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The postmodern condition is a cultural situation in which contemporary man lives. 

This cultural situation can be considered from different standpoints. This article tries 

to investigate the postmodern condition in connection with the cyber. It will explain 

that in our time, like all past ages, culture and technology have reciprocal connection 

and interact intimately. The interaction of postmodern culture and cyber 

technologies has led to a crisis in Theology and even in regard to the seminal 

openness towards the divine. The ultimate goal of the present article is to explain 

what this crisis is. The importance of this explanation lies in the fact that in order to 

overcome a crisis, we must first gain a correct and sufficient knowledge of it. We 

will see that the interaction of postmodernity and the cyber has led to the emergence 

of hyperreality and will ultimately lead to what we call a leveled Being. Taking 

advantage of the precious heritage of Persian literature, and referring to an allegory 

from Ferdowsi's Shahnameh, we will try to show why hyperreality can be equated 

with what Ferdowsi calls sarā_e_derang (the "deferment abode.") This similarity 

will make it easier for the Persian-speaking reader to understand the current crisis in 

the world. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The postmodern situation and the cyber are concepts that are talked about a lot in our time. The first of these 

two phenomena are primarily cultural and the second is apparently a merely technological one. But is it 

possible to find a relation between these two? Is the emergence and development of these two phenomena 

occurring almost at the same time a mere coincidence, or does it indicate a kind of homogeneity? In the 

upcoming essay, we intend to show that it is possible to talk about a deep and intimate relation between 

postmodernity and cyber technologies, without intending to dissolve these two into each other or reduce one 

to the other in order to explain this relation. However, the current essay will not end with an explanation 

concerning the above-mentioned relation, rather it presents this explanation as a topic that needs to deal 

with another issue or problem. This issue or dilemma is the very crisis that theology as an intellectual field, 

and even the divine as an existential openness, is struggling with in the contemporary world. 

In the first part, the following essay attempts to characterize the postmodern situation by referring to the 

perspective of thinkers such as Marshall McLuhan, Lewis Mumford, and Jean Baudrillard. Then, the 

characterization of the postmodern situation is linked with the emergence of cyber technologies and the 

close relation between these two is examined. 

in the second part, this essay turns its gaze to one of the greatest works of Persian classic literature, 

namely Ferdowsi's Shahnameh. In the first glance, this turn may seem irrelevant. But an effort will be made 

to show that Ferdowsi presented an allegory of a three-layered cosmology in the introduction to the story of 

Bijan and Manijeh, which is useful for analyzing our contemporary situation, i.e., the postmodern situation 

and the role of cyber technologies in this situation. This allegory will be especially useful for the 

understanding of the Persian-speaking reader. Ferdowsi's allegory distinguishes three spheres or three 

worlds from each other, which according to his naming them are:  

• sarā_e_derang (deferment abode) 

• sarā_e_sepanj (passing abode) 

• sarā_e_qarār (lodging abode) 

If we want to summarize Ferdowsi's point of view in relation to these three spheres or worlds, we can 

claim as follows: deferment abode is the sphere of pure indeterminacy; Where ups and downs, low and high, 

good and evil have no meaning; A darkness that calls to sleep, otherwise it leads to a perpetuality of endless 

wandering. Passing abode is necessary and at the same time, it is insufficient; It is necessary because the 

determination of things, the possibility of valuation, and the perception of meaning can only be achieved 

through living in such a world. It is insufficient because good and evil, high and low in this world are not 

recognized and they are not placed in the order they should. Nevertheless, it is this injustice, disloyalty, 

treachery, and finally, the transience of this abode that necessitates the existence of another world and opens 

the door to another abode: The sphere, the world, or the afterlife that is heralded and waited for which is the 

house of absolute justice. But is it possible to talk about opening the third sphere, heralding it, hoping or 

waiting for it, without firstly opening the second one? 
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In Ferdowsi's imagery, the first sphere or deferment abode is presented as an endless, dreadful, and devilish 

night that cannot be overcome, except by presenting a narrative of the collective-mythological history of 

Iranians and this is exactly what Ferdowsi did by composing his Shahnameh. 

In the third part, an attempt is made to explain the deep and broad similarities between Ferdowsi's 

situation and the problematic stance of contemporary man, who is facing the postmodern cyber situation. 

Of course, it should be noted that while the dreadful night which Ferdowsi was struggling with is an 

allegorical-mythical phenomenon, the postmodern cyber situation appears as a cultural-technological one. 

However, the structures of these two phenomena as two hazardous spheres are exactly the same: pure 

indeterminacy, the postponement of any narrative, corrosive exhaustion of "homo viator" and finally, the 

most terrifying threat, which is the metamorphosis of man into the form of an ahistorical and timeless non-

being. 

Humanity in our time is caught in a Stygian situation that we called leveled Being. What we mean by 

"leveled" is the fundamental indeterminacy that destroys distinctions in the chaos of mass-produced 

information, in the chaos of "information pollution", in the blurring of the transition from the signifier to 

the signified, and for this reason, postpones the production and/or conservation of any kind of narrative. 

This constant postponement of narratives is not only the case of general and universal macro-narratives, but 

also of the most personal and private ones. It is precisely for this reason that today, with much more 

irreverence than in all previous eras, selfhood is called an illusion that carries a sack of multiple - and 

sometimes opposite - discourses. 
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های برد. این وضعیت فرهنگی را از نگرگاه موقعیت پسامدرن یک وضعیت فرهنگی است که انسان معاصر در آن به سر می
امر سایبری نگاشته شده است. در این مقاله،  توان بررسی کرد. مقالۀ حاضر در زمینۀ نسبتِ این وضعیت با  متفاوتی می

کنند  ابتدا تبیین خواهد شد که فرهنگ و فناوری در روزگار ما نیز همچون تمامی اعصار گذشته، پیوندی متقابل برقرار می
های سایبری به بحرانی در حوزۀ الهیات و کنش فرهنگ پسامدرن و فناوریکنش دارند. برهم شکلی تنگاتنگ، برهم و به

رو آن است که چیستی همین بحران را  حتی گشودگیِ بنیادین به روی امر الهی انجامیده است. مقصود نهایی مقاله پیشِ 
منظور فائق آمدن بر یک بحران، نخست باید شناختی درست و بسنده از  تبیین کند. اهمیت این تبیین از آنروست که به 

یته و امر سایبری به بروز »حادواقعیت« منجر شده است و در نهایت،  کنش پسامدرنآن حاصل آوریم. خواهیم دید که برهم 
سنگ ادب فارسی،  گرفتن از میراث گران  ایم، خواهد انجامید. تالش خواهیم کرد تا با بهرهبه آنچه ما هستی مسطح خوانده 

ه فردوسی »سرای درنگ«  توان با آنچو با رجوع به تمثیلی از شاهنامه فردوسی، نشان دهیم که چرا حادواقعیت را می 
 . تر خواهد کردزبان ساده خواند مشابه انگاشت. این مشابهت فهم بحرانِ کنونی جهان را برای مخاطب فارسی می

سا(.  1401)  .کیارش،  االسالمشیخ :  استناد اله  یبریامر  بحران  و  فلسفیپژوهش.  اتیپسامدرن   :DOI .490- 505  :(40)16،  های 
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   مقدمه
 کنون نو شود روزگار کهن                  بدانستم آمد زمان سخن

 ( حکیم ابوالقاسم فردوسی) 

وضعیتِ پسامدرن و امر سایبری از مفاهیمی هستند که در روزگار ما، سخن بر سر آنها بسیار است. نخستینِ این دو پدیداری اواًل  
توان پیوند و نسبتی یافت؟ اینکه پیدایش، گسترش، و  فرهنگی و مورد دوم، امری ابتدائاً فناورانه است. امّا آیا در میان این دو، می

ای همگنی و همسنخی حکایت دارد؟  دار تقریباً در دورانی واحد به وقوع پیوسته صرفاً یک تصادف است یا از گونهتوسعۀ این دو پدی
های سایبری سخن به میان آورد، توان از نسبتی عمیق میان پسامدرنیته و فناوریرو بر آنیم تا نشان دهیم که میدر مقالۀ پیشِ 

 ته باشیم این دو را در یکدیگر منحل کنیم یا یکی را به دیگری فروبکاهیم.  آنکه از پی تبیین این نسبت، قصد داشبی
نهد که برای پرداختن به کند، بلکه این تبیین را چونان مبحثی پیش میالذکر بسنده نمیامّا نگاشت حاضر به بیان نسبتِ فوق

ه الهیات در مقامِ یک حوزه فکری، و حتّی امر ست کمسأله یا معضلی دیگر ضرورت دارد. این مسأله یا معضل اخیر همان بحرانی
بستِ گریبان است. این معضل البته به معنای تحقّق یک بن بهالهی چونان یک گشودگیِ وجودی، در جهانِ معاصر، با آن دست

