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 و دشمنی دوستی
 فرهنگ ایرانو  پیرامون ماهی قرمز

 پاسخ سرگشاده به شاهین سپنتا
 مهرداد مهربان

ی سفره درماهی قرمز  ستفاده ازهای طرفداران اترین استدالل، عمده»خواهدنمی نوروز ماهی قرمز12T«یی با عنوان چندی پیش در مقاله
ام را بخوانند. آقای دکتر شاهین سپنتا دعوتم را پذیرفت و و از برخی از آنان دعوت کردم مقاله مورد بررسی و نقد قرار دادمرا سین هفت

عنوان پژوهشگر بهتنها دامپزشک است و نهشاهین سپنتا این لحاظ اهمیت دارد که ویژه از ها بهپاسخاین داد. بررسی و نقد  نیز هاییاسخپ
شاید  حالنیدرعو رود نیز به شمار می یک انجمن حمایت از حیوانات انگذاریبن، بلکه شودمعرفی می تخصص تاریخ و فرهنگ ایرانمو 

 ما به یکدیگرهای پاسخگرچه ر آورد. به شمایی ماهی قرمز در تنگ شیشهرسم  تبلیغگر نیتر شدهشناخته حاضر حال دروی را بتوان 

، ی این گفتاری مطالعهیی در بر ندارد، اما کمترین فایدهی تازهحقوق این حیوان نکتهدر رابطه با و  زنددور میماهی قرمز پیرامون عمدتًا 
در رابطه با ما  متقابلنظرات ترین مهمبا برخی از در حاشیه، این است که  ،ی گیاهخوار و مدافع حقوق حیواناتبرای خواننده ویژهبه

به  گوییواکنش و پاسخهای متفاوتمان در نیز با شیوه و ...و گوشتخواری و گیاهخواری حیواناتحقوق فرهنگ و دانش و اخالق و 
 .شودیکدیگر آشنا می

 مقدمه
خوشحالم که واکنش نشان دادید و با  .خواندیدام را مقالهشتید و شاهین سپنتا، از شما سپاسگزارم که وقت گذا جناب

. امیدوارم را بیان کردید تاننظر  )ایــنــجــا12Tو  ایــنــجــا12Tی فیسبوکم (هایی در زیر دو مطلب در برگهکامنت گذاشتن
و بنابراین پاسختان را ه بودم ام مرخصی گرفتهای جاریاز فعالیت مدتی ،نوروز به مناسبتپوزش مرا بپذیرید که 

. دهممی ی مستقلجه بدانید که پاسخ شما را در چارچوب یک مقالههمچنین امیدوارم عذرم را مو . ندادمودتر ز 
 شد که در کامنت فیسبوکی بگنجد. تر از آنطوالنی بسی ی گفتارمین است که مجموعهادلیلش 

 همه به ییگو  پاسخ«اید: نوشته کنم، آنجا کهآغاز می هایتاندر کامنت های پایانی شماجملهبا نقل یکی از را پاسخم 

 ».شده داده بارها قبال ها پاسخ نیا چون دانم یم ریگ وقت و هودهیب یکار را شبهات

عقل ، حالدرعینگویی کنید. دانید پاسخکه خودتان صالح میو هر گونه شماست که هر اندازه  بدیهی این حق
» شده داده بارها قبال«هایی را که مخاطب شما آن پاسخ شاید کند که فرضتان را بر این بگذارید کهکم میحسلیم 

 هاآنی به هایدستکم پیوند، دانیدمیگیر وقتبیهوده و را ها آن پاسخ بازگویِی  حال کهباشد... و بنابراین، دیده ن

 یهاپاسخ12T(«اید ی که پیوندش را دادهدیگر مطلبآن و  هاهمین کامنتبا رجوع به  ،نیبنابرااید. چنین نکرده .بدهید
 حالدرعینپردازم و میرات شما ظبه نقد ن») نیس هفت سفره قرمز یماه درباره متداول یهاپرسش به کوتاه

ست بدیهی. ورمآمی شاهد ایدمنتشر کرده اینترنتز دیگر مطالبی که در رابطه با ماهی قرمز در ا مقتضای موضوع،به

https://www.academia.edu/11510719/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680452658732742
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=680452658732742
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682667098511298
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=682667098511298
http://arw.ir/?p=23257
http://arw.ir/?p=23257
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به شما کمک کند که  باشد وبیهوده نامیدوارم که برخالف شما، اما  ،استگیر وقت نیز من برای گوییپاسخاین که 
 .پی ببرید هایتانگیریسستی منطق و نادرستی نتیجهو نظرها » شبهاِت « به

