اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ راه زﯾﺒﺎﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ را
ﺟﺴﺘﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره ۲۳) ۵۹:ﻣﻬﺮ (۱٣۹۷
واژه ی راﻫﻨﻤﺎ :ﺳﯿﺎﺳﯽ– ﺗﺌﻮری
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪhttps://tudehiha.org/fa/7339 :
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮش.
اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﭘﻮﺳﺖ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اداﻣﻪ ی آﻣﻮﺧﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن
ﺑﺎ واژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﻢ اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮش« ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ و
»ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻬﻨﺪس،
روﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن و رﺷﺪ و ﺗﻐﯿﺮات آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی »اﯾﺮان ﺑﺰرگ« اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی آن ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﭘﺪری ام اﺳﺖ.
ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﺎب اﻣﺎ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎ وﻟﻊ روزاﻓﺰون و ﻟﺬت
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪم ،ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻂ رﯾﺰ آن ﺑﺮای ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و زﯾﺮ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺎی آن ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
زﺑﺎن ﺷﻔﺎف ،ﺳﺎده و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ،در ﮐﻨﺎر ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
از اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﻨﺪه ی ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ و دﻟﺴﻮز ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ و »ﭘﻮﺷﺶ« ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﻤﻪ
ی ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻫﻨﺮ
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ی ﺧﻠﻖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺧﺎص و
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ آن ﻧﺰد ﻫﺮ ﺧﻠﻖ و ﻗﺒﯿﻠﻪ و ده و روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ در ﺷﺮق ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻐﺪﯾﺎن در ﺷﻤﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻏﺮب در ﮐﻮه ﻫﺎی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات
اداﻣﻪ دارد و در ﺷﻤﺎل از دو ﺳﻮی درﯾﺎی ﺧﺰر ،ﺗﺎ در ﺟﻨﻮب اﯾﺮان و
اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ در آن ﺳﻮی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﻬﻨﻪ آن اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﭘﺮ ارزﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮑﺎت زﯾﺒﺎ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﻫﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼح ﻫﺎ و ﻣﺜﻞ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﯿﺎری ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از

ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﺛﺎر آن در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺎﻃﯽ ،ﺣﮑﺎﮐﯽ و ﻣﻬﺮ و
ﻧﺸﺎن ﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﺑﯿﺶ از آن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،از وﺳﻌﺖ دﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ-
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺘﺎب را ﻏﻨﯽ ﺗﺮ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺳﺎزد .او ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را از ﯾﮏ ﺳﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﻣﯽ داﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﮐﺎرﮐﺮد
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺿﺪ ﻣﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ در دو ﺳﺪه اﺧﯿﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را از ﺻﻔﺤﻪ  ۴۱۷ﮐﺘﺎب اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮدم .ﺣﺼﻮری ﻧﻈﺮش
را آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﮐﻤﭙﺮاﺗﯿﻮ ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ
راه زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ را ﺟﺴﺖ «.او اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺻﻠﺢ
ﺧﻮاه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن زﺷﺘﯽ ای ﮐﻪ ﻣﺮدود ﻣﯽ داﻧﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎرﺳﺎل )و اﮐﻨﻮن  ،۱۳۹۳ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﻓﺮاری از ﺟﻨﮓ ،در درﯾﺎی
ﺳﺮخ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ .از ﻋﺮاق ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺨﺪﯾﺮ ذﻫﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ اﻧﺴﺎن و ﺗﺴﻠﻂ
ﺗﺎرﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ذﻫﻦ ﻣﺮدم در ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺪاران ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر زده و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و ﮔﺎه ﺟﺎﻫﻞ و ﻣﻐﺮور،
ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ«.

وﻇﯿﻔﻪ ی ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﻀﻤﻮن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
درﺑﺎره ی آن ﻧﺪارد .ﺗﻮﺻﯿﻪ
اﺑﺪاً آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ای
»ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮش« ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ درﺑﺎره ی ﻗﺎﯾﺒﺎﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ اﺳﺖ از اﻟﻮاﻧﯽ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و
ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﻮدی ﻃﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ از ﮐﺘﺎب ﮐﻮﺷﺸﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ
رﺷﺘﻪ ی اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ و ﮐﺎرﮐﺮد روزاﻧﻪ ی
اﻧﺴﺎن )ﭘﺮاﺗﯿﮏ( ﻧﺸﺎن داد ﺷﻮد .ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺼﻮری ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺬران و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ را
زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ.
ﺗﺮﺳﯿﻢ رﺷﺘﻪ اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﻫﻨﺮ و ﮐﺎرﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ روﻧﺪ واﺣﺪ در
ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی
ﮐﺘﺎب در ذﻫﻨﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ:
ﭼﺮا زﻧﺎن ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺣﺼﻮری ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﺳﻮﺑﮋﮐﺖ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﻫﻨﺮ
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ؛ و دوم آﻧﮑﻪ ﮐﺪام ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ زﻧﺎن در دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ،رﯾﺸﻪ ی ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ و ﮐﺸﺎﻧﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺣﺼﻮری ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش ﻣﺤﺪود
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪ و دﯾﮕﺮ »ﻓﺮش«ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اﺑﺪاع و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺻﻔﺤﻪ  ۳۱۴ﮐﺘﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﻘﺶ زن را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
»در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎ ،ﻫﻤﻪ ی ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻪای ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و
ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﺧﺘﺮاع زﻧﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ«.