هایی نیستند که یتوتمامِ الهیاتی نیست، زیرا ساختارهای بنیادینِ حیات بشری، از جمله گشودگی او رو به سوی امر الهی، واقعتام
توانیم از الهیات  پوشی باشند. همین واقعیت ساده که ما همچنان میسادگی از میان بروند یا قابل چشمبه اقتضای احوال دوران، به

سخن به میان آوریم و در نسبت با این حوزه، بحرانی هر چند عمیق و مزمن را تشخیص بدهیم از استمرارِ حضورِ امر الهی حکایت  
د. با این حال، گشودگی زیستِ انسانی رو به سوی امر الهی ممکن است در میان گروه و اجتماع، یا در کلیت دورانی، به تنگی  دار

 شک یکی از همان دوران تنگی و دشواری است. بگراید و با دشواری همراه باشد و عصر حاضر بی
اجمال، نسبت میان خست، تالش خواهیم کرد تا بهبندی شده است. در بخش نآنچه از پی خواهد آمد در سه بخش صورت

های اطالعات و وضعیت پسامدرن را بررسی کنیم. تبیینِ این نسبت آشکار خواهد کرد که بستر فرهنگی و حرکت فنّاوری فنّاوری
ی ابتدائاً دور از ذهن،  کنند. در بخش دوم، با گشتگذارند، و چگونه متقابالً یکدیگر را تقویت و تشدید میچگونه بر یکدیگر اثر می

سراغ یکی از آثار برجستۀ ادب فارسی، یعنی شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی خواهیم رفت و با تأمّل در مقدمۀ داستان بیژن و  به
منیژه، موقعیتی را بررسی خواهیم کرد که سرایش شاهنامه را در نظر حکیم طوس ضروری نمود. مدّعی خواهیم شد که این موقعیت 

ها،  دهد از حیث ساختار و نسبت این جهانگانۀ آن به دست میهای سهنیز درکی که این موقعیت در مورد کلیت شاهنامه و جهانو  
رسان باشد. نهایتاً، بخش سوم این نگاشت تواند مخاطبان فارسی زبان را در درک وضعیت پسامدرن و امر سایبریِ موجود یاریمی

بیین مشابهت موقعیتِ معاصرِ ما با وضعیتی که حکیم طوس در آن، به سرایش شاهنامه یا به بیان  تالشی خواهد بود در راستای ت
های ملّی همّت گماشت. مطالبی که در خالل این سه بخش بیان خواهد شد، از  ها و روایتتر، به بازیابی و بازگویی داستانعام

وی امر الهی را گرفتار کرده و نیز از ابعاد این بحران عمیق پرده بر  سچیستی بحرانی که در دوران ما، حوزۀ الهیات و گشودگی به 
 خواهد داشت.  

   پسامدرن  تیاطالعات و عقالن یهای فناور .1
منظور پاسخ گفتن به این پرسش، گیرند؟ بهمیهای اطالعات و ارتباطات در زمانه ما، چگونه از عقالنیت پسامدرن پرده بر فناوری

لوهان بنیادهای یک عقالنیت آشکارا مدرن در ابتدا باید مختصرا به عقالنیت مدرن و نسبت آن با فناوری رجوع کنیم. مارشال مک
چ مطبوعات  پیدایش  در  میرا  پیگیری  روایت مک اپی  بر  بنا  به کند.  چاپی  مطبوعات  پیدایش  »انسان  لوهان،  پیدایش  خود،  نوبه 

شده قانون، برابر  متمدن« را در پی داشت. مراد از انسان متمدن همان افراد منفک از یکدیگرند که همگی در مقابل متن نگاشته
 شوند. انگاشته می

نمای جوامع آموخته مکان، و برابر بودن افراد از منظر قانون خصیصه»تفکیک میان افراد، پیوستگی زمان و  
 (.  84: 1964لوهان، مک) و متمدن است«

داشت تا در فواصلی نزدیک به یکدیگر به سر ببرند، اما نگارش ها را بر آن می ارتباط گفتاری )تا پیش از پیدایش تلفن( انسان 
ها را به فواصل دورتری توانست پیامتر به خود بگیرند. از این پس، آدمی می پارهتر و پارهشدهسبب شد تا جوامع صورتی تفکیک
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مراتب بیشتری به وقوع  ، پیدایش مطبوعات چاپی سبب شد تا این ارسال پیام با هزینه کمتر و اثرگذاری بهارسال کند و در گام بعد 
   بپیوندد.

های خطی یا افقی نگارش لوهان، در صورتشویم، منطقی که از نظر مکدر اینجا، ما با منطق خطی یا افقی غربی مواجه می
کند همچنین، به دریافتی  که با پیدایش چاپ و نشر انبوه، بیش از گذشته بروز می  ریشه دارد. جدایی میان جوامع و اعضای جوامع

زند که با اجتماعش ارتباط کمتری دارد و در نتیجه، از استقالل بیشتری در نسبت با اجتماعش برخوردار از خویشتن نیز دامن می
مر جمعی دارد، در جامعه متمدن مبتنی بر نگارش، چاپ،  که فرد در یک اجتماع بدوی، پیوندی ناگسستنی و عمیق با ااست. درحالی

کند. لوییس مامفورد  ای با خودش برقرار میهای پیچیدهشود که بیش از پیش، نسبتو نشر، بدل به خویشتنی منفک و مستقل می
گذارد. پژوهشگر د می شدن، بر این گونه خاص عقالنیت تأکیبا تمرکز بر فلسفه قرن هفدهم میالدی چونان بنیادی برای ماشینی

سیمون -تواند دریافت مکانیکی از جهان را در اندیشه پدران عقالنیت مدرن نظیر رنه دکارت، فرانسیس بیکن، و پیرسادگی میبه
شود که در ادامه، فناوری مدرن را ویژه، بر سه جنبه از فلسفه و علم در دوران مدرن متمرکز میالپالس تشخیص بدهد. مامفورد به

کنند. این سه جنبه عبارتند از: »فروکاستن پیچیدگی به سادگی«، »تمرکز بر جهان خارجی و نادیده انگاشتن یا  شدیداً متأثر می نیز
گرایی در نسبت با عالیق و ایجاد تقسیمات خرد در نسبت با  های پژوهش: تخصصگر« و »حد زدن به حوزه خنثی کردن مشاهده

ای بود که دریافت خطی یا افقی عقالنیت از مدی تولید و تقسیم کار در قالب اجزاء تخصصی شیوه(. کارآ46:  1963کار« )مامفورد،  
نوبه خود، فرهنگی را که در آن مستقر شده  رساند و در نتیجه، به گذاشت و در عمل، به ظهور میطریق آن، خودش را به نمایش می

 داد.بود، شکل می 
نیز نسفناوری ارتباطات  فناوریهای اطالعات و  این  دارند، یعنی  ما  با فرهنگ زمانه  بیان شد  آنچه  از دل  بتی مشابه  نیز  ها 

بخشند. آنچه اینترنت را بدل به یک اند و در عین حال، به این فرهنگ، صورت خاص خودش را میفرهنگ معاصر سر برآورده
تنها در  ست. اطالعات اینترنتی نهاز این فناوریکند عبارت است از اینکه اطالعات تنها محصول برآمده  فناوری اساساً نوین می

رسد که اینترنت در نسبت  شود. در ابتدا چنین به نظر میصورت تصاویر و اصوات گوناگون نیز تولید میقالب متن، بلکه همچنین به 
بخشی عظیمی در صورتشود که اینترنت نیروی  ست، اما پیوند وثیق میان این دو سبب میبا جهان ما همچون یک محیط انتزاعی

بخشی به جهان هستند، اما در ها واجد نیروی صورتنسبت با جهان هرروزینه اعمال کند. البته چنانکه بیان شد، تمامی فناوری
مورد اینترنت، این نیرو چنان عظیم و گسترده است که تاکنون، در مورد هیچ فناوری دیگری سابقه نداشته است. جهان انتزاعی و 

اند. نامش نهاده   1ست که »فضای سایبری« دهنده به پدیداریترین بخش شکلترین و گسترده آمده از پیدایش اینترنت مهممجازی بر
کند، اما آنچه  شدن را به ذهن متبادر می اندیشیدن درباب فضای سایبری مسائل برجسته و پراهمیتی نظیر اقتصاد تراملی و جهانی 

عبارت است از اینکه چگونه فضای سایبری در مقام یک محیط فناورانه، دریافت ما از امر واقع،    اش را داریمدر اینجا قصد پیگیری
موجود در این فضا به چه شکل، عقالنیت پسامدرن    2سازی )وانمایی( کند و اینکه منطق شبیه خویشتن، و امر الهی را دگرگون می

توان بررسی کرد، اما دگرگونی پسامدرن و سایبری را از وجوه متفاوتی مینماید. گرچه بحران الهیات در عصر  در روزگار ما را بازمی
ست که پسامدرنیته، امر و فضای سایبری پیش نهاده و به همین  ایسابقهدریافت انسان از واقعیت، خویشتن، و امر الهی چالش بی