 بسا وفراوان  یپیتا یرادهایا ،فیسبوک هایو چه در کامنتاینترنت ، چه در شما یهانوشتهدر  که دیباش داشته توجه

تصحیح  را هاآنام که در نقل قول به خودم اجازه نداده امانت تیرعا یبرا اما ام،دیده ییانشا و ییامال یهاغلط
 .نمک

 عالمانهتوقع 
 در یمطلب ریز  را شما کامنت که یهنگام«اید: نوشته، »خواهدنوروز ماهی قرمز نمی12T« یمقالهکل در واکنش به 

 در موجود یها مغلطه از یبرخ است قرار ایگو  و دیا پرداخته من یها دگاهید  نقد به دیبود  نوشته که دمید  وبالگم

کادم نکیل و دیساز  آشکار مرا مطالب  که کردم فکر چون شدم خوشحال یلیخ د،یبود  گذاشته رشیز  در زین را یآ

کادم و عالمانه نقد کی با یراست به  به یوقت یول شود یم آشکار من بر مطالبم نواقص و شد خواهم روبرو کیآ

 ».افتمی یگرید  یزیچ کردم مراجعه مطلبتان

کادمیا سایتخوشحالم که از نام  اما در چهار ، ذخیره شده آنجادر  ی منمقاله گرچه اصلخیلی خوشحال شدید.  آ
ی همهکاش پیوند ای ...) نیز به اشتراک گذاشته شدهباکسدراپ12T، مدیافایر12T ،اتیح حرمت12T، کایندوگن12T( سایت دیگر

 برسد! دیگری برای خوشحالی بیشتر به فکرتان ها دلیلهریک از آن نام اساسها را برایتان فرستاده بودم تا بر این سایت

میان از  .خوانده باشندام را مقاله نفر نزدیک به پانصدکه تا کنون زنم ، تخمین میدرمجموعاز شوخی گذشته، 
اند و در میانشان ام تعریف و تمجید کردهو اکثرًا از مقاله(اند که تا کنون واکنش نشان دادهوچند نفری چندین

بگویید تا  ایددادهرار قالک منام یک سایت را  کهید یک نفر شما  همین ،)شودیافت میهای تحصیلکرده فراوان آدم
کادمیک«ه تحصیالت شمایی ک. ایدیافته امی در مقالهدیگرچیز که  شرط یک که باید بدانید د قاعدتًا یدار » آ

 منظر در کجا و چرا این یا آن  که دنشان دهی ،مستدلیا دستکم  ،مستندیی گونهبهکه این است » عالمانه«گویی پاسخ
چیز  که دست بگوییکافیی من، نبودن مقاله» عالمانه«اثبات برای پندارید که انگاری می امانیست.  »عالمانه«

شناختم، اما دیع را نمی! این رویکرد بدنقل کنی مراهای ملهیکی از جحتا  کهآنیب هم، آنشودمی دیگری در آن یافت
کادمیا توقع دارید که ی من در سایتی بهپیوند مقاله رفِص بهجنابعالی اگر  کنم کهرض میعحال که شناختم،  نام آ

داشته  بودن یعلم توقعشما های گوییو پاسخ هااز نوشتهتوانم میمن چقدر انصاف بدهید که باشد، » عالمانه«
و هم  رویدایران به شمار می تاریخ و فرهنگ پژوهشگر و متخصصهم دکترا دارید و هم شمایی که  ...باشم
 .گوییدمی »من آنم که...«ه خواهیم دید، کچنان

 عالمانه تمسخر و توهین
 مرا نام بارها خود ادداشتی در«اید: نوشته، است یگرید چیز ی من نه عالمانه بلکه ه مقالهبرای نشان دادن این ک

https://www.academia.edu/11510719/
http://vegankind.ir/index.php/component/k2/item/1123-red-fish-nowruz
http://hormatehayat.com/960
http://www.mediafire.com/download/5tiwvgg69rp1qp4/MMehrban_Mahi-Nowruz_01.pdf
http://www.mediafire.com/download/5tiwvgg69rp1qp4/MMehrban_Mahi-Nowruz_01.pdf
https://www.dropbox.com/s/b09ohwyks3akqwp/MMehrban_Mahi-Nowruz_01-libre.pdf?dl=0
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 برده کار به من یبرا را...  و جمهور سییر  و امبریپ مثل ینیعناو  هیناک و گوشه با و دیا برده نیتوه و تمسخر با همراه

