمهایاست و اگر س نهیماد

. شودیم زیتمام ینگیاز ماد ،تستوسترون ژهیبه و ،آندروژنها یژهیو یاست که با ساختار هورمون زیمتما یحالت
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 یهورمون یکربندیو پ ندازیاز هم متما یول ؛مشتق است یکیو  هیپا یکیکه  میدار یهورمون اییدوقطب پس،

افزودن  دلیلبه  که میدار یپرسلول یهاگونههشتاد درصد از  شیرا در ب یجنس یدوقطب نیهم دارند. ا یمتفاوت

داشته است. در حشرات هم  یعیدر انتخاب طب ریچشمگ یو سود یتکامل یتیاهم ،زادگان یکیبر تنوع ژنت

 تیجنس نییباالن )زنبورها و مورچگان( تعتفاوت که در نازک نیاست. با ا نیهم قایدق یچارچوب هورمون

 یمورچگان ینر و ماده. همه یکمِ حامل ژنها ای یو نه کروموزوم اضاف ردیپذیبا تعداد کروموزوم صورت م

. رندیمیزود هم م و شوندیم انینما یریجفتگ و نرها فقط در زمان پروازِ تندماده هس دینیبیکه در النه مرا 

 یوجود دارند، تصور یکه در هر بدن میدار موسیو آن مایآن یدهیتنو درهم یمواز یرویتصور که دو ن نیا پس

مشتق  یافالطون یو نگرش تیپنداشتن مفهوم جنس یجوهر. از آن بدان دامن زده ونگیاست که  یریاساط

ماده و ممکن است  اینر هستند  ایموجودات  یبه لحاظ آمار عتیو نادرست است. در طب یرعلمیغ کهشده 

 .هستند یماریب یااختالل یک دو با هم باشند نشانگر  اما اگر هر ؛شوند لیتبد یگریبه د یکیاز 

 ؟است ماریب تیهرمافرود کینظر شما  ازیرضا کسمائی مقدم: عل

جدا دارد، بنا  یکه جنس نر و ماده یادر گونه تیاست. هرمافرود نیچن شکیب بله،: وکیلى شروین

مثل و ابتر  دیدر تول یناتوان امدشیو پ شودیم یناش یاختالل هورمونیک از  ،اشیشناختستیز فیبه تعر

 شدن است.

 یو زبان یاجتماع یگفتمان است که ساختار درمدرن  تیبه باور فوکو اخالق و جنسمحمد حمیدی: 

مثبت  اثری یاخالق کانت ایآ ست؟یباره چ نیشما در ا رنظ .صاحبان قدرت است یدارد و ساخته و پرداخته

 داشته است؟ تهیمدرن یتیبر نگرش جنس یمنف ای

Const) انیگراو ساخت انیمحمد جان، پساساختارگرا بله: وکیلى شروین ruct i vi st s) 

فراوان  یرو فوکو تالش نی. از اتیاز جمله جنس ؛ردیگیشکل م یاجتماع یبر اساس نهادها زیند همه چامعتقد
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 باهستند و  یاجتماع ییهابرساخته ینگیو ماد ینگینشان دهد که نر اشتیجنس خیتاردر سه جلدِ تا کرده 

 حینقد فراوان وارد است و اگر بخواهم صر دگاهشی. به دشوندیم نییتع ینهاد یقدرت و هنجارها یهامدار

 یخطاها نیخودش هم به اگرچه نادرست است.  کندیکرده و آنچه ادعا م فیشواهد را تحر یکلبه میبگو

را پس  اشنیشیپ یحرفها یتا حدود -مانده تماممهیمرگش نا که ب-برد و در جلد سوم  یشناسانه پروش

 .ردیگیم

آزاد و  یصحبت از اراده یوقت ایادامه داده  اافالطون ر ریکانت هم همان مس ایآمحمد حمیدی: 

 را در نظر دارد؟ گرید یمفهوم کندیم یآزاد

بر ضد سنت  یعصر روشنگر یاست که شورش ضمن نیکانت در ا تینظرم اهم به: وکیلى شروین

از  ی. کانت با آن که برخدهدیم یمحکم جا یدستگاه فلسف کیو در قالب  کندیم یرا صورتبند یافالطون

مهم از او جدا شده و آن معتبر شمردن  ینکته کیرا حفظ کرده، در  یافالطون یاخالقو  یشناختیعناصر هست

 کامال نوظهور بوده است. ییاروپا یدر سنت فلسف نیا که است یانسان یو اراده یداور

 نیاز ا دیهفته که شما اول کار گله کرد نیگفتار ادرس یآمده دربارهبه نظرم  یانکته هوتن ستایشفر:

هم  قایزنان که دق تیجنس خیشده به تار لیمتعصب تبد یستیفمن یهاانیجر یبه واسطه تیجنس خیکه تار

 اتمرکز مباحث ر شتریب ،به صورت ناخودآگاه دیشا ،هفته هم خود شما نیدر درسگفتار ا هست. طور نیهم

 یدهندهنشان دیامر شا ن. ایدیشناخت آنچه که بر زنان گذشته اختصاص داد یرو یو نوشتار باستان خیدر تار

 یسیبازنو ایاصالح  دیجوامع در ارتباط با زنان با یهاکه ارزش میکنیم یزندگ یکه ما امروز در جهان دباش نیا

. همچنین میزنده کن یرانیا یدر جامعه ازنِ پهلوان ر یاعنصر اسطورهدوباره  دیها بایرانیما ا وند. دست کمبش

د. فراموش شده باش رانیا ی... در جامعه و نهیروشنک و تهم انندم ییاهاسطورهنزد زنان  آید کهینظر م هب

  !مردان ای دناهاتفاق زنان بود نیکه مقصر ا نیاز ا میبگذر
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 نیمن بر ضرورت تدو دیتاکگرچه . یاست که گفت نطوریهم قایهوتن جان، دق بله: وکیلى شروین

بر  امیبعد دیو تاکاست همزمان،  یو مردانگ یپرداختن به زنانگ، یا متعادل تیجنس خیتاری شناسانهروش

 ودموج یهاشهیاز کل ییزداتوهم یرفت و برا شیپ وهیبه آن ش دیبا پس،زنانه.  یتهایروا یشناختبیآس

 .نقد کرد یمرسوم را بشود با شواهد یهایداورشیتا پ میببر شیپ شتریب یزنانگ یبحثها را درباره مایریناگز

 ید؟غرب داشت برابرتر بودن نقش زن در ایران باستان در مهم کید بر بهتر واتعلی: شما المیرا محب

که در تمام جوامع تمرکز با این میبگو دیکنم با یرا صورتبند میاگر بخواهم دوباره ادعا: شروین وکیلى

یک  گیژیماست و نه و یعام در گونه ییالگو نیا که– بر مردان قرار دارد شتریب یو اقتصاد یاسیقدرت س

و  ریچشمگ یبه شکل یرانیزن و مرد در تمدن ا انیم یقدرت اجتماع عیتعادل توز -خاص یجامعه

 بوده است. مانهیهمسا یو تمدنها گریباالتر از جوامع د ریناپذسهیمقا

 برابرآیا اهمیت پدر در  .دخت زرتشت است مانند یاهمیت زنان یدرباره مپرسشعلی: المیرا محب

ابت پدر و قاین ردر واقع  نقش مرد در تمدن پارسی نیست؟کردن تر ی پررنگانام مادر به معن نبودن

  ؟زن/مادر نیست یاهمیتبیداماد/شوهر بر سر نام نشانی از 

درت تمرکز ق یجوامع انسان یرا در نظر داشت که اصوال در همه نیا دیبا ،جان رایالم: شروین وکیلى

 ندیگویم یاجتماع یمردساالرانه بودن نظامها یآنچه که درباره تیکل یعنی ؛از زنان است شیبر مردان ب

 یادیو بن شودینر و ماده مربوط م یرفتار یو چارچوب تفاوتها یبه ساختار هورمون نیدرست است. ا

 یاز جمله جامعه ،جوامع شتریدر ب. ستیروانشناسانه ن یقرارداد ای یاجتماع یادارد و برساخته یشناختستیز

 اند.شدهیم ییپدرشان شناسا ریاز مس یعنی ؛بوده یافراد پدرتبار تیهو ،کهن ییاوستا

 شودیمرد خود شناخته م اکانیبا نام ن شودیدختر زرتشت نام برده ماز  کهی زمان : همچنینرها مژده

 .و ناشناخته هست نیامده ییجا چیدر ههم و نام مادر دختر 
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 ایمادر  تیفرد بر اساس هو ییشناسا)پدرتبار بودن  ایکنم که مادرتبار  دیباز تاک: شروین وکیلى

 ییرهایماجرا به متغ نی. استیمردان ن ایزنان  یاجتماع تیباالتر بودن موقع یپدرش( لزوما به معنا

 یوهیش ل،یا/لهیساختار قب ،یهمسردرون/برون؛ مانند گرددیاند بازمکه بر ساختار خانواده حاکم یشناختجامعه

 یاش جامعهکه مادرتبار هستند. نمونه میدارهم  ی. جوامع کامال پدرساالرنهایبه ا هیشب یو موارد یبرارث

 گرید لیکه از قبارا  یزنان دیتورات آمده که مردان با نیکه کامال پدرساالر بوده و در قوان میقد یهودی

 .رسدیاز مادر به ارث م تیهودیمادرتبار هستند و اصوال  انیهودی ،حال نیبا ا .اند به قتل برسانندگرفتهمی

هست که زرتشت  یاگاهان در واقع سروده یسروده نیخرآهفته اشاره شد که  نیدر گفتار ا: رها مژده

سروده مقام و منزلت و ارج  نیا از یسروده است. به نوع ،ستایاش، پوروچیتغاردختر ته یدر جشن عروس

بر  مانیپ نیدر ا .شودیبسته م ییزناشو مانیکه پ همان زمانیدر  شود؛برداشت مینهادن به حضور زنان  

ن زمان آازدواج در  مانیگرفت که پ جهینت شودیشده است. پس م دییشور و عشق تاو  ی تاکید شدهوفادار

است.  که خود زرتشت سه تا زن داشته هگفته شدهم  یگرید یهمسران داشته است. در جا یبر وفادار دیتاک

 نخستین. شدهیپا گذاشته م ریز یباشکوه وفادار مانیپ نیازدواج هم یوندهایپ نیا یدر صورت همزمان پس،

 .مرد مجاز به ازدواج با سه زن هستبنا به آن که  استن آدر قر یریوامگ نیهم رسدم میذهن بهکه  یزیچ

 ین برداشتهاآتناقضات با  نی. اهددیزن و کهتر فرض کردن او را بازتاب م ریموضوع تحق نیشکارا اآ

 ؟کنندپیدا میکهن  چگونه معنا  یهادر اسطوره یو مردانگ ینقش زنانگ یانهیجویبرابر

را  یکه چندهمسر است نیو آن هم ا ردوجود دا یدر استداللت جهش ،جان رها: وکیلى شروین

زن و مرد به  ی. وفادارستین یهیهم بد نقدرهایکه ا ایهجفت قلمداد کرد ریمترادف با خوار شمردن و تحق

 ارتباطی چندان -است یجنس ییانحصارجو تیرعامنظور از آن شود و معموال  فیتعر ترقیدق دیکه با-هم 

مردان چند همسر  یعنی ؛ونه استشان واژگمردان احتماال رابطه یکم درباره ندارد و دست یبا چندهمسر
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 یکه چندهمسر دیرا هم داشته باش نیهمسر است. اکه تک یند تا کسااحتماال به آن چند همسرشان وفادارتر

 ،. زنان هم امکان داشتن چند شوهرتدو جنس داشته اس میانمتعادل  یتیوضع بایموارد تقر دیگر انندم رانیدر ا

هفته خواهم  نیگفتار ااند که شرحش را در درسرا داشته یجنس کیو گاه چند شر ی،و نه مواز یالبته به توال

 همسر. یاست تا خوارشمار یجنس یآزاد ینشانه شتریب یداد. اصوال چندهمسر

 نیواژگونه بود و ا تیکه اگر وضع دیپرسرا سوال ساده  کیفقط  دیدر پاسخ شما با: رها مژده

که چند همسر دارد  یکه زن میگفتیباز هم م شد،یزنها مجاز شمرده م یاز سو یبه صورت مواز یچندهمسر

انت یمجاز شمردن خ نیا یبرا یکاف یلیدل نیا اآیشوهر دارد؟!  کیکه فقط  ینها وفادارتر است تا زنآبه 

 .ینه روابط متوال، زنمیحرف م یکه فقط در مورد روابط مواز دیهست؟ توجه داشته باش

. جانوران ستیهمسر نتک یااست که انسان گونه نیا یشناختستیز قتیحق ،دینیبب: شروین وکیلى

 رانهیسختگ یو اصول اخالق یمدن یفرهایو ک یاجتماع یبه تابوها یازین ،هااوتاناورانگ ، مانندهمسرتک

 یهامهار نیا یبا وجود همه ، انسانجفت ندارند. در مقابل کیبا  شانیانحصار یجنس یحفظ رابطه یبرا

 یدارد. قواعد محدودکننده یجنس ییانحصارجو نینقض ا یبرا یادیاستعداد ز یبه لحاظ آمار یاجتماع

 ؛اند و قابل درک هستندو اقتصادِ خانواده و پرورش فرزند شکل گرفته تیبا ساختار مالک وندیدر پ یاجتماع

 نیقوان نیجوامع چن یدر همه نیهم رایند. باانسان ناسازگار یرفتار رساختیتوجه داشت که با ز دیاما با

باز هم رفتار زناکارانه  اند،همراهوحشتناک و مرگبار  ییبا مجازاتها و با اینکه بیشتر آنها میرا دار یامحدودکننده

به اعتبار  دیاما با ؛قابل درک است یاجتماع یطبق هنجارها یمواز یجنس یاست. نکوهش رفتارها جیرا اریبس

 .دیشیاند هم شانیواقع ییو کارآ

 یسیستم شناسایی فرزند با ناپدر ااینکه حت آید، برایمیجا پای فوکو وسط ندقیقا ایعلی: المیرا محب

 د.کنیا مادر با جنسیت ارتباط مستقیم پیدا می
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 .کن شیبازگو گرید یبه زبان ،جان رایالم افتمیرا درست درن نیمن ا: شروین وکیلى

پرشمار بهرام گور  یهاازدواجدیگر این که  چگونه است؟ یچندهمسر یدر فقه زرتشت: حیدر زندى

 شود؟یم هیچگونه توج یخیتارهای هیدر ال

 هرچند ؛وجود داشته یکه چندهمسر دیآیبرم نیچن یدوران ساسان یمنابع زرتشت از: وکیلى شروین

مجاز بوده  یکه چندهمسر شده حیتصر هزار داتستان کانیمات از یبنددر است.  شدهیشمرده نم دهیپسند

 میرا هم بگو نی. اردیگیبافت قرار م نیهم در هم ،از جمله بهرام گور ،شاهان و پهلوانان یاست. چندهمسر

 ،دون ژوآن و  کازانووا مانند ،اشییاروپا یهمتاهاکه پیش او  شودیبهرام گور معلوم م یکه با خواندن داستانها

 اند!معصوم بوده ییهایمثل بچه دبستان

 یغرب رانیا در و آنها یبرابر و یزنانگ وی مردانگ یدگیتندرهم یشرق رانیا دریرضا کسمائی مقدم: عل

به  یاسیواکنش ساز  ریتاثدر  که ابتدا میداررا  یزیستزن ییاروپا در تمدن یول ؛میدار مردان بر زنان را یبرتر

 یطلبلذت ینفو  و گسترش زهد یافالطون تیحیمس از ریتاث سپس در است و یرانیتمدن ا یفرهنگ یساختها

 صرفا ای میداررا  یزیستزنهم این  ییکایو آمر یمصرو  ینیچ یهادر تمدن ایآت. اس هیفروما یایدن طرد و

 م؟یدار مردان بر زنان را یبرتر

اقتدار زنانه و مردانه،  یگذشته از نابرابر ی.است که بدان اشاره کرد نیمهم هم ینکته: وکیلى شروین

و  انهیتیشمردن امر گ دیکه به انکار لذت و پل میرا هم دار ،نگرش زاهدانه یعنی ،گرید یدهیپد کی

 دیتول یجور نگرش تنها نابرابر نی. اردیگیزنان را هدف م نیهم رایو ب انجامدمیتنانه  یهایشادخوار

 ریمس نیرا به ا ییاروپا تیحیهم هست. افالطون مس انهزیخردست بسیاریو تا حدود  انهزیستکه زن کندینم

 کرد. نیچن ییتائو یشهیبا اند ییبودا شیهم ک نیسوق داد و در چ
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 نیب را از آنها و کندیحمله م دزدآب گاودزد و دیپل یهابر آسوره ندرهیایرضا کسمائی مقدم: عل

 یوا یرانیشکاک ا نقاد و نگاه که درید بود گفته. پیش از این کندیم فایخوب را ا یخدا کی نقش و بردیم

 .شودیخوب م یخدا کیبه  لیتبد گذارد ویکنار م را خود بد یهاپس از زرتشت خصلت

که ورتره و واال  کندیآبها/گاوها غلبه م یکنندهحبس یبر دو موجود آسمان ندرهیا بله،: وکیلى شروین

با شکافته  یزرتشت رانیدر ا ندرهیا یسیاست. دگرد ویکه د درهنیهم اسورَه هستند در برابر ا شانیهستند. هردو

و  کیتار یهیبهرام و سو شودیم روزمندشیو جنگاور و پ کین یهیسو :همراه است تیشدنش به دو شخص

 .ویاَندَرد شودیم رانگرشیو

 گاو و یمنیاهر یروهاینهستند و  آب و گاو و ماه زنان مظهر یشرق رانیا دریرضا کسمائی مقدم: عل

است که آب  نیشود ایبه کار برده مهم  ایاشق یبرا کهای یژگیو نیترجالب است که مهم .دزدندیم آب را

 .ندندبمی آب را ای نددزدمی را

با مراجعه به منابع شهال الهیجی  داستانهای سومری و اکدی میانشکاف تاریخی علی: المیرا محب

 شود؟چگونه توجیه می

چون و چرا دارد و به  یجا یقدر یرودانانیم ریاز اساط یجیگزارش خانم اله: شروین وکیلى

 نیو همچن تیفراوان است و ساختار جنس تهایروا نیا انیم یوستگیناشده آغشته است. پ نقد ییداشتهاشیپ

 .نه دو واحد مجزا و ناهمساز ؛است وستاریپ یاکد-یسومر یِدر دوقطب تهایو روا ریساختار اساط

 .ند و این را استمرار دادنداهپیشینیان بود یبه یک باره مردساالرتر از همه علی: آنهامحبالمیرا 

 ؟!هایک: شروین وکیلى

 .قانون حمورابی ؛ بر اساساکدیانعلی: المیرا محب
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خاندان  شانیکیدودمان دارند که  نیچند بوده یاکدمردمی که زبانشان  ،جان رایالم: شروین وکیلى

 هایدر کل نسبت به سومر هایبوده است. اکد یو زبانش اکد یسام ی همدر بابل است. حموراب یحموراب

 یمردساالرتر است. اقوام سام هایتیه-ینسبت به هور یعبران-یمردساالرتر هستند، همچنان که سنت کنعان

 یجدا جدا بررس دیدش را بااما موار ؛هستند شانیقفقاز انینیشیمردساالرتر از پ یاند قدربوده نینشلهیچون قب

 .ستین انشانیدر م ریچشمگ یکرد و گسست

معبد ایشتار و دادن به اهمیت با گیلگمش و شهر اوروک  نامههلوانپ یدر مقدمهعلی: المیرا محب

 اند.بر ارضای جنسی توصیف شده کردن  با تاکیدو زنانش 

کار باعث  یاست که در ابتدا یجنس یبندوباریب لگمشیاز گناهان گ یکیبله، اصوال : شروین وکیلى

بافت معنا  نیدر ا فرستدیم ششمهت را به سراغ دویکردن انک عیمط یبرااو که هم  نی. اشودیم اشیبدنام

 اشیدرازبه دست ارک یکه در ابتدا شودیم هیشب یلگمشیبه گ زدیآمیبا شمهت درم کههنگامی دویدارد. انک

اند. داده حیترج یآسمان یزدبانویرا به ا ینیزنان زم ،شباهت نیدو در ا هر ،حال نیبود. با ا شده هبه زنان اشار

 .ردیگیم دهیبه او داده را ناد شتاریکه ا یتیمامور دویو انک کندیرا رد م شتاریا شنهادیپ لگمشیگ

گیلگمش در های پیش از اکدیان نیست؟ پدر این به معنای نادیده گرفتن تمدنعلی: المیرا محب

که  نسونقش مهم و راهنمای نین برابردر  د،چشمگیر ندار یهای سومری گیلگمش اصال حضورنمونه

 !ایزدبانوست؟

هم مهم است و  اریهم بس -که شاه اوروک بوده-گیلگمش  جان، پدرش رایچرا الم: شروین وکیلى

قرار دارد و کوشش  انیخدا یدر جرگه نظر مهم است که نیاز ا سوننی. نمیاش دارجداگانه درباره ییتهایروا

و  قوم کی هایاکد همچنین. شودیم هینسب بردنش از او توج دلیلبه  یبه جاودانگ یابیدست یبرا لگمشیگ
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و  هایسومر انندم انشانینیشیندارند. پ جداگانه یهستند و تمدن یرانیفرهنگ در دل تمدن ا کی یسازنده

 اند.بوده نیهم چن هایالمیا

طلبی جنسیتی به نظر شما نقش ایشتار و غضب او نسبت به انکیدو نگرانی و قدرتعلی: المیرا محب

 نیست؟

را شکسته  یآسمان یتابو ینوع یعنی ؛است یکشتن گاو آسمان دویانک : گناه اصلیشروین وکیلى

 است.

 ییل غضب اولیهدل پس، .دخدایان با ایشتار همسو شونکه  ودشکشتن گاو باعث میعلی: المیرا محب

 .ایشتار گاو بهشت نیست

 شنهادیاز رد شدن پ یسرخوردگ نخست برای :دارد هیدر واقع دو ال شتاریخشم ا: شروین وکیلى

کشته شدن دلیل به  یبعد ی. مرحلهانجامدمی ،لگمشیگ یهیسا یا ،دویانک شیدایاست که به پ اییهمبستر

 لگمشیو گ شودیم یط یاچرخه یری. به تعبانجامدیم ،نیشیمخلوق پ ینابود یا ،دویگاو است که به مرگ انک

 .کندیدو را نابود م هر ،نیاز راه مهر و ک، دهینابود کردنش آفر یبرا شتاریکه ا یدو موجود در برخورد با هر

 دوستی و رقابت با انکیدو و در تقابل ،رقابت ایشتار برای همخوابگی با گیلگمشعلی: المیرا محب

 ؟باشد همجنسگرایینوعی از شاید که  نیستبا او 

تب  یپژوهشگران نوع میانگذشته  یهادهه یباشد. ط نیراستش فکر نکنم چن: شروین وکیلى

 لگمشیو گ دویانک یبه رابطه اییجنس یاشاره چیحمل کنند. ه ییگراسرا به همجن زیشده که همه چ ریگهمه

 پردهیب اریو بس کندینم تیرا اصال رعا یجنس یاست که متن تابوها یطیدر شرا نیدر متن وجود ندارد و ا

 دینمایم نیچن ییجاها کیجنگاور است و  دو انیدو از جنس مهر م نیا وندی. پدیگویموارد سخن م نیدر ا
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 وندیو نه پ میسر و کار دار شانتیبا اتحاد هو پس،موجود هستند.  کیاز  زیمتما ییهادو جلوه که هر

 .شانیجنس

گیلگمش و چرا با دوستی  -انجامدکه به خلق انکیدو می -شکایت مردم اوروکعلی: المیرا محب

 ؟بشودکه کشتی این دو به همخوابگی همجنسگرایانه تعبیر است  بعید بسیار؟! شودحل می انکیدو

 لگمشیاست که هماورد گ یودجاست. مو یبه گاو آسمان هیشب دویانک ،در واقع: شروین وکیلى

به  یو فرستادن زن لگمشیگ یرکیز با این حال،هم بشکند.  شده و قرار است با او بجنگد و او را درآفریده 

با همان سالح  نجایدر ا لگمشیجاست که گ نیداستان در هم ییبای. ززندینقشه را به هم م نینام شمهت ا

 رام کردن و یبرا ،که طردش کرده یزیهمان چ یا ،شتاریکاهن ا یاز زنانگ یعنی ؛زندیبه او پاتک م شتاریا

 !بردیمتمدن ساختن هماوردش بهره م

 !به هر حال زنان معبد ایشتار اهمیت اجتماعی باالیی دارند ، نه؟علی: المیرا محب

باال  یتیموقع شگویدر مقام پ یبله، هم به عنوان برگزارکنندگان مراسم و هم گاه: شروین وکیلى

هرودوت و  تیروا که گوشزد کنم گرچهاند. هم برخوردار بوده یریچشمگ یجنس یاند و از آزادداشته

که شوهر  یناند که تا زمابوده یزنان کاهن نهایو افسانه بوده است. ا عهیمقدس شا یگریروسپ یدرباره انیونانی

 یآزاد ی،آبجوفروشنشدن به وارد  ، مانندتابوها یبرخ تیرعا باقرار داشتند و  زدبانویدر خدمت ا نداهکردینم

 اند!داشته یریچشمگ یو اجتماع یجنس

باشد و یم تیپررنگ و پراهم اریبس  گور یبر رو یانگور یم ختنیرصبا طهماسبی: در میان عرفا 

و  زدانیا یکردن برا یدر قربان شهیراین گفت که  توانیم ایآ. خود را به گالب داد یجا تر در ایرانبعد

 ؟است دینت جدس کی ای دارد زدبانوانیا

  دیکن اریبس ادیکه ز دوست  دیبا/  دیکن داریبه موافقت چو د ارانی»
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 «.دیچو به من رسد نگونسار کن نوبت/  به هم دیگوار نوشباده خوش چون

ته  ینییآ یعیما ایشراب  دنیبوده که پس از نوش نهیرید یسنت نیاصوال ا ،جان صبا: وکیلى شروین

اگر »: آوردندیبه حساب م زدانیا/یتیبه گ یکردن قربان شکشیپ یرا نوع نیا .دندیپاشیم نیجام را بر زم

 !«چه باک ر،یرسد به غ یاز آن گناه که نفع / فشان بر خاک یاجرعه ،یشراب خور

 یرانیتمدن ا در ی کردنعزادار کردن و هیگر تیاهم یدوموز یاسطوره دریرضا کسمائی مقدم: عل

امام  یکه در عزا یچشم». میکنیکامال احساس م جامعه رفتار باور را در نیا یدگیچیپ امروز. آشکار است

 هیگر مزارشان سر که برشود هنگامی بیشتر میپدران  یبرا اندختر تیاهمیا «. ندیبینم را دوزخ آتش دیبگر

 هیگر یریگیم چند»: است یرانیدر تمدن ا ستنیگر شدن دهیچیاز پ ییهانمونه سازهیگر یهایمنبرپا. دنکن

 : خاص دارد یگاهیجا یرانیا تمدن در یشانیاز پر یجدا زین غم«. ؟یکن

بر دلدار رفت جان  دل/  نگشت عیسحر شکر که ضا شام و ناله جاودانه/  است یتو خجسته بادا که غم غم»

 میبگذاشت/  دارد کار هیهنوز وصله دل دو سه بخ که/  کن مو تار سوزن رفو کن نخ آن ز مژه /بر جانانه شد

 یساقه در بخش یکیژنت یسابقه کیکنم یم گمان «.که غمت از تو وفادارتر است حقا/  غم تو نگذاشت مرا

 ایم! داشته یمختلف دفرو و فرازی خیکرده که در بستر تحوالت تار غمی رایپذ شتریرا ب ما تیجمع ،مغز

و  انیجان. مثال زرتشت رضایعل ،وجود داشته است یسوگوار یگوناگون برا ییسنتها: شروین وکیلى

کنندگان بر مرده در جهنم هیکه مو میخوانیم نامهرافیارداواند و حتا در انتقاد داشته هیو گر هیبه مو انییبودا

از  یبا آواز دف و تنبور و سرودخوان نیتدف یانهیاند و رسم صوفبوده نیهم چن هایدارند. مزدک ژهیو ییجا

که زادگاه -بوده است. در بلخ  جیرا ییبر مردگان هم جاها هیسنت مو ،مانده است. در مقابل ادگاریبه  شانیا

بوده  یو سوگ دوموز یمراسم آدونا هیکه شب میامغان را هم داشته یهیمو نییآ -است یزرتشت نیو مرکز د

 .است
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روانشناسی  در! شده؟ هداشت در فرهنگ پارسی بزرگ ایبه گونهاین هست که غم  منظورژینا صادقی: 

 گویند؟به این که از غمگین شدن لذت ببری مازوخیسم نمی

 جدا یشانیقسمت دوم به نظرم غم از پر یبارهاست. در نیهم من هم نظریرضا کسمائی مقدم: عل

 .است نشده

بوده که در مراسم  نیچن امیدانیی مدارم. مشاهده دیمورد ترد نیدر ا یقدر ،جان نایژ: وکیلى شروین

. دهندیرا بروز م جانهایکامال ناهمسان از عواطف و ه یدو رده ،کامال متفاوت از افراد فیدو ط یسوگوار

کردن خوراک و  رمراسم از جنس نذ نیبا ا وندشانیو پ کنندیبه آن نگاه م یمردم به چشم کارناوال یبدنه

 توانیم تویکه تبارش را تا مراسم آک ینییآ یرژه ینوع یاست، به همراه اجرا ینییآ یشرکت در خوردن غذا