 نماید.  سبب، پرداختی مستقل به این مسائل ضروری می
کرد و سبب شده محلی را به یکدیگر مرتبط میهای شبکهسیستمی پدیدار شد که تعدادی از رایانهاینترنت در ابتدا، چونان  

با یکدیگر پیوند یابند. در زمینه اینترنت، هر شبکه محلی   3های محلی، از طریق سامانه نام دامنه ای از شبکهشد تا مجموعهمی
 4گسترای به شبکه دیگر ضروری بود. وب جهانجمه اطالعات از شبکهداد، در نتیجه، تراطالعات را در قالب خاصی انتقال می

طور کلی،  کند... ]این پدیدار[ بهبرداری مییافته و ساده که تمامی منابع اینترنت را قابل بهره ای وحدتست چونان »رسانهایپدیده
مشاه در جهت  ابزاری  و  منابع  در جهت ساماندهی  ابزاری  است:  دو بخش  بر  )جردن،  مشتمل  این ساماندهی«  (. 43:  1999دۀ 

ها مرکز فعالیت پراکنده گیر و تراملی انجامید که از میلیونگستر به پیدایش سیستمی عالمواسطۀ وب جهانتمرکززدایی از اینترنت به
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به اینترنت   -در صورت وجود زیرساخت مورد نیاز - دهد تا در سراسر جهان تشکیل شده است. این سیستم به هر فردی امکان می
 درنگ، اطالعات موردنظرش را در اقصی نقاط جهان نشر دهد. متّصل شود و بی 

ها و اطالعات را تا دورترین فواصل ممکن، خواست دادهگستر پاسخی بود به میل انسانی که میپیدایش اینترنت و وب جهان
پارگی مهیبی که با تولید انبوه  پاره  -تش در پی نگارش چاپی پاره شدن زیس ترین شکل انتقال بدهد. انسان در پاسخ به پارهبه ساده 

فراخوان امر سایبری را نیوشا شد. به همین سبب است که بسیاری از متفکّران فضای  - گرایی مشاغل به اوج رسیده بودو تخصّص
 سوی آرمان برابری و عدالت بشری قلمداد کردند:  سایبری را چونان محیطی در جهت حرکت به

تنها  کند. این فضا نه همتا از جریان اطالعات مجهز میی سایبری زیست آفالین را به فضایی بی»فضا
ای از فضا سهیم العادهآفریند، بلکه همچنین، در پیدایش صورت خارقهای خاصی از زیست بشری میگونه 
   (.168 :1999جردن، شود که برای ساختار نوین اقتصاد جمعیِ جهانی ناگزیر است« )می

ست که در زمینه آن، هر مرکز  گستری ترین جزء فضای سایبری همان وب جهانترین و مهمچنانکه پیشتر بیان شد، گسترده 
چیز از طریق پدیداری فعالیتی با سایر مراکز پیوند دارد و هیچ مرکز متمرکزی برای آن قابل تصوّر نیست. در زمینۀ این تار، همه

 اتصال یافته است،  1متن«عنوان »بیشتحت
متن دقیقاً یک بینامتنیت دهد. بیششکل متقابل، پیوند می»یک سیستم ارجاعی پویا که تمامی متون را به

 (.  30: 1998متن متنِ تمامیِ متون است، یک فرامتن« )هایم، الکترونیکی است. بیش
ساماندهی اطالعات قلمداد کرد، درست همچون یک    توان یک ساختارمتن را میطور به نظر برسد که بیش شاید در ابتدا این 

و حتّی شاید بتوان گفت   -کند. این تلقی البته بر خطا نیست، امّا عمیقاً  کتابخانۀ عظیم که دسترسی به منابع را در لحظه ممکن می
پذیرد که از اساس، با حرکتِ  ای از ساماندهی اطالعات صورت میمتن، شیوهنابسنده است. در زمینۀ بیش  -ایانگارانهشکل سادهبه

دهد متن این امکان را در اختیار مخاطب یا کاربر قرار میصفحۀ متن نگارشی و چاپی تفاوت دارد. بیشبهخط، و صفحهبهافقی، خط
متن، ساماندهی بیشآنکه از فرآیند تفکّر افقی یا خطی پیروی کند. به دیگر بیان، در زمینۀ  ، بیبجهدتا از مکانی به مکان دیگر  

(. فضای  30:  1998ایم،  انگیزند« )ههای شهود و تداعی معانی آن را برمیگیرد که »جهشاندیشه از طریق فرآیندی صورت می
نوبۀ خود، از عقالنیتی آورد که به همراه میتری از اندیشیدن را به های اطالعاتی در ماتریکس سایبری شیوۀ منعطفمشتمل بر جریان 

 ر حکایت دارد. تمنعطف
وجود آمدن این نگارنده از آنجا   شود و به»در نتیجه، مخاطب متن به یک معنا، بدل به نگارندۀ متن می

خواندش« )لوینسون، وگذار در میان اسناد میشود که متن او عبارت است از بینامتنیتی که با گشت ناشی می
199۷ :146  .) 

رود« شده فراتر می( و »معنای گفتار از آنچه گفته2۷9:  19۷8یت ندارد« )دریدا،  در این ماتریکس، »مرکزِ متن دیگر مرکز
 (.  3۷: 1998)لویناس، 

کند.  نمایی میطور کلی فرهنگ خصیصهدقیقاً همین عقالنیت منعطف است که گشت پسامدرن را در زمینۀ ادبیات، هنر، و به
ست ناتوانی ما در تثبیت معنا در قالب ساختارهای  دا سراغ گرفت که مدّعیتوان از آثار ژاک دریباز همین عقالنیت پسامدرن را می

می بیروایی سبب  زنجیرۀ  در  معنا  تا  تماماً شود  بنیادهای  از  فرهنگی  گذار  بیفتد.  تعویق  به  همواره  بینامتنی،  ارجاعات  از  پایانی 
پسامدرنیسم یا  اش تحت عنوان  اثر برجسته   شدۀ سوژه به »خواست زیستن بر سطح« آنچنانکه فردریک جیمسون دربندیقالب

بیان دیگری از بروز همین عقالنیت منعطف است. با  ،  (150:  1991کند )جیمسون،  روایت میداریِ متأخر  منطقِ فرهنگیِ سرمایه
ستر را پیمایش گها که آدمی از دریچۀ آنها قادر است جغرافیای افقی، اما در عین حال، گسستۀ اینترنت و وب جهانپیدایش رایانه

 کند، 
انتزاعی جیمسون درباب پسامدرنیسم نه»ایده اند« )ترکل، یافتنی، بلکه قابل مصرف شدهتنها دستهای 
199۷ :45  .) 

طور هرروزینه، ست که آدمی به بنابر آنچه تاکنون بیان شد، روشن است که پسامدرنیسم دیگر نه فقط یک نظریه، بلکه ابزاری
 کند. ست که آدمی در آن زیست میو حتّی شاید بتوان مدّعی شد که پسامدرنیسم در زمانۀ ما محیطیگیرد از آن بهره می 
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   منیاهر شبانمه ین. 2
گردانی از جهان مدرن و پسامدرن، در این بخش از نگاشت حاضر، با گشتی که شاید در ابتدا غریب به نظر برسد، برآنیم تا با روی

گفته  نسبتی ظاهری میان مباحث پیشفارسی، یعنی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی نظر افکنیم. بیبه یکی از متون کالسیک ادب  
شود و چنانکه در ادامه خواهیم دید، با آنچه در این بخش بیان خواهد شد صرفا از فاصله زمانی و جغرافیایی میان آنها ناشی می

کنند. بر ماست که این نسبت را در واپسین  یق با یکدیگر برقرار میمباحث این بخش و بخش پیشین از حیث آیدتیک، پیوندی وث
آوری به شاهنامه، از مقدمه داستان بیژن و منیژه سخن خواهیم  بخش، یعنی بخش سومِ این نگاشت تبیین کنیم. پس ابتدا، با روی

 گفت.
ست که فردوسی به نظم آن همّت گماشته است )صفا،  داستانیها یا حتّی نخستین  داستان بیژن و منیژه یکی از نخستین داستان

بر اساس   -(. پس شاید بتوان مقدمۀ این داستان را از لحاظ زمانی، نخستین مدخل شاهنامه قلمداد کرد. این مقدمه  1۷۷:  1333
 آورد:به میان می مشتمل بر سی بیت است و فردوسی در قالب این سی بیت، از یک شب سخن -الدین کزّازیگزارِش میرجالل

   نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر                     شسته به قیرشبی چون شبه روی
 (  1: بیت 1399فردوسی، )

شود یک شب معمولی نیست؛ در اینجا با شبی مواجه نیستیم که از پی آن، خورشید رخ بنماید  امّا شبی که در اینجا توصیف می
 ست که آمده تا بماند؛ شبی که خودِ افالک را نیز به خوابی ژرف فرو برده است:ین شبیو روزی دیگر آغاز شود. نه! ا