 ردیگ یم تمسخر و نیتوه باد به را یگرید  بارها خود ادداشتی کی در که یکس قطعا: «ایدفزودهاتر سپس و »دیا

 ینم کند ینم تیرعا را نوع هم حقوق و کند یم حمله یگرید  به یزبان خشونت و کلمات با یباز روش به یعنی
 با یدشمن افراد نیا هدف بودم کرده عرض من که نیا ضمن در و است واناتیح حقوق یحام که کند ادعا تواند

 .»شود یم تر آشکار نجایا در جانوران حقوق از دفاع یراست به نه است رانیا فرهنگ

انگاری . مامرتکب نشدهها را یکی از آن حتاکه  دیکنیمی متهم هایبه جرمرا ماستداللی هیچ  بی همین راحتی،به
ی مرا بخواند، و حتا اگر چنین نکند، مقالهبرود بلکه  ادعایتان را باور نکندممکن است خواننده حواستان نیست که 

شما را مورد بنده که بفرمایید یا ادعا  احساس کرده باشیدجنابعالی قدر عقل داشته باشد که بداند کافی نیست نآ شاید
 ام!واقعًا چنین کرده ثابت شود کهتا ... امقرار داده ت زبانیو خشونتمسخر و توهین 

: یک آیدبینید که به نظرتان باورنکردنی میمی ناگهان چیزی ...زنیدقدم می یدر خیابان اریدکنید که دتصور 
به راه  یوکارنید موضوع از چه قرار است و چرا یک نفر چنین کسبیشوید تا ببفروشی! وارد میی بتمغازه

آن روی  معنوِی پرستی و فواید در رثای بت هاییقولنقل نجاوآنجایااز دکاندار جناب بینید که و می ...انداخته
گفته پرستی با بتچیزی در مخالفت و هرکس را که کرده نصب  واریدرود و بر  به چاپ رساندهکاغذهایی تبلیغاتی 

پس ! است» خداپرست« اشنام خانوادگیعجب،  کنید کهمی ... و ناگهان کشفبه شمار آوردهدین جزو دشمنان 
» خداپرست«ات نام خانوادگیکه کشی گویید: مرد حسابی، خجالت نمیبه او میو آید درمی صدایتاناختیار بی

 !؟نامیریزی و دشمن دین میرا در یک جوال می ی مخالفان این تجارتهمه و ایفروشی به راه انداختهبت است اما

شد که یک باورم نمی آوردم:از تعجب شاخ در  ،ماهی قرمز خواندم موردرا در شما های که نوشتههنگامیمن هم 
کمک بگیرد تا  و از واژگان زیبای ادبیات فارسی های خودشاز دانسته ،»سپنتا«با نام زیبا و پرمعنای  ،دامپزشک

، هیحاش در و کند تجاری و تبلیغبتراشد  فرهنگی یهتوج و تولید صنعتی و خریدوفروشش نوع حیواناسارت یک برای 
من نه نام شما و نه خود شما را برخالف ادعای شما، . را جزو دشمنان فرهنگ ایران به شمار آوردکار مخالفان این 

، ادبیبر اساس کدام معیار ! »بارها«چه رسد به  ...امقرار ندادهو خشونت زبانی مورد تمسخر و توهین هم  بارکیحتا 
 دهدمدنی به شما اجازه میحقوق است؟! کدام » توهینو تمسخر «تشبیه کسی به رئیس جمهور و پیامبر مترادف با 

هم باقی باشد و  متانیوندوقورتو سپس  بنامید» دشمن«ما را آشکاری، با چنین خشونت بی هیچ دلیل موجهی و  که
؟! مگر شهر هرت است که به من بزنید همنوعدن حقوق خشونت زبانی و رعایت نکر تهمت گستاخانه بیایید چنین 