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ -ﺗﻮدهای ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﺷﯿﻮه
ای ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮد
و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﺎ »زﻧﺪﮔﯽ را زﯾﺒﺎﺗﺮ« ﺳﺎزد.
ﻣﻔﻬﻮم زﯾﺒﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻧﺰد اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ
واژه ی ﺗﺮﻗـﯽ ﺧـﻮاﻫﯽ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد .زﻧـﺪه ﯾـﺎد اﺣﺴـﺎن ﻃـﺒﺮی در
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ،ازﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ »درﺑﺎره ﻫﻨﺮ« ،ﺗﺌﻮری
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺳﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن از
ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ .او ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ،ﺷﺎﻋﺮ -ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی
ﺧﻮد »ﺑﺎ ﭼﻪ دﺳﺖ ﭘﺮ«ی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﭽﺮ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻫﻨﺮ را ﻧﺰد اﻧﺴﺎن اﻫﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ِ ﻫﻨﺮ و ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮش ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺴﺘﯽ زﻧﺎن
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪ؟

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮش ﺑﻪ وﯾﮋه آن ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﻮدﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﭘﯿﺮی را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﻨﺪه ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ زاوﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮه ی زن زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی او ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ را در
دورﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺣﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻇﺒﻂ آن،
داﻧﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ را از دﺳﺘﺒﺮد ﮔﻢ ﺷﺪن ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .ﻟﺬت ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،ﻟﺬﺗﯽ زﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻒ ﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺨﻦ را در ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮدهای ﻫﺎ ﺑﻪ درازا ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.

در ﻏﺎر ﻟﺴﮑﻮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از آن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪ ی ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺴﺎن دوران ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺎﻧﻪ را در اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ روزاﻧﻪ ی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد .ﺑﺮ ﺳﻘﻒ و
دﯾﻮارﻫﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺎر
در ﺧﺪﻣﺖ »زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ« اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ از ﺷﮑﺎر ،از آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺟﺎﻧﻮار ﺑﺮای زدن ﺿﺮﺑﻪ ی ﮐﺎری ﺑﺎ
ﻧﯿﺰه ی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﯾﺎ
ﻧﺸﺎن دادن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دوری از ﺧﻄﺮ ﺣﯿﻮان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮس و ﯾﺎ ﮔﺎو
ﻧﺮ وﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ ،ﻧﺸﺎن
راﺑﻄﻪ ی ﻫﻨﺮ و ﻫﺴﺘﯽ روزﻣﺮه ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ و
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد.
راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﯿﻮه ای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮد
و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر »زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ«.
)ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﻮﻧﻪ ی ﮔﺎو وﺣﺸﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﻏﺎر ﻟﺴﮑﻮ در ﺷﻤﺎل ﺟﻤﻬﻮری
ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﮐﻨﻮن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ازدﯾﺎد
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮدﺳﯿﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ را
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .آن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ،ﮔﺎو
ﻧﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﮔﻠﻪ ﺧﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ
ور ﺷﺪ(.

از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ی ﻫﻨﺮ و روﻧﺪ ﻫﺴﺘﯽ
اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی
ﺳﻔﺎﻟﯽ آن در »ﺗﭙﻪ«ﻫﺎ در ﮐﻮهﻫﺎی ﺗﺎرزوس )و زاﮔﺮس؟( آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
اﻧﺪ .ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎس آنﻫﺎ
را ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻨﺮی زﻧﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻪ اوﭼﻼن ،وارﺛﺎن ﮐﯿﻠﮕﺎﻣﺶ(.
در ﻏﺎر ﻟﺴﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪﺗﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ را ﮐﺎرﮐﺮد زﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
زﯾﺮا زﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺎر ﻣﺮدان ﻋﻤﺪﺗﻦ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی ﮐﻤﮑﯽ و دﯾﺪﺑﺎﻧﯽ و
ﻏﯿﺮه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ی ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﯿﺶ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮش ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ روﻣﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪه ی زن ،رﻧﮓ اﺣﺴﺎس و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻓﺖ
آن ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮش ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ در ﻫﺮ ده
دارای ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻓﺮش را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺮاﻓﺖ اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺎن ﻫﻨﺮی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎﻓﻨﺪه ی
آن اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻇﺮاﻓﺖ راﺑﻄﻪ ی اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮش و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ
زن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبِ ﺣﺼﻮری و ﻻﺑﻼی ﺳﻄﻮر آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،در ﻫﺮ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ زن را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﻧﺰد آنﻫﺎ )ص  ۲۱۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ،در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ از ﻫﻨﺮ زﻧﺎن و راﺑﻄﻪ ی آن ﺑﺎ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی
آنﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
»در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺷﺎن ﺑﺎﻓﻨﺪه ی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد  ..ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن
ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎدر و اﯾﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﮐﺎر اﯾﻦ دﺧﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺒﻮد .او ﯾﮑﯽ دو ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد  ..رﻓﺘﺎر او ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ دﯾﺪﻧﯽ
ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﭽﻪﻫﺎی دو رﮔﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و
وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻤﺮد .ﻧﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ .اﻧﺴﺎن ،وﻟﯽ ﻣﻠﻌﻮن ،ﻧﺎﭘﺎک ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ی

ﺟﻨﮓ ،ﺧﻮدﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﺠﺎوز ،ﻋﺸﻖﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ،آﻧﯽ و ﺑﺪﻓﺮﺟﺎم ،ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪن ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻫﺮ دو .ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ را داﺷﺖ.
از ﺳﺮﻧﺎﭼﺎری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻧﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﮐﺎر در اﯾﻞ.. .
دﺧﺘﺮ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﭼﻮن اﯾﻞ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ی ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻨﺶ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ و ﺷﺎدی ﺑﺒﺨﺸﺪ.«.. .

ﺗﺮﺳﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ و ﻋﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ او و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ در آن ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻦ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای دور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ راﺑﻄﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن و ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮی آن
را ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزد .رﻓﺘﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ در ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ
ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب و ﻧﺸﺎن ﻋﺼﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮐﯽ او
اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻨﺮ ﻓﺎن ﮐﻮگ ،ﻧﻘﺎش ﻫﻠﻨﺪی را در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ و اﺳﺘﻪ
ﺗﯿﮏ راﺑﻄﻪ ﻫﻨﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن را ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ روﻣﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯽ را ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ
وﻗﺘﯽ
از ﮐﺘﺎب در ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ..» :زﻧﯽ ﺑﺎﺻﺮی ..
اﺷﺘﯿﺎق او را ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ دﯾﺪم ،وﺳﺎﺋﻞ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدم .. .ﺷﺎﻫﺪ
اﺷﺘﯿﺎق ﻧﻨﻪ ﺟﯿﺮان و ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮق او ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ رواﯾﺖ
ﭘﯿﺮان اﯾﻞ را ﺷﻨﯿﺪم ،ﻣﻌﻨﯽ اﺷﺘﯿﺎق او را درﯾﺎﻓﺘﻢ .او ﺑﻪ اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑـﻞ ﺧـﻮد ،داﺷـﺖ ﮐـﺎری را ﻣـﯽﮐﺮد ﮐـﻪ ﻣـﻦ آن روزﻫـﺎ ارزش آن را
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ و درﯾﻎ!
آن روزﻫﺎ  ..ﻗﺎﻟﯽ را ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای دل ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ .و
ازﮐﻨﺎرش ﻫﻢ ﻧﺎن در ﻣﯽآﻣﺪ و ﻫﻢ ﻧﺎم .. .آن روزﻫﺎ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﮐﺎری
ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ رﻣﺎن ﯾﺎ ﺳﺮودن ﯾﮏ ﻏﺰل ﻧﺎب.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ رﻣﺎن ﺟﺮﻗﻪ ای در دل ،ﺣﻮاس ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
)دﻧﯿﺎﺋﯽ ،اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﮔﻮﺷﻪای از ﺟﻬﺎن ،ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ  (..ﻣﯽ ﺑﺮد و آﻧﮕﺎه
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ،ﮔﺮدﻣﯽ آوری ،ﮔﺮدﻣﯽ آوری و اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯽ،
ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﺎن ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺟﺮﻗﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽ
ﮔﺰﯾﻨﯽ و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻨﺎر ﻣﯽ
ﮔﺬاری ،آﻧﮕﺎه ﮔﺰﯾﺪه ﻫﺎ را ﺳﻪ ﺟﻮر ،ﭘﻨﺞ ﺟﻮر ،ده ﺟﻮر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ
ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ و ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯽ  ..ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻦ ،ﻫﺮ واژه

را ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ داری ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺒﮏ ﻣﯽﮐﻨﯽ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻣﯽ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روی ،از ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،وﻗﺖ و ﻋﻤﺮ ﻣﯽ
ﺳﻮزاﻧﯽ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺮدی ،ﻗﻠﻢ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬاری و ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮﻣﯽ
داری ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯽاﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا در ﺟﺎﯾﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯽ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﯽ و ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬاری  .ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪ .. .ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻫﺎ از ﭼﺎپ درآﻣﺪ،
دﯾﮕﺮی آن را ﻃﻮری ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ای .. .ﻗﺎﻟﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ را
ﻣﯽﮔﺮدد و ده ﺟﻮر ﯾﺎ ﺻﺪ ﺟﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی!
دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ای ،ﻫﻤﺪﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎ ﻫﻤﺰﺑﺎن اﻧﺪ.. ،
آری ،آن ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دارد.
ﻗﺼﻪ ی دور و درازی دارد ،اﻣﺎ ﻣﻦ آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺎری ،ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

دﯾﺪن ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺮﻗﻪ را در ذﻫﻦ زﻧﯽ ﮐﺎرﮐﺮده و ﺳﺮدوﮔﺮم
روزﮔﺎر ﭼﺸﯿﺪه ﻣﯽ اﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﺮ دﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺑﺒﺎﻓﺪ.
ﮔﺮدآوری آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎج ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن رﻧﮓ زا
ﮔﺮدآوری ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو ،ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ،ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺎز ،ﮔﻨﺪل ،ﮐﺎه ،رﯾﺸﻪ
ی روﻧﺎس ،ﺑﺮگ ﻣﻮ ،ﺟﺎﺷﯿﺮ و ﯾﮑﯽ دو ﮔﯿﺎه دﯾﮕﺮ را از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد
ﮔﺮدآوری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن را از ﻣﺮدان
ﮐﺸﯿﺪ ،زاج ﺑﻮد و ﻧﯿﻞ.. .
در
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .آن را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺮک و ﭼﺮﺑﯽ از آن زودوه ﺷﻮد.. .
آﻧﮕﺎه رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺗﺎر ،ﭘﻮد و ﺧﺎﻣﻪ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺪا و ﺑﻪ آداب
ﺧﻮد رﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .. .ﭼﻠﻪ و ﺣﺘﺎ را از ﭘﺸﻢ رﻧﮕﯽ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﺎ ﻗﻬﻮه
ای و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻮد و ﺗﺎر رﻧﮓ ﻧﺸﺪه ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و
 ..دﯾﮓ رﻧﮓ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺎﻣﻪ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺸﻢ را زاج )دﻧﺪاﻧﻪ( ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮ
ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﮐﺎه رﻧﮓ ﮐﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ،
ﮔﻨﺪل زرد ﺧﺮدﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺟﺎﺷﯿﺮ زرد ﺷﺎداب،
ای ،ﺑﺎ ﺟﺎﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺎه ﯾﺎ ﮔﻨﺪل ﯾﺎ ﺑﺮگ
ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ی روﻧﺎس و ﺟﺎﺷﯿﺮ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،اﮔﺮ

ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮده ﻗﻬﻮه ای ،ﺑﺎ
ﺑﺎ ﻧﯿﻞ آﺑﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﻪ
ﻣﻮ و ﻧﯿﻞ ﺳﺒﺰﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
ﮔﻨﺪل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﻬﻮه ای

ﺑﻪ ﺟﺎﺷﯿﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ و زرد ﺧﺮدﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن زرد ﭼﺮک ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه دار را ﺳﺮﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ  ..ﭼﻠﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻓﺘﻦ آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﺪ.
اﻟﮕﻮی ﯾﺎد ﺷﺪه را )در ﻓﺎرس :ﻫﻮر( ﺟﻠﻮ رو ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺎل
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﻦ آن را ﺑﺒﺎﻓﻨﺪ .اول ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﮔﻠﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﺮﺑﺎﺳﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ .ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﻟﻮار ﮐﻪ ﯾﮏ
رﻧﮓ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺮﻣﻪ ای ﯾﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻦ
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻮار ﮔﻮﯾﯽ ردﯾﻒ ﻏﺰل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻮﺑﺖ
ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ ﭼﺎرﭼﻮب رﻣﺎن.
ﺑﺎﻓﻨﺪه ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﺮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰد ،واژهای از رﻣﺎﻧﺶ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﻓﺖ ،ﻫﻮر ﺧﻮد را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻨﺎر
ﺳﺮﻣﻪ ای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ زرد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﮔﺮه زرد ﻣﯽزد ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :زرد و ﺳﺮﻣﻪ ای ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻞ را ﭼﺮا اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻦ آن را ﮐﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ردﯾﻒ )رج( ﮐﻪ ﮔﺮه ﻣﯽ
زد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .آﻧﮕﺎه ردﯾﻒ ﮔﺮه را ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽزد ﺗﺎ ﺧﻮد
را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﺑﻨﺪ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد ،ﺳﺮ ردﯾﻒ دوﯾﻢ ﻣﯽرﻓﺖ و اﮔﺮ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ
ﮔﺮه را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺷﯿﺮازه را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻣﻪ ای دو رﻧﮓ ﺑﻮد،
در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ.. .
او ﻫﺸﯿﺎراﻧﻪ رﻣﺎن ﺧﻮد را ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ رج را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽ زد ،آن را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﭘﺮزﻫﺎ از روی آن ﮐﻨﺎر رود و ﭼﻬﺮه ی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .آری او ﺑﯿﺶ
از دوﯾﺴﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﺑﺎر رﻣﺎن ﺧﻮد را از ﻧﻮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ رﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و او
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪ را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ .. .او رﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ
زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺎپ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .. .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽ را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ،ﻋﺮوس ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ
ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽداد و اﮔﺮ ﻻزم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ آن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد و دﻟﺶ در ﭘﯽ آن ﺑﻮد و در ﭘﯽ آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ :آﻻ آﻧﮑﻪ
ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯽ ﻧﺸﯿﻨﯽ …«.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﻮل ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی
ﮐﺘﺎب »ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮش« در ذﻫﻨﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺮدم .اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭼﺮا زﻧﺎن در دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ روی
آوردﻧﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

در »ﺳﺨﻨﯽ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن« ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺳﺮرﺷﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد .او اﯾﻦ ﺳﺮرﺷﺘﻪ را »ﺷﻨﺎﺧﺖِ
ﺗﺎرﯾﺦ  ..ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی« ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ آن را »ﺗﺎرﯾﺦ درک
ﺷﺪه« ﻣﯽ داﻧﺪ.
»ﺗﺎرﯾﺦ درک ﺷﺪه« ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﭽﺮ در ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺌﻮری رﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ درک ﺷﺪه
ﺑﺮای ﻣﭽﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از از ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﮏ وﺟﻮد
اﻧﺪﯾﺸﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و
آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ درک ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه
را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﮐﺪام ﺷﺮاﯾﻂ در
ﻫﺴﺘﯽ زﻧﺎن در دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ
را ﺑﺎ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎران ﻫﻨﺮ »ﭘﻮﺷﺶ« ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ؟
ﺣﺼﻮری ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ )ص » (۲۲ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ آنﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻬﻢ
آﻧﭽﻪ دارﯾﻢ دﺷﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .«..
در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻢ اﻗﻠﯿﻤﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺣﺼﻮری آن را در ﮐﺘﺎب از ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،از ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪاران ﺗﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی
رودﻫﺎی دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب و ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺟﻨﻮب ﺑﺮﻣﯽ
ﺷﻤﺮد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
ﺑﺮای ﺣﺼﻮری ﻧﻘﺶﻫﺎ در ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را اوﭼﻼن
درﺑﺎره ی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻧﭙﺨﺘﻪ در »ﺗﭙﻪ«ﻫﺎ در ﮐﻮﻫﺎی ﺗﺎرزوس ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﮐﻨﺪه ﮐﺎری ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن وﺿﻊ