 شده سست خورشید را دست و پای               فروماند گردونِ گردان به جای
 تو گفتی شدستی به خواب اندرون                    سپهر اندر آن چادر قیرگون 

 ( 11و  10ابیات : 1399فردوسی، )
تواند نوری (، حتّی ماه هم نمی12بیت  :  1399فردوسی،  این شبِ درازدامن که تمامت جهان را از خودش به هراس افکنده است )در  

ای نیز سایه افکنده و تقریباً چیزی کمال بازتاب بدهد، بلکه تاریکی بر بیشترین سهم این پرتوی عاریهرا که به عاریت گرفته است به 
 نگذاشته است: از روشنایی آن بر جای 

 میان کرده تاریک و دل کرده تنگ              شده تیره اندر سرای درنگ
 سپرده هوا را به زنگار و گرد                   ز تاجش سه بهره شده الژورد

 ( 4و  3ابیات  :1399فردوسی، )
بسیار است. ترکیب مذکور کلیّت شبِ ترکیب اضافیِ »سرای درنگ« در بیت سوم این مقدمه، واجدِ اهمیت و شایستۀ درنگ  

کند که فردوسی در کارِ توصیف آن است. مشابه همین ترکیب اضافی را بار دیگر و این بار در قالب  نمایی میهراسناکی را خصیصه
 کنیم: »دلم تنگ شد زان درنگِ دراز« ترکیبی وصفی، در مصرع دوم از بیت چهاردهم مشاهده می

دو ترکیب »سرای درنگ« و »درنگ دراز« سخن به میان آوریم، نخست باید یکی دیگر از اوصافِ این  امّا پیش از آنکه درباب 
پایانی که خود را شبِ غریب را مدّنظر قرار بدهیم. این وصف در بیت هفتم مقدمه آمده است؛ جایی که شاعر در مواجهه با شب بی

 سراید:در آن یافته است، چنین می
 چو مار سیه باز کرده دهن                 چهر اهرمننمودم به هر سو به 

انگیز نظر  اند. شاعر در این شب هراس ست که پیش و پس از آن، پیش نهاده شده انگیزتر از تمامی ابیاتیطنین این بیت هراس 
گشوده است، گویی که یابد؛ اهریمن که همچون ماری سیاه دهان  نگرد، اهریمن را رویاروی خویش میدوزد و به هر سو که میمی

 در کارِ بلعیدنِ جهان است. 
گیرد. فردوسی از طریق سرایش این بیت،  بار بیت هفتم مقدمه صرفاً از یک بیان ادبی استادانه سرچشمه نمیطنین دهشت

گیرد طب قرار میکند. رویدادی که در این بیت پیشِ روی مخاباستانیِ ایران مواجه می  1پیدایی مخاطب خویش را مستقیماً با کیهان
 2بندهشنست: رویداد هجوم اهریمن به جهان هرمزدی و پیدایش جهانِ میانه از پی این هجوم. چنانکه  ایاسطوره-یک رویداد دینی

 
1. cosmogony 

شناسی زرتشتی است که به زبان پهلوی نگاشته شده  پیدایی و کیهانگونه درباب کیهانالمعارف)به معنای آفرینشِ بنیادین( عنوان یک تألیف دایره بندهش یا بندهشن . 2
اب پیدایش و ساختار کیهان  زمین دربو تدوین نهایی آن در سدۀ سوم هجری قمری به انجام رسیده است. این اثر مشتمل بر باورهای زرتشتی و حتّی پیشازرتشتی ایران

 اند.   اساطیری است و نگارش آغازین آن را به اواخر دورۀ ساسانی نسبت داده-دینی
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دهد. دیدیم که فردوسی شبِ غریب  مند دوازده هزار سالۀ اساطیری روی میکند، این هجوم درست در میانۀ زمان کرانروایت می
کند و در بیت هفتم، یعنی جایی که پای اهریمن زِ مقدمۀ خویش را پیش و بیش از هر چیز، با تمرکز بر آسمان آغاز میانگیو هراس 

اساطیریِ  -گوید. تمامی این جزئیات با روایت دینیکشد، از این شرّ بنیادین چونان یک مار سخن میرا در میانۀ این شب به میان می
 خوانیم: چنین می بندهشننمونه، در روایت هجوم اهریمن هماهنگ است. برای 

اهریمن با همۀ نیروهای دیوی به مقابلۀ روشنان برخاست. آن آسمانی را دید که به مینویی نشانش داده  
پایه  کامگی بتاخت. آسمان را که به ستاره شکل مادی آفریده نشده بود. به رشکبودند، آنگاه که هنوز، به 

شید؛ همان تهیگی که در آغاز نوشتم که میان بنۀ روشنان و تاریکان بود. آن ایستاده بود، به تهیگی فروک
پایه، تاریکی را که با خود داشت در آسمان آورد و آسمان را آنگونه با تاریکی بیامیخت که در باالی ستاره

تا   از درون آسمان، تاریکی تا یک سوم بایستاد. اهریمن چون ماری آسمان این زمین را بسفت و خواست
هنگام نیمروز درتاخت. آسمان چنان از او بترسید که گوسپند آن را فراز بشکند. ماه فروردین، روز هرمزد، به 

 ( 52: 13۷8از گرگ. )بندهش، 

از رویداد هجوم یا تازش اهریمن از یکسو و شبِ غریب و هراسناک در    بندهشنهای فراوانی که میان روایت  با وجود شباهت
نماید که شایستۀ توجّه و تأمّل بسیار  و منیژه از دیگر سو وجود دارد، تفاوت بسیار مهمی نیز در این میان رخ می  مقدمۀ داستان بیژن 

 است.  
ست )این تازش آسمان را به ، تازش اهریمن برآورندۀ جهان میانیبندهشنتفاوت مذکور عبارت است از اینکه بنا بر روایت  

تاریکان بود« فروکشید(. در این روایت، زمان تازش اهریمن، یعنی روز هرمزد )روز نخست(   »همان تهیگی که... میان بنۀ روشنان و
هنگام نیمروز، نیز حکایت از گشایش جهانِ میانی دارد، چراکه با اعتدال بهاری )تعادل شب و روز/ تاریکی و  از فروردین ماه، به 

رود تا از روشنایی ست که میتازش اهریمن همان بلعندگی تاریکیست که بنا بر روایت فردوسی،  روشنی( مقارن است. این درحالی
درازی اهریمن، توان مدّعی شد که از نظر حکیمِ طوس، گشایش جهانِ میانی از پیِ دستو از روز، اثری بر جا نگذارد. بنابراین، می

 ست. َنیازمند رویداد دیگری
از کیهان  باید  برداریم، نخست  پرده  از چیستیِ این رویداد دیگر  اگر بخواهیم  تورّق امّا  شناسی شاهنامه پرسش کنیم. صرف 

ست تا مخاطب از وجودِ دو جهان، دو عالم، دو ساحت متمایز آگاه شود. از این میان، فردوسی مورد اول را تحت شاهنامه کافی
کند، و مورد دوم را »مینو«، »دیگر  نمایی میق(، »گیتی«، »سرای سپنج«، و... خصیصهطور مطلعناوینی همچون »جهان« )به

خواند. بر این باوریم که مطالعۀ دقیق و درنگ در مقدمۀ داستان بیژن و منیژه جهان، عالم، یا ساحت سومی را نیز سرای«، و... می
 نمایی کرده است.   »سرایِ درنگ« خصیصهافزاید که حکیمِ طوس آن را با ترکیبِ اضافیِبر این دو مورد می

البته باید توجّه داشت که در متن شاهنامه، ترکیبِ سرای درنگ در راستای توصیف دو جهان، عالم، یا ساحت نخست نیز به کار  
شناسیِ شاهنامه از آنروست که فردوسی در زمینۀ این ترکیب، واژۀ  شمول این ترکیب اضافی بر هر سه ساحت کیهان  1رفته است. 

 درنگ را در سه معنای متمایز به کار گرفته است:
ست که در پی معنای سکونیکند، واژۀ درنگ بهالف. هنگامی که سرای درنگ به جهان مینوی داللت می

آید؛ سکونی که برتر و واالتر از حرکت یا گذار و رسیدن به غایتِ انسان حاصل می دست یافتن به مقصود  
 است.  