 ینشان چیه هیسو نیا که شودیدختران و پسران جوان برقرار م نهم میا ییارتباطها این مراسمدر  .عقب برد

از رفتارها  گرید یرده کیقلبم است.  یندهیزااف بخش وو وحدت یجمع ینییاز غم و اندوه ندارد و کامال آ

که من  ییتا جا نجای. در اشودیمربوط م یخوانکه به طور خاص به مجالس روضه میبا آن دار وندیرا هم در پ

. شانجاناتیه یهیتخل یبرا گرید یو برخ ندیآیم یندارید شیو نما یاکاریر یاز مردم برا یبرخ امدهید

اند. کرده یاحترامیرو که فرزندانش به او ب نیاز ا یکیو آن  کندیم هیاش گراجاره خانه دنعقب افتا یبرا یکی

سبک » ندیگویهم خودشان م هایخوانغم. بعد از روضه دیو تشد دیغم است تا بازتول یهیتخل شتریب نیا

است.  یگروه یعاطف یهیتخل یو نوع ستین یستیبه نظرم مازوخ ها، این آییندر کل !نیو نه سنگ« اندشده

 سرشان سزاوار قمه است!البد خب،  زنند،یکه به سرشان قمه م هایوسط بعض نیحاال ا

 ؟افتهیگسترش غم  که اینمخالف  ای دایبا نظرم موافق شمایرضا کسمائی مقدم: عل

 دیگراز  ترنیغمگ رانیمردم ا یاریمع چی. با هستمیبا تو موافق ن ،جان رضایعل نه: وکیلى شروین

شادخوار و  یقرن گذشته سرشان آمده، همچنان مردم دو یکه ط ییتوجه به بالها. با ستندین ایدن یکشورها
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را  یجخار یو جنگ و انقالبها و اشغالها هایاست استعمار و کشتارها و قحط یشوخ و سرزنده هستند. کاف

 یکشورها تیو آن را مثال با وضع یمردم را بنگر یهیو روح یریدر نظر بگ -بر سر مردم هوار شده یاپیکه پ-

 یتروما ریوز درگناند و هتر و زودگذرتر داشتهدامنهشمارتر و کمکم ییهاکه لطمه یکن سهیمقا یگرید

و عراق( هشت سال با هم  رانیااش )که دو بخش یشناسیرا م نیزمرانیا مگر ییهستند. جا اشیجمع

و  وندیل مثل امروز دوباره با هم پاز ده سا پسانجام شود و  شانمیانوحشتناک  نیچن ییبجنگند و کشتارها

 مهر داشته باشند؟

 .ستین یخوب یدر رده رانیکه ا «شادمانی»جهانی ی نقشه محسن ظاهری: در

که ما  نیاصال ا میکه دار اییاجتماع تیوضع نیباشد. با ا نیاست که چن یعیطب: وکیلى شروین

 مل دارد!ات یجا یلیم خیآن نقشه حضور دار یرو

عصر  ویژهبه ،از دوران قاجار یرانیمحروم و مهجور بودن زنان ا یشهیرواج اند ایآمینا حسنی: 

و  رتیکه با ح میرا دار یسندگانیاز آن موج نو پسدوران و  نیشکل گرفته است؟ چرا که در ا ی،ناصر

 یسهیو مقا ییزنان اروپا یکنند، آزادیکه اشاره م یموضوعات نخستینحسرت از سفر فرنگ برگشته و به 

جهانگرد  یعنیماجرا شکل گرفته است؟  نیعکس ا ایکه آ نجاستیا گرید پرسش است؟ یرانیبا زنان ا انآن

 و آن را شرح دهد؟کند  فیتعر یرانیزنان ا یجنس یشود و از آزاد رانیکه وارد ابوده  یمداراستیس ای

زیر هستند و  نینشپرده یرانیکه زنان ا ندیشه،ا نیا .جان نایاست م نیچن قایدق بله: وکیلى شروین

اصوال در  سندینویم باره نیکه در اهم  یکسانبیشتر  .از گفتمان تجددخواه عصر مشروطه است یستم، بخش

طالبوف و  ؛ مانندهستند نیزمرانیا یشدهو مستعمره یاهیحاش یاند و ساکن بخشهانکرده یزندگ رانیا

گره  یمذهب ییادگرایبن یبا تجربه ی کهتا پس از انقالب اسالم شودیم دیگفتمان کم کم تشد نیآخوندزاده. ا

 ییبایبه ز رانیاز ا ییاروپا سانینوگزارش سفرنامه !شودیهم م تریلیتخ ییهاو از جنبه رومندتریو ن خوردیم
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 ریاست و آن هم تصو میسه یگرید یلیتخ تماندر گف بیشتراما  ؛اشاره دارد یرانیزنان ا یو تجمل و باسواد

 یهاداده فیاز تحر یگریبا شکل د نجایدر ا پس،است.  یشرق یاز حرمسراها انییاروپا یلیو تخ زیآمافسانه

 .میسر و کار دار یخیتار

 تصویر واقعی حرمسراهای شرقی چگونه بوده؟زهره نیکو: 

که  دیکن یادآوریام. هم کرده یایدارم و سخنران یامقاله باره نیدر ا ،جان زهره: وکیلى شروین

بوده و نه  یاسیکه اصوال کارکرد شبستان/ حرمسرا س نیاش ابگذارمش. خالصه دیتخته سف یرو تانیبرا

 دهممنوع نبو یجنس یو انباشته از لذتها سهیمرموز و پردس ییفضا ، حرمسراهای. برخالف تصور فرنگیجنس

–و اثرگذار. شبستان  انیع یاسیگسترده و روشن و بزرگ بوده با سلسله مراتب روشن و کارکرد س یو نهاد

 ریبوده و کل س زنانه یاسیتنها نهاد س شامدرنیدر دوران پ -شودیم دهیحرمسرا نام هایعثمان ریبا تعب امروزه که

 کرده است. نییرا تع رانیا یاسیس خیتار

 نیتردوست داشتن از مهم به عهد و یوفا ی،جنگاور ی،کنندگهیتغذی، باروریرضا کسمائی مقدم: عل

 نیشدن ا مقدس. شوندیم دیده ترایم و تایآناه یهااسطوره در که است ینیشهرنش یداریپا و ثبات صفتهای

ی ستیز لیکه به دال یو مردان زنانی. بارور ؛ مانند تقدسداشته باشد زین یتواند عوارض جانبیعوامل م

 .ندیآمی به حساب یمنیو اهر دیپل ندانابارور

شده و زنان  یصورتبند یزنان در فقه زرتشت ی. نابارورستین نیهم چن شهیهم البته: شروین وکیلى

 .شوندیشمرده نم یمنیاهر ای شوندیآن نکوهش نم رایب

گردان وجود روان اهانیبر اساس گ یانیباستان اد رانیا است که در مهم اریبسیرضا کسمائی مقدم: عل

 یخاص ینییآ یمبنا سرخپوستان انیم در. اینها دیآم لیات ید و دیاس کیلبژرز؛ مانند ال.اس.دی، داشته است

دستگاه  یابتدادر الکل به سرعت  یبه علت ساختار مولکول ی،شراب انگور ،مهر مقدسی دنینوشاند. هداشت
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 یجنگاور مناسب که ندیآفریم ادیحرارت ز و یانرژ و گونه یسرخ و سوزدمی عایسر و گوارش جذب شده

ی داروها یدر دسته ونیفرف اماشود؛ می سهیخلسه مقا یبا نوع آوردکه به همراه می اییشادمانبا  ایافور .است

به علت  نیافدر. باشدبرای آن  یترمناسب نیگزیجا افدراسهبه گمانم  و ندارد یروشن یجا گردانروان

 . داردیآماده نگاه م و ایمه کامالی جنگاور برای بدن را طیشرا کیآدرنرژ ستمیس یعموم کیتحر

و  یو شراب انگور اندگردان داشتهروان یاثر یمیقد ینییآ یهانوشابه یهمه بله،: وکیلى شروین

 .بوده است نیچن زیهوم ن

 ینیگزیجا افدراسه ، معادل هوم، اشتباه است.ونیفرف ایربنظرم انتخاب شما  بهیرضا کسمائی مقدم: عل

 .تر استمناسب

ام. گذاشته تانیمورد دارم که برا نیدر ا یامقاله .جان رضایمفصل است عل یبحث نیا: وکیلى شروین

 .مشیگذاریدوستان م یبرا دیتخته سف یو رو اشیسیخوب است که بنو یداشت یبهتر شنهادیاگر پ

و « .شوندیزن م شوندیمتولد م یزنان وقت»: ستیدو جمله چ نیا ینظرتان دربارهصبا طهماسبی: 

 گاهیزنان جا ،میشفقت را وارد فرهنگمان کن یعدالت عنصر زنانه یاستفاده از عنصر مردانه یبه جا اگر»

 ؟«ت.افیخود را خواهند  یواقع

ساخته  شوند،یزنان زاده نمکه  دیگویدوبووار م مونیس :میجان، دو نگاه دار صبا: بله وکیلى شروین

 شودیند که مرد زاده ماگروه معتقد نیهم ،ضمن. در هاستستینیفم انینگرش غالب در م نیو ا شوندیم

با  نهم زنان و هم مردا دانمیکه من م ییاست. تا جا انیبه نظرم نما نمیا نیزنان در ا یخوارشمار که

زنان و مردان  انیمهم م زی. تمارندیگیشکل م یاجتماع ینهادهااز  ریتاث ریو بعد ز شوندیزاده م شانتیجنس

از سویی دیگر، ارتباطات و  اندافتهیو پروردن بدنها تخصص  یارتباط کالم یبرا شتریهم در آن است که زنان ب

 ،حال نیدارند. با ا یشتریب یسازگار ،نهاکشتن بد یا ،و شکار دنیجنگ یاست و برا یکالم ریغ شتریمردان ب
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تر پردامنه ییممکن است خشونتها یکالم یزنان در همان ارتباطهاداد.  میتعم یرا به امور اخالق زیتما نیا دینبا

 .را اعمال کنند یاز خشونت شکارگر ترمیو وخ

 گونهچ مینیببتا  دیبگذار دیرا در تخته سف یخانم دکتر آشور یشود مقالهیاگر منیا: یزدانی افسانه

 ؟شد یاز مرگ آن شخص خوشحال و راض ی،به کس دیو مهر شد یقطع  وابستگ یشود برایم

اش را دارد ینشان یافسانه جان. اگر از دوستان کس ییگویکدام مقاله را م دانمینم: وکیلى شروین

 .بگذارد دیتخته سف یرو

اش با اشعار یریو جمع پذ یدختر خاقان یبارهدر زیمقاله که به اشعار مهرآم هماننیا: یزدانی افسانه

 .اندنوشته یخانم دکتر  آشور دیاشاره دارد و فرمود ،سروده یکه خاقان ییضد آنها

 یبود که رو مرغیس نیشیپ نشستاز سخنشان در  یبخش ،افسانه جان ستین مقاله: وکیلى شروین

 هست.کانال نگارستان در دسترس 
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 ۱۳۹۸ماه شهریور  ۲۳شنبه  -پنجاه و پنجم  نشستبحث هفتگی: 

 

 انیدو جر ییایپو رانیا خیتار گوناگونِ یها( در دوره۱محور بحث:  یبرا میشنهادهایپشروین وکیلی: 

 ییهادوره ایزنانه بوده چگونه بوده است؟ آ یروهاین یندهیکه ستا یرانیفرهنگ ا یو بدنه زیستزن یزاهدانه

تا چه  انهیو منابع قرون م د( اسنا۲داشته باشند؟  یشتریب یدر بطن جامعه گستردگ زیستزن یروهایبوده که ن

 م؟یدیگذشته د یهفته یگفتارهادر درس مانیمورد بررس یاست که در دوران هزار ساله ینظم یاندازه ادامه

حرفها شمار زنان دانشمند و  نیا ی( چرا با همه۳رخ داده است؟  نهیزم نیدر ا یپس از اسالم چرخش ایآ

 است؟ دهاندک بو قدر نیا استمداریهنرمند و س

 

 یهیروح و یجنگاور در ییتوانا در شهیر یانسان یهاتیجمع در ینابرابریرضا کسمائی مقدم: عل

حقوق  نبود کار اجباری، یارزش اقتصاد ی،کار اجبار دیبود فرموده .ماست یگونه انیدر م یانحصارطلب

 و دیخر تینها در سالح وداشتن  و یآموزش نظام ، ممکن نبودنمحل کار ییجاهجاب یاجازه ی، نداشتنمدن

به حد کمال خود  ییتمدن اروپا که در دیآیبه حساب م داریبردهنظام  کی یهااز شاخص فروش انسانها

حقوق  نبود جمله از هستند؛ها محروم شاخص نیااز  یحدود تا یمردساالر یدر انحصارطلب زنان. رسدیم

 دیتول یهاستمیس دری دیتول لهیوس نیتربه عنوان مهم نیزم تیداشتن مالک و یشخص حقوق افتیدری و مدن

 و یمال استقاللبرای  حقوق افتیدر ،نیزم تیمالک یمدن زنان حقوق برایکه  مردمانی ی. نخستینکشاورز

 یسطح باال نیا ی رشد کردند.رانیتمدن ا قائل شدند دررا  یسلحشور و ینظام امکان آموزش ی،اقتصاد
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 و ییساینو گسترش ،گریکدیها با تیجمع یارتباط گسترده ،نیزمرانیا ریراگحکومت ف از یناش یفرهنگ

است که  یتمدن نخستین یرانیا تمدن که آنچنان .کندیمقابله م یانحصارطلب روند ها باشهیاند افکار و یتالق

 بیگاری کشیده شده.ی به نه بردگانبگیر هستند پروراند که زنان و مردانی حقوقمیرا  گان بسیاریکننددیتول

 ایآواره از روستاها  یایپرولتار یهم نه به تنگدست آن ،میبریم سره بای یقرن نوزدهم یدر اروپا ییگو

 بای پس از تالق یتمدن مصر مینیبیم)!(. پردازندیاز دسترنج خود به مالکان م مقبولی اتیکه مال یکشاورزان

 لیزن وشوهر تبد میانقرارداد  به پدرزن شوهر و میانازدواج  یدادهارقراکرد.  دایپ یفرهنگ یارتقا انیرانیا

اثر بحران  که برچگونه است؟ کوچگردانی ردان جنگاور گاثر هجوم کوچ در انیجر نیمعکوس ا روندشد. 

. دندیبوم را درنورد مرز و نیا خاکی رانیتمدن کهن ا شده درانباشتهی هابه طمع غارت ثروت و تیجمع

 .دییبفرما یااشاره یسام چهارم اقوام سوم و ورشبه ی ژهیوهب

جمله پرسش  کی. در افتمیاما پرسشت را درن ؛بود یدرست یبندجمع ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 ؟یکنیرا خالصه م

ی چهارم اقوام سام سوم و ورشاز ی ریتاث در یفرهنگ معکوس رشد روندیرضا کسمائی مقدم: عل

 چگونه بوده است؟ 

 لیقبا شهیهست. هم گرید یکه در همه جا مینیبیرا م ییهمان الگو ورشهای نیا در: وکیلى شروین

 یروند توسعه بیترت نیو به ا کنندیشده در آنها را غارت مو منابع انباشت برندیکوچگرد به شهرها هجوم م

 هایمغولها و ژاپن هجومها به روم و ی هونها و ژرمن. حملهکنندیرا دچار وقفه م یدگیچیپ ریو س ینیشهرنش

 بینیممی ریدو تفاوت چشمگ نیزمرانیدر ا ،همه نیهستند. با ا یعام جهان یالگو نیاز ا ییهانمونه نیبه چ

کشاورزانه  یدو سبک زندگ خاستگاه هر نیزمرانینخست آن که ا :اعراب هم نمود داشته است یکه در حمله

و  یو شهر نیکجانشیی شاخه کیکوچگرد ما  لیضا شاه قباکار تا دوران ر یاست و از ابتدا نانهیکجانشیو 
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بوده و  وستاریو پ فیط کی یدوقطب نیا رانیاند. در اکوچگرد داشته لیدر قبا یادنباله بیشترهم  نانیشهرنش

دو نوع  رانیدوم آن که در ا ؛اندمتفاوت نبوده یاز نژادها و زبانها زیدو گروه متما نانیکجانشیکوچگردان و 

 نداهآمدیم اشیرونیب یهیحاش ای یرانیاز قلمرو تمدن ا رونیکه از ب یغارتگران .میاکوچگردان را داشته یحمله

که  ییهایسیانگل دیمغولها، روسها و راستش را بخواه ها،یمقدون. مانند آوردندیبه بار م بسیاری یهایرانیو و

به  یهم هر از چند یرانیو اقوام ا میهم داررا  یدرون تمدن یتحرکها ،در مقابل .بودند انوردیدر یکوچگردان

کمتر بوده  اریدوم بس یرده نیافغانها. خسارت ا و عربها، ترکها؛ مانند بردندیحمله م تیمراکز قدرت و جمع

حدود  رانیدست در ا نیهجومها از ا میاست. سرعت ترم شدهیم میکه گفتم به سرعت ترم یلیو به همان دل

 یهجومهااثر با  پذیرسهیمقا هااین تهاجم .قرن بوده است کیحدود  یرونیب یو سرعت هجومها سده مین

از  یبوده است. مثال دولت روم را به کل ریناپذبرگشت بیشترکه  ستین ییو اروپا ینیچ یبر تمدنها یرونیب

 .رو کردهروب رپاید یارا با وقفه ینیتمدن چ ای برد نیب

 یختگیاسالم و در اثر آماز  پسزنان در عربستان  نداعرب معتقد یروشنفکرها از آیه شهابی: تعدادی

 د!از دست دادن ار ناشیو حقوق اجتماع هایبود که آزاد انیرانیبا ا یفرهنگ

از فکر روشن  یاست و چندان نشان یبیجان؟ حرف عج هیهستند آ یچه کسان: اینها شروین وکیلى

 !دهدینم

 یول د،دار چشمگیری نیزاگرچه اشتباهات  .ماهکرد ابرداشت ر نیاحمد ا الیاز کتاب ل منآیه شهابی: 

 ی.تا روشنفکر هست و تعصب یشیاندکجاین م که اموافق د!طرز فکر وجود دار نیظاهرا ا

آورده است.  التشیتخ یرا در کتابش بر مبنا بسیاری یاحمد متاسفانه حرفها الیل بله،: وکیلى شروین

 نِیبا روم و چ پذیرسهیاز اسالم مقا پسو  پیش -بوده رانیاز قلمرو ا یکه بخش-در عربستان  یزندگ طیشرا

شده و نیتدوبهتر  یحقوق یآزاد نیا تردهیچیو پ یاست که در مراکز شهر یعیطب .همزمانش نبوده است
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اند بوده ییو ابتدا یبدو اریجاز ظاهرا بسحکوچگرد عرب در  لیهم هست که قبا نیبوده است. البته ا افتهینظام

هستند. آنچه در  لهیدو در عمل تابع مطلق قب به مردان دارند، اما هر کینزد اریبس یجوامع حقوق نیو زنان ا

 ییمهم است که اسالم در فضا نیعرب است و ا ریعشا یالهیقب تاز سن یاتفاقا انحراف مینیبیم نهیمکه و مد

 .جازحداران رمه انیر مکرده و نه د دایظهور پ یو تجار یشهر

 چه؟ حقوق زنان و یروند فرهنگ مورد دریرضا کسمائی مقدم: عل

 ،نخست آن که :داشت ادیدر  انیهجوم اعراب به ساسان یدرباره دینکته را با چند: وکیلى شروین

 دیگراز  ریناپذاسیق یبه شکل یزنان در قلمرو دولت ساسان یو اجتماع یحقوق طیشرا م،یکه بحث کردچنان

بوده است. چنان که همسر اول  نیاسالم هم چن نیبهتر بوده است و در حجاز و مرکز ظهور د ایدن یجاها

که در جنگ جمل شرکت  بوده یسردار ،شهیعا ،امبریو همسر آخر پ یمالک کاروان تجار ، خدیجه،امبریپ

با  یرا قدر یزنده به گور کردن دختران و خوار بودن زنان نزد اعراب جاهل یماجرا نیاباید  پس،. کندیم

 گنجدیزاهدانه نم یشهایو گرا انیاد یاسالم در رده نیکه د است نکته آن نیدوم ؛ستیو نقادانه نگر اطیاحت

 کیکار  یاز همان ابتدا ،همه نیقلبم است. با ا ،!حیصر یادیز یو حتا گاه ،حیصر یندهیو برعکس ستا

عمر بن خطاب  اشندهینما بعدتر وجود داشته که امبریاصحاب پ انیدر م تیحیبه مس لیمتما یزاهدانه شیگرا

 .شودیم

سپس  و یزیشدن خونر دیپل بهی زرتشت نید در یزیخونر خشونت و عدمیرضا کسمائی مقدم: عل

 یاز ارتباط جنس دیبا و شدهانگاشته دوران دشتان نجس  در زنان ،نیهم رایشود. بیمنجر م خونی دیبه پل

 دایهم ادامه پ یفقه اسالم نجاست در نیا. دور نگه داشته شوند زین یزندگ از محلباید   کرد و زیبا آنان پره

 .است کرده
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. در ستین رانیجوامع هست و منحصر به ا یخون در همه یالبته تابو ،جان رضایعل: وکیلى شروین

پاک/نجس  یقطب و دو یتابو در قالب آلودگ نیی بهداشت دارند، ادرباره یاسکه وسو رانیا انندم یجوامع

 زیبرانگبحث یعیو خون اصوال ما میجوامع دار یتابو را در همه نیاز ا گرید ییهاشده است. شکل یصورتبند

دشتان  برای اشیسرافکندگ دلیلبه  ،قایجوان در آفر یدختر روزید نیکه هم دیباش دهیشن دیبوده است. شا

 .هم تعلق داشت یمتفاوت یفرهنگ میبه حر گرچه .کرد یشدن، خودکش

 ؟یستن اینظر درست است  نیهر حال ا بهیرضا کسمائی مقدم: عل

که در  نی. اشودیرا هم شامل م رانیطبعا ا م،یاخون در همه جا داشته یکه تابو نیا: وکیلى شروین

 یاست و از وسواس درباره رانیا یژهیو شدهیم یپاک/نجس صورتبند یدشتان زنان با دوقطب یتابو رانیا

 .است یزرتشت نیبرخاسته که ظاهرا خاستگاهش هم د یزگیپاک

 اما، برگرفته شده یلیقبا یهاسنت از و بوده ییامضا یاز احکام اسالم یرضا کسمائی مقدم: بخشیعل

 . نسبت به پسران دخترانارث بردن  مانند نیمه؛ شده است یریگوامی هم زرتشت یاز احکام فقه یتا حدود

 یبازساز بیشتراست و فقه  منیحجاز و  یبوم اغلببوده است. مناسک  نیچن بله: وکیلى شروین

 ی. سنتهامیندار یفقه زرتشت کیو  یفقه اسالم کیکه ما  دی. فقط توجه داشته باشیرانیا ترکهن انیاد نیقوان

 .میدار انیاد دو شاخه از در مذاهب هر یمتفاوت

تورات چگونه  در ست؟ین پذیرشمورد  تیحیدر مس نیبر زم زنان تیمالک ایآیرضا کسمائی مقدم: عل

  است؟

و در  میرا دار نیاست به ندرت و با استثنا ا یرانیکه ا ینستور تیحیمس در: وکیلى شروین

زنان  شیتا حدود صد سال پ ،کیارتدوکس و پروتستان و کاتول یسایکل ،رانیقلمرو ا بیرون از یهاتیحیمس

 ست،زنان بر اموال کالن ه تیبه مالک ییهااند. در تورات اشارهبوده رمنقولیاموال غ تیبه کل محروم از مالک
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 ،اندبردهیارث م رمنقولیو از اموال غ اندبوده نیمالک زم بیشتر رانیدر ا یهودی. زنان میدار ی راایاما باز دوقطب

 .بوده استن نیاما در اروپا چن

 یدر اروپا باشد؟یم تیحیدر مس پذیرشمورد  ستمیتنها س یهمسرتک ستمیسیرضا کسمائی مقدم: عل

عرب  لیقبا انیدر م .مایهداشت نیزمرانیباز در ارید گسترده را از یهااما خانواده ؛مینداری چندهمسر یحیمس

. ونددیپیم یگریبه د و شده جدای از فرد رده وکیم یزندگ گوناگونافراد  با خود یزن در طول زندگ کی

 ؟رسدیبه نظر نم حیقب یاز نظر عرف نیا

و اصوال  میمطلق را دار یهمسرتک ،کیارتدوکس و کاتول ،کیکالس تیحیدر مس ،بله: وکیلى شروین

که نیو ناممکن بودن طالق و ا کیکاتول شانیرا. عزب ماندن کش زیستبه شدت زاهدانه و لذت یچارچوب

ها بعدتر ماجراست. پروتستان نیا ینمودها رد،یبچه انجام پذ دیبا هدف تول دیزن و مرد فقط با یکینزد

. رندیزن بگ توانندیم شانیهم کش ارتدوکس یهافرقه شترینظر کردند و در ب دیتجد شانیازدواج کش یدرباره

 .اندکرده دایاسالم تحول پ ریتاث ریز اریاما بس ؛دارند یها هم چندهمسرمورمون

ها فرهنگ بیشترتابو در  عنوان با محارم به یزنا و محارم با یجنس ارتباطیرضا کسمائی مقدم: عل

 حیتوض باره نیا صورت امکان در در .ستین یستیز فقط به خاطر مسائل میتحر نیا احتماال و وجود دارد

 .دیده

 ی. در همهستیدارد و مختص انسان هم ن یشناختستیز لیجان، دال رضایعل چرا: وکیلى شروین

که  شودیمهار م یشناختعصب یبرنامه کیبا  ،برادر وخواهر  یا نیوالد ،با افراد همخون زشیجانوران آم

احتمال ابتال به  به هم کینزد یکیژنت یکدها یریجفتگ برای این است کههم شده.  ییشناسا شیمدارها

منع  یبرا یچندان نیقوان یاست که در جوامع انسان دلیل نی. به همبردیرا به شدت باال م یاثتور یهایماریب

از  ییایو بو یختیکه به لحاظ ر یند. مردم خود به خود با کسانابر زنا متمرکز نیو  قوان میبا محارم ندار یزنا
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 دیرا فرو یجهان یلیدر مقام م مبا محار یبحث زنا نی. اکنندینم یریباشند جفتگ ترکیآشناتر و نزد یحد

در  یلیم نیرواج چن ،یجنس الیام فیاست نظرش نادرست بوده است. در ط روشنبه نظرم  که رواج داده

 !است جانیب یایاش ایبا جانوران  یریجفتگ لیحد م

 خشونت در ایآ .میاداشته ادگاری بهی در احکام را از زمان حموراب خشونتیرضا کسمائی مقدم: عل

با زن  یجنس ارتباط؟ حکم است یریگدرحال شکل جیتدرهب آن ینهیزم ای میدار زین یفقه زرتشت در را احکام

 خارج از مرد زن و میان یجنس ارتباط. را طالق دهد زن خود لیدلیب کهی کسو نیز حکم  دشتان مرگ است

 ؟ستین یمشخص مجازات چیه یدارا یاجتماع عرف

سفت و  نیقوان -است یدر دوران هخامنش یزرتشتکه فقه - دادیونددر ویژه به بله،: وکیلى شروین

 !است شدهیاحتماال هرگز اجرا نم هم نیهم رایب و میدار یسخت و خشن

این که  اول: است یقابل بازنگر نظرم سه مورد به شیپ یگفتارهادرس دریرضا کسمائی مقدم: عل

دست  مردم و یچوپان و یدادگر از دور شدن برایبلکه  ،شتاریبه ا یمنف پاسخرای را نه ب دویانک انیخدا

 دادِ  از یگردانیرو لیدل همچون ضحاک که به .دندیآفر لگمشیگ یجنس یبندوباریب نوعروسان و به دنیازی

پس از  شتاریا. قرار داد یتلخکام زجر و در سال را به مدت هزار نیزمرانیخاک ا و آمد وجود هب دیجمش

. شد روهاو روب یداد که با پاسخ منف را یو بهی همخوابگ شنهادیپ لگمشیگ یلهیوسه ساختن معبد بزرگش ب

 یگاه مراسمآغاز تویکنم آکیم گمانکه  دیعقب برد تویآک تا مراسمرا  یعزادار ینییتبار مراسم آ این که دوم

 وموزید یبرا یعزادارزمان  هم تارا  یمراسم عزاداری پیشینه .شودیم دهینام نوروز است که امروز جشن

 هوم نسبت به یاست برا یترمناسب ینهیافدرا گزاین که  سوم .توان عقب بردیم اوشیس و یشرق رانیا در

eu f) ونیفرف orbi a) نایقارچ موسکار و (Amni t a muscari na) به اشتباه   ارزشمند خود یدر مقاله که

 .دایهدیرا برگز ونیفرف
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  .دارد بسیار یبحث یجا نهایا یهمه ،بله: وکیلى شروین

جوامع  یبرخ شودیباعث م یعوامل چه ست؟یدر جوامع چ یزیستزن یشهیرطلب: بهنوش عافیت

 شوند؟ گریاز جوامع د زتریستزن

 یکه در قالب دشمن میرو هستهبا خود روب زیست یجهان یالگو کیما با  کنمیم : گمانوکیلى شروین

 یهیها در حاشنوع منش نیا افتمیکه من در ییتا جا .کرده است دایو زن نمود پ یزندگ ن،یبا تن، لذت، زم

رنج  دراند و از فقر منابع داشته یدگیچیاز پ ینییکه سطح پا کردهیظهور م یبزرگ و در مناطق یتمدنها