روﺣﯽ -روﺣﺎﻧﯽ زن اﺳﺖ.
ﺣﺼﻮری ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد »ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺧﺸﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺜﻼ ً ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﮔﺎو ،ﮔﺮاز،
ﻣﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ  ..و در ﻋﻮض  ..ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻣﺮغ ،ﻣﺮﻏﮏ ،ﻃﺎووس ،ﺑﺰ،
ﺳﮓ ،اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﺮواﻧﻪ ،ﮔﻞﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎر ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺎرو ،ﺷﺎﻧﻪ ،ﺑﻘﭽﻪ ،ﯾﻮغ ،ﺑﻨﺪ ،ﺗﺮک ﺑﻨﺪ ،ﮔﯿﺮه ،ﭼﺎﯾﺪان ،دوﺳﺘﮑﺎﻣﯽ
)ﺟﺎم ﺷﺮاب( ﯾﺎ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ ﻓﻠﮏ ،ﻓﺮﻓﺮه ،ﻋﺮوﺳﮏ،
اﻧﺴﺎن و ﺑﻮﯾﮋه اﻧﺴﺎن در ﺣﺎل رﻗﺺ ﯾﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﮐﻮدک ﻓﺮاوان اﺳﺖ« را
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﺎﻟﻘﺎن اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ و
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻟﯽ و ﭘﺎرﭼﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را در
»ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﯾﺪی« ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن
را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ روﺷﻦ
اﺳﺖ .ﻣﺒﺘﮑﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ زﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در روی ﻓﺮش ﻫﺎی
ﮐﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی اﺻﯿﻞ زﻧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ روی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی
ﻓﺮش ﻫﺎ )ﻣﮕﺮ در ﻧﻘﺸﻪ ی ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ( ﻧﻘﺶ ﻫﺎی
ﺧﺸﻦ و اﺻﻮﻻ ً ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد  ..اﺻﻮﻻ ً ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ زﻧﺎن
ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎ دوره ی ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ زﻧﺎن ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﺮده اﯾﻢ«.
ﺳﻮزن دوزی زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن
ﭘﯿﺶ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در ﭘﯿﺶ ،اﺷﺎره ی ﺣﺼﻮری
اﺳﺖ در آﻏﺎز ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﯽ ﻣﯽ
ﭘﺮدازد .او وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی »روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی« ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد و آن را ﻧﺸﺎن و ﻋﻼﻣﺖ ،ﭘﺮﭼﻢ ،ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ او در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮاروﯾﺪن ﺗﻮﺗﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ« )ﻋﺒﺪاﻟﻪ اوﭼﻼن( ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺒﯿﻠﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺼﻮری اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮچ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﯾﻮﻧﺎن و رم ﻗﺪﯾﻢ ،زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ
ﻣﺮﻣﺮ ﻓﺮش ﻣﯽﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ!
ﻋﺒﺪاﻟﻪ اوﭼﺎﻻن ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎن »ﮐﺸﺎورزی و اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ زﻧﺎن« ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ )ص
» .(۵۵ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﻪ وﯾﮋه

اﮔﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در دوران ﭘﯿﺶ از ﮐﺮﯾﺴﺘﻒ ﮐﻠﻤﺐ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ« )زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ  ۱۱ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﻫﺰاره ی ﺳﻮم دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ )ﮐﻪ ۱۲
ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ( ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در ده ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .اوﭼﻼن در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره  ۱۲و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ آﻏﺎز دوران ﻣﺲ
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر در ﻣﻌﺪن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
)ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮی( ﻣﻮاد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺑﺰار ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮدان ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺰاره ی ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻮرهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺲ در اردن و اﻃﺮاف ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ،
ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺪﮔﯽ
اﻧﺴﺎن در دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن دوازده ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﺗﺎرزوس-
زاﮔﺮس اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎدرﺳﺎﻻر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ
دوران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﻤﮕﯽ از ﺟﻨﺲ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎدر اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ در
اﻓﺴﺎﻧﻪﻫـﺎی ﺳـﻮﻣﺮاﯾﯽ ﮐـﻪ اوﭼﻼن در ﮐﺘـﺎﺑﺶ ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﻫـﻢ در
اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯿﺴﺘﯿﮏ اﻧﺴﺎن داراﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮد را ﺑﻪ زن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺎﻧﻮار،
از ﺑﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ
دوش ﻣﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدان ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺮدان اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ی ﻣﺬﻫﺒﯽ -ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ی ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ دارد ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ .روﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﮔﺮوه روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺧﺪاﺷﺎه
از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﯿﺮان ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮔﺮوه و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺸﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و
ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﺪای
ﻣﺎدر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

روﻧــﺪ ﮔــﺬار از دوران ﻣﺎدرﺳــﺎﻻری ﺑــﻪ ﭘــﺪرﺳﺎﻻری -ﺑــﺮدهداری در
اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻮﻣﺮاﯾﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )ﺳﺮوده ﻫﺎی ﻫﻮﻣﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی اوﭼﻼن
ﺑﺎزﺗﺎب اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻮﻣﺮاﯾﯽ اﺳﺖ( ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن زن و ﻣﺮد اﺳﺖ .ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﺧﺪاﯾﺎن زن و ﻣﺮد ﺑﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آن را ﻣﯽﺗﻮان
در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ زﻣﺎن وﻗﻮع آن ﻫﺎ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰارﺳﺎل دﯾﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﺰاره ی دوم ﺑﻪ ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ
رام ﮐﺮدن ﮔﺎو وﺣﺸﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﺿﺪاﻧﻘﻼب
را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺨﻢ زدن ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .زﻧﺎن ﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﯿﺮوزی ﺧﺪای ﻣﺮد ﺑﺮ زن
ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﻣﺮاﯾﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در روﻧﺪ
ﻫﺰاره ی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺑﺮده ی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻗﺘﻞ ﻣﺎدر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
)ﺗﯿﺎﻣﺎت( ﮐﻪ در اﻓﺴﺎﻧﻪ اﯾﻠﯿﺎس ﻫﻮﻣﺮ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮔﺮدد )ﺧﺪای ﺗﻮﻓﺎن ﺑﺎد را ﺑﻪ ﺷﮑﻢ او ﻣﯽ راﻧﺪ و
ﻧﺒﯿﺮه ی ﭘﺴﺮی )ﻣﺎدروک( ﺑﺎ ﺗﯿﺮی آن را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ  ،۱۴ص
 .(۵۸اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در آﻏﺎز دوران اوج ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺑﺮدهداری در ﺑﺎﺑﯿﻠﻮن
)ﺑﺎﺑﻞ( وﻗﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻪ اوﭼﻼن اﯾﻦ روﻧﺪ را در ﮐﺘﺎب وارﺛﺎن ﮔﯿﻠﮕﺎﻣﺶ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد و ﺑﺎ
اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .او ازﺟﻤﻠﻪ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﺮش
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﮏ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ﺑﺨﺶ »ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﺎ در
ﺟـﺎﻣﻌﻪ ﺳـﻮراﯾﯽ« )ص  (۵۵ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :اوﻟﯿـﻦ ﻓـﺎﺣﺸﻪ ﺧـﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم
ﻣﻮﺳﺎﮐﺎدﯾﻢ  «..در اﯾﻦ دوران اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺮده در
اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮔﺮی در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار دﯾﺮﺗﺮ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ روی ﺧﻮد را ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮ و روی
ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﺷﻌﺮ( و در ﺑﺎورﻫﺎ روﻧﺪ زن ﺳﺘﯿﺰی
ﭘﺎﻗﺮص ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدﺳﺎﻻری -ﺑﺮدهداری
ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدد .زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ،ﮔﻨﺎه ﮐﺎر و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺧﻮراﻧﺪن ﺳﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮا ﺑﺎ آدم ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺮداﻧﻪ و زن ﺳﺘﯿﺰ در اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی

ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ .ﺳﭙﺮدن ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﭽﻪداری ﺑﻪ زن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ی ﻣﺬﻫﺒﯽ زن ،رﯾﺸﻪ در اﯾﻦ دوران دارد.
ﻣﺘﺮﺟﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب اوﭼﻼن ،اوﻟﯿﻮر ﮐﻮﻧﺘﻨﯽ ،در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ) ۲۰ص (۷۰
وﺿﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای زن را در اﯾﻦ دوران در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻮﻣﺮآﯾﯽ از
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﭼﻼن ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ در زﻧﺪان اﻧﻔﺮادی
در ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد» :ﺑﺮده داری در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺎﺣﺸﮕﺮی ﺑﺪل ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﺧﺎﻧﻪ» ،ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮدهداری ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زن
ﻧﯿﺴﺖ .زن از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا از روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ اول را در ﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺧﺮاج ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﺗﻨﻬﺎ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدن و ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد دادن و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻮدک و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ازدواج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش
زن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺣﺸﮕﺮی زن در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﻓﺎﺣﺸﮕﺮی در ﻣﺰوﭘﺘﺎﻣﯿﻦ ﮐﻬﻦ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺗﻨﺰل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪاﯾﺎن و
روﺣﺎﻧﯿﻮن زن در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮد.«.. .

ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی و ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ دوران در
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﻪای دﯾﮕﺮ را از روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن
ﮔﺮوه روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺧﺪاﺷﺎﻫﯽ را در اﯾﻦ دوران ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
»اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﻠﻄﻪ ی ﻣﺮدﺳﺎﻻری و
ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﺎﮐﺎل ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ی آن دﻓﺎع از
ﺗﻘﺪس ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ .زن ﺳﺘﯿﺰی در ﻫﻤﻪ ادﯾﺎنِ ﺗﮏ ﺧﺪا ارﺛﯿﻪ ی اﯾﻦ دوران
ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای -آﻏﺎز ﺑﺮدهداری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﻪ ی
وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ روﺣﺎﻧﯽ زن در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ
دوران ﺳﯿﺎه ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ارﺛﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ و ﺑﻪ ﯾﮋه ﺑﻪ زﻧﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ
ـﺎزی
ـﺎزی و آزاد ﺳـ
ـﯽ ﺳـ
ـﺎﻣﻪ ی ﺧﺼﻮﺻـ
ـﺮای ﺑﺮﻧـ
ـﺰار اﺟـ
ـﻪ اﺑـ
ـﻮد راﺑـ
ﺧـ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن و ﻣﺘﺤﺪان ﻣﺬﻫﺒﯽ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ -ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه آن در

اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ وﺣﺪت
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺬﻫﺐ ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ و ﺿﺪ
ﻣﻠﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﯾﮏ آﺑﺸﺨﻮار ﺳﯿﺮآب ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار دارد.

ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﯾﯽ از وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ی
دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی و اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﺴﺘﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ از وﺿﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ی ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻏﺎز
اﯾﻦ روﻧﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ
ﺑﺮای ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻋﻤﺪﺗﻦ ﻧﻘﺶ
ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ را اﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﺤﺼﻮل اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن
ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﭘﺸﻢ
و ﺑﺎﻓﺖ »ﭘﻮﺷﺶ«ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در اﯾﻦ دوران ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ و
رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﭙﻪ ﻫﺎ در اﻃﺮاف دﯾﺎرﺑﮑﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ
در ﺗﺮﮐﯿﻪ( ،ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺎدر ﻧﺰد اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ )ﭼﺎدرﺳﯿﺎه ﻫﺎ( ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
دوران اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ ﺣﺼﻮری در ﮐﺘﺎب )ص  (..ﺑﺮﻣﯽ
ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﺎدرﻫﺎ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻦ
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻗﻮم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.
ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰاره دﯾﺮﺗﺮ در اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .وﺟﻮد داﻣﺪاری و ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﭘﺸﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ
در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎﯾﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن و ﺳﻠﻄﻪ ی رواﺑﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﮔﺸﺖ.

اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺻﺤﻨﻪ
ی ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﺼﻮری ﻧﯿﺰ از ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ زﻧﺎن »ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر« ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .در
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۲۹ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎی
ﻣﺸﻬﻮر ﮐﺎﺷﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺸﻢ ،ﻏﻔﺎری ،ﻣﺪﯾﺤﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﮐﺎﺷﺎن ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ﺑﺮای زن اﻣﺘﯿﺎزی ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ و زﻧﺎن
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف در ردﯾﻒ زﻧﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻬﺮﯾﻪ ی
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ«.
ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ای ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺷﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ
ﺳﺎزد ،ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻮزن دوزی زﻧﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ آن ﻫﺎ را در
ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﻤﺎل ،روﻣﯿﺰی و ﻏﯿﺮه در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰد زﻧﺎن ﻃﺒﻘﺎت
ﺑﺎﻻﯾﯽ »ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ« و ﻧﺰد زﻧﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