 
، سلم که از شیوۀ بخش کردنِ جهان از سوی پدرش، فریدون، خشمگین است، به کنایه از فرارسیدن 1394و    1393( ابیات  1392)  1، جلد  نامۀ باستانبرای نمونه در  .  1

ترها خالی  خواند که پدرِ پیرش باید از آن دست بشوید و به اصطالح، جا را برای جوانگوید و زندگیِ این جهانی فریدون را »سرای درنگی« می او سخن می زمان مرگِ
 کند:

 نگردد سیه، مویِ گشته سپید                جوان را بود روز پیری امید
 تو سرای درنگ  شود تنگ بر      چه سازی درنگ اندرین جایِ تنگ

از میان پرسش3400همچنین در همین اثر، بیت   اند، از جمله از یک شارستان بر سر کوه نیز سخن به میان ها یا معمّاهایی که موبدان پیشِ روی زالِ زر نهاده، 
 کند که: اند و زال در پاسخ به ایشان، این شارستان را تمثیلی از آخرت قلمداد، و اظهار میآورده

 سرای درنگ است و جای قرار               رستان بر سرِ کوهساردگر شا
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معنای سکونی متوهّمانه در جهانی ذاتاً کند، واژۀ درنگ به ب. هنگامی که سرای درنگ به گیتی داللت می
اینجهانیگذرا و سپنجی ونی که ست، سکست؛ سکونی که به معنای دنیاپرستی و میل کردن به نعمات 

 دروغ، در جای حرکت یا گذار نشسته است.به
شود،  انگیزِ اهریمنی پیش نهاده میج. در نهایت، هنگامی که سرای درنگ در توصیف شبِ غریب و هراس 

تر  کند؛ سکونی که فروتر و پست ست که از پی سرگردانی و گمگشتگی بروز میمعنای سکونیواژۀ درنگ به 
 از حرکت یا گذار است.  

ترین، فروترین، ردانی و گمگشتگی وضعیت انسان است در جهانی که اهریمن آن را به کام کشیده است، یعنی در تاریکسرگ
ست که بهره گرفتن  شناسیِ شاهنامه. البته این جهان، عالم، یا ساحت چنان ظلمانیترین ساحت از میان سه ساحتِ کیهانو پست

یز در نسبت با آن، باید همراه با احتیاط و تأمّل باشد. اگر چنین صفاتی را به چنین  ترین« ناز صفاتی چون »فروترین« یا »پست
دهیم، باید از آنها، معنایی مابعدالطبیعی مراد کنیم، چراکه در ظلمات این عالم ادنی و اسفل، نه اخالقی برجاست جهانی نسبت می

دهند. چنانکه حکیم مایه نیز معنای آشنای خود را از کف میو نه ارزشی و به همین سبب، صفاتی چون خوب و بد یا واال و فرو
 کند: صراحت اظهار میطوس به

 زمانه زبان بسته از نیک و بد                   نه آوایِ مرغ و نه هرّایِ دَد
 دلم تنگ شد زان درنگِ دراز                    نبُد هیچ پیدا نشیب از فراز

 ( 14و  13: ابیات 1399فردوسی، )
کنند که چرا به  گذارند و آشکار میدقیقاً همین ابیاتی که نقل کردیم فهم خاصّ فردوسی از تازش اهریمنی را به نمایش می

نماید، مگر آنکه رویداد  (، پس از این تازِش ویرانگر، عالم میانی )همان گیتی یا سرای سپنج( رخ نمیبندهشنباور او )برخالف روایت  
 دیگری محقّق شود. 

سامان حکایت دارد که آدمی  تعیّن و بینماید از جهانی بیانگیزی که در مقدمۀ داستان بیژن و منیژه رخ میغریب و هراس شب  
یابد و ناتوان است از اینکه در راستای یک زیست معنادار،  برد، بلکه حتّی خودِ راه را نیز نمیدر آن، نه تنها به هیچ غایتی راه نمی

شود تا دست به ست که حکیمِ طوس را در بر گرفته و او با ادراک همین تنگنا، بر آن مید. این تنگناییمسیری را در پیش بگیر
 کاری کارستان بزند: 

 یکی مهربان بودم اندر سرای                بدان تنگی اندر، بجستم ز جای
 بیامد بتِ مهربانم به باغ                          خروشیدم و خواستم زو چراغ

 ( 16و  15ابیات : 1399فردوسی، )

کند و »بتِ مهربانش« آنکه توان یا ارادۀ به خواب رفتن داشته باشد، در میانۀ این شبِ ظلمانی، هوشیاری پیشه میفردوسی بی
ای از تمثیل و واقعیت باشد. چندوچونش را تواند سیمایی تمثیلی یا آمیختهخواند. سیمای این بتِ مهربان، این همسر، میرا فرامی

کند که حضور این سیمای رازآلود با دو رویدادِ بسیار مهم همراه است: برپایی  مقدمه آشکار می  30تا    15ۀ ابیات  دانیم. امّا مطالعنمی
 گویی. بزم و داستان

منظور سنجش اهلیت او )سنجش طبع و ارادۀ  دهد و بهسیمای رازآلود معشوق در آغاز، گویی حکیم را در مقابل آزمونی قرار می
 زند: کند و از خفتن تن میهوشیاری پیشه می -چنانکه از لقبش هویداست -خواند. امّا حکیم ن فرایش میاو(، زیرکانه به خفت

 شبِ تیره خوابت نیاید همی؟                مرا گفت شمعت چه باید همی؟ 
 بیاور یکی شمع چون آفتاب             بدو گفتم ای بت، نِیَم مردِ خواب 

 ( 18و  1۷ابیات  :1399فردوسی، )
بت مهربانش طلب می از  فردوسی  مؤلفه آنچه  تمامی  با  است، همراه  بزمی شبانه  برپایی  و  کند  آن: شمع و چراغ، می  های 

کند، بلکه های او را اجابت میتنها تمامی خواستهموسیقی. سیمای رازآلودی که حکیم طوس در دلِ ظلمات شب فراخوانده است، نه
 افزاید: میها، چیزی خودش نیز بر این خواسته

 از آن پس که گشتیم با جام جفت                 مرا مهربان یار بشنو چه گفت
 ز دفترت، برخوانم از باستان                            بپیمای می تا یکی داستان

 ( 25و  24ابیات  :1399فردوسی، )
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 افزاید. البته این دو )طلبِ فردوسی و بر بر این طلب میکند، امّا بت مهربانش نقلِ داستان را نیز فردوسی بزمی شبانه طلب می
اند. اگر بزم تنِ هوشیاری حکیم است، نقلِ داستان افزودۀ معشوق( در واقع یکی هستند؛ به قول معروف، اینها دو روی یک سکّه

عیّن امور را نمایان کند؛ نوای موسیقی ست که باید در این تن، در این کالبدِ تهی دمیده شود: شمع و چراغ در دلِ تاریکی، باید تجانی
گوییِ شبانه است که تن و جان هوشیاری باید با کالم همراه شود؛ پیمودنِ می باید به درکِ معنا بینجامد. با برپاییِ این بزمِ داستان

فردوسی، شود )میباری که حکیم را به تنگنا افکنده، »خوشتر از روز«  گرایند و »تاری شب«، شب ظلمانی و دهشتبه هم می
 (. 23بیت : 1399

شود، صرفاً مایۀ سرگرمی و گذرانِ وقت نیست. آشکار است که در اینجا، نقل داستان چنانکه در کاربست امروزینش دریافت می
ارسیِ معاصر تر این واژه را از اهل زبان فچنین کاربست و دریافتی با ریشه و بُنگاهِ واژۀ »داستان« نیز همخوانی ندارد و معانی جدّی

هایی همچون تصمیم گرفتن، حکم کردن، نزاعِ قضایی بر پا کردن، و شناسی واژۀ »داستان« ما را به کنشدارد. ریشهپوشیده می
نیوشی در معنای دقیقش، عبارت است از یک فرآیند گویی و داستانبه بیان دیگر، داستان  1کند. نیز آموختن یا یاد دادن داللت می

ها بر متعیّن کردن  شود. امّا مگر تمامی این کنشرود، و نزاعی بر پا می شود، حُکمی میحِکمی که در خالل آن، تصمیمی گرفته می
آنکه از ن، تصمیم گرفتن، و نزاع کردن سخنی به میان آورد، بیتوان از حکم کردو پرتو افکندن بر امور مبتنی نیست؟ مگر می

 مقوالتی چون نیک و بد، خیر و شر سخنی در میان باشد؟ 
ای که سخنش رفت، از خالل فرآیند  سخن حکیم طوس نیز بر گشایش افقِ نیک و بد، افقِ خیر و شر، از خالل بزم شبانه 

دهد و محتوای داستانی را که قرار گذارد، آنجا که بُتِ مهربانش را مخاطب قرار مینیوشی تأکید میگویی و داستانحِکمیِ داستان
 دارد:است نقل شود بر همین مبنا استوار می

 مرا امشب این داستان بازگوی                    روی بدان سروبُن گفتم ای ماه 
 که آرد به مردم ز هرگونه کار        ز نیک و بد چرخ ناسازگار

 ( 28و  2۷: ابیات 1399سی، فردو)

نیوشی با گذار از شبِ ظلمانی، عالم اهریمنیِ  گویی و داستانشود، فرآیندِ حِکمیِ داستانچنانکه در کالم فردوسی آشکار می
م برد که در آن نیک و بد معنادار است، امّا با آدمی سرِ سازگاری ندارد. این عالتعیّنی و سرگشتگیِ محض، به عالمی راه میبی