قلبم  یابو غ یماندگبه عقب ،نیبنابرا .نداهستیزیتر مو مرفه تردهیچیمراکز پ یگیدر همسا همچنیناند و بوده

و  یرنج و پوچ شیستاهمراه با  از نفرت از قلبم یشکل نیمناطق است که چن نی. در ااندشدهیخود آگاه م

دولت  یو غرب یشرق یدر حواش ینو افالطو ییبودا یشهیاند شیدای. پکندیم دایمرگ و ضعف رونق پ

 نیدولت روم. ا یهیدر حاش تیحیظهور مس نیماجراست و همچن نیا کیکالس یبه نظرم نمونه یهخامنش

این نقد به نظرم  .آن است یاش نقد و واسازمنحصرش دانسته و کل فلسفه تیحیبه مس چهیهمان است که ن

 .است دهید ییمحدود به قلمرو اروپا موضوع را حال با این است؛ رکانهیدرست و ز

با  نینماد ایه با زن مبارزهلذت است و مبارز یندهینما زناست که گفتید  یجالب ینکتهمینا حسنی: 

 .دیآیبه حساب م یوینفس و لذت دن

 است. شدهیهمتا شمرده م یتیو گ یتنانگ نیو بنابرا یندگیزن با لذت و زا بله،: وکیلى شروین

 ؟ددار ار هیتوج نیهم هم نیچ درطلب: بهنوش عافیت

 یصورتبند ییبودا نیبه طور خاص در د که میدار یکمتر یزاهدانه یتابوها نیچ در: وکیلى شروین

 شانبسیاریکه  شماردیشان مو مشروع دهدیم دانیاز لذتها م گسترده یفیبه ط ینیتمدن چ ی. حوزهشودیم

شده و  وارد ییبودا نیزهد در آن منطقه از راه د یها. رگهشودیمحسوب م و حتا جرم یاخالقناما  دیاز د
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که  شودیمربوط م سمیدرونزاد است به المائ یکه در قلمرو خاور یزهد یشاخه. تنها ستیچندان درونزاد ن

 است. ییبودا نیو د سمیاز شمن یاختهیآن هم آمباز 

بودا که از منابع قلبم برخوردار بوده و منابع لذت تنانه در همه جوامع وجود داشته نیا: یزدانی افسانه

 یاز کمبود نم یجنس نهیدر زم ییزهدگرا یها شهیشده اند. ( پس اند لیاند، ) همه جوامع از مرد و زن تشک

شکل گرفته است.  ،یوانیو برخاستن از سرشت ح یطلب یها با فکر تعال شهیاند نیاشده باشد.  یتواند ناش

 نکهینبوده اند، چه برسد به ا یریقائل به جمع پذ یروح یو تعال یوانیسرشت ح انیها م شهیاند نیصاحبان ا

 .ندیبهره بجو یروح یارتقا یبرا ل،یم نیااز 

شنا آ ینیبا قوان یو ساسان یاشکان ،یهخامنش یهااز دوره کیدر هر  هفته نیدر گفتار ا: رها مژده

 .زنان قائل بودند یبرا ار یو نسبتا مدنی چشمگیر تمدنها، حقوق دیگردر تقابل با  ،که در جهان باستان میشد

 یمبلغ ستیبایمرد متجاوز م شده،ینابالغ تجاوز م یبه دختر یکه اگر در دوران ساسان دیبود گفته (۱

 اآیاز پول ندارد،  یدختربچه هنوز درک کی نکهی. با توجه به اپرداختهیبه خود دختر م ،مهیبه عنوان جر ،پول

که به  ینبوده؟ چرا که هر مرد یکودکاز  یگذار اخالق فاحشگهیتجاوز به دختران و پا جیعمل ترو نیا

 .عملش پول بپردازد یراحت به دختران نابالغ تجاوز کند و در ازا یالیبا خ توانستهیپول داشته م یکاف یاندازه

خو  بیسآو  ریتحق نیبه ا کردهدریافت میتنش پول  یبخشلذت یکه در ازا ای، دختربچهگرید ییاز سو

 یپول از طرف زن در ازا افتیبه نظر من درگرچه  .شدهیم دهگستر در جامعه یو اخالق فاحشگ گرفتهیم

 .ستیبدنش الزاما احترام به شان او نبوده و ن

در  ی.بارورو نازنا  ی،مردان بودند: جادوگر یزنان در سه حالت مستوجب طالق از سو دیفرمود( ۲

در  .رندیزن بگ یبه صورت مواز نداهتوانستیند و ماهعمل زنا داشت هیتوج یبرا یرسم یمردان قانون ،مقابل

 یناعادالنه نیقوان هیشب اریدر واقع بس نیا .نداهشدیعمل مستوجب طالق م نیزنان به موجب هم کهی حال
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 جادیکرده باعث ا جادیزنان ا میاندر  که یاریبر درد و رنج بس افزون .هست رانیامروز ا یجامعه یتیجنس

-وسواس یهمسرش شده که به صورت رفتاربه  انتیخ یزن برا یترس و اضطراب از سو یحالت روح کی

موز رفتار آدست واناتیبا زنان مثل ح کهی . ظاهرا در زمانشودمیهم مشاهده  یامروز یگونه در جامعه

 ،تمدنها بوده گریدزنان که وضعشان بهتر از  . با ایننداهداشت یحق و حقوق یرانیا یجامعهزنان در  شدهیم

 .شده است مانامروز یزنان جامعه یماندگنخورده باعث عقبدست نیقوان نیاما متاسفانه هم

 ،در مقابل و پسرفت کند او حت ردینا بگ یبو نشیقوان رنهاپس از ق یرانیا یچه باعث شده جامعه( ۳

 رند؟یبگ شیرا پ یتریو رفتار انسان ندیسبقت را بربا یمورد گو نیباستان در ا یماندهجوامع عقب

تجاوز  یکه از وجود تاوان درباره یری( تفس۱: دهمیپاسخ م یبه فشردگ ،جان رها: وکیلى شروین

 یمشوق مردم به آدمکش هیقانون د مییاست که بگو نیا اننداست. م بیعج یبوده به نظرم نادرست و تا حدود

 یاوهیش نهای. اشوندیم یم به دزدمرد قیباعث تشو کنند،یرا با زندان جبران م یکه دزد ینیقوان ایاست 

باردار  یقربان یاگر دختر ،اشیکیهم بوده که  یگرید یفرهایجرم هستند. ک یک با ییارویرو یبرا یفریک

حمل  کنندهقیتشو یبه امر شودیرا نم نهایاپس، و فرزندش بوده است.  او یزندگ ینهیپرداختن هز ،شدهیم

و  شودیکه به جرم م یریاما آن تعب ؛است شدهیمردان و هم زنان ناپسند دانسته م ی( نه، زنا هم برا۲ ؛کرد

 دیرا هم در نظر داشته باش نیرا نداشته است. اصوال ا مینیبیکه در جوامع زاهدمنش م یوحشتناک یفرهایک

از مردان  ترنیزنان سنگ یبرا فرشیک شهیهم یعنی ؛جوامع نامتقارن است یمربوط به زنا در همه نیکه قوان

و  یاداقتص لیدال م، باید بگویم که این نابرابریکرده باش یاخالق هیتوجرا عدم تقارن  نیآن که ا یب .است

است که به ظاهر  یهمان گفتمان نیم. اامخالف یزنان دار یکه درباره یری( راستش با تفس۳هم دارد.  یتکامل

. زنان کندیم رشانیدر واقع تحق شانیدگیداز ستم زیآماغراق یریتصو میاما با ترس کند،یم یاز زنان هوادار
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که از  یریتصو نیبوده و هستند و ا یرانیا یو جامعه خیخودمختار و فعال در تار ییهامردان سوژه انندم مه

 .به نظرم نادرست است یکرد میآنها ترس

نظر  مردان در گونه نیا یبرا یچه مجازات ی،شناسجرم لحاظ از ،زمان آن دریرضا کسمائی مقدم: عل

 شده است؟ه میگرفت

مفصل  ییو حقوق جزا یقانون منفرد نبوده است. در فقه زرتشت کی ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 ییکتابهاباید  نشیدانستن قوان ترقیدق یگوناگون بحث شده است. برا یجرمها یفرهایتاوانها و ک یدرباره

  ی.را بخوان ستیناشا ستیشاو  کینیدادستان د انندم

 شده است؟زندان در نظر گرفته نمی مثالآیه شهابی: برای جرم آنان 

به او ندهد را  یزندگ ینهیهز ایطالق بدهد  لیدلیکه زنش را ب یمرد یدرباره زندان: وکیلى شروین

 .بوده است گرید یجرمها ای یتاوان دزد بیشتر اما ؛میاداشته

 است. بوده  و نقش بازدارنده در طالق داشته یاتفاقا به نظرم قانون جالب نیاآیه شهابی: 

 یهنوز هم تا حدود که-بوده  دیگر جاهاتر از آسان یلیخ رانیبا آن که طالق در ا بله،: وکیلى شروین

 .نادر بوده باشد یامر یدر دوران ساسان رسدیباز به نظر م -هست

 رگید یزنان در تمدنها تیوضع یحقوق نظراز  که نیا. شدمن ناسوم پاسخت بخشمتوجه آیه شهابی: 

 ؟ددار یلیبدتر شده چه دال ،خودش ینسبت به گذشته ،نیزمرانیبهتر و در ا

 ییرهایچه متغ یدارم. بر مبنا دیگزاره ترد نیدر صحت ا یمن قدر ،جان هیآ خب: وکیلى شروین

اند کرده نیرا تدو ینیمانده قوانعقب یاکه عده نیپسرفت کرده است؟ ا رانیزنان در ا تیوضع یکنیفکر م

هم هست و اجرا هم  گرید یپرت در کشورها نیقوان نی. از استین یشاخص خوب ست،نشدنی ااجراکه 

که سهم زنان از مشاغل، از  دهدینشان م یو واقع ینیع یشاخصها یعنی ؛است نیهم چن رانیشود. در اینم
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 اثریب یرشد به کل نیبر ا یاسیس یاست. مهارها شیکننده رو به افزارهیخ یبا شتاب التیمنابع و تحص تیمالک

 دهدیواژگونه به جا گذاشته است. به نظرم آنچه که در واقع دارد رخ م هم اثریوقتها  شتریو فرسوده بوده و ب

 یرانیزنان ا تیآن است که وضع یرونیب تینیع .سندینویکاغذ م یاست که متحجران رو ییزهایتر از چمهم

زنان  نیزمرانیا یندهیدر آ یاصل یکننده نییتع یروین کنمیفراوان فکر م یلینشده است. اتفاقا من با دال تباه

 .خواهند بود

و  بسیار تواناییم و شاهد اهکار کرد ،و کردستان المیا مگر در ،رانیا یروستاهابیشتر در  منپیمان اعتماد: 

ای همیاریروستاها  درک. بندر جاس ایچوئبده در اروندکنار آبادان انند م ییدر جا احت؛ ماهزنان بود یکنشگر

 د.مردها ندارن د رادارن یتعاون یتهایکه زنان در فعال

 یهم برا یباستان تواناییهم ندارد و همان  طیبه مدرن شدن مح یربط چندان قا،یدق: وکیلى شروین

 .تاس بس شانیگسترش کنشگر

در جامعه خواهند  یشتریسهم ب ندهیدر آ رانیزنان احتما کنم یم گمانمن هم  نکهیا باآیه شهابی: 

کاغذ  یهم فقط رو شهیو هم اندهداشت او متحجرانه نقش بازدارنده خود ر دهیپوس نیقوان نیاما هم ؛داشت

 .اندنبوده

 یانقالب یو حرکتها یرانیا یبا زنها رانیا یندهآیم که ساختن اموافق یلیحرف خ نیا با: مژده رها

موضوع  نیا . گرچهشودیم سریم نیسرزم نیمردان ا اخودشان و حت یوردن حقوق انسانآزنان در به دست 

 !شده روا یرانیدراز بر زنان ا انیباشد که سال ییخانواده و جورها یناعادالنه نیقوان دنیباعث ند تواندینم

که مهم  ییزهایاست که به چ نی. منظورم ادینیرا نب یزیکه چ ستین نیمنظورم ا طبعا: وکیلى شروین

 .دیغافل بمان ارزشمند یزهایکه از چ دینشو رهیقدر خ آن ست،ین
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و اهل پیکار  اندشدهمیبرداشت من این بود که زنان در صورتی که شبیه مردان دالور پور: رویا تقی

 .باشدداشته  یبیشتراحترام بود تا انگار زن باید مردانه می. شدندمیشمرده ارزشمند  اند،بودهمی و نبرد

 شدهیقلمداد م ندهیمردان هم گاه زا یعنیدوجانبه بوده است.  رانیالگو البته در ا نیا: شروین وکیلى

 یکند با استعاره افتیدررا بزرگ  یباشد و از او خرد گرید یشاگرد کس یکه کس نیا یرانیو حتا در عرفان ا

دو مادر  انمن از پست دیگویست که مه از موالنا یا. گمان کنم جملهشده استداده میخوردن نشان  ریش

 است. گرید یو استاد یزیام و منظورش شمس تبرخورده ریش

 نیا ای دینادیم یندهجوو تقابل زانهیمردست یشهیاند کی شتریب ار سمیتفکر فمنمحمدصادق افشاریان: 

 زن و مرد؟ یبرابرخواهان تفکری  که

 یو درست قیدق یفلسف یکربندیبه نظرم پ یکه اول میاداشته سمینیسه موج از فم خب،: وکیلى شروین

حقوق و  یو برابر یهم حق را انیجر نیاند. همبوده اشندهینما لیمثل جان استوارت م ییداشته و غولها

دوم و سوم  یته است. به نظرم موجهازنان در غرب ممکن ساخ یدست را برا نیاز ا یحق طالق و موارد

 یدارند و نه محتوا یدرست ینه دستگاه نظر -میشنویرا م شانیکه امروز صدا-( ۱۳۹۰ یو دهه ۱۳۶۰ ی)دهه

را  زیستو علم زیستزن نیهمچن ،زیمردست یشهایاز گرا گسترده یفیاست که ط یاسیس یانیجراین . یمعنادار

 پرچم گردآورده است. کی ریز

در  یاخالقناو  یدار بودن امور اخالقامعن برای رانیبهتر زنان در ا یحقوق طیشرا ایآسمانه مرادی: 

 ؟یرانیا یو رفاه جامعه یمناسب مال طیشرا لیبه دل ایبوده  رانیا

بوده که زنان  یمیقد ییایآر لیقبا یسنت باستانآن  یاصل لیکنم دل گمان ،جان سمانه: وکیلى شروین

 انیاند. جالب آن که هندبه مردان داشته کینزد اییاسیقدرت س ،نیبنابرا اند.هم در جنگ مشارکت داشته

 ایدن امعجو نیزتریستو زن نیاز مردساالرتر یکیسنت را از دست دادند و به  نیا انیرانیاز ا ییپس از جدا



229 

 

بوده  یو آزاد یبرابر نیخاستگاه ا یشرق رانیا ییایآر لیقبا یشناختجامعه یربنایز به گمانمشدند.  لیتبد

 مانیدر کل قلمرو تمدن ،هاییایبا آر گرید یتهایجمع یختگیهمزمان با آم ،اول پ.م به بعد یاست که از هزاره

 .شده است ریفراگ

گونه چ یباستان ییایآر لیسنت در قبا نیا که نماکنجکاوم بد یول د؛باش یروادهیز دیشاسمانه مرادی: 

 ییتفاوتها لیقبا خود آن که نیا ایند اهبود دنیجنگ ییبا توانا یتنها زنان لیقبا نیزنان ا ایآ ؟شکل گرفته

 داشته؟ گرید یعوامل ای ییایجغراف طیبه شرابستگی ند که اهداشت

 است. من هم مهم بوده یبرا مدتهاپیمان اعتماد: این پرسش 

 یاست که به ظهور سبک زندگ نیا گمانمبدهم.  دیپاسخش را با حدس با راستش: وکیلى شروین

به نسبت  یغرب رانیهم وجود داشته و در ا نیزمرانیاصوال در ا یجنس یکوچگردانه مربوط باشد. نابرابر

 کیکالس ی. کوچگردکندیم رییالگو تغ نیاست که ا یشرق رانیدر ا یبوده است. با ظهور کوچگرد ریچشمگ

 ند،یبنش یاآن که بر گردونه یسوارکار به جا یعنیآغاز شد که سوار شدن بر اسب ابداع شد.  یادر لحظه

تر و چراندن فراخ یمکان یدر دامنه لهیمهم بود و هم حرکت قب اریبس ینوآور نی. انشستاسب  یرو میمستق

که  نجاستیآورد. نکته در ا پدید را  یبزرگ ینظام یرویتر را ممکن ساخت و هم نگسترده ییگله در دشتها

وابسته است  اییبه حجم عضالن زهیو گرز و ن ریشمش انندم ییبا سالحها نیزم یجنگاورانه رو ییارویرو

 یریو کمانگ یراندازیبا ت بیشترکه -اسب  نیاما جنگ بر پشت ز ؛آشکارا مردان در آن دست باال را دارند که

 یژهیو تیاست. حدس من آن است که موقعبوده شکل ممکن  کیزنان و مردان به  میان بایتقر -خورده وندیپ

 !میهست مانیهااسب ونیمد قایعم هایرانیما ا یعنی ؛شده باشد یناش نجایاز ا یمیقد ییایزنان در جوامع آر
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 ۱۳۹۸ماه شهریور  ۳۰شنبه  -پنجاه و ششم  نشستبحث هفتگی: 

 

 یپارس یدر آثار ادب یو مردانگ یزنانگ ییبازنما( ۱بحث:  یمحورها یبرا میشنهادهایپشروین وکیلی: 

دو مفهوم در  نیا( ۲از اسالم داشته است؟  شیمعنادار با عصر پ یتفاوت ایچگونه بوده؟ آ یدوران اسالم یط

 یراهبردها( ۳در آن رخ داده؟  یگسست ایکرده؟ آ دایپ یدوران معاصر و از مشروطه تا به امروز چه تحول

 ما کدام است؟ یدو مفهوم در زمانه نیا یسازنهیو به یبازساز

 زانهیستزن هایینضموبا م یکه اشعار میخواستم بگویم تانی پرسش نخستبارهدر رکسانا احمری:

 یتا سعدنام ببرد و ناصر خسرو  یتواند از جامیبخواهد آنها را مستمسک قرار دهد م یاگر کس .میفراوان دار

جامعه  گوناگونحال طبقات  یایگو متنها نیاست که تا چه اندازه ا نیشود ایم حکه مطر پرسشی .گرانیو د

 یبه حال و هوا میطور مستقه و شاعران ب سندگانینو یهاشود از نوشتهیهمانطور که اکنون هم نم ؟اندبوده

 .دیجامعه رس

که در  ییهااشاره دیآمار گرفت و در کل د دیبا همچنینرکسانا جان.  ،است نیچن: وکیلى شروین

 نیچند یدارند. مثال نظام تیو مرکز یگتقدر برجسههست چ تیبه جنس شپرطرفدار یتهایب یا یگفتمان فالن

مثال  دید دی. باشودهم دیده میسراسر آثارش اشاره به زنان و روابط زن و مرد در اما  ؛زن دارد ضد تیب

 دتر،یپل یتر، به لحاظ اخالقتر، نادانشأنتر، کمعقلنسبت به مجنون خوارتر، کم یلیل اینسبت به خسرو  نیریش

که  مینییتا بب میاست کل آثار افراد را بخوان ینه؟ کاف ایو بارتر و ... بازنموده شده است  بندیب یبه لحاظ جنس

در اشعارش مدام  ؛گفته ،دختر خودش یحتا درباره ،زانهیستزن ییکه شعرها یبرعکس است. خودِ خاقان قایدق
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مردساالرانه  یهایریو اشاراتش اغلب از سوگ کندیم هیو ارجمند و باشکوه را به امور زنانه تشب بایز یزهایچ

 .خود دارند یکه جا یو سعد یفردوس گریاست. د یخال

 پرسش سوم، یبارهجالب هست. در یلیخ یو مردانگ یمفهوم زنانگ رییتغ یخیتار ریسمریم عاطفی: 

 ؟ما چگونه است یدر زمانه میمفاه نیا یشناسبیبه نظرتان آس

 میمفاه نیا یاست، برساختگ انینما انیم نیکه در ا یجد یلیخ بیآس کینظرم  به: وکیلى شروین

قلمداد  یاجتماع یارا برساخته تیکه جنس هاستینیها و فمنگرش پسامدرن یعنی ؛در دوران مدرن است

 یکه ط ییلمهایاست ف یبه دست دهند. کاف تیبرساختن جنس یبرا یشده که مجوز نیبه ا یمنته کنندیم

 یبر شعارها هیکه دموکراتها با تک ی استاهمان دههاین . دیشده را مرور کن دیتول وودیگذشته در هال یدهه کی

. باز توجه بکنندرا  ییآشکار و هدفمند همجنسگرا غیتبل تا کردندطبقات فرودست را جمع  یرا یکماننیرنگ

 یجنس لیم یستیز یدر سازمانده یاختالل اام ست،یجرم ن ایگناه  ییراگکه به نظر من همجنس دیداشته باش

و  یعیطب نیبه ا هیشب ییزهایچ ای ییشنواکم ای ابتیکنند که د غیها مدام تبلاست که رسانه نیا انندهست. م

 دنانماجراست و به درازا کش نیا امدیپ تیمفهوم جنس یدرباره یخوب هستند. سردرگم یو تا حدود یهیبد

ملت مدرن تا  پس،. ناممیم یاجتماع یرا اختگ آنمن  را در پی دارد که اننوجوان یتیجنس یابیدوران نقش

 اند!و کهنسال شده انسالیکنند، م دایپ دانیم نیبخواهند خودشان را در ا

 تو یدل شب سخن از سلسله مو تا /بود تو یسویما قصه گ حلقه در دوش»مقدم: یرضا کسمائی عل

کرده یخو آشفته وزلف«. »تو بود یمشتاق کمانخانه ابرو باز /شدیخون م در که از ناوک مژگان تو دل //بود

 /کنانلبش افسوس و یجوعربده نرگسش //دست در یصراح غزلخوان و چاک ورهنیپ /مست و لبخندان و

پا زده  دست و یرانیا اتیادب یایدر در یتا حدود کهی کس یبرا«. نشستمن آمد ب نیشب دوش به بالمهین

ایرانیان  در میان هیدر قرون اول میدانیم. نخست این که دار استطرح معشوق مرد خنده یادیتا حدود ز ،باشد
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 دوم. شده است یریمجاور وامگ یهاقوم بعدها در اثر ارتباط با یولشته؛ وجود ندا یلیپدوف و ییجنسگراهم

دستگاه  ییایمیش وی کیزیف یهاواکنش و یپردازش عصب حاصل وی محصول روند تکامل یارتباط جنساین که 

 یمینه اختالل بلکه تعم یلیپدوف و ییهمجنسگرااین که  سوم. است یجانور یهاگونه یبقا برای یعصب

که البته  است افتهیجانوران گسترش  یبعض ما و یگونه رفتار است که در یجنس ییجولذت برای  یروان

 اطالعات. است افتهیهمجنس تکامل ن فرد در دو یجنس یریگبهره برایالزم  یهاچرا که اندام .ستین یعیطب

 یامغبچه»ت. گذار بوده اساثر گوناگونافراد بر  شده و رهیرفتار در طول نسلها در ناخودآگاه افراد ذخ نیا

 گذاری حالتها و یروان یشانیپر یهاحالت در«. شد گانهیآن آشنا از همه ب یپ در /دل و نیگذشت راهزن دیم

 اییگواه ای اینمونه مانند به مغبچه ریتصو دنید ی،درون اتیمحتو ختنیر رونیب و یعرفان اتیتجرب در

مشکالت  و یروابط جنس شدن تابو، مردان زنان و میانروابط  نبودنبه علت  نیهمچن. ادعاست نیای درباره

 نیشرو یدرصد مورد ادعاز دو تا پنج ا شیب ایاش با جانوران و ارتباطی، لیپدوف و ییهمجنسگرا ی؛اقتصاد

 ؟ است یروان یمیبلکه تعم ؛ستیاختالل نیک  ییگراهمجنسکه  داینظر من موافق با! است زیعز

، ستیبحث امشب ن یحور اصلمو موارد مشابه  ییهمجنسگرا یبارهبحث در مریم عاطفی: گرچه

  ؟یستچ یروان میاز تعم منظورتان ولی

 .ستیما ن یگونه یتکامل یعیطب ریمس پرواز که در ؛ مانندابتکار است کیرضا کسمائی مقدم: یعل

 یناتوان یعلم با تعریف یی،جان. به نظرم همجنسگرا رضایعل ،کنمیفکر نم طور نیا نه: وکیلى شروین

-شناسانهاختالل رفتار کی ،به همجنسان بالغ یجنس لیبا دگرجنسان و انحصار م یاز ارتباط جنس

 یو کردارها هرو بر هوشب ستین یروان اییماریب پس،. شودیم فیتعر یستیدر سطح ز و شناسانه استعصب

 اننداست م یزیچ ؛ستیهم ن یمدن یجرم ای یاخالق یرادیا ،بیترت نیبه هم .ندارد انینما اثریفرد  یعاد

 ری.گید یهورمون یاختاللها ای ابتید
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 مهبانگپس از  .میارو بودهها روبهستمیس در یدگیچیپ شیباز با روند افزارید ازیرضا کسائی مقدم: عل

دستگاه  مینیبیم .شکل گرفته است کهکشان ونیلیاز دو تر شیب یاگسترهی ادیذرات بن تر ازکوچک ییفضا در

 میموضوع مانع تعم نیاما ا ؛به هم شکل گرفته است کینزد افرادِ گرفتن فاصله راستایجانوران در  یعصب

 سوم و قرون در انیزرتشت. شودینم یاجتماع و یروان خاص طیشرا خانواده در یاعضا میان یجنس روابط

 فرمان ازدواج یبه اجرا خود مجبور یبقای برا مستیب لیاوا و مقرن نوزده اواخر در انییبها ی وچهارم هجر

فکر . بودند یسازماندرون فرمان ازدواج زیر ،شصت یدهه لیاوا طیدر شرا ،هم نامجاهد .شدند محارمبا 

شمردن  دیضمن پل ،ندیبیم باطل را یگرید حق و را یباطل که خود و حقیا  شر و ریخ ینگاه دوقطب کنمیم

 .کندیم ییرا بزرگنما یو یگروهدرون یخصلتها یبعضی، گرید

ازدواج با محارم ظاهرا هرگز رخ  .ستیبه اسناد نگر یقدر دیباز با ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 ،ریاطراف کو یدر شهرها یقرن سوم هجر لیاواخر قرن دوم و اوا ،خاص و مکانی و فقط در دوران دادهینم

 .است یانتزاع اریبس یفقه زرتشت ،در درون خانوار بوده است. در کل نیحفظ زم یبرا یو حقوق یفقه یریتدب

مرده عروس خانواده یپسر خانواده پس از ازدواج م یوقت ،خانوار یتداوم بقا یبرا ی،را زدم که گاه مثالش

 شده،یاش مو وارث اندپروردهیاو م یآن بچه را به اسم داماد مرده در خانواده .شدهیدار مبچه گرید یاز مرد

 یهیدر قرون اولهم  «دودهیخو» یبا او داشته باشد. به نظرم ماجرا اییط خونارتبا نیآن که کوچکتر یب

 یادی. شواهد زشدهی دیده نمیواقع ییزناشو پیوندهای داشته؛ ولی در یفقه یبوده و فرمان نیچن یاسالم

داشته  یو بدن یسالمت روان ، اگرکیهمخون نزد شاوندانیخو دهدیکه نشان م ،از موش تا انسان ،هست

 !کنند یریبا هم جفتگ توانندینم ،باشند

 یعبارات«. ؟یخواهیرا م پسرم ؟یخواهیرا م خودم ؟یخواهیمن چه م از تو»یرضا کسمائی مقدم: عل

معتقد ساخته که شمس و  را نظرانتنگ از گروهی و نامحقق یبرخ موالنا مکالمات شمس و در نیچن نیا
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 ازی ابا مجموعه ؛میادهیرا روان نام یآدمن درو ،کهن یشهیاند که در آنچنان. اندجنسگرا بودههم موالنا

 و ایپو یمجموعه نیا چهگر متفاوت است. هیبا عناصر اول بشیترک که میرو هستهروب یالحظه یخودها

 در تیشخص کیما با  یول ؛میکنیطور خالصه موالنا خطاب مهب، ارتباط یبه ضرورت برقرار، متحرک را

در  نیشیاعصار پ فرد و یزندگ طول که در اییروح یهاباز کردن گره. میستین روهافراد روب یزندگطول 

 نفست». باشد یابتکار خالقانه و اریبس دیبا کند ویمن تیخاص تبع یاشده از قاعده رهیذخ فرد ناخودآگاه

ی ختهیافسارگس یهایزیرنه برون ،نینابراب«. افسرده است یآلتیب و غم از /چون مرده است اژدرهاست او

چون حاصل است.  یدو معلم بزرگ بشر نیگرا بودن اهمجنس شمس دال بر یابتکار یهانه روش و موالنا

. هابرابر خواسته مردان رها در یاریاختینه ب ؛است انسانیی ها در برابر رهاخواسته میتعظ ی،عرفان اتیتجرب

 «.محروم ماند از لطف ربادب یب /ادب قیتوف مییجو ازخدا»

 یشاخدار یبحث همجنسگرا بودن موالنا و شمس هم از آن دروغها نیا ،جان رضایعل: وکیلى شروین

به شمس  یجنس یلیموالنا م شودیاند. مگر مرا نخوانده کی چیکه آثار ه کنندیم غشیتبل یاست که فقط کسان