در »ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻓﺮش« ،ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮش ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ )زﯾﻠﻮ،
ﺣﺼﯿﺮ و …( را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را
ﻧﺰد ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮﭼﻨﺪه ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ
ﺳﺎزد .ﺣﺼﻮری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﻠﻮ ،ﺣﺼﯿﺮ در »ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺖ
دوره ی اﺳﻼﻣﯽ« ،رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﭘﻮﺷﺶ« را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ص
 ۱۵۲ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ »ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻟﻐﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﺖ ﻓﺮس اﺳﺪی ﻃﻮﺳﯽ«،
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎ )ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎزک ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﺮم ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
دوخ ﯾﺎ ﺟﮕﻦ( را ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن زﯾﺮاﻧﺪاز روز زﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﮔﺴﺘﺮدﻧﺪ .. .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ از آنﻫﺎ را از زﯾﺮ
و روی ﻫﻢ رد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻓﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺣﺼﯿﺮی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻢ در
ﻏﺮب اﯾﺮان دوخ و در ﺷﺮق ﻟﻮخ ﯾﺎ ﻟﺦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .«..
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،ﺳﻨﺖ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺰرگ را در ﮐﺘﺎب
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ  ۲۰۰و در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺪ ،ﭘﻼس ،ﻋﺒﺎ ،ﮔﻠﯿﻢ ،ﻗﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از اﯾﻦ
ﭘﻮﺷﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮش ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮدﺳﯿﺮی اﺳﺖ .. .ﺑﯽ ﮔﻤﺎن روزﮔﺎری در
آﺳﯿﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دوخ )ﺟﮕﻦ( ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ را ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮﺷﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺸﻢ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺸﻢ ،زﯾﺮ
ﻓﺸﺎر ﭘﺎ و ﺗﻦ اﻧﺴﺎن ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﻧﻤﺪ از اﯾﻦ راه ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 .«..در ﺻﻔﺤﻪ ی  ۱۸۵و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،آن را ﺑﺎ

»ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ«ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ» .ﺷﺎﻫﺪ آن ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺎزﯾﺮک
و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از زﯾﺮ ﯾﺦ ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﮑﺎﻧﯽ )از ﺗﯿﺮه
ی ﻣﺎﺳﺎژت ﻫﺎ؟( را در ﮔﻮری ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ روش و ﺳﻨﺖ
ﻏﺮب اﯾﺮان ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻗﯿﻘﺎً دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد،
 ..ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دراز در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻟﯽ واژه ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻨﻪای اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎزﯾﺮک دو ﻫﺰار ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) «.ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان در
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای ﭘﺎزﯾﺮک ﺣﺪود ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ!(
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻠﯿﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ۵ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و در
ﺻﻔﺤﻪ  ۲۰۱ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰارﺳﺎل
ﺳـﺎﺑﻘﻪ دارد و ﭘـﺎره ﻫـﺎی ﮐـﻮﭼﮑﯽ از آن در ﭼﺘـﻞ ﻫﻮﯾـﻮک ،ﻏـﺎری در
اﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  .«..اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی را ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری در
ﮐﺘﺎب و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ واژه
ﻗﺎﻟﯽ ،ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ واژه» ،واژه اﺻﯿﻞ ﻓﺎرﺳﯽ« اﺳﺖ و
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺰرگ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ
آن ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ )ص .(۲۰۲
ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری
ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺎل،
درازا ﻣـﯽ
ﭘﺮﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.

در ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺑﺎرش ﭘﻮﺷﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد از
ﮐﻨﺎره ،ﻋﺒﺎ وﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب آن ﺳﺨﻦ را ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ
ﮐﺸﺎﻧـﺪ .دو ﻧﮑﺘـﻪ از ﺗﻮﺿﯿـﺢ ﻫـﺎی او ﺑـﺮای ﻣـﻦ ﺷﺨﺼـﺎً
ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻋﺒﺎ را ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻤﯽ داﻧﺪ .ﺑﺮای

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻈﺮش ،او در ﺻﻔﺤﻪ ی  ۱۵۹ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﻦ ،دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﻋﺎﺻﻤﯽ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺼﻮری روی زاﻧﻮ داﺋﯽ ﺧﻮد زﯾﺮ ﻋﺒﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ را ﺗﺎ ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ داﺋﯽ او ﻧﯿﺰ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻄﺎط ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎی ﭘﺪر ﮐﻪ از آن در ﮐﺘﺎب ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﻋﮑﺴﯽ را از دو ﭘﺴﺮم دﯾﺪم ﮐﻪ در ﺳﻔﺮی
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ روی زاﻧﻮی ﭘﺪر ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﻋﺒﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ی دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺎدری ﻣﻦ اﺳﺖ )ص  .(۱۹۵ذﮐﺮ ﻧﺎم در
ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ در ﺗﻬﺮان .ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺣﻤﺪ
ﻋﻠﯽ اﻣﯿﻦ ﻓﺮﻫﺎدﯾﺎن ،در ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﻣﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ زﯾﺴﺘﻢ،
ﮐﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ داﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮی را در ﺣﺎل ﺑﺎد زدن ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن

ﺑﯽ اﻃﻼﻋﻢ.

ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺳﺎل
ﻋﻤﺮ دارد و ﺗﮑﻪ ای از »ﻓﺮش«ی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮهﻫﺎی ﺗﺎرزوس ﮐﺸﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ) .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﭼﺘﻞ ﻫﻮﯾﻮک ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻏﺎری در اﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،ﺑﻪ
ﭘﻨﺞ ﻫﺰارﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﺧﺬا اراﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ(.
ﺑﻪ ﺳﺨﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎن آﻏﺎز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎﻓﯽ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺣﺼﻮری
»ﻓﺮش« ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ،ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ را ﻫﻢ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً
ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻫﺰاره ی آﻏﺎزﯾﻦ در دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در اﯾﻦ دوران ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﮐﺸﺎورزی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﻧﺎن در ﮐﻨﺎره رودﻫﺎی ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات
در ﮐﻮهﻫﺎی ﺗﺎرزوس در ﻣﺰوﭘﺘﺎﻣﯿﻦ )اﻧﺎﺗﻮﻟﯽ( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی و
اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ی ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻠﯽ ﮐﺮدن ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺎرﮐﺮد
زﻧﺎن در دوران ﺳﻨﮓ ﻧﻮ اﺳﺖ .زن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع اﺑﺰار ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺎون ﺳﻨﮕﯽ ،دﯾﺮﺗﺮ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ و اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دوران ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﮕﯽ ﮐﺎر ﻫﻨﺮی -ﺗﻮﻟﯿﺪی
زﻧﺎن ﺑﺮای »زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ« اﺳﺖ .رﺷﺪ زﺑﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان دوران
ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ دوران
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺰ زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ» .زﺑﺎن ﻣﺎدری« ﻧﺸﺎﻧﻪ
ای از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻧﺰد ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در داﻣﺪاری
اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﺎدر ،ﻓﺮش ﺑﺮای ﮐﻒ ﭼﺎدر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزی روزﻣﺮه ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻧﺰد اﯾﻦ

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺷﻐﻞ ﺷﺒﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻨﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺮه از ﺷﯿﺮ ﺟﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن زﻧﺎن در ﭼﺎدر و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﺪ .ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻤﻊ
آوری ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺧﻮراک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﮐﺮد زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ درک ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺣﺮﻓﻪای ﻫﻨﺮی و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﻨﺪ را در ﻗﺒﺎﯾﻞ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در روﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﻪ ی
ﻧﻈﺎم ﺑﺮده داری ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی
ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،اﻣﮑﺎن
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮچ ﻧﺸﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﭘﻮﺷﺶ« ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
زﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪی ﻗﺎﺑﻞ درک و ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
ﺧﺎﻧﻮار و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی رﺷﺪ ﯾﺎﺑﻨﺪه ﻗﺮار دارد .ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮﻫﻨﮓ -ﻫﻨﺮی زﻧﺎن
را در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی »ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ« اﺳﺖ.
زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی »ﺣﺎدﺛﻪ ی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ« را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﭘﻮﺳﺖ

ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ داﺷﺘﻢ درﺑﺎره ی اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ
و »ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی« ﺧﺎل ﮐﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺳﻔﻨﺎک در
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزم .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ی
ﻓﺮش« ذﻫﻨﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ را ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﻣﯽ داﻧﻢ .از اﯾﻦ رو ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﻢ ،زﯾﺮا ارﮔﺎن ﭘﻮﺳﺖ اوﻟﯿﻦ
»ﭘﻮﺷﺶ« را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺤﺮان زده ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻣﻔﺮی از ﺑﺤﺮان ،ﺣﺘﯽ
از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎی ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﻮد ورزی ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﺪ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ارﮔﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ “ﻫﻨﺮ” و “زﯾﺒﺎﯾﯽ” ﻧﯿﺰ در
ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ارﮔﺎن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،در ﮐﻨﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺸﺨﺼﻪ ی
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ،ﻫﻮﻣﻮزاﭘﯿﻨﺲ در ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ .ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺮق ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اوﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻧﺴﺎن و اﯾﺠﺎد ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ در
روﻧﺪ ﮔﺬار اﻧﺴﺎن از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮد
دﯾﮕﺮ داری ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر رﺷﺪ ﻣﻐﺰ
و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺨﻦ در آن ،در ﻗﻠﻪ روﻧﺪ اوﻟﻮﺳﯿﻮن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن
اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺧﻮد،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن واﻗﻒ ﻧﺒﻮد،
ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آرام ﻧﻤﻮدن درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺨﺶ
ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺰد »اُﺗﺴﯽ« ،ﻣﺮد ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮف ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﭗ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﯽ اداﻣﻪ ی اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در
ﮐﺘﺎب ﺣﺼﻮری ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﺎر ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﯾﺠﺎد ﺗﺮس در دل دﺷﻤﻦ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن
ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﺎر اﺳﺖ .اﻧﻮاع زﯾﻮر آﻻت ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ای در
ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی ﯾﮏ »ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی« ﺟﺪا
ﻧﻤﻮد.

ﻧﻈـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ داری دوران اﻓـﻮل در ﺷﺮاﯾـﻂ ﺳـﻠﻄﻪ ی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣـﺎﻟﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺪل ﺳﺎزد .ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮل ﺳﺎزی
را ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻗﺮار دﻫﺪ .از اﯾﻦ رو دﯾﮕﺮ
اﻧﺴﺎن و ﺣﺮﻣﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻦ و ﺟﺎن آن ،ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آن در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﯽ

ﻗﺮار ﻧﺪارد» .اﻗﺘﺼﺎد« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ اﺑﺰاری ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ »اﻗﺘﺼﺎد« ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ »ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی« ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺑﺎ »زﯾﺒﺎﯾﯽ« ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ
»ﻫﻨـﺮ« ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ.

ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮان اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن،
آن ﻃﻮر ﮐﻪ زﻧﺪه ﯾﺎد اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ی ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن از
ﺑﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ
را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ی رﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺴﺎن از ﺑﻨﺪ ﺟﺒﺮ ﻗﺮار دارد» .ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی« ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ی ﻫﻨﺮ اﺳﺖ.
ﻟﺬا آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮش اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای از ﻫﻨﺮ ﻓﺮش در
اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺼﻮری در ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﮐﺎری ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ .ﺗﺒﻪ
ﮐﺎری ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﻪ ﺗﯿﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻋﻠﯿﻪ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری
ﭘﺮوﺳﻮاس از آن ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﺪ دﻫﻪ دوران زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد.
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