  2شود. نمایی میست که در سراسر شاهنامه، با عناوینی نظیر گیتی و سرای سپنج خصیصههمانی
حکیمِ طوس   -رودکه از مرگِ شاهان و پهلوانان سخن میویژه هنگامیبه   -شود  هایی که در شاهنامه نقل میدر خاللِ داستان

دهد. این کند و مویه سر می و در نهایت، از گذرایی گیتی شکوه میکاری،  پیشگی، فسونوفایی، خیانتدادگری، بیهمواره از بی
طور  انگارد و اینممکن است سبب شود تا مخاطب او گمان برد که این حکیم گیتی را خوار می های مکرّر فردوسی ها و مویهشکوه

چنانکه از تحلیل مقدمۀ داستان بیژن و  نتیجه بگیرد که به باور فردوسی، حیات اینجهانی واجد هیچ ارزش و اعتباری نیست. امّا  
مایه، یا عاری از ای ایرانی را ناچیز، بیاسطوره-شود، حکیمِ طوس به هیچ وجه، گیتی یا همان جهانِ میانۀ دینیمنیژه مستفاد می

 دوزد که شایسته است.انگارد، بلکه در آن، از همان نگرگاهی نظر میحقیقت نمی
طور مدّعی شویم:  توانیم اینر نسبت با گیتی یا سرای سپنجی را در یک جمله خالصه کنیم، میاگر بخواهیم نگرگاه فردوسی د

گذاری، و ادراک معنا تنها ست از آنروی که تعیّن امور، امکان ارزش ست و در عین حال، نابسنده است؛ ضروریاین جهان ضروری
بینند و آنروی که نیک و بد، واال و فرومایه در این جهان، داد نمیشود. نابسنده است از  از خالل زیستن در چنین جهانی محقّق می

باید و شاید قرار نمیدر مرتبه اتفاقاً همین بیای که  کاری، و در نهایت، گذرایی پیشگی، فسونوفایی، خیانتدادگری، بیگیرند. 
-41:  1386شود )در این باب، ر.ک مسکوب،  کند و گشایندۀ مینو یا دیگر سرای می ست که وجود جهانی دیگر را ایجاب می گیتی

 
taād-تصمیم، حکم، قضاوت؛ امور مشروع و قانونی؛ موضوع، مطلب. ایرانی باستان:    nātistādماجرا، حکایت، قصّه، سمر... فارسی میانه:    /nāt.sādداستان /».  1

stāna-  :اصالً: محلّ قضاوت[... قس فارسی میانۀ تُرفانی و پارتی[d'dyst'n   [dādestān  قضاوت، دادرسی، نزاع، شکایت، دادخواهی... نولدکه... داستان را از ریشۀ ]

danh- ،( 1242: 1395دوست « )حسن داند...مشتق می، آموختن و یاد دادن 
های عالم میانی یا همان گیتی قلمداد کرد. شاید به همین سبب بوده است که  ترین ویژگیتوان برجستهانجامد را میگذرندگی و ظهور نابسامانِ معانی که به نزاع می.  2

ان نامی که بر ایزد باد و جنگ نیز نهاده بودند. بعدها این ایزد به دو موجود خیر و شر منقسم شد »که  خواندند، یعنی همزمین، این عالم را »وای« میدر اساطیر کهنِ ایران
 (. 40و  31: 1391یکی وای نیک یا رام و دیگری وای بد یا استویهاد نام دارند« )بهار، 
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توان در توان بدون گشایش گیتی، از گشودگی به روی مینو سخن به میان آورد؟ مگر بدون ادراک تشنگی، می(. امّا مگر می44
 جستجوی آب برآمد؟ 

آنهاست. گسست تاریخی و فرهنگی  گری شاهنامه در حق اهل زبان فارسی و فرهنگ ایرانی دقیقاً همین ایجاد تشنگی در  یاری
ناگزیر از پی فروپاشی کشور و سامانِ ایران باستان سبب شده بود تا مردمان این خطّه و این فرهنگ در سه قرن نخستین هجری، 

ر با توجّه به تمثیل عمیق و غریبی که د  -بسیاری از ابعاد اسطوره، حماسه، و تاریخ خویش را فراموش کنند. در نظر حکیم طوس  
ست  ایزدهانسانی که در نسبت با تاریخ و فرهنگش گرفتار بیگانگی باشد همانند آن شب  -نهدمقدمۀ داستان بیژن و منیژه پیش می

سوی ماند، بلکه حتّی راه گام زدن بهتنها از رسیدن به مقصود و مأوای خویش درمیپایانِ گسیختگی و فراموشی، نهکه در ظلمت بی
رود که او ای نشتابیم و چراغی پیشِ رویش برنیفروزیم، بیم آن میکرده زدۀ راه گمابد. اگر به یاریِ چنین شبیمقصود را نیز نمی
شبانِ اهریمنی  زدگیِ نیمهگشتگی، در شبسوی مقصود را نیز از یاد ببرد و تا ابد، در ظلمات سرگردانی و گم یابی بهحتّی ضرورتِ راه

 درماند.

 مسطح   یهست. 3
گر« )کوه خدا( بنا شده و مسکنی بود در زیرِ  اسیاب در »بغهنگ افر

زمین و افراسیاب آن را به جادویی از آهن برآورده بود... روشنی این 
ای بود که تاریکی شب در آن راه نداشت. شطی از آب و  دژ به درجه

گذشت، و خورشید و ماهی  شطی از شراب و شطی از شیر از آن می
  گشت.می ساختگی شب و روز در آن

 ( 623و  622: 1333، به نقل از )صفا، بندهشن بزرگروایت  -

انگیز را از کالم حکیم طوس تبیین کردیم؛ شبی که فردوسی آن را در بخش پیشینِ این نگاشت، توصیف شبی غریب و هراس 
موقعیتی که این شب اهریمنی به تصویرش کند. چنانکه بیان شد،  نمایی میتحت عنوان »سرای درنگ« یا »درنگ دراز« خصیصه

کشد و در دل همین تاریکی  تعینی بنیادین نشان دارد که تمامیِ معانی و معیارها را به محاق تاریکی فرومیای بیکشد از گونهمی
تمایز میان خیر و  گویی در معنای بنیادین آن، گیتی را چونان عرصۀ  نیوشی و داستانکوشد تا با روشنایی داستاناست که حکیم می

 شر، پست و بلند، فراز و فرود و خالصه، چونان عرصۀ پیداییِ معنا و معیار باز بگشاید.
شده در دو بخش آغازین را تبیین کنیم.  بر آنیم تا در بخش حاضر، یعنی واپسین بخش این نگاشت، نسبت میان مباحث طرح

های اطالعات، یا به آغاز کرد: آیا انسانِ روزگار ما، انسانِ عصر فناوریتوان از طرح یک پرسش  به منظور ارائۀ چنین تبیینی، می
شبان اهریمن، در مقدمۀ داستان بیژن و  تعبیری انسان پسامدرن خودش را در موقعیتی مشابه با آنچه حکیم طوس با تصویرِ نیمه 

هنگام چشم ه باشد یا خودش را به خواب نزده باشد، به یابد؟ آیا چنین انسانی نیز اگر به خواب فرونرفتمنیژه بیان داشته، مواجه نمی
 گریبان نیست؟ بهچالۀ انتولوژیک دستای سیاهای سرگشتگیِ معرفتی، یا حتّی گونهتعینی بنیادین، گونه ای بیگشودن، با گونه 

بخش نخست این نگاشت بیان  توانیم بار دیگر از موضع دریدا آغاز کنیم. چنانکه در  ها، میمنظور پاسخ گفتن به این پرسشبه
پایانی از ارجاعات بینامتنی،  شود تا معنا در زنجیرۀ بیشد، از نظر دریدا، ناتوانی ما در تثبیت معنا در قالب ساختارهای روایی سبب می

کند. باز به همین گری را از آدمی سلب میسازی یا حتی روایتهمواره به تعویق بیفتد. به تعویق افتادنِ معنا امکان هر گونه روایت
ها« قلمداد ، واژه پسامدرنیته را »ناباوری نسبت به فراروایتپسامدرن: گزارشی از دانشفرانسوا لیوتار در وضعیت  -معناست که ژان

)لیوتار،  می اما درحالیXXIV  :1984کند  این وضعیت گالیه(.  از  لیوتار  ندارد و حتّی میکه  استقبالش  ای  به  توان مدعی شد که 
ترین و در عین  نهند. شاید بتوان برجستهگونه پیش میرود، متفکّران دیگری نیز هستند که از همین وضعیت تصویری کابوس می

 ، اثر ژان بودریار مشاهده کرد.  ها و وانمایشده وانموگونه را در بارترینِ این تصاویرِ کابوس حال، دهشت
 کند که از چگونه کابوسی سخن به میان خواهد آورد: روشنی و صراحت بیان میبودریار در همان آغاز اثرش، به