 یاشاره کیو در سراسرش حتا  اوردیهم اسمش را بو در همه  دیبگو شیاز هزار غزل برا شیداشته باشد و ب

به شمس را  شیآثار منثور موالنا و ارجاعها نیشمس و همچن وانیهرکس د !هم وجود نداشته باشد؟ یجنس

به  یربط چیکه ه مهستی روهروب ختهیدو مرد فره انیم قیعم اریبس یکه با مهر ندیبیم یروشنبه ؛مرور کند

( را در یلی)پدوف یو حتا شاهدباز ییاگرهمجنسر دو نفر اش بماند که هتکه نیا گریندارد. حاال د تیجنس

چهل و چند ساله  یموالنا مرد دارشانید نیکه در زمان نخستاز این  میبگذر .اندنقد و طرد کرده شانیهانوشته

 یقدر تینسج یولوژیزیهمجنسگراپنداران از ف نیشصت و چند ساله بوده است. توقع ا یو شمس مرد

 .است نانهیبواقعنا



235 

 

که جفتها  امعن نیا ؛ بهانسان کال زناکار هست یکه گونه دیشما در اظهاراتتان فرمود: رها مژده

ی زمان درت؟ بلکه در مورد زنان هم صادق هس ،مردان یبارهنه فقط در نیا باشند. همسرتک اندتوانستهنمی

 هتوانستیم لهیدر قب یو هر زن کردندیم یزندگ یالهیصورت قبانسانها به  ،هنوز تمدنها شکل نگرفته بودند که

رشد  و لهیکل قب یمرد در گروه صاحب فرزند شود و کل مردان و زنان مراقب حفظ و نگهدار نیاز چند

 .نداهفرزندان بود

مده که خانواده متشکل آ شیپ یچه لزوم ؛بوده وهیش نیبد یانسان زندگ یو ذات یذهن یاگر بنا بر ساختارها (۱

ی ملزم باشند؟ در صورت یجنس یبه وفادارزوجها  تاشود  یجداگانه طراح یمرد به صورت کیزن و  کیاز 

 (۲را ادامه بدهند.  ییزناشو یو وفادار یسرهمتک نیا توانندنمیزن و مرد  ، هیچ کدامشما یبنا به گفته ،که

اگر مرد  (۳ صرفا مردانه به خود گرفت؟ ایهیوفادار نگه داشتن همسر سو یبرا یانحصارطلب نیچه شد که ا

موضوع  کی شیبرا نیندارد و ا یمشکل یاز همسر رسم ریغ یبا فرد یخودش ذاتا با موضوع همبستر یزن ای

 ینهیزم نیممکن است در ا (آیا4 شود؟یاحوال مو آشفته شانیطرف مقابل پر انتیهست، چرا از خ یعاد

کرده  فرقی یو انسان باستان یخیتارشایانسان پ یذات یبا خصلتها یانسان متمدن امروز یخاص خصلتها

 یانسان امروز که دغدغه-زن و مرد را  یتیجنس یهست که موضوع برابر درستیاصال کار  اآی (۵ باشد؟

 یدورهدر مثال اند؟ آیا نداشته یادغدغه نیچنمردمان آن  شایدکه  مقایسه کنیم باستان خیبا تار -هست

؟ ممکن نداهمقام بودارج و هممه ،که زنان و مردان میاثبات کن توانیممی نمانیبزرگ سرزم هاییامپراطور

 آن را اثبات کنند. که موارد نقض میاوریمدعا ب نیاثبات ا یبرا یلیدالاست 

( ۳و ۱پاسخ دهم:  یدگبه فشر زمیناگز یول هستند؛جاندار  تیپرسشها ،جان رها: وکیلى شروین

 ابیاشاره کردم و نه غ گرید یهاگونه یانسان و برخ یدر گونه یکه من به رواج زناکار دیتوجه داشته باش

که نر  میدار یتکامل یالگو کی یعنی ؛شودیکه خانواده دارند ممکن م ییهادر گونه یخانواده. اصوال زناکار



236 

 

 یجنس ییانحصارجو است که نیهم رایب و شوند کیمنابعشان را با هم شر دیپرورش فرزند با یو ماده برا

حتما از تخم  کندیاش صرف مپرورش یکه منابعش را برا یمطمئن شود فرزند خواهدینر م: دیآیم دیپد

که -الگو  نیکند. همزمان با ا گرید یزن هم نگران است که مرد منابعش را صرف فرزندان زن ؛خودش باشد

جفت خود  یدو جنس هر از چند که هر میرا هم دار نیا -است جیاز پستانداران و  پرندگان را یاریدر بس

که -ها به سودشان هم هست. ماده یکار از نظر تکامل نی. اشکنندیانحصار را م نیو ا بندیفریرا م

را  یکیژنت ید و تنوعنرها را انتخاب کنن نیبهتر دهندیم حیترج -کنندیفرزند مروی  بسیاری یگذارهیسرما

را هم بارور کنند،  گرید یهاماده دهندیم حیترج -اندازندیرا به دوش ماده م یگذارهیکه سرما-نرها  .بپرورند

 املبا هم تک یمواز میزنیکه حرفش را م ییالگوها نی. ارندیشان را بر عهده بگپرورش بچه ینهیآن که هز یب

را  یجنس ییکه خانواده و انحصارجو یطیجانوران در شرا یدر همه یعنی هستند؛با هم  معموالکرده و  دایپ

نه  که اند یخزندگان ای هااورانگ اوتانی آن ها. نمونهمیهم دار ی راجنس انتیو خ یزناکار داشته باشیم

از  سپس ،کنندیم یریخاص جفتگ یدر فصل آنها ینر و ماده هستند. یاصوال اجتماع هستند و نه انتکاریخ

 ییانحصارجو( ۲. نندیبینم هم ادیی خود را زاست که گونه یطور شانیو اصوال قلمروها شوندیهم جدا م

برای  ؛حساس هستند یجنس انتیاست. مردان تنها به خ دتریاتفاقا در زنان شد و ستیفقط مردانه ن یجنس

 انتیزنان به خ .هستند یو خودشان منبع اصل آورندیپرورش فرزند نم یبرارا  یرونیزنان منابع ب این که

 نی. مردانه بودن قوانبپردازد گرید یاماده یبه صرف منابع برا تواندیممرد چون  ؛ندامردان هم حساس یعاطف

 در هر یجنس ییوگرنه انحصارجو ؛اندکردهیرا معموال مردان وضع م نیاست که قوان نیا رایبهم زنا  ضد

 ای یعقالن ایروا بودن  یبه معنا نیاست که ا یهیدهم دارد. ب یشناختعصب اییکشمیدو جنس هست و س

 که است نیچن به گمانم( 4که من خودم منتقد سرسختش هستم.  ستین یجنس ییبودن انحصارجو یاخالق

 یعصب یاند. شبکهکرده دایهم پ یتردهیچیپ یشان رفتارها و ادراکهاشدن جامعه تردهیچیمردمان همزمان با پ
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تر و گسترده تردهیچیپ جیتدرکه مفهوم مهر به بیخوار است. به همان ترتو نوآور و چکش دهیچیپ اریانسان بس

تن نسو دا ی این امرتبارشناسبا این حال، ( ۵ .گذاشت حاشیهدر  شودیرا هم م یعصب یهایکشمیس نیشده، ا

 یانسان یهاپیوندکردن  یاخالق یاست، وگرنه هنگام بحث درباره یضرور شیو مدارها خچهیو تار تیماه

طلب فرصت یتوسط نهادها یاسیس جیکه فقط به درد بس میکنیبسنده م یپوک و توخال یهابه شعار دادن

 .خوردیم

 یگونه اآیکه  پرسش دیگرم این است .دتانیروشنگر و مختصر و مف یاز پاسخها : سپاسمژده رها

 نیبه تام یراض یعنیندارد؟  یتینقش دارد، حساس نششانیفرآکه در  ینسبت به تملک فرزندان ینر انسان

 احساس است؟یتفاوت و بیست و نسبت به فرزندان نامشروع خود ذاتا بهفرزندان مشروعش  یزندگ

 یهیآن است که به پا تشیواقع گرچههم هست.  دیهست و شد یقطعا مهر پدر نه،: وکیلى شروین

منابعشان را صرف  ای کنندیاز زنان فرزندانشان را رها م شیمردان ب ی. به لحاظ آماررسدینم یادرمهر م

 یکه طاست  نیا -از لطف نباشد یخالدانستنش  دیکه شا-دیگر  یآمار ینکته کی. کنندیم گرانیفرزندان د

افراد فراهم  یکیژنت یو آسان تبارشناس عیسر یابیامکان ارز ،یکیژنت یبا ارزان شدن سنجشها ،گذشته یاساله

 -استیدن یکشورها نیتریاز مذهب یکیکه - کایدر آمر اکنون شده که نیا جهیآمار نت نیآمده است. طبق آخر

 کههنگامی !اندزاده شده یانت جنسیاز ده درصد فرزندان به پدرشان تعلق ندارند و در اثر خ شیب یکم

 .است مانمورد نظر یساختار نیچن ،شناسیممیالگو یک  یبه مثابه ی رازناکار

کشش و مهر به فرزند  ینهیمردانه در زم یائقهذ اگونیگون د کهرسیبه نظر ماست،  درست: مژده رها

تفاوت یکامال ب یرفتار یبه مهر زنانه به فرزندان دارند و برخ کینزد یمردان مهر یبرخ .دوجود داشته باش

مهر مردانه به  نیاصال ا که دیشا ؟دارد یشیپ یگریکدام دسته بر د یمارآاز لحاظ  دانمینم .دهندیرا نشان م

 د؟بشر باش یمدرن و تکامل ذهن یایفرزندان حاصل دن
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در اندوه  عقوبیو مهم هم بوده است. در تورات  میاداشته شهینه، مهر پدرانه هم: شروین وکیلى

پسرش احمد را  یشاه سفاک آدمکش به قدر یمدعلو در دوران معاصر مح شودیم نایناب وسفیاز  یدور

در  گرچهببرد.  دیاو را با خود به تبع یواشکی خواستهیبه سلطنت برسد و م دادهیدوست داشته که اجازه نم

 .در مردان از زنان کمتر است مهر شدت ی،به لحاظ آمار ،کل

 یاز رفتار مادرانه دیشا ،میکن فیهم تعر یرا در سطح روان یو مردانگ یزنانگبتوانیم  اگرمریم عاطفی: 

که را  ییهایژگیتوانند ویمعنا که مردان هم م نیبه ا. میبدست ده یبهتر نییزنان تب یمردان و رفتار مردانه

 همچنین. و زنان همداشته باشند شود  یم فیمرسوم زنانه تعر فیطبق تعر

و  یموضوع زنانگ نیا زیعز نیشرو گرچه گویانوع نگاه موافق هستم.  نیبا ا خودم من: مژده رها

 پذیرد.نمیرا  یروان یمردانگ

 دیگویاست که م ونگینگرش  نی. ااست یانتقاد باره نیدر ا کمیمن نگاه  ،جان میمر: وکیلى شروین

باشد.  نیدارم چن دیترد یزنانه. من قدر یگریمردانه است و د یکیدر همه هست و  موسیو آن مایدو قطب آن

. مهر اشندخورده ب وندیپ یجنس کیکه با تفک شودیم فیتعر یقاعدتا با عناصر یو مردانگ یزنانگ یبدوقط

است.  ونگیکه مورد نظر  یگریاز موارد د یاریبس نیدو جنس است، همچن نمیامشترک  یوالد به فرزند امر

در  یبه خشونت عضالن . اگر خشونت راسازدیبرنم یجنس اییدر برابر خشونت لزوما دوقطب متیمثال مال

 نیضد ا یهمگ ونگی ی. اتفاقا مثالهاکندیم دایپ یبا مردانگ یایهمبستگ نیچن میشکار و جنگ محدود کن

زنان  کنمینم گمانکه اصوال  نیزن و مرد مشترک است. خالصه ا نمیاکه  شودیمربوط م یاست و به موارد

 دیدر خود داشته باشند. صفات زنانه و مردانه را هم به نظرم با شهیجنس مخالف را هم یهایژگیو مردان و

از آن  جینتا انندکه م میرسیم ییداشتهاشیوگرنه به پ ؛شفاف ساخت وکرد  نییتع یو تجرب یو آمار ینیع

 اند. مشتق شده ستنیمبهم نگر
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f» قیو دق ینیع فیبا تعرمریم عاطفی:  emi ni t y»  و«mascul i ni t y» گرچه  .ماموافق اریبس

زنانه  ایچه اندازه مردانه  «من»که  آیدپیش می یبرخ یبرا پرسش نیاو  ستین ی هماکار ساده این توافق

است که هم جامعه  یاز مسائل یکاین یرسد یبه نظر م توانند بپرسند.میهم مردان و هم زنان  که این راهست 

 آن افتنین انیپا او حت یتیجنس یابینقش یهشدن دور یآن طوالن از پیامدهای و هستند شریو هم فرد درگ

 است!

ند. امنجمد ای ستایا یجنس یکه  نقشها ستین نیم. من هم منظورم ااموافق ،آره: شروین وکیلى

به صفات مشترک  یو مردانگ ی. قاعدتا زنانگمیزنیحرف م یزیچه چ یدرباره میبدان قایدق دیباکه  میگویم

 ندارند. یدوقطب نیدر ا ییوگرنه معنا ؛شوندیدر جنس مقابل مربوط م بیجنس و غا کیدر 

ناز و کرشمه و غمزه و صفاتی مانند  معشوق در شعر حافظ یزنانه تیداللت جنسنیا: یزدانی افسانه

آن  دیکه د هر /به سرو اندر چمن گرید ننگرد»نمود دارند:  اتیاب در این -که مخصوص زنان است-و عشوه 

دهد که مردان این بیت نشان می«. حافظ بنوش باده ناب همچو /کریپیپر یرخ ساق بر //اندام را میسرو س

این بیت هم نشان «. که دهد دانه و آبت یمرغ بهشت یو /که کشد بند نقابت یشاهد قدس یا»بستند: نقاب نمی

جهان  بر»بیت «.  ماست که با حسن خداداد آمد دلبر /بستند وریهمه ز ینبات بانیدلفر»از زیور نبستن آنها دارد: 

بدنان دارد اشاره به طالع زهره و نازک« بدنانخور و نازک نانیجبزهره یشادی/ دار یم یمکن ور قدح هیتک

 شیخو مشکل»: نداهدور بود ایر و اند که از زهددر شعر حافظ ستوده شده رواز آن  مغبچگان. که زنانه است

 «.کردینظر حل معما م دییبه تا کو /دوشمغان بردم  ریبر پ

 مینبوده است. در قد یجنس یکه اصوال مفهوم دیمغبچه توجه داشته باش یدرباره بله،: وکیلى شروین

 دادندیو کمک م ستادندیایدست استادکار م یکه پهلو یکم سن و سال ارانیدست یاصنفها شاگردها،  یدر همه

ستوده  ییبایران اصوال زیندارد. در ا یجنس لیبه م یربط چیه نیاند و اموضوع مهر بوده گرفتند،یم ادیو کار 
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خرابات  چون بیشتر گردانندگاندر متون نظم و نثر ستوده شده.  یفراوانبه نوجوانان هم  نیا ییبایو ز شدهیم

ستودن  رایب یجنس ییکردن معنا . حملانددهینامیمغبچه م هیرا به کنا ارانیدست نیاند، ابوده یزرتشت کدهیو م

اش رفت، قصد و قربان صدقه دیرا د ییبارویز یبچه ی کهکس هرگمان کنیم است که  نیا انندمغبچه م ییبایز

 !با او را دارد یریجفتگ

 کند.ی را منزه میشعر پارس است وگونه لیتاو یلیخ رگیدگفته  نیا ،دیببخشداود مجیدی: 

 شیکه ستا یاوریشعر ب تیاست چند ب یمحک زدنش ساده است. کاف ،جان داود: وکیلى شروین

هجو است و  میکه فراوان دار یزیچ یداشته باشد. در فارس یجنس یبچه در آن آشکارا داللتغم ییبایز

 ییپروا ای یدیترد یجنس حیصر یهادر اشاره کیچیه گرانیو د ییو موالنا و سنا ی. سعدییگوکیرک

 نهیزم نیدر ا ییو سنا یکه سوزن. چنانه استشدیم انیدر کار باشد قاعدتا ب یجنس یمضمون. اگر اندنداشته

 وندیپ یجنس یها با مضمونمغبچه ییبایکه ستودن ز اوریگواه ب تیسه چهار ب !اندرا به باد فنا داده گریهمد

 داشته است.

 ریفروش در د شیافزا یبرا بایز نوباوه و یها جوانانمغبچهکنم یرضا کسمائی مقدم: من گمان میعل

 اند.بوده مغان

 بارویاگر ز  ،شاگردها نیها از اصنف یکه اصوال در همه دینکته را هم داشته باش نیا: وکیلى شروین

هم باز  و شودیهم م اکنونکه است. چنان شدهیبه دکان استفاده م یکاال و کشاندن مشتر غیتبل یباشند، برا

بر و رو خوش اشکه فروشنده دیرویم یاتر به مغازه. شما راحتستیدر کار ن یجنس ییلزوما معنا نجایدر ا

 ی.عاد ییتا آدمها کنندیم دیخر انیبارویتر از زآسانمردم  .لباس باشدو خوش

تواند یبلکه م ،باشد یجنس یارتباط ستیحتما الزم ن .ستمیموافق ن شما با ادیزیرضا کسمائی مقدم: عل

 .باشد تیجنس میتعمی نوع
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جان. سخن من  رضایعل ی،کن فیتعر ترقیرا دق تیجنس میمفهوم تعم نیا یقدر دیبا: وکیلى شروین

 ،چه بالغ باشد و چه کودک و چه همجنس باشد و چه ناهمجنس ،باروستیکه ز یآن است که مهر به کس

 انیبه جر ژهیو یافراد یخاص و درباره یطیاست که در شرا ژهیو یامر یجنس لیاست. م یجنس ریمعموال غ

 دارندیو زاهدان دوست م هانیرا فق ،ش ثابت شودفحتا اگر خال ،است یجنس زیفرض که همه چ نی. اافتدیم

 ها!  دینقلش کن نیمبادا نزد دوست و برادرم حس که و روانکاوها

 د!کننیاش نمیروانکاوها هم جنسمریم عاطفی: 

 ییزهایحوزه چ نیا شمندانیاز اند عیوس یفیتا لکان و دلوز، ط ریبگ دیاز فرو ،رگید چرا:وکیلى شروین

 .پیاش متن اودنمونه؛ اندکرده فیتعر یجنس یافراط یرا به شکل ربطیب یبه کل

 از زهد حافظ باور دارم که نیبه ا هایی که آوردمشعر . با نمونهدانستمیرا نم نیا مننیا: یزدانی افسانه

 بیزار بوده است. ایر و

 ضد یعناصر خرابات شیآن که اصوال ستا مگر ؛با زهد داشته باشد ینکنم ارتباط : گمانوکیلى شروین

 عتیارائه شده در آنجا که با مصرف الکل همراه بوده در شر یساده که لذتها لیدل نیبه ا .بوده است عتیشر

 .است شدهیگناه شمرده م یرسم

خود  خیجلد هفتم تار بخشی از یدر شعر فارس یلیرابطه با پدوف در یراوند یمرتضداود مجیدی: 

 .بدان اختصاص داده استرا 

شتابزده خکم صادر  یو قدر یستیمارکس ییهاشهیکل باآنجا در هم  یراوند متاسفانه: وکیلى شروین

 !به موضوع ندارد ربطی شیهااز اشاره یاریکه بس دینیبیم دیکرده است. اگر کامل بخوان

و  کیشعر کالس یهااز تفاوت یکی اتیادب خیتاردر کتاب  تیبا قطع سایشم آتوسا فروتن: سیروس

. بودهم ما  یکتاب درسموضوع  نیا بوده است.زن  یدومدر مرد و  یدر اولداند که میمدرن را معشوق 
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مپوش که  تُنُک»: بدهند کنندهقانع پاسخیهم نتوانستند  یسعد تیب تک نیدر کالس در پاسخ به هم هرچند

 «.است، چون گالب از جام دیجامه پد درون /نتیمیس یهااندام

که در آن  دیطلب کن تیب کیاست  یدارند، کاف ینظر نیکه چن یپاسخ کسان در: وکیلى شروین

 دیگری است. بالغ به مرد بالغ یمرد یجنس لیمذکر م ییهمجنسگرا !معشوق ستوده شده باشد لیو سب شیر

مربوط به همجنس است. همچنان که سافو به  یجنس یهیثانو یهایژگیاش ستودن ودر شعر هم نشانه

که احتماال - ریهمجنسگرا بود و همچنان که شکسپ نیو بنابرا کردیاشاره م شیدر غزلها هزنان یاندامها

دکتر  روانیاست پ الزم !معشوق را ستوده لیو سب شیاش رکوتاه عاشقانه یدر شعرها -گرا بودههمجنس

 .اورندیراستا فراهم ب نیدر ا تیب کیهم محض نمونه  یگرام یسایشم

 یااشاره زیچنگ یابنا آوردنو  ینیجو یجهانگشا خیتار یجان، در مقدمه نیشروآتوسا فروتن: 

با ورود مغولها به  .داشته ییایجغراف لیاز مغوالن مرسوم بوده و اتفاقا دال یالهیدر قب یلیپدوف که نیهست به ا

م ابا نظرت کامال موافق نظر تا چه اندازه درست است؟ نیا .شده داریپد یآن هم در ادب پارس یهانشانه رانیا

 یو نه عمل ی،شاخص سبک ادب کیدر حد  ایآ ؛ ولیهست یلیو پدوف ستین انهیعناصر همجنسگرا نیکه ا

 ماند؟ینم یباق ی،واقع یایمرسوم در دن

و  یشاهدباز یدر معنا یی،وجود ندارد که همجنسگرا یدیترد بایآتوسا جان، تقر بله: وکیلى شروین

شناسانه مردم یهااند. دادهکرده رانیمغولها( وارد ا سپس)اول ترکها و  یرا اقوام کوچگرد خاور ی،لیپدوف

ها در اند. ترکگرفته هاینیرا از چ نیمغول و تاتار بوده و احتماال ا لیقبا انیسنت در م نیکه ا دهدینشان م

 در میانرا رفتار آن  ترفیخف کمیو  نداشاوندیخوآنها با  یو نژاد یاما به لحاظ زبان ؛هستند یرانیا یواقع قوم

نوجوانان  ییبایبه ز شانیفتگیش مینیکرد تا بب یمتون را وارس ترقیدق اندکی دیباز با ،حال نیاند. با اخود داشته

فرو  یدرباره سخننیریمورخ ش یهقیب خیتاردر  :اورمیب تینمونه برا کیاست.  دهبو یقدر جنسهنابالغ چ
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 یمحمود غالمکه  دیگویم تیروا هنگامو در  کندیم فیتعر یداستان ی،برادر محمود غزنو ،وسفیافتادن 

هنگام  هب -سرکش بوده امیالیلوح با ساده یکه مرد- وسفیو برادرش  ،به نام طغرل ه،داشتو بسیار زیبا نابالغ 

و  شودیم نیخشمگ« نظر دارد»که برادرش به غالمش  نی. محمود از اشودیم اشفتهیو ش ندیبیاو را م یبزم

برادر شاه  یبه ارتباط جنس یاشارت دیشما انتظار دار نیا پس از !بخشدیاما غالم را به او م ؛کندیم شیدعوا

 یبعد یهااما جمله ایم؛داشتهو محمود را هم کنارش  ازیا یهیقض و ودهکه ترک هم ب ببینیدبا طغرل  یغزنو

اش بذل و خوشحال شد و به شکرانه یلیاز داشتن طغرل خ وسفی دیگویجالب است. م یلیخ یهقیب

او را از فرزندانش »و  دشیفراوان به همه کرد و او را چندان دوست داشت که به مقام حاجب برکش یبخششها

 تی. اصوال موقعیو نه جنس میمهر پدرانه سر و کار دار یانگار با نوع نجایا پس،«. داشت دوست شتریهم ب

 شده،یپس از سن بلوغ متوقف م یکه شاهدباز نیاست و با توجه به ا یو سازمان یادار یحاجب هم نقش

 ردیمیود ممحم کهبگمارد. سالها بعد  یمقام نینوجوانش را به چن یجنس کیشر یاصوال خطرناک بوده که کس

 بردیطغرل بهره م نیهم ینیکند و از خبرچ ریرا دستگ شیعمو خواهدیم رسد،یو پسرش مسعود به قدرت م

با بافت روابط  یقدر نهایکرده بوده. ا دایپ یمال ییاختالفها وسفیبا انگار و با نفوذ بوده و  یاسیس یکه مقام

با  یو قدر یهولکاز مفسران هول یمتنها را انگار برخ از یاریکه بس نیمتفاوت است. کوتاه سخن ا یجنس

از خودشان بر متن  یگاه کنندیم فیکه تعر یمتن یبار جنس . برای همیناندخوانده یپردازالیو خ اقیاشت

 س!فرو افتاده و نه برعک

 یتیاست، در ب یانحصارطلبنداشتن انسان بر  حیترج اساس هم بر یسعد ینیبجهان ایآمینا حسنی: 

همه کس  مخالط //کس مسپار چیو بگذر و خاطر به ه نیبب /دیآ شیپ الجمالعیهزار بد رتگ»: دیگو یکه م

 ؟ «زار ییکز غمش بگر یکی بندیپا نه /خوش یباش تا بخند
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که از  یمتضاد ریدو تفسهم و  باستیز اریبسهم  یشعر سعد نیجان، ا نایم قیقاد: وکیلى شروین

 .بار بخوانندش کیواقعا آن است که همه  شنهادمیاست. پ یخواندن اریبس دهدیمفهوم مهر و عشق به دست م

ه است: له کرداکامال طرح مس و در آن هست یسعد یشعر از شاهکارها نینظرم ا بهآتوسا فروتن: 

شعر، باز  نیهم یدر انتها یول؛ «اریبس یست و آدمبر و بحر فراخ که /ارید چیمده خاطر و به ه اری چیه به»

چند  که //کاریدر پ شیبودم و با نفس خو هنشست /فکر تا سحر همه شب نیدراز در یشب»: دهیمهر را برگز

از  ینماند که رو یبس //و نقش و نگار یکودکان و زنان رنگ و بو چو /طلب شهوت و هوا و هوس نیاز

نوبت از  هزاری/ بد گفت کیو ن یسخت سست گرفت که //بار گریعهد عنانم گرفت د یوفا /چمیبرپ بیحب

 //از غدار یحسن عهد فراموش کرد که /دست در دامن ختیصحبتم آو حقوق //باطل استغفار یرا نیا

دوست بتابد رخ از محبت  کدام //کردار نیا دیایکز اهل مروت ن مکن /مانیپ یزود بگسل نیکه چن نگفتمت

 «.اریسر از ارادت  چدیبپ اری کدام /دوست

 ؟!کدام بوده اشیواقعا نظر اصل دید دیبا ،خب: وکیلى شروین

انجام شد  قیدق اییبررس خیتاربر روی در اروپا از قرن نوزدهم  دیکرد اشارهیرضا کسمائی مقدم: عل

. مارکس مطرح شد و هگل چون یشمندانیاند یسو ازبسیار  یصدا و با سر یدوقطب یخط خیتار طرح و

. ستین یخطآن حرکت  ریمس و شکل گرفته دهیتندرهم یهایاز دوقطب یاجامعه از مجموعه دیفرمود نیهمچن

که -برآمد  یرانیاز درون تمدن ا ای کهیقطب نگرش دواین  آیا کهاین است شود یمطرح م نجایا پرسشی که

 ود؟ش ریزود فراگسیار شر ب و ریخ یدوگانه سبب شد -زرتشت بزرگ است یشیاندحاصل نازک

 شبکه نیکرد احتماال اثرگذارتر شنهادیبار پ نینخست یکه زرتشت برا ییهایدوقطب ،بله: وکیلى شروین

و  جهنم/بهشت ؛آخرت/ایدن ؛طانیخدا/ش ؛شر/ریخ ؛نویم /یتیمعنا بوده است: گ خیدر تکامل تار هایاز دوقطب

.... 
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 ز گر مای// ترسانیم دهیبر سر ز را مای/ گل نصران کی گل سرخ و صدیس»یرضا کسمائی مقدم: عل

 زیتبر دالوران کنار یی،کایآمر دالوریل، معلم باسکرو«. میدیرقصیعاشقان نم محفل در /میدیترسیم دهیبر سر

 هیپرومتئوس آتش را به انسان هد. الل کرد کودکان کر و وقف را شیبان تمام زندگباغچه. شد کشته و ستادیا

است که  نیاست ا مهمبسیار  میکه برا پرسشهاییاز  یکی .... و شد شکنجه یطوالن یانیسالبه این دلیل  وداد 

 مثال به نظر شما ایآکنند؟ اید، معنا پیدا میتعریف کردهشما  ای کهبرنده -برنده اصلِ چگونه در این افراد

 ؟است ی نبودهروانلی دچار اختال یلباسکرو

همه  یو به لحاظ آمار رندیمیکه همه م نیجان. با توجه به ا رضایعل ،عنوان چیه به: وکیلى شروین

 یبرا یجنگ دانینفر م کیکه  نیا رند،یمیمهم  کارهمهیناتمام و ن ییهابرنامه یانهیو معموال در م رانهیغافلگ

 نیاگرچه هوشمندانه است.  یانتخاب رد،یبم ییبرآورده کردن معنا یدر راستاو کند و هدفمند  فیخودش تعر

 یزیرطرح یاگر عقالن ،به اهداف بزرگ یابیدست یا فدا کردن خود براام ؛ندارد یوندیبا بحث امروزمان پ

 .دارد هیقلبم در آن لحاظ شده باشد، کامال توج یشده باشد و محاسبه

 .برنده است-بازنده یرضا کسمائی مقدم: به نظر من بازی آنهاعل

 کردهیالبته فکر نم لیاش کرده باشد. باسکرومحاسبه خود آن فرد چگونهدارد  یبستگ: وکیلى شروین

هستند.  یمثال بهتر اندشدهیاند و بعد کشته مکرده یرا ترور م یکه کس یلیاسماع انییکشته شود. فدا زیدر تبر

 یلیخ میآنچه برا اند.کار داشته نیا نکردن هیتوج ای کردن هیدر توج یفراوان یو نظر یفقه یبحثها اهیلیاسماع

 !اندکردهیقلبم را محاسبه م تیو در نها انیسود و ز قایدقآنها که است  نیا استجالب 

 «.مذاب آلوده اقوتیروح به  جوهری/ پسران  چند کن  نیریلب ش ،نیریلب ش یهوا به»داود مجیدی: 

موضوع  نیادر آن  و ندارد یها ربطبه مغبچه یول ؛است یخوب اریبس تیب ،جان داود: وکیلى شروین

 ای دیگر!دیدهرا  کیهرمنوت یمداخلهکه خودت هم  تی. در نهاشودمینکوهش 



246 

 

 زین یگریونه مغبچه. اشعار د آوردم یلیدر رابطه با پدوفاین بیت را نه  ،جان نیشروداود مجیدی:  

 آیند.به دست می لیبدون تاو وجو وجست کوجود دارد که با اند

 دهمی. قول میازشان فراهم کن یامجموعه یبتوانکه خوب است اگر  اریبس ،جان داود: وکیلى شروین

مورد  نیکه دارم در ا یزکی، در چندهم نقدشان کنم و هم اگر محکم بود و از نقدم جان سالم به در برد

 شان.اورمیبا اسم خودت ب سمینویم

در  ی. هر چند بهتر است فردحتما ،بود یباق ینظر لطف شماست. اگر فرصت و وقت داود مجیدی:

 .ردیگبعهده ه برا امر  نیدارد زحمت ا اتیدبا ی درگروه که  تخصص

 هستند؟! پسراننیریش همان دهناننیریش: مژده رها

 !ستندیپسران ن نیریدهنان شنیریش ،البتهیرضا کسمائی مقدم: عل

زنان کاربرد داشته است.  یبرا بیشتر نیریصفت ش یول م،یوارد مقوالت نشو حاال: وکیلى شروین

 ینیریش یافهیق که ندیبگو ی. اگر به مرددارد شناسانهییبایز ییبوده و هم داللتها ریمشتق از ش یصفت هم چون

 یکار نوجوانان بیشتر ،لیانداختن و گرفتن م، مانند در زورخانههم  یکارنیریدور از ذهن است. ش یدارد قدر

 .اندبوده که هنوز مرد نشده بودند و شاگرد بوده

 اینهم  یمرد ممکن است بنا به فرد یول ؛شودیم یبه عنوان صفت، زنانه تلق ،نیریشمریم عاطفی: 

 هاییقیتحق روی آنهامطالعه با کرد و  ینیبشود ع دیرا شا نیچننیا ی. صفاتدکن یما تداع یصفت را برا

 .دیبه دست آ یو مردانگ یاز زنانگ قیدق یفیتا تعر انجام داد یدانیم

 الزم هست. واقعا یکار نیچن ،آره: وکیلى شروین

 «!یبازرسم بچه راه و نداندی/ فرازبدان گردن ییاروپا»یرضا کسمائی مقدم: عل
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 و ی داردلیپدوفنشان از باز هم  که دوران مدرن استبیت ایرج مربوط به  نیا البته: وکیلى شروین

.... 

رفتار  یکس موییبگ میتا بتوانباید دیده شود  یفرد یزندگ یخچهیتار در یشواهد مریم عاطفی:

 ختهیرا در قالب کالم ر ششیکرده باشد و گرا ششیتواند در شعر ستایمفقط چون   ؟نه ایدارد  ییایلیپدوف

 !باشد نیاست اگر چن یاالبته کار متمدنانه  !و تمام باشد

. اندکردهیموضوع اشاره م نیبه ا حیصر تهایو روا خهایجالب است که در تار اتفاقا: وکیلى شروین

 نی. هممیکنبراستا  نیدر ا یاضاف یریتفس دینبا میشفاف ندار یکه ارجاع ییکنم جایم گمان نیهم یبرا

 گویند.چنین می هم گرانیو د زندیاست روشن حرفش را م یکه موضوع جنس ییجا یهقیب

 «.مادر است ریتر از شخون ما حالل کتی/ اپسر تو چه مذهب گرفته نینازن یا»نیا: یزدانی افسانه

 ی. ارجاعدیستایرا م اشییبایدارد ز ؛ستین یجنساین بیت توجه داشته باش که  باز: وکیلى شروین

 یقدر جنسهکه چ نیاست.  ا یرانیسنت عام ا کی ییبایاست. ستودن ز نیازاش دانستن یجنس یتر براشفاف

 سمرا مج ی. سرنوشت شاعراندستودهیشاه را م ییبایفراوان ز هادهیبحث دارد. مثال در قص ینبوده جا ایبوده 

 گفته است.می یجنس بیتهایی کن اگر که

 .نوع اشعار دارد نیموالنا هم از ا .کردمیفکر را م نیهم هم مننیا: یزدانی افسانه

به عنوان سند  ی در ادبیات فارسیشاهدبازدر کتاب  سایرا دکتر شم اتیاب نیا تمامآتوسا فروتن: 

 .است نهیگز نین کتاب بهتریبه نظرم نقد هم .اندآورده

 !نقد یخوشگوار برا اریاست بس یکتاب: وکیلى شروین

و واقعا  شوندیم سیتدر یبه عنوان مرجع و کتاب درس ناشیا کتابهای چون ،قایدقآتوسا فروتن: 

 ند.هست ینیبازب ازمندین
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رخ داده  شانیاز زندگ ییدر زمانها دیکه شا-شعرا  یبرخ یبازهمجنس ای یبازبچه : چه قدرمژده رها

 گذارد؟یم یمنف یریثارشان تاثآاز کل  یریگو بهره لیر تحلب -رخ نداده باشد ایباشد و 

مثال ندارد.  یفرهنگ یهیال یرهایبه متغ یربط نهایچون ا ؛بگذارد یریتاث دینظرم نبا به: وکیلى شروین

بوده و  یاکیهم تر میدانیکه م نیبا ا ؛است سخن«نیریش» نیچنشاعری و  ستین یشک ایرج در ارزش آثار

  ر!با جهاد اکب ریدرگ یو هم هرازچند لیهم پدوف

و  دیفهم مینخواه یبه درست اموضوع ر نیهست که ما هرگز ا نیحرف من ا ،جان نیشرو: مژده رها

از تضادهاست و ممکن است  دهیچیپ ایملغمه یدمآمهم نباشد.  پرسش نیهم جواب ا قدر نیا دیدر واقع شا

 آدمها نبه معصوم و مقدس کرد نیازیعمل کرده باشد. چه  گرید ایاش متفاوت از دورهیدر هر دوره از زندگ

 م؟یدار

 .بوده است جیباز راریاز د که است یسازکردن همان اسطوره مقدسیرضا کسمائی مقدم: عل

 یهانامهیزندگ ترقیفهم آثار الزم است دق یندارد. برا یسازبه مقدس ینظرم ربط به: وکیلى شروین

 مانیعلم ای یشناسییبایز یرا در داور مانیاخالقی داور میکه بخواه نیبدون ا ؛میآورندگانش را بدان دیپد

 .میدخالت بده

دارد  ین مهرآدر بازتاب  یریچه توف ؛کرده باشدهم  یبازشمس با موالنا همجنسمثال  اگر: مژده رها

 م؟یکنیکه امروز ما از خواندن اشعار موالنا درک م

را اثبات  یزیچ نیکشف شود که چن یامهم است. اگر مثال نامه یلیبه نظرم خ ،خب: وکیلى شروین

 هر یسرسر ای ختیپرسشها گر نیاز طرح ا دی. نبادیفهم گرید ایگونهبه دیاشارات را با یلیخ یکند، معنا

 پذیرفت. دهندیکه مرا  یپاسخ
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؟ نداشته باشد یگریدو فرد باشد و سود د نیا یرابطه یسازتنها تفاوتش در مقدس دیشا: مژده رها

 ،اصطالحبه ی،لکه نیا کوشیممی لیدل نیبه هم است؛.و زشت  حیقب یعمل یبازهمجنس از نگاه امروز ما چون

و  دانمیمن هم نمنه.  ایند اهباز بودنها همجنسآکه  ستین نیاصال حرف من ا .مییبشو یننگ را با هر مشقت

 .موضوع رسما کشف شود نیا ای اثباتبر یسند که نیمگر ا؛ داندینم هم چکسیه

 !گهی: آره ددیفرمایمنقول است که م «دامه برکاته» یزند دریاز دوستمان ح یثیحد: وکیلى شروین

 «!بست انیبر آشنا دینشا یسرا درِ /الیز دست خ باشدمیخواب نم مجال»آتوسا فروتن: 
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 ۱۳۹۸ماه مهر  ۶ شنبه  -پنجاه و هفتم  نشستبحث هفتگی: 

 

مستقل و مجزاست  تیقوم کی هودیقوم  ایآ( ۱بحث:  یمحورها یبرا یمشنهادهایپشروین وکیلی: 

 یگذاررا برچسب زیمتما یتیجمع ایمستقل  ینژاد ،کلمه نیا ایدانست؟ آ یکنعان تیاز قوم یآن را بخش دیبا ای

را حدس  اششیدایپ خیتار توانیم شیکه بر مبنا ،ندارد ای ،دارد یچه عناصر قیعهد عتبافت متن ( ۲ کند؟یم

در بحث ( ۳ د؟یکنیم شنهادیپ یخیخاص تار یدوره کیرا به عنوان شاخص  یمیزد؟ چه عناصر و مفاه

و  امبریپ یکه آن را به عصر موسا یفیط :دیهوادار کدام جبهه هست قیعهد عت نیتدو خیتار یمعاصر درباره

 دانند؟یم یو هلن یدوران هخامنش یآنان که سراسر متن را ساخته ای کنند؟یپ.م منسوب م ۱۲۰۰

تناسب موضوع  به یز گاها است که هر یمیقد یپرسش نیا دیبود فرمودهیرضا کسمائی مقدم: عل

اثر  گریهمدبر وجود دارد که  یکتاپرستی ریمس در انیجر کنم دویم فکر. شودیم خوانده کالس به آوردگاه

یا  نداعتیپراکنده وگوناگون است که مظاهر طب انیخدا بزرگ از دل یخدا یریگشکل ،اول انیجردارند: 

زرتشت بزرگ  ریمس ،دوم؛ جریان حد کمال دری صفات انسان یدارا و یانتزاع یی،استعال ییخدا یریگشکل

که را  یانیتمام خدا است و مودهیرا پ یسرتاسر هست شر بنا شده و و ریخی هافرضشیپ یهیپا که براست 

 گریکدیهرچند از  است؛ هم متفاوت دو نگاه با نیظاهرا ا کند.یم طرد باشند را داشتهشر توامان  و ریخ صفات

 منیاهر فقط باشد و ریخ به دیمق دیمورد دوم خداوند با در گذارند.اثر می گریهمداند و بر ی کردهریوامگ

 !بود نیریدر مورد اول آنچه آن خسرو کند ش یول ؛دینمایم است که شر
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ظهور  یو متفاوت برا یمواز یدو الگو کنمیجان، من هم فکر م رضایعل بله: وکیلى شروین

را  یکتاپرستیدو شکل متفاوت از  ،دوم پ.م یهزاره یانیدر قرون پا ،همزمان بایکه تقر میدار یکتاپرستی

( و شانبانیپشت یاجتماع یسازمانها و ساختها یا) نهایا ینهاد یهامن خاستگاه دیاز د هرچنداند. داده جهینت

 یمصر یکتاپرستی یکیها و بستر معنا( متفاوت بوده است. منش شان در بومِخاستگاه یا) شانیفرهنگ یشهیر

 انیخدا آمیختگیاز  یکتاپرستی نیو قهرمانش فرعون آخناتون است. ا ردیگیزودتر شکل م یاست که قدر

 ییهازهیدولت است و انگ دو خاستگاهش نها دیآیم دیبزرگ پد یدیخورش یخدا کیچتر  ریدر ز گرید

و در سطح معنا به  کندیم داینمود پ یاسیو س یدر سطح اجتماع شتریب نیهم رایپشتش قرار دارد. ب یاسیس

 رانیقرن، در ا میو ن کی یبا فاصله ،. در کنار آنانجامدنمی شهیاز اند ییها و نظامهامنش ای میظهور مفاه

 دیکوچگرد پد یاو در جامعه دهیچیپ اییاسیس ینهادها ابیاتفاقا در غ که میرا دار یزرتشت یشهیاند یشرق

فرهنگ  یهیال یکی نی. خاستگاه اشودیم نهیساده )دولتشهرِ بلخ( نهاد اییاسیدر نظام س تیو در نها دیآیم

نظام  کیبه  ساست،ینانو یمصر یبا آن که بر خالف نسخه دلیل، نیبه همدارد.  یاخالق یااست و دغدغه

 یهسته کی انیم نیدر ا قیعهد عت. شودیم یمنته خیتار یدستگاه فلسف نیو نخست یو منسجم فکر دهیچیپ

 شده است. دهیچیپ یو زرتشت یرانیا یدارد که در لفاف یمصر

از  یبیترک ،در واقع ،به جا مانده از تورات یکه نسخه دیهفته اشاره کرد نیگفتار ادر درس: رها مژده

 ییبا هم دارند. در جا یو خرده اختالفات اندشده نیهست که در کنار هم تدو یاتیمتفاوت روا یچند دوره

کوروش بزرگ  یو پادشاه یحکومت هخامنش ونیتورات تا امروز مد یکه حفظ و ماندگار دیفرمود گرید

و  اتیروا نیتر اکهن یشهیر یبارهمن در پرسشبمانند.  یتا امروز باق اتیروا نیبوده که باعث شده ا

 ینیمتن د کیاز ابتدا  این روایت اآی؟ اندشکل گرفته یبر چه اساس اند واز کجا شروع شدهکه  داستانهاست

 بوده؟
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 میاز متون موجود در تورات در دست ندار یاکه نسخهآن است  قتیحق ،جان رها: وکیلى شروین

در  مینیبیکه امروز م یبیو ترک نیتدو دهدیشواهد نشان م یعنی ؛برسد یاز عصر هخامنش شیکه قدمتش به پ

 ،ن حالیاست. با ا ستهیزیدوم م ریدر حدود دوران کوروش تا اردش راستارشیآمده و و دیپد یعصر هخامنش

و  امبحث کردهاش گفتارم دربارههمان است که در درس نیاست و ا خیتار نیاز ا تریمیاز متن قد ییبخشها

روایتهای  یعنی ؛هستند یالهیو قب یقوم ییدر اصل داستانها تهایروا نیهم بدان خواهم پرداخت. ا شتریب

شناسانه اسطوره ییهاهیهم سو شانیبرخ هستند کهو آسورستان  نیمستقر در فلسط یسام لیقبا یریدرگ

 ی.اتیاله یهستند تا متن ترکینزد ایلهیقب ینگارخیبه تار شترشانیجالب است که ب هرچنددارند. 

 یبشر یشهیاند یدر عرصه یگاهیجا نیچن یهودی یهاچرا اسطوره ،واقع دریرضا کسمائی مقدم: عل

 ؟دارند

 یزنده است که امروز بخش عمده یمیابراه نید نیتریمیآن است که قد یاصل لیدل: شروین وکیلى

 .بدان خانواده باور دارند ایدن کتاپرستانی

گسترده  یافکار عموم در نیچن یمیابراه انیچرا اد .دارد رادیپاسخ ا ،البتهیرضا کسمائی مقدم: عل

 ؟نداهشد

که  ای نیستیدئولوژیا ای نیهر د یهاشاخصه نیتریاز اصل یکی تیهودیبه نظرم هوتن ستایشفر: 

عهد فهم ساختار به وجود آمدن  یمهم برای بسیار نکته کی کند. اینتبلیغ و دعوت میمردم  یهمه انیم

 ایمشخص  یدهندهبشارت کیاگر  ،هایدئولوژیو ا انیاد مانند دیگر ،دآیینظر م به. است هودی نیو د قیعت

 یانگار کشش. نبود ینژاد نید کیهودیت یامروز  آورد؛را پدید می هودی نید یخیتار یویژه یدوره کی

و  شهیاند کیقوم خود  یبرا آنها که ی استعیمردمان شده و طب نیدن امعامل به وجود آ نیتریاصل یقوم

. هستم یو هخامنش یتورات در دوران هلن نیتدو یهیمن طرفدار فرض نیهم رایبنند. ک دیهم تول ویژه نید
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همه سال  نیا پس از چرا شده؟ هودیقوم  یوستگیقدر باعث به هم پآن  یکه چه عامل است نیا اکنون پرسش

 هستند؟! زیمستحکم و متماهم قومی هنوز  یدر پ یپ یمهاجرتها با این و

 یدوران انیاد یکه همهاست  نینکته را در نظر داشته باش و آن هم ا کی ،جان هوتن: وکیلى شروین

که مثل  ییندارند: نخست آنها یعموم یغیهستند که تبل انیتنها دو رده از اد .گذارندیرا پشت سر م غیاز تبل

 یقوم ینییاند و به صورت آشده کنشهیخود ر یمهر رازورزانه هستند و دوم آنان که از بوم اصل نییآ

 شیک انندم دلیل، نیبه هم یارمن یسایارتدوکس کل تیحیهند و مس انینزد پارس یگریاند. زرتشتدرآمده

 هانییآ نیا یدو در هر غیدر نظر داشته باش که همچنان تبل ،حال نیخورده است. با ا وندیپ تیبا قوم ،هودی

 یمهم برا یبونیتر وودیهال امروز. مثال شودیو کندتر انجام م زیمتما یهرچند با شکل و روند .ستا یباق

تا دربار  هیگیفر ییایاز دزدان در زشیبا همان سبک رازآم ی همروم یترایم نید .است هودی نید غیتبل

 یکمتر یبندیپا ستند،یزیخود م نیآسوده در سرزم انیهودیاگر  ادی. به احتمال زدیامپراتوران روم را درنورد

 نداکینزد انیحیبه مسلمانان و مس اریبس نیو فلسط هیهودی یبوم انیهودی. همچنان که داشتندیم شاننیبه د

 ییهاینیفلسط بزرگ از یبخش که بدانید جالب باشد تانیبرا دیاند. شامسلمان شدهدر گذر زمان  شترشانیو ب

 دانمنطقه بوده نیا یاصل انیهستند که بوم یلیاص انیهودیاند، نوادگان هکرددر به در  ستهایونیصه که امروزرا 

 .شده است یاسالم و زبانشان عرب نشانیو کم کم د

 گاو و آذرخش آسمان یکه بعل نماد نعره دیگفت نشیآفر یاسطوره گفتارهایدرسدر  هوتن ستایشفر:

. پرسشم این تمسخر بعل بوده برایکه احتماال  دیگفت در تورات هم یسامر یگوساله یاست. همچنین درباره

 ؟گرفت یکیبا گاو  ابعل رشود می گونهکه چ است

است. به  شدهیم یگذارباد و توفان معموال با گاو نر نشانه یدر کل خدا ،جان هوتن: وکیلى شروین

باران را با ادرار گاو  یو گاه اندپنداشتهیهمسان م یگاو آسمان دنیکه غرش تندر را با ماغ کش لیدل نیا
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آمده باشد. نه فقط بعل، که زئوس  نجایاز ا انیدر نزد زرتشت زیگوم که شاید تقدس اندگرفتهیم یکی یهانیک

 اند.کردهیم دایهمچون گاو پ ییهاجلوه یو حداد و ائا هم گاه ندرهیاو 

چهل  نیاز مصر به سمت فلسط لیاسرائیبن لیقبا مهاجرت که دیمبحث فرمود انیدر مصبا طهماسب: 

 دیجد نید نیتوانستند با ا نیفلسط انیچگونه بوم .رفتند ایراه از دن میاندر  که بیشتر آنها دیکش طولسال 

  ؟هستند خیتار نیا یکجا انیمیدیو حس انیسیو گروه فر؟ دوندندیآشنا شوند و به آن بپ

سفر خروج است و به  تیروا نایس ابانیدر ب هودیقوم  یسرگردان یماجرا ،صبا جان: وکیلى شروین

 نیترسردرگمقدر هم سرگردان و گمراه باشند، حتا با  قوم هر کی یعنی ؛ندارد یخیتار تیسند ادیاحتمال ز

 نینماد یتیروا نیعبور خواهند کرد. ا نایس یکمتر از چهل سال از صحرا اریبس یزمان یط ،ها همگشتول

از آنها برخاستند که  یاهزو نسل تا دندیموعود را ند نیاست بدان معنا که آنان که از مصر خارج شدند، سرزم

مهاجر از مصر اندک بوده  تیباشد که جمع آن تیروا نیا یمعنا کنمیم گمان. دندیسکونت گز نیدر فلسط

از مصر خروج کرده و  یالو یلهیاند. حدس من آن است که تنها قبنداشته نیدر فلسط تیپرجمع یو نوادگان

 غیتبل هایباشند که الو دهیگرو یمصر یکتاپرستی نییبوده و کم کم به آ نیفلسط یاصوال بوم هودی لیقبا دیگر

و  تیحیاست و به دوران مس ندتریرآید یسیو فر یصدوق یهابه فرقه یهودیگروه کاهنان  زی. تمااندکردهیم

 نیاوکرا انیهودی انیتازه در قرن هجدهم در م کهاست  جدید یافرقه میدی. حسشودیمربوط م یعصر اشکان

 .شکل گرفته است

. دانندیاز خدا م یمانمجازات نافربرای را  نایس یدر صحرایهودیان  یظاهرا سرگرداننگار جالدت: 

پسر  هودای نامفقط هم هودای یلهیقب، در جنوب کنعان یبا توجه به خروج الو ،که من متوجه شدم طور نیا

 ستند؟ین عقوبیاز نسل پسران  ، یهودیانقتیدر حق پس .هست عقوبی
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 ریاغلب سرکش و نافرمان است و به شدت ز هودیقوم  سفر خروج تیدر روا ،بله: وکیلى شروین

 امبرانشیو هم پ است خداوند یدهیآن است که هم قوم برگز قیعهد عت بیغضب خداوند. از عجا یانهیتاز

 یپرستبه قتل و داود به زنا و هارون به بت یکه چرا در تورات موس نیهستند. ا دهیبه شدت گناهکار و نکوه

 «.E»و  «J»و تداخل دو متن  گرددیشمال و جنوب بازم ینیبه کشمکش د ؛شده امبردارن

همچنین  هستند.ها یمورآ یادامه در هودی یلهیقب و لیاسرائ یهیاتحاد یرضا کسمائی مقدم: شایدعل

 یاست برا یااسطوره یاطرحواره ،رومولوس و روموسداستان  مانند ش،دوازده فرزند و عقوبی روایت

ج یهودیان خروتاکید بر  و یزیمصرست فراگیری توراتگوناگون  اتیروا انیاز م .شیخو به دنیبخش تیهو

 .جو کردومصر  جست فتحی برابزرگ، کوروش  ،شاه پارس یهایزیربرنامه در دیرا بااز مصر 

 یسام لیقبا انیم پیوند ای ازیبازنشان عقوب،یدوازده پسر  انیدر واقع روابط م بله،: وکیلى شروین

 .بوده است یریاساط یدر بافت نیمستقر در فلسط

 گنجند.میاسطوره  نیهم در هم احتماال حیمس یحوار دوازدهیرضا کسمائی مقدم: عل

 اریبس یهودی یهاتوسط خاخام ،مرگ نیمعروف به نفر ،انیهودیاز مناسک  یکصبا طهماسب: ی

اسحاق . قرار گرفت دیموضوع مورد تائ نیها اهم در مصاحبه با خاخام لیاسرائ یدر شبکه .دارد یبازار داغ

توسط  انیهودیو  نیاعراب فلسط میانفدرال  یحکومت لیتشکی بر پایه یمانیبستن پ کسی بود که برای نیراب

 یکه خداوند به قوم ستی اازیحق امت ایاست  یستیکابال نییآ کیمرگ  نینفر ا. آیشد نین خاخام ها نفریا

 ؟داده است دهیبرگز

خودمان. اگر  شانیدرو ینانهیخشمگ دنیبه هو کش هیاست شب یزیمرگ چ نینفر نه،: وکیلى شروین

از  یکی .روسها گنجه را غارت کردند، مردم تهران سوگوار شدند شاهیدر دوران فتحعل یباشد )!( وقت ادتانی

چاک  بانیشد و گر نیخشمگ باره کیدر مجلس شاه  -هم داشت یعرفان هایکه ادعا- یدربار یآخوندها
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و التماس کردند  ختندیشاگردانش ر !شوند کسانیکل ملت روس با خاک  تاکشم یم ییگفت االن هو وزد 

 خیتار یشد که روسها از صفحه یطور نیهست. ا میان روسهاهم  گناهیب یچون زن و بچه ،نکند نیکه چن

درجه از  نیبا هم ؛است یزیچ نیهم چن یهودی یتندرو یهاخاخام در میانمرگ  نینفر !محو نشدند

 !یاثرگذار

از متن کتاب مقدس وجود  ایتاریخی و اسطوره خوانش الگویدو  نکهیبا توجه به امینا حسنی: 

 انیاو به کنعان نییآ تادر مصر حضور داشته  «وسفی»به نام  یتیشخص ی،خیبه لحاظ تار ،از نظر شما ایآ ؛دارد

 ست؟به مصر نقل مکان کرده ا نیاز فلسط یفرد  نیچن چگونهاست  طور نیمنتقل شده باشد؟ اگر ا

مستقر در شمال مصر بوده  یسام لیقبا یبرا ینماد وسفیکه  رسدیبه نظر م نطوریا: وکیلى شروین

اند و در قرن بوده یسام یبوده که قوم هاکسوسیه رانیاز ام یکیدر اصل  وسفی ندیگویم یباشد. برخ

 وسفی تیروا گرچهچند نسل بر مصر فرمان راندند.  یحمله بردند و برا لین یشانزدهم پ.م از شمال به دلتا

در نظر داشت  دیرا هم با نیاول پ.م شکل گرفته است. ا یهزاره لیاست و احتماال در اوا ندتریرآید اریبس

ها و دارد و سرشار از اشاره یمصر ییحال و هوا اریبس ،شیدایسفر پ یانتها، در در تورات وسفی تیکه روا

 یریاساط یاینماد و ن ونبوده  یقیحق یتیشخص وسفی یخیتار یخوانش یاست. بر مبنا یمصر واژگان

 .است شدهیشمال مصر محسوب م میمق تبارانیسام

 یجدا ؛بوده است «ههوی»به  مانیقبول و ا یهیبر پا شتریب هودی نید ییصورت ابتدا ایگومینا حسنی: 

 ؟ندیگزیخود برم یکه فرد برا یایاز قواعد اخالق

نظر به  نیقرار دارد و از ا یشااخالقیپ ییدر فضا قیعهد عتجان، اصوال بافت  نایم بله: وکیلى شروین

 یو به سادگ دهدیفرمان م گناهانیبه کشتار ب هوهیکه  مینیبیشباهت دارد. در آنجا م ییهندو ای یونانیمتون 

 یمرد یو موس اندنینهم چ امبرانیپ .کندیم کشتار زییتمیو هزاران تن را ب ردیگیبر قوم خود خشم م
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 ؛است یراخالقیغ اریما بس دیامروز از د نهای. ارساندیرا با مشت به قتل م یمصر یاست که مرد نیخشمگ

 یعاد یرخدادها -بود دهینرس شاننیبه سرزم یزرتشت یکه هنوز وزش بادها-اما در چشم مردم آن روزگار 

 است. شدهیقلمداد م یالهیقب

معاصر با فرعون و  ی،مصری شدهانگار  کتای یخداآتون، از کاهنان  یکی یموس دیگفتنگار جالدت: 

تون اآخن یدر دوره یپرستاکتی یاگر تنها نمونه؟ بوده گونهچ امبریپ وسفینقش  میان نیدر ا بوده. توناآخن

 جیرا ترو یپرستکتای نییآ تابوده  مانبوده با کدام فرعون همز یاز حضرت موس پیشکه  وسفیپس  ؛باشد

 د؟داده باش

. دینیبینم یکتاپرستیاز  یدر تورات نشان وسفیجالب آن که در داستان  ینکته ک: یوکیلى شروین

 اشییو توانا شودیاست ستوده م اشیمال یو پاکدست اشیبه اربابش و پاکدامن یوفادار برایدر آنجا  وسفی

 شودیظاهر م یرو کاهن مص وانساالرید کیمانند  یبه کل تیروادر آن  وسفی. ییشگویخواب و پ ریدر تعب

 .نشده است حیدر او تصر یکتاپرستیاز  ینشان چیو ه

 نگار جالدت: چه جالب که این بر خالف تصور رایج است!