سازی )وانمایی( دیگر به  در روزگار ما، انتزاع دیگر به نقشه، به المثنی، به آینه، به مفهوم تعلّق ندارد. شبیه
گیرد. وانمایی اینک عبارت است از تولید الگوهای مین، به یک مشارالیه، به یک جوهر تعلّق نمییک سرز

  (1: 1995بودریار، . )1واقع آنکه اصل یا واقعیتی در کار باشد: یک حادیک امر واقع، بی
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است از ویرانیِ تمامی    کند عبارت اش مینماییهای وضعیتی که بودریار تحت عنوان »حادواقعیت« خصیصهیکی از ویژگی
-152،  101- 96،  25،  2:  1995بودریار،  ها یا فراز و فرودهای زیست و تجربۀ انسانی )نبد هیچ پیدا نشیب از فراز( )پستی و بلندی

 های زیست و تجربۀها را در تمامی عرصهها یا فراز و نشیبکوشد تا در حدّ توانش، ویرانی این پستی و بلندی(. بودریار می156
های  ها یا فراز و نشیببشری، از علوم طبیعی و انسانی گرفته تا جنسیت و فردیت، تبیین کند. به باور بودریار، ویرانی پستی و بلندی

آل میان حقیقت و دروغ، خیر و شر« منطقی بود که در ابتدا، سرمایه پیش زیست و تجربۀ بشری، »شکستن تمامی تمایزات ایده
(. اما همین منطق در دوران وانمایش، حتی در مقابل 22:  1995بودریار،  ارزی و مبادله را بنیاد نهد« )فکنِ همنهاد تا »قانون بنیان 

تمامی از میان برود،  که هیچ واقعیتی در کار نباشد یا مرز میان واقع و غیرواقع بهکند، زیرا هنگامیخودِ سرمایه نیز قد علم می 
 توان استوار کرد. بنیادهای قدرت را نیز حتّی در خفا نمی

می  بنا تصویر  به  بودریار  که  کابوسی  شد،  بیان  آنچه  موقعیتیبر  میکشد  که  مسطح  ست  هستی  عنوان  تحت  را  آن  توان 
برکت و  کند؛ صحرای بینمایی کرد، به این معنا که انسانِ عصر حاضر هستی را چونان دشتی سترون زیست و تجربه میخصیصه

توان تا نیمۀ قرن  تعین را دستکم، میهای این وضعیت مسطّح و بیریشه  دهد. البتهسوزانی که به هیچ رویشی مجال بروز نمی
، از پدیدار غریبی  دو عصریرکگور، در اثری تحت عنوان  نوزدهم میالدی عقب برد، یعنی زمانی که اندیشمند دانمارکی، سورن کی

یرکگور این پدیدار  نمود. کیبالید و رخ می رفته میاش، یعنی محیط اجتماعی کپنهاگ، رفتهسخن به میان آورد که در محیط زندگی
 به تصویر کشید؛   1سازی« سطحنوظهور را تحت عنوان »هم

: 19۷8یرکگور،  کند« )کیای خاموش، ریاضیاتی، و انتزاعی که از هر نوع تالطم و هیجانی اجتناب می»رویه
84 .) 

همکی دشواریاب،  تعریفی  در  همچنین،  »وحدت  سطحیرکگور  را  معاملهسازی  از  برآمده  میبهمنفیِ  افراد«  منفیِ  خواند مثلِ 
مایگیِ سازی عبارت است از یکنواختی و میانسطحطور توضیح داد: همیرکگور را این(. شاید بتوان مرادِ کی84:  19۷8یرکگور،  کی)

ر دیگر افراد جامعه تشخیص بدهد و به تواند واالیی و پستی را در خودش و دخواهد و نه میاجتماعی که هر یک از افراد آن نه می
  رسمیت بشناسد.

سازی با پیدایش  سطحیرکگور، رویه یا فرآیند همنماید عبارت است از اینکه بنا بر روایت کیدر این میان، آنچه قابل توجّه می
(.  90:  19۷8یرکگور،  کیکنند )مینوبۀ خود، نقش مؤثری در گسترش این فرآیند بازی  مطبوعاتِ چاپی همراه است و مطبوعات به

بنیادهای عقالنیت مدرن را در پیدایش  چنانکه در بخش نخستِ این نگاشت اشاره کردیم، بسیاری از جمله مارشال مک  لوهان 
آنچه وضعیت پسامدرن را   -یرکگور دستکم بنا بر روایت کی –توان نتیجه گرفت که اند. بنابراین میمطبوعات چاپی پیگیری کرده

   اجتماعی در کار بوده است.-بب شده، پیشتر و از همان ابتدای ظهور عقالنیت مدرن، در ساحت فرهنگیس
یرکگور از جامعۀ معاصرش، ظهور مطبوعات چاپی در مقام یک فناوری مدرن تنها یکی از امّا همچنانکه در مورد نقّادی کی

های سایبری نیز رویکرد استن وضعیت پسامدرن به پیدایشِ فناوریشود، فروکسازی قلمداد میسطحرسان به روندِ همعناصر یاری
شاید اشاره به همین یک واقعیت که اندیشۀ نقادانۀ کسانی چون بودریار حدوداً بیست سال بر پیدایش    2بسنده و جامعی نخواهد بود. 

جهان باتارِ  باشد.  کافی  رویکردی  چنین  نابسندگیِ  دادنِ  نشان  برای  دارد  تقدّم  می  گستر  حال،  ظهور این  که  شد  مدّعی  توان 
بدیلی در استمرار و گسترِش تر، انکشافِ امر سایبری نقش برجسته و بی تر و در عین حال عمیقهای سایبری یا به بیان عام فناوری

بندی کرد: ت گونه صورطور خالصه، اینتوان بههمتای امر سایبری را میآفرینیِ بیوضعیت پسامدرن ایفا کرده است. این نقش
ست که مفاهیم پسامدرنی نظیر تکثرگرایی، وانمایی، واسازی، بینامتنیت، تعویق، و امثالهم را در ساختاری فضای سایبری محیطی

کنشی  های پیشتر مفهومی و انتزاعی، برهمدهد تا با چنین دریافترساند و به آدمی امکان میعملیاتی و انضمامی به ظهور می
  نه داشته باشد.ابزاری و هرروزی

کند، بلکه سازی هستی تنها در جانبِ مشاهدات یا امر مشارالیه نیست که بروز می البته اثرگذاری امر سایبری در روند مسطّح 
دهد. به دیگر بیان، ظهور عملیاتی و انضمامی مفاهیم پسامدرن در فضای گر را نیز به همان شدّت تحت تأثیر قرار میخودِ مشاهده 

 
1. leveling 

ای، تجدیدنظرگرایی در  میالدی به بعد، هراس روزافزون نسبت به بروز جنگ هسته  1990گسیختگی آن از آغاز دهۀ  عنانویژه،  داری و بهعللی نظیر گسترش سرمایه.  2

ست که  تنها برخی از عواملی  1991ویژه فروپاشی آن در سال های چپ جهانی پس از شکست تجربۀ اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بهها و گروهبسیاری از جریان
 اند.وز وضعیت پسامدرن، اثر برجسته به جا نهادهدر بر
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ست که بر این حوزه تمرکز از جمله پژوهشگرانی شری ترکل  شود.سوژۀ مدرن را نیز شامل می  1کثر و حتّی »تبخیرِ« سایبری ت
اند. ترکل با تکیه بر اندیشۀ ژاک لکان، این نظریه را پیگیری کرده است که خویشتن انسان، خویشتنی که معمواًل یک وحدت کرده

های متعدّد است: »لکان تأکید داشت که اگو یک توهّم  یقت، ترکیبی برآمده از خویشتنشود، در حقمستمر و پابرجا انگاشته می
کاوی و پسامدرنیته را به یکدیگر پیوند زد؛ مرادم این کوشش پسامدرن است که بر آن است تا خویشتن  است. او با این تأکید، روان

(. ترکل 1۷8: 199۷ها به تصویر بکشد« )ترکل، مرویی از گفتمانرا نه چونان یک امر حقیقی یا ساختار پایدار ذهن، بلکه چونان قل
را    2ای سایبری همچون بُعد چندکاربر کند و برای نمونه، پدیدهپسامدرن را در بستر سایبری پیگیری می-کاوانههمین زمینۀ روان

   (.184: 199۷ترکل، خواند )»آزمایشگاه برساخت هویت« می
تعیّنی های آغازین این بخش پاسخ گوییم: موقعیت پسامدرن را از حیث بیتوانیم به پرسشینک میبا توجّه به آنچه بیان شد، ا

توان با تصویر شبِ هراسناک و غریبی مقایسه کرد که حکیم طوس در آغاز داستان بیژن و  گریزی فراگیرش میبنیادین و روایت
ت با یکدیگر تفاوت دارد. در موردِ موقعیتی که فردوسی خودش را در  شک، علل بروز این دو موقعیمنیژه روایت کرده است. البته بی

آن یافته است، گسیختگی تاریخی و فرهنگی ایران در قرون نخستین اسالمی، فراموشی میراثِ ملّی، و ناتوانی در نو کردن روزگار 
با موقعیت   اما در نسبت  برده است؛  راه  اهریمنیِ چنان شبِ درازدامنی  تاریکی  به  متفاوت مواجه  کهن  اساساً  با عللی  پسامدرن، 

 شویم که در نگاشت حاضر کوشیدیم تا به بیان برخی از آنها بپردازیم. می
اما اگر علل بروز این دو موقعیت از اساس با یکدیگر تفاوت دارند، آیا شباهت میان این دو صرفاً ظاهری نیست؟ و مقایسۀ میان 

ای جستجو گانهها را باید در ساختِ سهرسد که پاسخ این پرسشپی داشته باشد؟ به نظر میاین دو موقعیت چه حاصلی قرار است در  
گانه،  کند و ما در بخش دوم این نگاشت، از آن سخن گفتیم. اگر همین ساخت سهکرد که فردوسی در کلیت شاهنامه روایت می

آفرینیِ  طور کلّی، و نقشضیح دهیم که وضعیت پسامدرن بهتوانیم تو روی ما باشد، میهمین سه ساحت یا سه عالمِ شاهنامه پیشِ 
  امر سایبری در توسعه و گسترش این وضعیت، چگونه به بحران الهیات در روزگار ما انجامیده است.