 کهی حال در .ندارد یانیوح یگاهیجا تورات نانامسلم میاندر  دکهیبودیرضا کسمائی مقدم: گفته عل

و نیز نامهای دیگر آن در تورات خود بار نام  هجدهه شده. برد بودن تورات نام یاز وح صراحت در قرآن به

اند. خداوند بوده با یانیوحی ارتباط در دیگران آدم تا حضرت از امبرانیپ یمیابراه انیاد. در آمده استقرآن 

صحف کسر شده  از کههم خاتم  امبریظهور پ یوعده. دستبرد زمانه محفوظ نمانده است از فقط آثار آنها

نحن لها  نزلنا الذکر و نحن»: است نموده است که خداوند بر حفظ آن تعهد میکر قرآندر نها ت است و

شواهد  ؟ گرچه اینکهنداهبود حجاز یصحرا آسورستان و و انرودانیم یفقط در منطقه امبرانیچرا پ«. حافظون

 .است یگریکند بحث دینم یبانیرا پشت امبرانیآثار پ یخیتار و یباستانشناس
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و  شودیخداوند محسوب م امیتورات پ ،تیحیدر اسالم هم مانند مس ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 انیهودیکه نزد  یبه شکل مینیبینم قیعهد عتنخورده بودن بر دست یدیاما تاک ؛اولوالعزم است یامبریپ یموس

ها و شمن امبرانیاقوام و مناطق پ یات، توجه داشته باش که همهبخش دوم پرسش یهست. درباره انیحیو مس

 اندداشته افتهیسازمان یسایکل ی کهانیخانواده از اد نیترمهم گرچهاند. خاص خود را داشته یمعنو انیشوایو پ

از  ی،جنوب غرب رانیکه خاستگاهشان در ا شودیمربوط م یایسام انیبه اد اندکردهمی سرسختانه غیو تبل

 ینراست یامبرانیپ هیناح نیشود که تنها ایفرض م انیاد نیا روانینزد پ دلیل نیبوده است. به هم ،هیقیتا فن منی

 ریدرگ شهیکه هم افتی دیرا خواه یمعنو یاز رهبران ییهارهیزنج دیبه هرجا که بنگر گرچهداشته است. 

 اند.بوده خیتار یرحمانهیب یعیانتخاب طب

 یراستا در و چاپ شده «کیپلماتیلوموند د»که در دیدم از شلومو سند  یامقالهرکسانا احمری: 

 کنند.تبلیغ میاشاعه  را برای تیهودکه یاشاره شده  یدر آن به صراحت به منابع شماست. یگفتارهادرس

است و اسمش شلومو  یشی. در اصل اتردیآدم را بخوان نیا یکارها کنمیم شنهادیپ: وکیلى شروین

 یاسیس یگفتمانها ،ژهیوبه .دهدیاز تورات به دست م یگرا و انتقادواقع اریبس یریزند( است. تفس میزند )سل

 ۲۰۱۱ ی. در سالهاکنندیم فیرا تحر انیهودی خیکه تار دهدیمقتدرانه مورد حمله قرار مرا  یمدرن یبرساخته

 یخواندن اریکه بس لیاسرائ نیاختراع سرزمو  نیکلمات و سرزم نامهایدو کتاب مهم منتشر کرد به  ۲۰۱۲و 

و  کنمیم دایازش دارم که پ یهم هست. من چند سخنران ویآودانشگاه تل خی. جالب آن که استاد تارندسته

 .رانیا خیبا تار انیهودی وندیهوادار پ و راستگرانی. به شدت هم اگذارمیبه اشتراک م تانیبرا

؛ ندارد یمشکل لیاسرائ تیموجود بادریافتم که  شلومو زندی از صحبتهااین را من رکسانا احمری: 

 .جهان قلمداد شود یهمه جا انیهودیکشور  لیمخالف آن است که اسرائ یول
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ناممکن است و  اشدنیشده، برچ لیتشک لیحاال که اسرائ دیگویدر واقع م زند: وکیلى شروین

 یادولت را منکر است و آن را برساخته نیا یخیتار تیاما مشروع ؛کندیم دیتول شتریب یاآشوب و لطمه

در  نیامروز یهاینیکه فلسطرا  نکته نیرا غصب کرده است. ا هاینیفلسط نیکه به ناحق زم داندیم دیجد

 نیابداع سرزممن از کتاب   ؛اندمسلمان شده جیمنطقه هستند که به تدر لیو اص یمیقد انیهودیهمان  اصل

 .امآوردهاو  لیاسرائ

با هامان خود را نژاد یاحمد مانند این است کهاسطوره  از یاسیس یریگبهرهیرضا کسمائی مقدم: عل

 شبیه دانست.  ریوز

 !نداهکردیم هیتشب امبریپ وسفیبه  شتریب یخودشان را زمان شانیالبته ا بله،: وکیلى شروین

 ه است.ها بودیلیاسرائ هیتشب نیایرضا کسمائی مقدم: عل

م لَاز کتاب استر را عَ هیآ نُه راریپورپ نظیر یانیگراکامل با قوم ییدر همنوا ستهایونیصه: وکیلى شروین

 یهمتا میهم آن است که جشن پور لشیکنند. دل جادیا یرانیا تیو مل هودیقوم  میان یایکردند تا دشمن

هامان  یه. آن بحثها دربارشودیمربوط م یرانیا تیبا مل یهودی یتهم به اتحاد قوم تشینوروز است و روا

 بیمعاصر ترک خیدر تار یفیکه با تحر انیهودی ینیاست در نص کتب د یفیآمده است و تحر نجایهم از ا

 لیدولت اسرائ تیدر تثب نژادیبه قدر احمد چکسیاحتماال ه ،معاصر جهان خیدولتمردان تار شده است. در کلِ

 ؛ حتا نتانیاهو!نکرده است فاینقش ا

 کرده؟ اکار ر نینادانسته ا که دیکنیم گمانشما سمانه مرادی: 

است  هودی نیپرت و دور از متن د یبه قدر میپور فیگفتمان تحر ،سمانه جان نه: وکیلى شروین

 نیاز ا رندهیگبهره یاسیجناح س یندهینما اهویمثل نتان ایاند. حاال داشته یاسیس یاغراض یکه مبلغانش همگ

 ا!پخرده یخواررهیج راریپورپ انندم ایاند گفتمان بوده
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 پیامبری مانند میکالم مستق از ؛خداوند چگونه است ارتباط با رییتغ به نظر شما یرضا کسمائی مقدم:عل

 ؟مقربی فرشتگان قیاز طرپیوند تا گرفته  یموس

. دیگویبا انسان سخن م میمستق هوهیو  ستندین ضیف یتورات البته فرشتگان واسطه در: وکیلى شروین

 کند.یم داینمود پ تیحیاست و بعدتر در مس یزرتشت ضیف یفرشته و واسطه یدهیا

 یهاتینها با رواآاز  یبرخ یو همانند قیعهد عت یهاداستان محتوا و یبارهدرحسن محمدیان: 

نداشتن متن مکتوب  ایبودن  سایبا وجود نانو اآیتوان گفت؟ یگمش چه ملیگویژه روایت ، بهانرودانیم نیشیپ

 اآیر است؟ یپذهیها توجتیها و شخصداستان یهمانند زانیم نیچند صد سال اقامت در مصر ا نیو همچن

 یقوم تیهو یریگدر شکل شتریب یتیسالها اهم یط انرودانیدر م لئیاسرایاقامت قوم بنهمراه با  یاصالت سام

 ؟ندستین قیدق هاپرسش نیا یگفتهشیپ یهافرض دیشا ای تا سکونتشان در مصر؟ داشتهنها آ

که  ،شیدایسفر پ مانند ،قیعهد عتاز   ییکه بخشها ستین یدیترد بایتقر ،جان حسن: وکیلى شروین

توفان  ایاز باغ عدن  دیمثل تبع ییاست. داستانها یانرودانیم یتهایروا میمستق یادامه ؛دارد یریاساط یاجنبه

منطقه  نیا ر( دمیبعل و  /امتیمردوک و ت /اتانیو لو هوهی) ایدر یوالیکشمکش خداوند آسمان با ه اینوح 

 تر است.کهن قیبوده و دو هزار سال از عهد عت میاز قد

دو از  هر ند؟اهکردیم یزندگ یخیتار یدوره کیدر  لیاو حضرت حزق ینب الیدانی: اصفهان هیسم

در  مگر پیامبر، ی،گریبا عنوان د وسفیو حضرت  ینب الیدانکه تصور کرد  شودیم ند؟اهبود یهودی امبرانیپ

 ؟!نداهکردیزمان خود خدمت م یدستگاه حکومت

از دوران  یامبریپ الیو دان ستهیزیقرن هفتم پ.م م لیدر اوا الیحزق ،جان هیسم نه: وکیلى شروین

مربوط بوده  نهایاز ا شیبه حدود هزار سال پ دیبوده باشد با یخیتار یتیاگر شخص وسفیاست.  یهخامنش

 باشد.
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 ؟هودیبا قوم  انو ارتباطش دییگومی یکم انیسیدرباره فرصبا طهماسب: 

اند که به بوده یدر دوران اشکان یهودی ینیرهبران د یهااز گروه یکی انیسیفر: وکیلى شروین

مراکز آموزش  سیاند. تاسداشته لیکه در آن هست تما یبدان شکل نیقوان تیبازگشت به کتاب مقدس و رعا

 یصدوق یاند. در مقابلشان کاهنان اشرافبوده رانیهوادار ا یاسیاست و از نظر س شانی ایتورات هم از ابداعها

 بوده است. یونانیحتا  شانیاریاند و زبان بسبوده هایکه هوادار روم رندیگیقرار م
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 ۱۳۹۸ماه مهر  ۱۳ شنبه  -پنجاه و هشتم  نشستبحث هفتگی: 

 

 

 پیشنهادهایم برای محورهای بحث:شروین وکیلی: 

کدام یک از عناصر کتاب مقدس، مانند مفاهیم فلسفی و انتزاعی یا مضمونهای اساطیری، را ( ۱

 زرتشتی نسبت داد؟-آتونی یا ایران شرقی-شود با اطمینان به خاستگاهی مصریمی

آورد ی مجزای متنی، افزون بر چهارتایی که گفتیم، پدید میآیا نفوذ عناصر ایران شرقی یک الیه( ۲

 یا یکی از آنهاست؟

 اید؟برانگیزی یافتهدر دیگر روایتهای عهد عتیق چه عناصر و مضمونهای بحث( ۳

 شود پرسش نخست را خودتان پاسخ دهید؟سمیه اصفهانی: می

اش قدری کنکاش کنید. برای راهنمایی دهم خودتان دربارهترجیح می شروین وکیلى: سمیه جان،

ی بدانید که سیمای خداوند یکتا در ایران شرقی و غربی به کلی متفاوت است؛ همچنان که تصویر انسان. شیوه

ی خداوند هم تابع همین چارچوب است. بر این مبنا اگر متنها را اتصال قدرت سیاسی با خداوند و نماینده

ی این مفاهیم را نشان رسید که در ضمن تقابل میان تمدن ایرانی و مصری دربارهبخوانید به نتایج جالبی می

 دهد.می

گفتار اشاره داشتید به اینکه عهد و پیمان میان انسان و خدا وام گرفته شده از رها مژده: در این درس

کمان بوده، عهد ابراهیم و خدا ختنه رنگین گری هست. چنانچه عهد میان نوح و خداایران شرقی و زرتشتی
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( آیا ۱ .اسرائیل به دیگر اقوام بوده استکردن پسران و عهد موسی و خدا برگزیدن و برتری دادن قوم بنی

( آیا این عهد با ۲ختنه کردن مردان در داستان عهد میان خدا و ابراهیم داللت بر سرکوبی جنسیتی دارد؟ 

  ند به جای انسان مرتبط هست؟داستان قربانی کردن گوسف

پرستی در پیش بیند که قومش را که به برادرش سپرده بوده گوسالهموسی هنگام بازگشت از کوه طور می

ای هست که با برادرش این بعل همان خدای بعل اسطوره ( آیا۳پرستند. ای به نام بعل را میاند و گوسالهگرفته

( آن خدایی که 4ای تاریخی داشته و بر سر خدایی و پادشاهی عالم با هم جنگیده بودند؟ یم )یهوه( مبارزه

ی عالم کند، همان یهوه)یم( فرزند خدای خواهد به دست بگیرد و آنان را برگزیدهسکان کشتی قوم یهود را می

 ال هست؟

ی ختنه( ۱وین وکیلى: باید این روایتها را در بافت اساطیر کنعانی قدیم تفسیر کرد. در این حالت: شر

سنتی برای بهداشت است که از قدیم در مصر و بسیاری از سرزمینهای دیگر رایج بوده است و شواهدی 

و پیمان با خداوند ندارد  هست که انگار در ایران هم بومی بوده است. با این حال، ختنه در مصر ربطی به عهد

اش دو خاستگاه ویژه در شکل توراتیو سنتی است شبیه به تراشیدن موی سر. ختنه در مقام امری دینی و به

ای از سنت مصری است؛ گرچه پیوند میان ی مردان یهود ختنه کنند احتماال وامگیریدارد: یکی این که همه

رد. آدونای به دوموزی شبیه بوده و در مراسم سوگواری برایش ختنه و عهد در آیین پرستش آدونای ریشه دا

اند خود را اخته شدهخود میاند و گویا برخی که از خود بیبریدهی خود را میای از نرهبرخی از مردان تکه

از داستان قربانی گوسفند به جای فرزند نشانگر منع قربانی انسانی است. احتماال زیر تاثیر ( ۲اند. کردهمی

اند و داستان ابراهیم در واقع روایتی ها رسم قربانی انسان داشتهها و فنیقیمصر و فرهنگهای دریای اژه کنعانی

 برای منع قربانی انسانی است.
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بعل لقب عمومی خدایان کنعانی و فنیقی بوده و تقریبا همتای اهورا یا اسوره در ایران شرقی است. دو ( ۳

اند: یکی بعل عداد/ حداد است که مانند یهوه خدای توفان بوده و دیگری بودهبعل مشهوری که رقیب یهوه 

( در روایت 4های خونین و خشونت وجود داشته است.  بعل مولوخ است که مثل یهوه در آیینش قربانی

ن توفان نوح هم ظاهرا رهانده شدن مردم توسط باد را داریم؛ در شرایطی که آب بر گیتی چیره شده و این هما

 ایم.اش را دیدهدرگیری باستانی میان باد و آب است که در انوماالیش هم نمونه

رها مژده: راستش من درست پاسخ را نگرفتم. آیا این شباهت اسمی میان فرزندان خدای ال یا یهوه 

به ای آنهاست یا فقط یک تشاشونده و یکتای یهودی دلیل بر یکی بودن بنیادی و ریشهو بعل و خدای چیره

 ای میان آنها برقرار کرد؟نهادیهمشود چنین اسمی هست و نمی

شروین وکیلى: تشابه اسمی چندانی ندارند رها جان. یهوه نام خدای توفان است که جایگاهش در 

ی ی فلسطین و جنوب آسورستان بوده و همتای او در مناطق شمالی عداد است. همه هم از اوایل هزارهمنطقه

که خدای برتر بیشتر خدای باد و توفان است یک الگوی عام است؛ اما نام اند. اینشدهده میاول پ.م پرستی

 هایی محلی دارد.این خدایان ریشه

ظلمت و نور، روز و شب و  سفر پیدایشعلیرضا کسمائی مقدم: جفتهای متضاد معنایی در باب اول 

و زمین، آنو وکی هستند که صنعتگر یا  در باب دوم آب و خشکی، خورشید و ماه، لحم و لحامو، آسمان

آید که نگاه ایران شرقی نگاهی فلسفی و نگاه ایران غربی اند. به نظرتان نمیای مقتدر داشتهبناکننده یا سازنده

گرایانه باشد؟ تالقی و وامگیری این دو بینش در پردازش سفر پیدایش کامال مشهود است. نگاهی طبیعت

 این جریان همان است که به پیدایش علوم در قرن هفدهم انجامید. یکنم که ادامهگمان می

شروین وکیلى: بله، به طوری ویژه انتزاع مفاهیم در ایران شرقی کانونی داشته است. با این همه، 

 گرایانه هم در ایران شرقی بوده و در آیین هندو تداوم یافته است.ای طبیعتنمادپردازی
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ی ممنوعه و هبوط انسان به ارتباط جنسی آدم و ای که در مبحث میوهعلیرضا کسمائی مقدم: اشاره

ای به درخت حیات شود. در این متن کهن اشارهو شمحت تائید می حوا کردید در داستان گیلگمش و انکیدو

 و درخت آگاهی نشده است.

 پرسشت را درنیافتم علی جان. شروین وکیلى:

 تان هست یا نه؟علیرضا کسمائی مقدم: اینها مورد تایید

تر یکی از تابوهای رایج همین پیوند شروین وکیلى: بله به نظرم همین طور است. در روایتهای قدیمی

 جنسی بوده. بر مبنای همان حدس زدم که شاید در سفر پیدایش هم داستان اصلی چنین بوده باشد.

. به نظرم بسیار هوشمندانه ای دیرینه را در ذهن من گشودرها مژده: راستش این حدس شما گویا گره

شود از یک زن و مرد مشخص، بشر زاده شود. در واقع، اگر و درست هست؛ چراکه اصال از نظر علمی نمی

ی آغاز جفتگیری شدند. این داستان باید یک داستان نمادین دربارهشد که نسل آنها به سرعت منقرض میمی

 انسان نر و ماده باشد.

که امری فیزیولوژیک و مرتبط ه دلیلی پیوند جنسی تابویی رایج بوده با اینفر: به چمحبوبه شکوهی

 با بقاست؟

های ی گرانیگاهی سرمشق نظری زروان نگاه کنیم، همهشروین وکیلى: اصوال اگر بخواهیم از زاویه

ن بقا هایی که ضامهای قدرت، خوراکیکنند. جایگاهقلبم را نهادهای اجتماعی رمزگذاری و مرزبندی می

ای از عالیم و قواعد ای که گرانیگاهی در لذت دارد، همگی با شبکهاند و همچنین میل جنسیهستند یا کمیاب

شوند. گرچه این به معنای منع و سرکوبشان نیست؛ تابوها برای سازماندهی کاربرد و انضباطها محاصره می

 دارند نه منع کامل.
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الگوی نخستین انسان و منع برقراری ارتباط ستان در مورد کهنفر: بنا بر این تفسیر، دامحبوبه شکوهی

ی انضباط و سازماندهی نرسیده. پس، این نکوهش امر جنسی از ابتدای خلقت اولیه است که هنوز به مرحله

 ی راه.است و نه کنترلی در میانه

نداریم. ی اصلی تابوی جنسی در تورات را شروین وکیلى: خب، حدس من این است که ما نسخه

شود قدمهایی دیگر هم برداشت و انگاشت که اصوال ظهور جنسیت شاید با هبوط آدم مربوط بوده گرچه می

های لعنت یهوه برای باشد. دست کم زایندگی زن و مرد به نظرم با هبوط پیوند خورده است؛ یعنی نشانه

رد. همچنین در سراسر تورات مهاری ی ممنوع، دقیقا همان عالیم زادآوری و فرزندپروری را داخوردن میوه

اش ی برگزیدهشود و یهوه اصراری در منع ارتباط جنسی بیرون از قبیلهبرای هماغوشی با بیگانگان دیده می

 ی همان تابوی جنسی اولیه بوده باشند.دارد. اینها شاید بازمانده

 اب آزاد انسانی است؟محمد حمیدی: پس، با این حساب اثرگذاری نهاد بر قلبم  بیشتر از انتخ

شان را درست و زیرکانه به کار شروین وکیلى: شاید نشود همیشه چنین گفت. اگر انسانها اراده

 کنند.افتد و مدارهای قدرت تولید و توزیع قلبم را تعیین مینگیرند، چنین اتفاقی می

مگر اینانا  یل شدند.علیرضا کسمائی مقدم: فرمودید اینانا و اوتوی اکدی به سین و شمش بابلی تبد

 باشد؟به ایشتار تبدیل نشد که اینانا زن و سین مرد می

گفتم. نانا اسم خدای سومری ماه است و گفتم؛ نانا را میشروین وکیلى: نه علیرضا جان، اینانا را نمی

نرینه بوده است. اینانا مادینه است و نماد عشق و باروری است. سینِ اکدی همتای نانای سومری است. مینا 

. او کم کم تبدیل به  پروردگاری بینیمدر کتاب تورات ابتدا صور رحمانیت و بخشندگی خالق را میحسنی: 

های مکی شود. تکرار این الگو را نیز در قرآن و در تحلیل تفاوت میان سورهخشمگین و قهار و تهدیدگر می

های خشم و صفات بینیم. در اولی باز صورتهای رحمانیت و بخشایش پروردگار و در دومی رویهو مدنی  می
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ن الگو را ناشی از فرآیند کسب قدرت و  نیز ناشی از ثبات قدرت در توان ایشود. آیا میسلبی نمایان می

که آیا این ای مدنی دانست که به فراخور آن راهکاری عمومی در این راستا تنظیم شده است؟ دیگر اینجامعه

 الگو در ادیان دیگر هم تکرار شده است؟

بینیم و مان از خداوند را میی قهار و رحگویی در قرآن دو جلوهشروین وکیلى: همانطور که می

شده است. در تورات چنین احتماال تاکید بر این دو به تثبیت نهاد سیاسی مسلمانان در مدینه مربوط می

ای قهار و خشمگین دارد. در واقع، خدای تورات تصویری در کار نیست؛ یعنی یهوه تقریبا همیشه جلوه

اش و هم در تاکیدش بر ساخت بناها و دهندهتدر و فرمانشباهتی چشمگیر به فرعون دارد؛ هم در سیمای مق

 کشتار بیگانگان.

 ی دیگر ادیان آیا روندی یا الگویی ویژه در گذر زمان وجود داشته است؟مینا حسنی: درباره

شروین وکیلى: معموال اینطور نیست مینا جان، یعنی سیمای خداوند معموال ثابت است. ادیانی که 

اند، مانند سنت ایرانی و مصری در عهد عتیق، یا چرخشی سیاسی را در شان بودهپشتوانهسنتهای متفاوتی 

دهند. در اند، مثل دین اسالم و کیش مزدکی، سیماهایی متفاوت از خدا را به دست میتاریخشان تجربه کرده

ای به آن ه افزودهی باریک و نازکِ رحمانی را داریم کی قهار و یک حاشیهتورات البته یک تصویر برجسته

 اولی است.

که در زمان عمر آیات قرآن تغییر کرده باشد و یا کم و زیاد شده باشد حمد حمیدی: احتمال اینم

 وجود دارد؟

 شروین وکیلى: بحث ما مسلمانان تورات است محمد جان. بحث قرآن را هم بگذار یهودیان بکنند!

ی دین شود؟ چرا یهودیها دین خود را ادامهمیمحمد حمیدی: ابراهیم در عهد عتیق چگونه روایت 

 ای از ابراهیم در عهد عتیق وجود دارد؟دانند؟ چه سوابق تاریخیابراهیم می
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ترین روایتها در سراسر اساطیر سامی است. چنان که شروین وکیلى: داستان ابراهیم یکی از پیچیده

 و اوگاریت آمده و معلوم است که شهرت و گیری تورات نامش در متون اِبالای پیش از شکلگفتم هزاره

مان گفتار همین هفتهبینیم. در درسهایی متفاوت از متون را میاش الیهاهمیتی داشته است. با این همه، درباره

گیری روایت توراتی را مشخص کرد. شود تاریخ شکلبحث خواهم کرد که بر مبنای برخی از داستانها می

توانید حدس بزنید رخداد به را بخوانید و ببینید می ۲4ر پیدایش و به خصوص باب پیشنهادم آن است که سف

 اش تحلیلی به دست خواهم داد.شده است؟ دوشنبه دربارهچه زمانی مربوط می

است و شواهد تاریخی بر وجود آن  ایکنم ابراهیم شخصیتی اسطورهعلیرضا کسمائی مقدم: فکر می

 نداریم.

 اکنون بیشتر پژوهشگران چنین نظری دارند.شروین وکیلى: بله، 

مانند نظری غالب در افکار و به محوری در سفر پیدایش همچنانعلیرضا کسمائی مقدم: انسان

 ی جانوری ما را نخستیها نامید.های بشری باقی ماند؛ چنانچه لینه در قرن هیجدهم تیرهاندیشه

خلقت انسان است. جایگاه انسان در تورات محوری نیست؛ تقدم شروین وکیلى: البته این انسان

چندان هم در هستی ممتاز نیست. او بیشتر خدمتگزار و ابزاری در دست خداوند است؛ کمابیش شبیه به همان 

 که در انوماالیش دیدید.

ی جریان ممنوعه در ایران غربی شکل گرفت؛ چراکه مجموعه یعلیرضا کسمائی مقدم: مفهوم میوه

ی فرهنگ خدمتگزار خداوند بودن قرار دارند شد. انسانها در ادامهخداوند قادر متعال ختم مییکتاپرستانه به 

باشد. هر گونه عبادات، طاعات و اجرای فرامین خداوند می ،ی آنها بندگی است که شامل پرستشو وظیفه

ی ممنوعه اولین تالش آید. خوردن میوهتالش برای قرار گرفتن در جایگاه خداوند طغیان و تابو به حساب می

انسان برای سرکشی است که به اخراج او از بهشت منجر شد. انسان باید با ابراز بندگی دوباره به باغ عدن 
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که بهشت آغازین با بهشت ی اینهای علی شریعتی دربارهبازگردد؛ وگرنه در دوزخ جاودانه خواهد ماند. گفته

دانم تا چه حد به متن مقدس وفادار است. طرحواره است که نمی پایانی متفاوت است؛ تالشی برای تغییر این

های زرتشت، انسان همسرشت خداوند و بخشی از اوست. در ایران شرقی، چه در مهرپرستی و چه در اندیشه

هایی برای تعادل درون است. زندگی نه طاعت بلکه تالشی است برای دریافت عبادات نه پرستش بلکه تمرین

 ی ممنوعه را نداریم.بینیم که در باب اول میوهت با معنویت هستی. بنابراین، مییگانگی و وحد

بنده، با پرستش/ -ی اربابشروین وکیلى: بله، این تفاوتی است میان عبودیت، به معنای رابطه

 پریستاری به معنای نگهبانی و حفظ و پروراندن.

 اری است؟محمد حمیدی: آیا اشراق پس از اسالم هم به دنبال پریست

دیِ پیوند میان انسان و خداوند در ایران ی پیکربنشروین وکیلى: اصوال جالب است که شکل چیره

ی همان نگرش ایران شرقی بوده است. اهمیت عرفان در ایران و ارتباط شخصی و فردی عرفا با خداوند ادامه

نوع ارتباط خدا و انسان در تمدن  ی مصریان و خدایانشان تفاوت دارد.کامال با ارتباط نهادی و باواسطه

شده کامال بر محور تمدن مصری ای مانند معبد یا کلیسا انجام میی نهادهای اجتماعیاروپایی هم که با واسطه

 است.

 اثری داشته؟ p علیرضا کسمائی مقدم:متنهای ایران شرقی بر پیدایش متن

تاثیرهای روشنی گرفته است. گرچه در شروین وکیلى: چرا، متن پریستاری از سنت اوستایی 

زنند؛ انگار که تابویی باشد. اصراری هست که گمان پژوهشهای رایج رسم است که در این باره حرفی نمی

 ی هر دینی نادرست است.کنند کل مسیر تحول دین یهود درونزاد بوده است که آشکارا درباره

 نیست؟p ا همان متنعلیرضا کسمائی مقدم: بنابراین، پاسخ پرسش سوم شم
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تر و متاخرتری در متن وجود دارد. پژوهشی که در دست های ظریفشروین وکیلى: نه، به نظرم الیه

 شود.دارم هم به استخراج این نفوذها مربوط می

 دهید؟هم توضیح می 4۰ی عدد علیرضا کسمائی مقدم: درباره

چندین «. زمانی خیلی طوالنی»است با سال تقریبا همت 4۰در بسیاری از متون کهن : شروین وکیلى

کشد و ترینش به نظرم این است که هر نسل حدود بیست سال به درازا میاند. محکمدلیل هم برایش آورده

اند. در ضمن میانگین عمر در دوران پیشامدرن دیدههایشان را میمردم قدیم معموال حدود چهل سالگی نوه

اند. دلیل این که بحران میانسالی شدهسالگی پیر و جهاندیده محسوب میهم سی و اندی بوده و مردم در چهل 

های منظم زندگی کند هم همین است. نهادهای اجتماعی فقط تا حدود این سن برنامهدر این حدود بروز می

اند؛ از دادهشان میاند و تغییری در مسیر زندگیشدهاند و بعدش افراد دچار تحولی روحی میدادهبه آدمها می

 ناصرخسرو بگیرید تا سنایی.

 شناسانه ندارد؟علیرضا کسمائی مقدم: پس، الگویی ستاره

 گاهشمارانه هستند. 7و  ۱۲و  ۳۰گمان کنم نداشته باشد؛ ولی  4۰ی شروین وکیلى: درباره

 شود کمیای فیزیولوژی دارد، میکه فرمودید ریشه 7ی اعداد ویژه و مقدس، مگر رها مژده: درباره

ها و سحرها ای که در طلسمتوضیح دهید؟ از چه زمانی علم اعداد در ذهن بشر ایجاد شده؟ عددهای جادویی

 اند؟شوند از کجا آمدهفراوانی دیده میو ذکرها و ادیان به

انگیز این است که معناهای مقدس ی تمدنها مهم هستند؛ اما شگفتشروین وکیلى: اعداد در همه

و  7اند و تا عدد انگاشتهمی ۳و  ۲و  ۱ی بسیار محدود بوده. تقریبا همه جا تقدسی برای اعداد در ادیان بدو

 ۵با مربع و زمین و  4مادینه باشد یا  ۳نرینه و  ۲اند. هرچند این که مثال شمردهرا مهم می ۱۰بعد از آن عدد 

ایزدِ  ۳۳ری اعداد بزرگتر مانند پر و انسان مربوط باشد، خاستگاهی کامال ایرانی دارد. رمزگذابا اختر پنج
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فروهرِ نگهبانِ تابوتِ گرشاسپ بسیار در تمدنهای  ۹۹۹۹۹جنگاورِ پارسا و  ۳۱۸یا  ۳۱۳سال و  4۰آریایی و 

 دیگر نادر است. 

 ی پوتاگوراس و اعداد مقدس چگونه است؟علیرضا کسمائی مقدم: رابطه

شروین وکیلى: پوتاگوراس یا فیثاغورث به شکلی شگفت در تاثیر از دو سنت مصری و ایرانی بوده 

تاریخ است. نظام تقدس اعداد را از مغان و پارسایی و ریاضت را از مصری ها وامگیری کرده است. در کتاب 

 لب باشد.ام که گمان کنم خواندنش برایتان جابخشی مفصل را به او اختصاص داده خرد ایونی

های او بر تقدس اعداد چگونه ام؛ اما تاثیر اندیشهعلیرضا کسمائی مقدم: آن را تا حدودی مطالعه کرده

 است؟

 شروین وکیلى: در همان فصل از کتاب آمده است علیرضا جان.
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 ۱۳۹۸ماه مهر  ۲۰ شنبه  -پنجاه و نهم  نشستبحث هفتگی: 

 

 

 قیعهد عت یتهایو روا یانرودانیم ریاساط انیم وندیپ( ۱محور بحث:  یبرا میشنهادهایپشروین وکیلی: 

دارد؟ چرخش از  یتورات یخاستگاه انهیدر قرون م یبعد یرانیا یتهایاز روا یچه سهم( ۲چگونه بوده است؟ 

 ؟است افتهینمود  قیدر عهد عت گونهچ یزرتشتی کتاپرستانهیبه  یکنعان-یکهن عبران ینیبجهان

به  ،ایمحرا و نزع ،دو کارگزار دربار یهخامنش یدورهتورات گزارش شده که در خود در : رها مژده

را تورات  آنها با خط نوشتاری آرامی هخامنشی .کنند یورآگرد ارعبرانی متون  تا شوندیفرستاده م میاورشل

 .نویسندمی

 یوجود داشته؟ اگر متنها میدر اورشل ایمتون پراکندهآیا اصال  کنند؟یم یورآگرد ها رامتنکدام ( ۱

 ریخط سدر تورات چگونه  شده؟یسومر  باستان هم م یریمتون اساطشامل  اآی ؛وجود داشته پیشاز  ایپراکنده

 یریمتون اساط میریبگ جهینتکه درست هست  اآیواحد شکل گرفته؟  یخدا یبه سمت و سو یریاساط انیخدا

 کرده؟ فیرا تعر طانیواحد و ش یخدا شده و قیتلف یزرتشت یهاشهید در اندمتضا یجفتها مفهومسومر باستان با 

او را  و بنا کنند شیکوه برا نییدر پا یاتا خانه خواهدیو قومش م یبر کوه است و از موس میمق هوهی( ۲

 یفیتعار دیگر با .عهد بستن حاضر شوند یکه با قومش برا خواهدیم یاز موس ییکنند. در جا شیپرستش و ستا

معاشرت  یکاهن مقتدر است که با موس-شاه کی اوکه  شودیمعنا به ذهن متبادر م نی، ایهوه آمده اتیکه از تجل

 را دارد. یهوهبا  میسخن گفتن مستق یکه اجازه ی استتنها کس ه که موسیشد هم گفته تیروا کی. در کندیم
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-شاه کی زین هوهی ؛شده فیتعر نیزم یایبوده و در جغراف ینیزم یک باغ قدر که باغ عدن ممکن است همان اآی

 کرده؟یم فرمانروایی یباستان ینهایدر سرزم یقلمرو رمقتدر باشد که ب کاهن

 یبرا مانیسل کلیه دهد؟یرا م مانیسل کلیه یدستور بازساز شیچرا کوروش در زمان پادشاه( ۳

 میاز کارگزاران دربارش را به اورشل تنشده؟ اصال چرا دو می یچرا ارزشمند تلق -هم نبوده یهودیکه -کوروش 

 کنند؟ نیو تدو یورآتا تورات را گرد فرستدیم

نسخ اوستا  یتمام د،یکشتش آها را به کتابخانهو  کردحمله  رانیاسکندر به ا کههنگامی گویند ( می۴

 ؟ه استجان سالم به در برد سوزانکتاب نی. چگونه تورات از اشدندنابود 

فشرده  ماریناگز شهیهم انند. مایهپرمغز آغاز کرد ییطبق معمول با پرسشها ،جان رها: وکیلى شروین

که  میمتن سر و کار دار نیکه با چند دهدیگفتم نشان م تانیکه برا یبه شکل قیعهد عت یبندهیال( ۱پاسخ بدهم: 

 کمی امیشنهادیپ الگویکه  شته باشیداند. توجه داشده نیمتفاوت تدو ییگوناگون در قلمروها ییدر زمانها

و  یاصوال گردآور .هم دارد یشرق رانیای مشخص زرتشت یرگه کیچهار تورات است و  دگاهیاز د تردهیچیپ

همراه بوده است و  ،بوده جیمردم را انیکه م یدر شکل ،متون نیبا جمع کردن ا یمتون مقدس باستان شیرایو

سرود  ، مانندکهن اریبس یو عناصر شفاه اشعاراز  یامجموعه یعنیرخ داده است.  نیهم قاعدتا چن تورات یدرباره

 ی( را کسهی)متون تثن یپهلوان یو داستانها یخیتار یتهایروا ای( یستاریدر کنار سنتها و مناسک )متون پر ،دبوراه

-یانرودانیم ریعناصر از اساط نیاز ا یاریبس شکیکتاب در آورده است. ب کیکرده و به صورت  یگردآور

 .ندامتاثر بوده یکنعان

 ینیملموس و زم یختیر یشازرتشتیدر عصر پ انیخدا یکاهن بوده باشد. همگ-شاه هوهیاست  دیبع( ۲

 شباهت دارد. یکنعان انیخدا دیگرنظر به  نیاز ا هوهی. اندکردهیم دایپ یتجل سیاند و در قالب بت و تندداشته
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را  نیخواهم گفت. فعال ا سخنفردا گفتار پسمفصل در درس میاورشل یایکوروش و اح یدرباره( ۳

 یمصر اش گفتمان ضدحمله ریکه در مس یمردم نیترکه کوروش قصد حمله به مصر را داشته و مهم دیداشته باش

 .اندبوده انیهودی اند،داشته

که به  یمردم شهیهم گرچه آمده است.به بار  بسیاری یهایرانیاسکندر و یحمله انیدر جر شکیب( ۴

. اندمانده یباق بیترت نی. اوستا و تورات هم به همندداریم نگه یهستند متون مقدس خود را به شکل بندیپا باوری

 است.شده  ناپدید انیم نیدر امتن دو  از هر ییبخشها ادیهرچند به احتمال ز

 شده است.ثبت ی آثار شفاه .ندارد یگاهان شباهت نیتدو تورات با نیتدویرضا کسمائی مقدم: عل

بوده و هم  سایزرتشت نانو رامونیپ یبوده است. هم جامعه یشفاه کسرهی شکیب گاهان: وکیلى شروین

و کهن متون است و به  یخود متن هم شعر است که شکل باستان .مینیبینم یاز عناصر نوشتار ینشان چیدر متن ه

 ایپهلوانان  یتانهاداس انندم ی،شفاه ییهاهیال یعنی ؛نبوده نی. تورات احتماال چنکندیمداللت آنها بودن  یشفاه

دوم  کلیساخت ه یبرا گمانگیرد که بیجا می مثل فرمان کوروش ییدر کنار بخشها ،هانامهپادشاهان و نسب

 است. ندتریرآیو د دتریجد اریبس یتورات متن ،نظر نیاند. از انوشته شده بوده

 و یدر ساخت فرهنگ ،اینحم و رازع مثل ،هودیروشنفکران قوم  نوابغ و تالشیرضا کسمائی مقدم: عل

 دگانیاز برگز خاصی با گروه که از آدم شروع شده واست  یمقدس خیتار یبر مبنا هودیقوم  ینید یهاشهیاند

از  یاثر ایآهستند.  هودیقوم  یهمان آبا -ندابزرگ در ارتباط یبا خدا مایمستقکه - یابد. این پیامبرانادامه می

 رانیا راتیتاثاز  یانتزاع میورود مفاه داشت؟ تیحیآنچنانکه مس ؛وجود دارد هودی نیدر دی وانساالرید یفلسفه

با شکوه  مانیسل و داودی سازهمسان ،دوزخ بهشت و شیدایپ ،منیمار با اهر ینیگزیجا بوده است؛ مانند یشرق

 طوره بیی. سایوگسترش نو اخالق در رفتار شدن مطرح ،لیخل میابراه زرتشت با ینیگزیجای، شاهان هخامنش

 ؟دیدهمی حیتوض منسجم یدستگاه فکر کی مانندهب هودی نید یریگشکل یبارهخالصه در
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 راستیو و نیمهم آن است که در تدو ینکته ،یکرد طور که اشارههمان ،جان رضایعل: وکیلى شروین

حاکم است که در ی میبه اصطالح پارادایا   یو سرمشق تیذهن -دادهرا در عصر کوروش انجام زکه ع-تورات 

j یهیچهار ال /e/p/d  یرهیبر معنادار بودن زنج دیتاک ،یهست خیاز تار یانداز. چشممینیبیاش را نمنمونه 

 کین ییهمچون خدا هوهیبه فرض  لیتما ،و شر ریبودن خ یقطب بر دو دیتاک ،یاله تیرخدادها و ظهور مفهوم مش

 ندسته یینمودها ایمنظم مستقر بر جغراف خیتار کیکوچگرد در قالب  لیقبا خیمنظم کردن تار یو کوشش برا

. شودینم دهیاز آنها د یمتون نشان یدر خود بدنه یلو ؛شوندیم دهید ینظر ییشهایکه در تورات همچون گرا

به نظرم  برای همین،کهن متن را به هم دوخته نمود دارد و نه در اصل متنها.  یکه بخشها یعناصر در چسب نیا

است  تهمتون داش یاصل نندگانیاز آفر تردهیچیو پ مدارخیو تار یانتزاع یتیذهن -را بودهذع ندیگویکه م- راستاریو

 .سازگار است یمتصل با ظهور عصر هخامنش یفکر یانهایکه با جر

که  ییهابه صحت داده ودشیم گونهچ دشده باش نیتدو یرات در دوران هخامنشاگر توهوتن ستایشفر: 

مداوم و  هاییهاشار مگر بان دوران آتورات در  نیتدو دیشا استناد کرد؟ دوجود دار آنکوروش در  یدرباره

 باشد؟! کوروش ممکن نبوده به کین

متون را  یهمه یگزارشها دیممکن است و اصوال همواره با یزیچ نیچن شهیهم ،بله: وکیلى شروین

 نیبا ا -مند استمستدل و سامان یکه به نظر من علم- خیدر تار .محکشان زد یرونیو با منابع ب ستینگر یانتقاد

 یگزارش یراو( ۲ ؛ندیبگو زیچ کیبه هم  ربطیمنابع متفاوت و ب( ۱به گزارشها اعتماد کرد:  توانیشاخصها م

( ۳ ؛دیمثبت بگو یزیدشمنش چ یمثال درباره .در تضاد است اشیشناختو موضع جامعه یاسیبدهد که با منافع س

متنها و کنار هم  قیدق لیتحل( ۴ ؛کنند دییرا تا یمتن ییگزارشها -شناسانهباستان یهاداده ی، مانندفرامتن یآثار

 یایکوروش بازساز یمایس یکار نشان دهد. دربارهگام هنمشترک و همسازگار را  عناصراز  ییهاشان رگهنهادن

 .بوده است ارهایمع نیام بر اساس اانجام داده بخشییکوروش رهاکه مثال در کتاب 
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 رانیا در لگمشیگو  یدوموزی ایرو، شیلاانومامانند  یهمانطور که آثار ایآیرضا کسمائی مقدم: عل

 ،از کوروش بزرگ پیش ای الدیاز م شیدوم پ یهزاره در ،خمسه مربوط به اسفار نوشتارهاییشده  دایپ یغرب

 ؟است هینظریک فقط در حد این  ای است وجود داشته

 ییابتدا اریبس نیدر فلسط ییسایاشاره کردم، نو شیپ یگفتار هفتهچنان که در درس نه،: وکیلى شروین

 اریبس یاز کوروش به شکل شیپ سده کید در تورات هم هست، حدو شیپا که رد یها به متونبوده و تنها اشاره

 ییحدس زد که بخشها توانیبر اساس ساختار متن م ،حال نی. با اشودیم داریپد یخیدر اسناد تار کمپراکنده و 

در  الیدر دوران حزق ،هم دیشا یا ،بابل به دیدر زمان تبع گویا نهایرا نوشته شده بوده است و ازاز دوران ع شیپ

 شده باشند. ساندهینو هیهودی

 توانیم اآیشهرت دارد.  زین مانیمادر سل یکوروش به مقبره آرامگاهبودم که  دهیشن ییدر جا: رها مژده

 ؟پیدا کرد مانیسل کلیه یموضوع و ارتباط کوروش با بازساز نیبه ا یخط و ربط

و تا  شدهیهمتا پنداشته م یرانیا یبا شاهان باشکوه باستان مانیسل ،. در کلکنمینم : گمانوکیلى شروین

فرمان راندنش بر  ، مانندهمسان است دیبا جمش مانیسل یمایاز عناصر س یآنهاست. برخ یرونوشت سام یحدود

 .بزرگ یو متحد کردن قلمرو میساخت معبد اورشل ؛ مانندبا کوروش گرید یو برخ ،و جانوران وهاید

 کی مانندبهی فرد تیهوو  من  یستمیس گسترشید که شما فرمود ین طورآیرضا کسمائی مقدم: عل

ی بدنه ینیچ ویی کایآمر یی،اروپا ی،مصر یهاتمدن در چراکه ؛شد ریفراگ یرانیا تمدن در ابتدا دهیچیپ ستمیس

 ؟اندنداشته یفرهنگ و یتبادالت نهاد واند بوده جامعه برده اصلی

 یتمدن نیاما نخست ؛فرهنگها و تمدنها وجود دارند یها در همهمن باور دارم که : هرچندوکیلى شروین

 یکرد و در سطح اجتماع یاخالق( رمزگذار و کتاپرستانهی نی)به صورت فلسفه، د یها را در سطح فرهنگکه من

 .دبو رانیاش شمرد، ا...( محترم ظهور پول و ،یفرد تیمالک ،یحقوق ی)نظامها یدر قالب نهاد
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 !ها بودمن یدگیچیپ ای یگستردگی ربارهد نظرمیرضا کسمائی مقدم: عل

مطرح  ماهدیبار شن نیکه چند ار یزیاما چ د؛خارج از موضوع باش دیپرسش من شامحمدصادق افشاریان: 

نسبت  یقلمرو عثمان انیهودیبه  ار سمیترکپان یدئولوژیمدن اآگرا به وجود یمحافل مل یبرخ در. کنمیم

 اادعا ر نیا تداوماز شواهد  -ندارم نامشان را به یادکه -ر گینفر د نیکاهون و چند. اگر اشتباه نکنم لئون هنددیم

 د؟ییتا ای دیکنیرد م اموضوع ر نیا شماد. ننادیباکو م یجمهور با لیاسرائ کنونیدولت  عیارتباط وس

استعمار مربوط  یعمله هاما ب ؛ندارد یربط انیهودیبه  هیراستش به نظرم قض ،جان محمد: وکیلى شروین

به طور خاص انگلستان و تا  یی،اروپا یشکل بوده که قدرتها نیاند. داستان به ابوده یهودی شانیکه برخ شودیم

 هیرا تجز یو هند گورکان یقاجار رانیو ا یروم عثمان زبانِیبزرگ پارس یکه دولتها نیا یبرا ،هیروس یحدود

در برابر  یو قوم یمحل یتهایشروع کردند به عَلَم کردن هو تیهو یمدرن درباره ییهادگاهید یبا پشتوانه ؛کنند

کلمه  قیدق یهم به معنا نهایا بیشتر اما ؛بودند انیهودیکار  نیاز کارگزاران ا یاریبس ی. در عثمانیمرکز یقدرتها

 یاقتصاد یاند که منافعسکوالر بوده ایشده یحیمس یزادگانیهودی آنها. شدندینم انگاشته یموس عتیبه شر بندیپا

که بعدتر حزب  اندکردهرا تبلیغ می انیجر نیا هالیو روسوف هاکیبلشو شتریب رانیاند. در قلمرو ادر اروپا داشته

 یانهایجر  ندر هندوستا هایسیگرا از دلشان زاده شدند. انگلچپ یاسیس یانهایاز جر یاریبس هم توده و امروز

 ند.ه بودکرد تیراستا تقو نیرا در اهندو  یافراط

 به نگارشهیخط از اند ریمس .باشدیم هجانگار یاز خط یانمونه یاکد خطیرضا کسمائی مقدم: عل

 است؟ ییالفبادر پایان  آوانگار و ، سپسهجانگار

 .تحول خط است یاصل ریمس نیا ،بله: وکیلى شروین

 امروز خود یهاافتیما در کهکهن این است متون  یبارهدر سمیآناکرون یخطایرضا کسمائی مقدم: عل

این است در تمدن ما انجام گرفته  کهی کار. میکن ییفرساقلم هبوط یبارهمثال در ؛مینسبت ده میقد را به متون
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 شیخو یهاهیمادرون هماهنگ با یاگونهتحوالت به و رییپس از تغ و میریگیم را خیتار ایفرهنگ  از یعناصر که

بازپردازش  با بن عبدودا با عمر یامام عل نبرد مثال داستان .است یفرهنگ یستادگیا تقابل و کی و این میدهیمارائه 

 زین یاز عناصر در داستان موس یاریبس. شودیمورد نظر گرفته م یجهینت شود ویم گرید ایموالنا کال به گونه

عجب گر  چه //نقص کامل شد و رست او ز یصوف /شد به رقص یطور از نور موس کوه»: دارند یسرنوشت نیچن

 «.زیبود ن یاز کلوخ یموس جسم /زیشد عز یکوه صوف

 یعنیاست.  یعموم یقاعده کی نیکه ا میاما توجه داشته باش ؛میرا دار یقالب نیچن ،بله: وکیلى شروین

تازه را  ییو معناها شودیم دهیبازآفر یدیجد یخیو تار یاز نو در بافت اجتماع ،شودیبار که خوانده م متن هر

را بر دوازده  یاز باال رفتن از کوه طور خون گاو قربان شیپ یکه موسنیمثال ا دلیل نیگنجاند. به همیدر خود م

بعدتر که  .داشته ینییکامال روشن و آ ییدر قرن هفتم و هشتم پ.م معنا یمردم کنعان یبرا ؛پاشدیم یستون سنگ

 زیمتما یبه کل یبه شکل ،تیدر نها چه بسا کرده و دایمبهم و متفاوت پ ییکهن منسوخ شده، معنا ییچندخدا نید

 داده است. دانیم یعرفان ای یریاساط ییرهایبه تعب

 ست؟ینظرتان چ سمیآناکرون یمورد خطا دریرضا کسمائی مقدم: عل

 یخطا ؛میندازیو به گذشته فراب میریبگ یمتاخر را جد یو خوانشها رهایتفس نیا اگر: وکیلى شروین

 .میامرتکب شدهرا  یناهمزمان

 دهید هافرهنگ بیشتراست که در  یریاساط ییهااز نمونه مینبرد ابراه داستانیرضا کسمائی مقدم: عل

 .شودیقلمداد م یخیتار یک حقیقت به عنوان یمیابراه انیاد شدن ریفقط به علت فراگامروزه  شود ویم

 .میآنگلوساکسون هم دار یپهلوان یتهایروا ای شاهنامهاست. مشابه آن را در  نیچن ،بله: وکیلى شروین

آورده  یموس ایبر یبه چه منظور کجا و در فرمان اگر در کوه طور نازل نشده دهیرضا کسمائی مقدم: عل

 ؟است شده



279 

 

رات برآمده و از تو ییهامتاخر است که از پاره یبندجمع کیده فرمان  ،واقع در: وکیلى شروین

 ی.بکن دینبا ید یابارا فالن کار ؛ مانند کندیم یرا صورتبند یمنف بیشتر اییاخالق یدستورها

ایرانیان بارها آنها  آسورستان نماندند و در ی طوالنیزمان انیروم نکهیبه ا توجه بایرضا کسمائی مقدم: عل

به عنوان گسست  تا باشد وجود آمدهه ب دینبا الدیاز م شیپ اول یسدههم در  یدیتبع و سرکوبراندند؛  به عقب را

 نداهبود یانیهودیهمان  نیفلسط مردم کند کهیم تیتقو را هینظر نیا هم نیا .باشد انیهودی انیم درای یتیجمع

 .مانده بودند یباق نیدر فلسط که

 میدار بسیاریکامال روشن است و منابع  نیمستقر در فلسط یتهایجمع خیدر واقع تار بله،: وکیلى شروین

 تیجمع نیا( ۲ ی؛اند، حتا در دوران توراتنبوده یهودی کپارچهیهرگز  هیناح نیا تیجمع( ۱ :دهدیکه نشان م

آورده که تا به امروز  دیپد یتیجمع داریپا ستمیس کی پایان،در ( ۳ ؛ختهیآمیم هم مهاجر در یتهایهمواره با جمع

متصل  نیفلسط انیو بوم نیاعراب امروز-ینیرا به فلسط یباستان انینیفلسطو  انیکنعان،انیهودیاست و  افتهیادامه 

 .کندیم

 نام وجود داشته؟ نیبا ا یخیتار یتیفرض کرد که واقعا شخص توانیم ایآ میابراه یدربارهلیال امینی: 

 میبه اسم ابراه یتیحضور شخص دییتا یبرا یخیتار ییهاآن است که ما داده قتیحق: وکیلى شروین

 یمشخصات در زمان و مکان مشخص نیبا ا لهیقب سیکه فالن رئ میندار یگواه مستند خیدر علم تار یعنی ؛میندار

سند  ای یرونیب عمنب چیشده و ه افتیتنها در تورات  میابراه یآن است که گزارش درباره لشیباشد. دل ستهیز

 یوجود داشته که کوچ قوم یالهیقب سیرئ بسیار زمانیحال به احتمال  نی. با امیندار دشییتا یبرا یاشناسانهباستان

که احتماال  بیشده است. به همان ترت یصورتبند میکرده و بعدها در قالب ابراه تیرا هدا نیاز اور به فلسط

که از شمال  یکهن ییایآر لیقبا هرچند در پایان، .است ستهینز نیهرگز بر زم یریمشخصات اساط نیبا ا دیجمش

در  بنابراین، است. افتهی یریاساط یتبلور دیاند که بعدها به صورت جمشداشته یسیبه جنوب کوچ کردند، رئ
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 قیعهد عت تیکه به حقان یکسان .گرددیبازم مانیا یرهیبه دا ییتهایشخص نیچن نبود ایوجود  ینید یاندازچشم

مطابق با آنچه در  قایدق یانامهیبا زندگ یتیکه شخص کنندیو قبول م رندیپذیدارند نص متن را م مانیاوستا ا ای

و  شوندیم یداور میکه دار یعلم تنها بر اساس اسناد یرهیدر داهرچند وجود داشته است.  یمتن آمده زمان

 شوند.پذیرفته می رسندیکه ضرورتا درست به نظر م ییهاگزاره ینهیکم

 حیتوضهم  هودیقوم  ینظام فلسف ها وسهیکن التیرصت هست در مورد تشکف اگریرضا کسمائی مقدم: عل

 د؟یده

و در  رترید اریبس هاسهیمستقر بر کن یعباد-یآموزش ستمیداشت که س ادیبه  دیرا با نیا: وکیلى شروین

و قرون  یاست و در دوران ساسان دتریاز آن هم جد مینیبیکه امروز م یشکل. ابدییتکامل م یدوران اشکان

. نداهدادیرا در اروپا گسترش م شمیکه راه ابر افتهیتحول  اییهودیتاجران  یهامهاجرنشیندر  یاسالم نیآغاز

فلسفه پرداختند به  ینید یرهیدا نیکه در ا یکسان نیاست و در واقع نخست دتریهم جد نیاز ا هودی ینظام فلسف

 ،. به هر صورتنوزایاسپ ای شدیارتدوکس محسوب نم یهودی یک که مونیابن م؛ مانند اندبوده نید نیمرتد از ا

. تا شودیبه عصر خرد مربوط م شتریو ب ییاست و اروپا ندیرآید میشناسیکه امروز م یشکلبه  یهودی یفلسفه

 ینداشته. ما در واقع ط گرید انیبا اد یبوده و تفاوت نیزمرانیدر ا انیهودی یفلسف یهاشهیاز آن کانون اند شیپ

مشترک  یهمه همسان بوده و چارچوب نهای. امیندار یحیمس یو فلسفه یهودی یو فلسفه یاسالم یفلسفه انهیقرون م

 کیو بار فینح یاشعبه انهیدر قرون م ییاروپا یفلسف یهاشهیاست. اند دادهیرا شکل م یرانیا یداشته و فلسفه

 درخت در قلمرو فرنگستان بوده است. نیاز هم

را به  یتحیو مس یتهودی رینظ اییسام انیمستند و بدون قضاوت اد یتا به حال کسآیدا خضری:  آیا 

آنها مثل تورات  هایبااز کت ییهاچه بخش دمشخص کن که نیا ؟کرده یبررس یشناسو جامعه یخیلحاظ تار
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پژوهنده  یحیمس کی یاگر کس ،واقع در بوده؟ یچه نگرشگرفتن از  ریتاث در ابوده یسند یب یافسانه و حرفها

 .شک کند یخیبه لحاظ تار یسیبه اصل وجود ع دیباشد با

امروز در  نهیزم نیبحثها در ا نیتریو انقاد نیدتریجالب آن که شد ینکته ،جان دایآ: وکیلى شروین

تورات  خیتار یدرباره طلبان نظر دیکه رهبر تجد نینکلشتیل فیاست. اسرائ افتهیتمرکز  انیاد نیاقتدار هم یکانونها

در آن است،  یخیتار ارشو منکر هر نوع گز کندیمنسوب م یو هلن یبه دوران هخامنش یاست و آن را به کل

 شانیرا خود کش حیمس یسینبودن ع ایبودن  یخیتار یاز بحثها درباره یاست و بخش مهم میاستاد دانشگاه اورشل

 یشخص ییخارج شده و صداها نیخوشبختانه از غالف نهاد د نهیزم نی. نگاه پژوهشگران در ابرندیم شیدارند پ

 ینید یکتابها یگزارشها یکه انکار همه دیرا هم در ذهن داشته باش نکته نی. فقط اشودیم دهیدر گوشه وکنار شن

از موارد قانع کننده و  یاریکرده و در بس دایمد روز و ژست روشنفکرانه را پ یو بن امروز حالت نوع خیاز ب

 . گرچهکرد شاننقد رحمانهیو ب ستیو جامع به گزارشها و متون نگر قیمنصفانه و دق دیبا پس،. ستیمند نروش

کهن و  اریبس یبه هر صورت متون نهایکرد. ا دایبه سمت طرد متون کهن پ یایریروز سوگ مدِ از ریتاث ریز دینبا

 اند.قرنها حفظ کرده یارجمند را ط ییهاه دادهارزشمند هستند ک

 ؟دیآ شیپ فرصت یتا چه زمان .میهست دیجد صبرانه منتظر بحث در مورد عهدیبیرضا کسمائی مقدم: عل

اش کامل ببرم تا بحثمان درباره شیرا پ قیهفته هم باز عهد عت نیفکر کردم ا راستش: وکیلى شروین

 .میاش بحث کنکه مفصل درباره گرید یماه یبرا میرا بگذار دیشود. عهد جد
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 ۱۳۹۸ماه مهر  ۲۰ شنبه  -شصتم   نشستبحث هفتگی: 

 

 

 محور بحث: یبرا میشنهادهایپشروین وکیلی: 

 انیهودی توانیم اندازهچگونه بوده است؟ تا چه  خیدر تار تیجمع کیبه عنوان  هودیتداوم قوم ( ۱

 در نظر گرفت؟ جدا یو نژاد تیرا قوم

از  یکی انیهودکه یگفت  توانیم ایچگونه بوده است؟ آ یرانیتمدن ا یبا حوزه انیهودیارتباط ( ۲

 هستند؟ یرانیاقوام ا

 ابیدر غ ایکننده بوده است؟ آنییتع هیتا چه پا هودی نیو تداوم د یریگدر شکل انینقش هخامنش( ۳

 ؟ه استکردیم دایتداوم پ ینید نیدودمان چن نیا

 یزادسازآاز  به یهودیان پسداده شد که کوروش بزرگ  حیهفته توض نیگفتار ادر درس: رها مژده

کرد و در  شانتیو حما دیبخش میپول و زر و س -شده بودند دیبه بابل تبع هیهودی اریکه از د-بردگان در بابل 

 یرا گردآور توراتکتاب  ،ایعزرا و نهم ،دو تن از کارگزاران دربارش س،سپ شان.رفتیپذهم  شیدربار خو

 .مصر قلمداد شد نیفتح سرزم یاقدامات نیاز چن کوروش. هدف ندکرد
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و به  کندیعده برده را انتخاب م کیند، اهکه دوروبرش بود یهمه اقوام نآ انیچرا کوروش از م (۱

. رسدیبه نظر نم یموضوع چندان منطق نیکنند؟ ا یاریرا در فتح مصر  یتا و بخشدینها امکانات و پول مآ