 گیرینتیجه
چنانکه در مقدمه بیان کردیم، در این نگاشت، تالش ما بر آن بود تا نشان دهیم که امر و فضای سایبری موجود چگونه در جهت 
توسعه و گسترش تجربه، زیست، و فرهنگ پسامدرن تحقّق یافته و این تحقّق پسامدرنِ سایبری، به چه معنایی انسان روزگار ما را  

گریبان کرده است. برآنیم که فهم بحران مذکور برای  بهسابقه دستخودِ امر الهی، با بحرانی ژرف و بیدر مواجهه با الهیات و حتّی  
سنگ ادبِ فارسی به اهل این زبان و این فرهنگ زبان، از خاللِ رجوع به تمثیلی غریب و شگرف که از میراثِ گران مخاطب فارسی

تفصیل تشریح شد، تمثیلِ مذکور که در شاهنامۀ فردوسی،  بخش دومِ این نگاشت، بهعالوه، چنانکه در  پذیر خواهد شد. بهرسیده، فهم
دهد که در مواجهه با شناسی شاهنامه در کلیت آن به دست میدر مقدمۀ داستان بیژن و منیژه مضبوط است، فهمی نو از کیهان

ست که ما نیز همچون هد بود. البته این در صورتیرسان خواموقعیت پسامدرن معاصر، برای اهل زبان و فرهنگ فارسی عمیقاً یاری
حکیم طوس و به پیروی از روش و منش او، کمر همّت ببندیم تا »روزگار کهن را نو کنیم«، به این معنا که روح زمانۀ خود را به  

 کالبد میراث گذشته بدمیم و به معاصریتی سازنده و کنشگر دست بیابیم. 
تمثیلِ شبِ درازدامنِ اهریمنی در مقدمۀ داستان بیژن و منیژه و بازخوانی کلیتِ شاهنامه از خالل آنچه  تحلیل و تفسیر ما از  

 نماید، گشایندۀ سه ساحت، عالم، یا جهان بود:این تمثیل به ما می 
ای  رد؛ تاریکیتعینی محض؛ آنجا که فراز و فرود، پست و بلند، خیر و شر معنایی ندا: ساحت، عالم، یا جهانِ بیسرای درنگ •

 برد.  خواند، وگرنه به تنگنای سرگردانی راه میکه به خفتن می

میانی که برجسته سرای سپنج • ست )وای، ویو: باد(؛ در این  ترین خصیصۀ آن گذرندگی: گیتی. ساحت، عالم، یا جهانِ 
 بینند.  شوند، اما داد نمیسرای، فراز و فرود، پست و بلند، خیر و شر مکشوف می 

 دهند؛ سرای پاداش و پادافره؛ سرای داد. : مینو. ساحت، عالم، یا جهانِ پسین که بشارتش میقرارسرای  •

آفرینی الخصوص، نقشدر بخش سوم نگاشت حاضر کوشش ما این بود تا تبیین کنیم که وضعیت پسامدرن در کلیت آن و علی
خواندش، گرفتار کرده است. البته ردوسی »سرای درنگ« میامر سایبری در این وضعیت، چگونه ما را در عالمی مشابه با آنچه ف
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2. multi-user dimension (MUD) 



 

 
 1401، 40، شماره 16 دوره ، های فلسفیپژوهش

 

JPI, 2022; 16 (40): page 504   

504 

ست که در آن  چنانکه بیان شد، این مشابهت به هیچ وجه، از حیث علل بروز وضعیت مذکور نیست، بل از لحاظ ساختارهای عالمی
 بریم. به سر می 

ست تعینی بنیادینیبودن همان بیا از مسطح ست که ما آن را هستی مسطح خواندیم. اینجا مراد مانسانَ امروز گرفتار در وضعیتی
کند ، در محو جریان گذار از دال به مدلول ویران می1که تمایزها را در آشوب اطالعاتَ تولیدانبوه، در هیاهویَ »آلودگی اطالعاتی« 

ست، تنها نه چنانکه لیوتار مدعیها افکند. این به تعویق افتادنَ مدام روایتو به همین سبب، تولید هر گونه روایتی را به تعویق می
ها نیز مصداق دارد. دقیقا به  ترین روایتترین و خصوصیشمول، بلکه حتی در مورد شخصیهای عام و جهانروایتدر مورد کالن

های  خوانند که انبانی از گفتمانهمین علت است که امروز با صراحتی بسیار بیشتر از تمامی دوران پیشین، خویشتن را توهمی می
  کشد.متکثر و گاه متمایز را به دوش می
انگاری خواهد بود اگر گمان کنیم که انسان  شود: سادهمسطح« موجه می  هستیالذکر ترکیب »با تمرکز بر همین نکته فوق 

انگارانه است، از بندی سادهکند. این صورتپیرامون خویش را چونان امری مسطح تجربه می   محیط، یا  طبیعت،  جهانروزگار ما  
فرض گرفته است: تمایز میان مشاهده کند، همچنان پیشاش میترین تمایز موجود در هستی را چنانکه آدمی تجربهآنرو که بزرگ

یز هستی انسانی نیز دیگر در کار نیست؛ همین پستی و بلندی ترین تماگر. در وضعیت و سایبر پسامدرن، همین برجستهو مشاهده
شدن گرفتار آمده است. بنابراین، سخن گفتن از جهان، طبیعت، محیط، یا تجربه مسطح نابسنده است؛ بنیادین نیز در روند مسطح

 بودن عین هستیَ انسان در روزگار ماست. مسطح
مان را رو به حقیقت تعینی بنیادین است، اگر چشمانسرای تاریکی و بیوضعیت و سایبر پسامدرن سرای درنگ، سرای تعویق،  

زنند عین تاریکی،  های نمایش بیرون میگرش را نخوریم. انواری که از صفحهبنیاد، و سلطهآن بگشاییم و فریب انوار ساختگی، فن
کنند، بلکه روشنایی روز را نیز به کام تاریکیَ شبی یهای ما را روشن نمتنها شبتر، تاریکی مضاعفند. این انوار نه و به بیان دقیق

مان  تعینی بنیادین است، اگر چشمانکشند. وضعیت و سایبر پسامدرن سرای درنگ، سرای تعویق، سرای تاریکی و بیدرازدامن می
ن تحرکات صفرویکی که گرش را نخوریم. ای بنیاد، و سلطههای پرشتابِ ساختگی، فنرا رو به حقیقت آن بگشاییم و فریب حرکت

تر، درنگ مضاعفند. پس بار دیگر، با همان گذارند، نه بستری دارند و نه جهتی عین درنگ، و به بیانِ دقیق نه متحرکی بر جا می
 شود؟ توان پرسش کرد: در این تنگنا، در این فروبستگی، راه به گیتی چگونه گشوده میمشی و منشَ حکیم طوس می

دهد که بحران الهیاتی روزگار رسش البته موضوع نگاشت حاضر نیست، اما نفسِ طرح این پرسش نشان میپاسخ گفتن به این پ 
توان از مینو، از سرای پسین سراغ گرفت، آن را انتظار کشید، ست: تنها با گذار به گیتی یا سرای سپنج است که میما چگونه بحرانی

 کند: ست که پرسش از داد یا عدالت معنا پیدا میو بشارتش را نیوشا شد؛ تنها با دریافت تمایزها 

مُرْسَاهَا«   أَیانَ  السَّاعَۀِ  عَنِ  بشارت 2»یسْأَلُونَک  و  پیمان  است که  گذار  و  زیستن چونان حرکت  با  تنها  ؛ 
ۀَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّخوانندمان: »می

بْشِرُواْ بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرَاۀِ وَاإِلنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَ
 3« بِهِ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ
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