هایی بردهگروهی از نه  ؛کند تفادهمهم اسکار  نیا یو مقتدرتر برا تریقو یکه از افراد بودیم نیتر اکار عاقالنه

 !ضعیف

که  خود کوروش  ستیتر ندرست گفته شد آیاگذشته  یگفتارهاکه در درس یبا توجه به سخنان (۲

 نهاد؟ انیبن یورا  یهودی نیکه د میو ادعا کن میقلمداد کن لیاسرائیبن یاصل امبریرا پ

 یاز فقر و بدبخت آنها یبخشو نجات یزادسازآو  انیهودیکوروش در حق  اریبا توجه به لطف بس (۳

دربار  یدشمن یریگشکل روند ،یبه دربار هخامنش یهودی یاستر و مردخا یابیو اسارت و بعدها راه

نام گرفته  میجشن پور امروزهکه  انجامید یبه اتفاق چگونه ؟شروع شد یاز کجا و ک انیهودیبا  انیهخامنش

 ؟ه استشد یمیو نفرت عظ نهیک نیبه چن لیتبد یلطف و محبت و دوست نیاست؟ چگونه ا

 رها جان: رسدیپاسخها به نظرم م نیا یفشردگ به: وکیلى شروین

بوده باشد. قاعدتا  نایهودیفتح مصر منحصر به  یبرا هیکوروش و کمبوج یبرنامه کنمینم گمان( ۱

را  نیشواهد هم هم کهاند بوده ریبرنامه درگ نیاند در اکه در گذرگاه حمله به مصر قرار داشته یاقوام یهمه

 ینظام یروهاین جیگرفته شده، دوران بس دهیناد بیشترکه  یاهیاز زاو ،هیکوروش و کمبوج ن. دورادهدینشان م

 انیجر نیرکن ا نیتراساسیاتفاقا  هایقیاست. فن انیمصر یالیپاتک به است یقلمرو آسورستان برا یو مردم

 گرشیرکن د کیآن که شگفت . نددآوریحمله به مصر را فراهم م یبرا رانیا ییایدر یرویند که نبود

 انیهودید. انبوده انیو به شدت هوادار پارس اندشتهدا ییهاجمعیت یبیهستند که در شمال مصر و ل ییهایونانی

شان )در حد حاکم یاند که طبقهبوده یقوم انیهودی همچنینکرد.  لیبافت تحل نیدر ا دیباهم و اعراب را 

 .اندساکن بوده نیفلسط رد زمانشان همبخشیگرفته شده بودند و   یچند هزار نفر( به بردگ
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. با شتهندا ایینید یادعا چیکه ه است نیدارد و آن هم ا شگفت اریبس یژگیو کیکوروش ( ۲

کرده و متحول  یهمه را هم به شدت دستکار رفتار و کردهیو احترام برخورد م یبا روادار انیاد یهمه

رسم  نیاست. ا کرده ییخدا یعوداشته و نه د یامبریپ یخود نه ادعا انینیو پس انینیشیاما برخالف پ ؛ساخته

است و  یخود موس هودی نید یواقع انگذاریبن ،نیبنابرا. اندپی گرفته هم یشاهنشاهان پارس دیگررا  کوین

 یدیشد یزانهیبا عناصر مصرست یاسیاست که به لحاظ س یمصر یکتاپرستی یهم نوع نشید یشالوده

 .است کوروش استیبه نظرم وابسته به س یدوم نیو ا ختهیدرآم

عکس رب ای انیرانیبا ا هودیقوم  یدشمن یکه افسانه دیهم برسان گرانیو به د دیابیرا حتما در نیا( ۳

از  یداخل دانیو زرخر انیگراو قوم ییاز سو ستهایونیصه یبه تازگآن را است و  یکامال نادرست و جعل

 دیتاک یرانیا تیبا مل هودی تیقوم وندیاست و به پ انیهودیجشن نوروز  میپور نیی. آدکننیم غیتبلسویی دیگر 

مقدس  شیکه کماب انیهخامنش ویژهبه ،انیرانیبا ا یجمله در دشمن کیحتا  یهودیدارد و در سراسر متون 

راستا  نیهم در ا یلمیو ف امرا نوشته« راریو پورپ میپور»یمقاله باره نی. در اافتی توانینم ،اندشمرده شده

 .امگذاشته دیتخته سف یرودوره  نیهم یادو را در ابتد اند که هرساخته

 یرا در راستا کلیو ساختن ه دیو بازگشتشان از تبع انیهودی میکوروش تکر نکهیانیا: ه یزدانیافسان

سوال  ریرا ز یرانشهریا استیحقوق بشر کوروش و مفهوم مهر در س یفتح مصر انجام داده است، ادعا

 برد؟ینم

 ییهوشمند و خردمند بوده و راهبردها یاستمداریسوال ببرد؟ کوروش س رینه، چرا ز: وکیلى شروین

از آن است.  یانمونه هودیقوم  یماجرا نیکرده که هم ریتدب یرانیکردن اقوام ا یبرنده باز-برنده یبرا دهیچیپ

مثبت به  یجانهایکنار عواطف و ه رد داریپا یبرنده-برنده یهایباز نیتدو نیهم مگر یزیمفهوم مهر هم چ

 و عهد است. مانیپ اشیاصل یمعنادر محبت و هم  یمعنابه که مهر هم  میداشته باش ادی. به ستین یگرید
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امروز شباهت  استمدارانیس هایبرنامه به کوروش یاسیس یهانظرم برنامه بهیرضا کسمائی مقدم: عل

 تفاوت دارد. بازنده-هبرند استیس و یروم-یمصر استیس با یرانشهریا استیس تیماه یول؛ دارد

 میمستق یمدرن دارد و ادامه یغالب امروز چارچوب استیراستش س ،جان رضایعل: وکیلى شروین

اسکندر و  ظهوربازنده است. به نظرم -چارچوب حاکم بر آن برنده یعن؛ یاست یروم-یمصر استیس

 یجیجهان بود که گسترش تدر استیس خیدر تار یسازو سرنوشت رهیت ینقطه ینظم دولت هخامنش یفروپاش

 .خود ادامه دهد یدولت روم به بقا با الگویداد تا  یدانم یمصر استیرا مهار کرد و به س یرانشهریا استیس

 کرد. میخواه وگوگفت باره نیدر ا شتریب ندهیآ یدورهدر  و مینیبیشده است که امروز م یافتضاح اشجهینت

و  ی،خیتار پ.م دالیل ۵۵۰؟ در کرد جدا هایتوان ازکنعانیرا م هایعبران ایآیرضا کسمائی مقدم: عل

 ؟ها بشوندیعبران تیجمع نیترمهم انیهودی کهنیا یبرا اندی، چه بودهرینه اساط

از نظر نژاد، سبک  هایو کنعان هایعبران ی،شناختبنا به شواهد باستان ،جان رضایعل: وکیلى شروین

 یاتنها فرقه انیهودی .اندکامال همسان بوده انیهخامنش پیدایش زبان و خط تا دوران ان،یخدا ،یزندگ

و  لوهیش و میاورشل ،رو کاهنان چند شه هودای یلهیقب یهابا سرکرده شتریاند که ببوده شانانیدر م کتاپرستی

 نیاش تدوو نشانه شودیدو از هم از دوران کوروش با عزرا آغاز م نیا یواقع کیاند. تفکداشته وندیپ ،میشک

 .مقدس است یتورات به عنوان متن تیو تثب

 چیست؟ یعبران تیجمع بخش اساسی ایبر هودی ینامگذار علتیرضا کسمائی مقدم: لع

 اندبوده هودای یلهیقب یهمان اعضا انیهودی تیجمع یآن است که بدنه قتشیحق ،خب: وکیلى شروین

 .گرفته شده است هودای یلهیاسم در واقع از نام قب نیا و

 ؟افت نشده استی آنی برا یخیتار یعلت عقوبی یاز اسطوره ریغیرضا کسمائی مقدم: عل
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بینیم میشود،  ستهیشناسانه نگراسطوره یاز متن و با نگاه رونیب عقوبی داستانبه اگر : وکیلى شروین

. مثال اندکردهیبا هم ارتباط برقرار م گونهچ نیمستقر در فلسط یسام لیکه قبانیا حیتوض یاست برا یتالش

 ییایجغراف شیو آرا افتهی یتجل سویو برادرش ع عقوبیدر قالب  انیو عبران هایادوم یشاوندیخو نیزرقابت و 

 یصورتبند عقوبیداستان روابط دوازده فرزند  در نیو فلسط هیهودیمستقر در  لیقبا یکشمکشها ایو اتحادها 

 .اندشده

 ؟هایادومیرضا کسمائی مقدم: عل

 .اندشدهیقلمداد م سویع یاند که نوادهبوده یقوم هایادوم ،بله: وکیلى شروین

صرفا  بسیاری از آن هایبخش شاید م؟یکنیم نانیتورات اطم یهاتیبه روا گونهچهوتن ستایشفر: 

 ؟باشد انیکاهنان همان دوران هخامنش هایالیها و خداستان ای ازمجموعه

BI» یرشته نیهوتن جان، امکانش هست. در واقع ا چرا: وکیلى شروین BLI CAL STUDI ES» 

جدا کردن  یکتاب مقدس و کوشش برا یمحتوا یخیتار یابیارز یعنی ه؛قرار داد نیرا هم اشیپرسش مرکز

متن در عصر  نیاز ا یبخش شکی. بنشیتدو یوهیکردن زمان و مولف و ش دایمتفاوت متن و پ یهاهیال

متن دلیل  نیهم ههم در آن وجود دارند و ب یمیقد ییهاهیال هرچندشده است.  راستهیو اینوشته  یهخامنش

 یچگونگ یبررس یاست برا نیزر یشباهت دارد که فرصت یشناساسطوره شگاهیآزما یبه نوع قیعهد عت

 ی.اسیقدرت س یمدارها ریتاث ریز شانیبا هم و بازساز تهایروا بیترک

 یتهایروا اید.کرده( به تورات استناد کلیبا ساخت معبد )ه وندیدر پ گفتارِدرس دررکسانا احمری: 

تطابق شده افتی یآثار باستانشناسیا  ساخت معبد یبارهدر یخیتار هایتیتوان با واقعیتا چه اندازه م را آن

 ؟داد
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 یخیگواه تار چیه مانیمربوط به معبد اول سل یتهایچنان که گفتم روا ،رکسانا جان: وکیلى شروین

با بازتاباندن  نجایپژوهشگران آن است که در ا شتریب گمانندارد.  ایتانشناسانهشاهد باس یا یاز متن رونیب

 .میرو هستهروب هودای یلهیدور قب یعصر کوروش و ساخت معبد به گذشته یرخدادها

با وارد کردن کورش در مناسبات حاکم  انیهودیتوان گفت یم بیترت نیبه ا ،خبرکسانا احمری: 

 هاییتیبه دنبال واقع ادیز نجایا دیما با . پس،خود اعتبار ببخشند یهلیند به خود و قباهخواستیرخدادها م نیبر ا

 .مینباش یخیتار

 ینید ی،هودیروشنفکر  یاز طبقه تیبه نظرم دوطرفه بوده است. کوروش با حما بله،: وکیلى شروین

هم در مقام سپاس و به  شانیا .دهیآفر شانیرا برا یجمع یتیکرده و هو تیقلمرو تثب نیرا در ا انهکتاپرستی

 .انددهیاعتباربخش در بزرگداشت کوروش کوش یگاههیتک مانند

در  این صفات را یهانمونه و خشونت است و قهر یخدا هودی یخدایرضا کسمائی مقدم: عل

مربوط به تمدن  ویژگیها نینظر شما ا به. ابدییم شیافزا مهر یدرجه یمیابراه انیاددر  اید وآوردهگفتار درس

 .اندافتهی رییتغ محتوا از نظر ی کهمتون اسالمیا  دیعهد جد ای استی رانیا

کهن  یکنعان زدیدر تورات همان ا هوهی یمایاز س یتوجه داشت که بخش مهم دیبا: وکیلى شروین

. مینیبیلوخ هم ممشابهش را در قالب بعل و مو یکنعان یتهایو حسود است و در روا نیوفان است که خشمگط

 فاوتآن هم در دو موج مت که میسر و کار دار کتای یزدیبه صورت ا یباستان یخدا کی یسیبا دگرد پس،

و  یفلسف یکتاانگاری یگریآتون و د شیک یمصر یو دربار یاسیس یکتاپرستی یکی: یافته استجریان می

نکوهش  یمیابراه انیدر خودِ اد هوهی یبدو یهایژگیو نیا پسین یهاهآن که در دور شگفت. یزرتشت یاخالق

اصوال  یمانو و یصابئ نیبه همراه د ی،گنوس یشهیاند ژهیوبه ،هیاول یحیمس یهااز فرقه یاریشده است. بس

در  هوهی ،شباهت دارد. در واقع منیکه با اهر اندشتهانگایهمسا م یتباهکار زدیا ای ورژیتورات را با دم یخدا
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و  یماریو ب دیگویو دروغ م ورزدیچون حسد م ؛است همسان ییاوستا منیبا اهر همی تورات تا حدود

 فیبا توص نهایا که رساندیبه قتل م گوناگون یهارا به بهانه یهودی ای یو مردمان مصر آوردیم دیمرگ پد

متفاوت شکل گرفتند که  یانیها و ادفرقه یالدیم نیآغاز هایسدهدر  ،نیهم رایاست. ب کسانی منیاهر

در  لیبوگوم یشمردند. فرقهمیهمتا  منیظلمت و اهر یروی( را با نیتورات یهوهی) یتیگ ینندهیآفر یخدا

 یاعتقاد نیچن یمصر یگنوس تیحیبودند و مس تیاز مانو ییهاشاخه هبلغارستان و کاتارها در فرانسه ک

 اند.داشته

 حیتوض لیکه در تورات از آنها نام برده شده به تفص هودیاقوام  یدرباره ،جان نیشرواکبر معارفی: 

است که بخش بزرگ و اثرگذار  یامروز انیهودی یقوم شهیبود ر بیغا حاتتیآنچه که در توض یول ای؛هداد

تا  رقخزر که از ش ییند که بزرگان قوم بزرگ سکاامعتقد یهستند. برخ ییاروپا انیهودی ایها یآنها اشکناز

اروپا از  یهایو اشکناز رفتندیرا پذ هودی نید یالدیدر قرن هشتم م نداهکردیم یزندگ نیکاسپ یایغرب در

 قوم هستند.  نیا

 نیا دییدر صورت تا د؟نکنیم دییادعا را تا نیا یکرد یبررسپیش از این که  اییکیشواهد ژنت ایآ

 یادآوریالزم به  گرچههستند.  یرانیا شندبا یسام نکهیاز ا پیشها  یاشکناز یعنی هودیبخش اعظم قوم  هینظر

. هدانستیم ابیافراس یو قلمرو حکومت آنها را در مرز پادشاه هشناختیهم قوم خزر را م یاست که فردوس

 /باژ کشور سراسر بخواه یهم»: خواهدیو م دهدیمرا  اتیمال یآورگرددستور  رانیبه پ یادر نامه ابیافراس

ند اهها بودیقوم فارس هیهودیاقوام  نیبزرگتر یکی حیمس یسیدر زمان ع همچنین«. بگستر به مرز خزر در سپاه

Phari» لیانج یسیانگل برگردانکه در  sees» از  یکه بخش دیآیبه نظر م ،بیترت نیا به اند.نام برده شده

. در نداهدانستیها میمنسوب به پارس ی،ستیز ای یاسیس از نظر ،ها خود رایاشکناز شیدایاز پ پیش هودیقوم 
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 یبخش دست کم یرانینسب ا یدرباره ادیدر تورات و شواهد ز یرانیا یواقع با توجه به وجود عناصر باورها

 ؟هستند یرانیا زانیو به چه م یسام اندازهچه  تا هودیکه قوم  دیآیم شیپ پرسش نیاز آنها ا

وجود ندارد.  یدیترد بایهستند، تقر یرانیاز اقوام ا یکی انیهودیکه  نکته نیا یدرباره: وکیلى شروین

 یو شالوده شانینیمتون د اند،ستهیز رانیا یایدر جغراف شانخیتار یدر بخش عمده انیهودی یبخش عمده

 ریخورده و ز وندیپ یدربار هخامنش استیبا س ی،گرید نیاز هر د شیو ب ،میبه طور مستق شانیفرهنگ تیهو

مثل کتاب استر،  فیشان )تورات، متون آپوکرمقدس یکتابها یبدنه .پارسها شکل گرفته است استیس ریتاث

از  یاهنامدارانشان بخش عمد اند.نوشته شده نیزمرانی( همه در قلمرو اشناهیترگوم و م یتلمود، بخش عمده

 . اندکردهیم فیتعر یرانیبا تمدن ا وندیخود را در پ خیتار

همان است که در پخش  قایدر اروپا دق انیهودیروند پخش شدن که الگوی در نظر داشت  دیرا با نیا

 اییرانیاز اقوام ا اسپورایدو د هایارمن-انیهودیو  هایخوارزم-های. سغدمینیبیم نیدر قلمرو چ هایشدن سغد

طور که اشاره هماناند. رفته شیو اروپا پ نیتمدن چ یدر حوزهو در شرق و غرب  شمیبرراه ا از هستند که

شاخه از  نیکل ا دهدینشان م کهانجام شده  هایاشکناز یدرباره یاکنندهنییپژوهش مفصل و تعکردی 

 قرنها یرا برا شانتیاند و هم هوداشته وندیپ یاند و هم در زبان با پارسبرخاسته یمرکز رانیاز اهم  انیهودی

 اندداشته یترک یتیاز خزرها جدا کرد که قوم دیرا با انیهودی نیا گرچه .اندکردهیم فیتعر رانیبا ا وندیدر پ

شان به بیشترو بعدتر هم  ینید یمانیبود نه ا یاسیس یریتدب شانیبرا نیا وبودند  رفتهیرا پذ هودی نیو تنها د

به ترکان متصل  تیبر اساس قوم شتریب ی، آنهارانیا یخهایدر تار یبه درست دلیل، نی. به همدندیاسالم گرو

داشتند،  تیاهم حیبه مس کیکه در قرون نزد هایسیفر ی. دربارهانیهودیبا  نید یاند تا بر مبنادانسته شده

و جداشده  شانیگرفته شده که پر یدر آرام «شایپَر». اسمشان از اندشتهکه با پارسها تفاوت دااست  نیانکته 

 هایرب تیهودیالبته  ،تیبودند. در نها هیهودی یکاهنان رسم ینخبه یکه طبقه هایصدوق ابردر بر دهدیما معن
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و هم  هایسیهم فر دارد. برتری شانینیهمان است که امروز در گفتمان د نیمشتق شد و ا هایسیاز فر

ناموفق  یهایاندازبا دست نچند قر و شوندیم فیتعر یرانیتمدن ا یدر حوزه انیهودی مانند دیگر هایصدوق

 اند.رو بودههروب شانیمقطع یالیو غارت و است هیهودیبه قلمرو  انیروم

 کی افتنی انیجر و یریگر شکلب یخیحوادث تار اثر گفتاردرس نیا دریرضا کسمائی مقدم: عل

 یگرید طور امور انیاگر جر. ودیه نید افتنی انیجر و انیهخامنش برآمدن ؛ مانندکامال مشخص است شهیاند

 .کردیم رییتغی روند حوادث به کل ،شدیم

نام  بسیاریاز اقوام  یدوران هخامنش یهانگارهها و سنگنبشتهدر سنگمحمدصادق افشاریان: انگار 

نشده.  سرراستی به آنها یاشاره هیچ یاشده  ادیکم  اریبس انیهودیاما از  اند؛هشد دهیکش ریبرده شده و به تصو

 ؟این درست است ایآ

 یمنطقه بخش نیاند و کل ابوده نیقوم کوچک در فلسط کی انیهودی ،محمد جان بله: وکیلى شروین

 انیهودیبه  یمیمستق یاشاره یدر اسناد هخامنش پس،امروز( بوده است.  یهی: سورهیَ آشور )اَسور یاز ساتراپ

 .نیبه فلسط هایروم یدوران حملهتا شود؛ میاشاره  یخیندرت در اسناد تاربه اریقوم بس نیا به .مینیبینم

هم  یگریشق د یحامو  یسامبه  اقوام بر اساس فرزندان نوح یبندمیتقسیرضا کسمائی مقدم: آیا عل

 ؟ددار

 اهپوستانیو س هایبا سام بیبه ترت نهای. اافثینوح سه پسر داشت: سام و حام و  بله،: وکیلى شروین

زردپوستان  ایاز ترکان  یام نشاندارم که نشان داده یااند. البته من مقالهو ترکان زردپوست برابر پنداشته شده

همان  هاثیافیو  هستند یوپیهمان مردم مصر و ات هایاست. حام ندیرآید یریتفس نیو ا ستیدر تورات ن

 .هاییو هند و اروپا هاییایآر

 ست؟یچ ها نظرتانگوراتیبا ز هوهیلفت ر مخادیرضا کسمائی مقدم: عل
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 انیبوده و سنت خدا یشهر کزداراندار با مرصحراگردان رمه یمقابله شتریببه نظرم : وکیلى شروین

 یرگه کی. انددهیدیم بیآس یشهر یساینو یمعبدها تیاز نفوذ و مرکز اند ونداشتهپرستشگاه  که یالهیقب

 نیبر زم یاست که معبد هوهی یآرزو نیانگاشته شده، تکرار ا دهیدر تورات ناد یکه به کل یمهم یگفتمان

 ند.دار بشیرق انیخدادیرتر به آنچه که  هیباشد شب داشته

 طاغوت انیطغاو و  یرکشساز  یریجلوگو انسان  یموضوع به مقام بندگ نیایرضا کسمائی مقدم: عل

 ؟گرددیبرنم یو

 .کننده باشدهیتوج بیشتر که در باال دادم یکنم پاسخ گمان :وکیلى شروین

در زمان  یشهر یدولت ،واقع در. ستین یشهر نید کی هودی نید یرضا کسمائی مقدم: پسعل

 .میندار هودی نید یریگشکل

 .بوده است یارهیدارانه و عشرمه ینید یتا دوران هخامنش بله،: وکیلى شروین

حد  انیم نیدر ا لیخل میابراه .است از نسل سام ابن نوح دیرا فرمود عقوبیرضا کسمائی مقدم: یعل

 ؟است واسط

 .رودیبه شمار م میاز نوادگان ابراه عقوبیاست.  عقوبیاز  تریمیقد میابراه: وکیلى شروین

 ؟دیدهمیپاسخ پیشین  یگفتارهادرسی یرضا کسمائی مقدم: اگر فرصتی هست به پرسشم دربارهعل

 ؟ندیآیبه حساب م انیها از اعقاب اکد یکلدان ایآ

 انرودانیبه م هایهستند و بعد از اکد هایآمور شاوندیخو هایجان، کلدان رضایعل نه: وکیلى شروین

 .رتریحدود پانصد سال د کنند،یکوچ م
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که خدا  دیرانده شدن آدم از بهشت گفتی بارهدر ی پیش من هم پرسشی دارم.از هفتهکیانا کریمپور: 

از رانده شدن  آدم پس رمگ ؛ستیدروغ ن نیارد. گرچه ممنوعه آدم خواهد م یهویبه دروغ گفت با خوردن م

 است. مبهم گفته یخدا کمکه گفت  تواندر نهایت، می ؟ودشینم رایم

و  دادیجاودانه م اتیح یوهیم ،از دو درخت یکیکه  نجاستیجان، مشکل ا انایک نه: وکیلى شروین

دروغ  حایکه صر هرا به مرگ مربوط دانست وهیخوردن م یتابو پس،. ه استدو درخت اشاره کرد به هر هوهی

 است.

از نقطه نظر حکومت  د،رسیها و مباحثات به نظر مبا توجه به کل درسفر: محبوبه شکوهی

 انیحکومت هخامنش یه در دورهبرنام کیو کتابشان  نیمجدد د میو تنظ هودیقوم  تیتقو ان،یهخامنش

 این امری انیهودیاز نقطه نظر  گرچه. داریپا یتوسعه ریزی دیگر برایبرنامهدر کنار صدها  ؛شدهیمحسوب م

 شده.شمرده میمهم  اریبس

بوده که اقوام  نیدر کل ا انیهخامنش استیاست. س نیچن قایدق ،محبوبه جان بله: وکیلى شروین

 تیهو( ۲ ؛مدون و منسجم باشد یمتن یدارا شانینیو د یشوند و متون حقوق ساینو( ۱: یمستقر در شاهنشاه

دست بردارند و به صورت  لیقبا میان یدرون یهایریاز درگ یعنی ،کنند دایپ یمشخص ییایو جغراف یقوم

گسترده در  یبازرگان ستمیس هب( ۳ ؛کنند یمعلوم زندگ ییایقلمرو جغراف کیدر  پیوسته یتیواحد جمع کی

 یگسترده یمل تیهو( 4 ؛متصل شوند و سکه ضرب کنند و گردش پول را تجربه کنند نیزم رانیسراسر ا

 یو عبران یونانیاقوام از  یشوند. همه یشان پارسنخبه و رهبران یطبقه یعن، یرندیرا بپذ یبا منِ پارس وستهیپ

تجربه  یرا در عصر هخامنش یگذار نیا چنو سک یو سغد یو خوارزم یگرفته تا بلخ یو مصر یو کنعان

 دانیدر مرکز مرا خودشان  تیباشد و قوم نیزر یدوران عصر نیا کی هر دیاست که از د یعیطب اند.کرده

 .توجه قرار داشته باشند
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 .میرو هستهدرخشان روب یتیری، با مددبوده باش طورنیا راگفر: محبوبه شکوهی
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 شروین وکیلیتر ک ددیگر هب قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  ۱۳۹4کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹۵ی افالطون، ثالث، کتاب سوم: واسازی افسانه

 ۱۳۹۵خورشید، کتاب چهارم: خرد بودایی، 
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 ی فلسفهمجموعه

 

 ۱۳7۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 ۱۳۸۰ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 ۱۳۹۵ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ

 

  ۱۳۹۸کتاب چهارم: گفتگوهای جنگل، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹سیستمهای پیچیده، شورآفرین، ی کتاب نخست: نظریه

 ۱۳۸۹کتاب دوم: روانشناسی خودانگاره، شورآفرین، 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه
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 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱زنان، شورآفرین، کتاب ششم: زبان، زمان، 

 

 ۱۳۹۳کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹7شناسی تاریخ مکان، نشر فکر نو، کتاب هشتم: جامعه
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹۰سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، کتاب 

  ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 

 ۱۳۹۸کتاب پنجم: تاریخ نهاد در عصر ساسانی، شورآفرین، 
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 ی تاریخمجموعه

 

 ۱۳7۹: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، نخستکتاب 

 ۱۳۹4، شورآفریننشر : گاندی، دومکتاب 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ نژادهای ایرانی، مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری، 

 ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری،  کتاب چهارم: تاریخ اقوام ایرانی در عصر پیشااسالمی،

 ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای ریاست جمهوری،  کتاب پنجم: تاریخ اقوام ایرانی در دوران معاصر،

 ۱۳۹۸خ همزمانی؛ عصر مظفری، خورشید، کتاب ششم: تاری

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  4کتاب هفتم: رام: روزشمار معنادار ایرانی )

 ۱۳۹۸کتاب هشتم: ایران؛ تمدن راهها، خورشید، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 ۱۳7۹خورشید، کتاب دوم: رویای دوموزی، 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 ۱۳۹۰ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۲ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 ۱۳۹4های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 ۱۳۹۵ایرانی، شورآفرین، شناسی ایزدان کتاب هفتم: اسطوره

 ۱۳۹۸بین، :  اودیپ شهریار، خوشکتاب هشتم
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

 

  ۱۳77کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳77افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸۵سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸۵سرا، خنده، اندیشهشناسی جوک و کتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹4نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹۵شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳7۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 ۱۳۸۶کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 ۱۳۸7کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹۵فرشگرد، خورشید، کتاب نهم: 
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 ۱۳۹۵کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳۹۵، بینخوشازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، یکتاب 

 ۱۳۹۵، بینخوش؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، گرشاددهم: دوازکتاب 

 ،تخیلی-علمی ی داستان کوتاهزدهم: آرمانشهر؛ مجموعهسیکتاب 

 ۱۳۹۸، بینخوش

 ۱۳۹۸چهاردهم: هشت سرنوشت بهرام، خورشید، کتاب 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳۸۵سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹۲کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹۵نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹4،و شورآفرین بهار، خورشیدالشعرای کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹4،  و شورآفرین کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید

 ۱۳۹۵،و شورآفرین کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید

 ۱۳۹۵،  و شورآفرین خورشید کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

  ۱۳۹۵کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵خورشید، نامه، کتاب ششم: عشاق

 ۱۳۹۸جلد(،  ۲اختر؛ گلچین شعر پارسی )کتاب هفتم: تپ
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 ی تاریخ هنرمجموعه

 

 ۱۳۹7کتاب نخست: رمزشناسی دست و انگشت در ایران، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب دوم: نقاشی دو دشمن، خورشید، 

 ۱۳۹۸کتاب سوم: تاریخ هنرایرانی: عصر پیشاتاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹۸هنر ایرانی: عصر برنز، خورشید، کتاب چهارم: تاریخ 
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 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳۸۸ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 ۱۳۹7ی ختا و ختن، خورشید، کتاب سوم: سفرنامه

 ۱۳۹7خورشید،پترزبورگ، ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی کتاب دوم: کاربرد نظریه

 ۱۳۸4د دانشگاهی دانشگاه تهران، تغییرات فرهنگی، جها

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، : رخسومکتاب 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹۵جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹۵روانشناسی، خورشید، جلد ششم: 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