و بی هیچ سندی حکم  هم قاضیهم دادستان  تنها به محکمه بروید و خودتان هم شاکی باشیدحق داشته باشید شما 
اش با فرهنگ تواند حامی حقوق حیوانات باشد و دشمنینمی »قطعاً «صادر کنید که کسی که چنین و چنان کرده 

 اید و بهما زده که به است ییهااتهام گیشود؟! اگر چیزی در این میان آشکارتر شده باشد، مسخر ر میایران آشکارت

نا و مسمای دقیقی دارد که شما تمسخر و توهین و خشونت و حقوق ... معدشمن و های زنید! هریک از واژهمن می
 اید!در آن مصادره به مطلوب و نامطلوب کرده
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 نامی علمی و کارنامهی با منطقًا و قاعدتًا از شخصکه آنچه را شود، ، تا آنجایی که به شما مربوط میمقاله12Tدر آن  

سستِی و ی استدالل هایضعف انگشت گذاشتن برام و با رود مالک قرار دادهشما توقع میی پرمعنا
نام عنوان دامپزشک و بهبه این امید که به خود آیید و به... تانوجدانو  عقلبه ام زدهتلنگری  ،تانهایگیرینتیجه

! بپرهیزیدمخالف با این ستم پراکنی بر ایرانیان لجن نباشید و از قرمز هایماهی ستم بر جارچِی ایران، فرهنگ 

و  ...و خشونت تمسخر همراه است و نه با توهینبا نه ، گرچه گاه طنزآمیز باشد، ی منهای مقالهاز جمله یکهیچ
... امرا رعایت نکرده» نوعحقوق هم« توان گفت کهنمیاز اصول حقوق بشر و قانون مدنی  یکهیچ بر اساس

. وگرنه تشریف بیاورید فرانسه تا برویم به دادگاه و ببینیم را بدهید به یک حقوقدان تا نظر بدهدام گویید نه، مقالهمی
 !کردخواهد صادر کمی چه ح

 نهِ کُ  و ی بودن اظهاراتعلمناکنده، وپوسترک کهاست این  احتمال زیادبه توی ذوق شما زدهی من مقاله درآنچه 

 شاید کهکنده وپوسترکچنان  ...امبرمال کردهرا شما  نمایزیبا لطیف و و کنایاِت  تشبیهات و زشِت  آمیزونتخش

به آنچه دندان شما را شکسته و  ،دکتر، جناب اما... هتلقی شد »شکندندان«معروف قول هبدر ذهن شما هایم پاسخ
در فضای حساس  شماست که سنگییی نیست که من از ته کفش خودم درآورده باشم، بلکه ریزهسنگ ،درد آورده

و  ... ایدخوانده »ایراندشمن فرهنگ «ا را م: ایدانداختهاقلیت گیاهخوار جلوی پای ما » عالمانه« ایران امروزی،
 .امزدهآن  هلگدی ب پروابی ،گیر کنداین سنگ که پایم به آن یجابه ،من

 کهدانید می متخصص فرهنگ ایران قاعدتاً و  کردهتحصیلشمای زیرا ، ایدسنگ انداخته» عالمانه«گویم می

های نوشتهاگر در م. را دشمن خطاب کنیهمین است که او زد میهن همشود به یک که میتهمت و افترایی  نیبزرگتر 
با نظرات شما داشت، واکنش من به شدیدی به هویت ملی من و ما وجود نمیآشکار و  مستقیم و شما چنین توهین

این  نیز هایتاندر کامنت اید وتان، آمدههای قبلینوشته عالوه بر آنبینم حال که میبود. اما میاغماض بیشتری همراه 
 خشخاشمته به بیشتری  لرزانندگِی اغماض کمتر و با  کهنیابینم جز یی نمیچاره، ایدکردهتکرار ار را آشک توهین

 .گذارمشما ب یعالمانه شتباهاتاادعاها و 

 عالمانهاشتباهات 
کادمیا ذخیره میازجمله هایم را برخی از نوشته مانند بسا دیگران،هم  درست است که من کنم و به در سایت آ

و  »کارشناس«و » مهندس«و » دکتر« خودم را بینید کهگذارم، اما اگر به پروفایلم نگاه کنید، میاشتراک می
بلکه البته منظورم این نیست که چنین کاری الزامًا نادرست است،  م.اکردهها معرفی نو مانند این» متخصص«

خودم را از دیرباز و ام، تذکر دادهکنند میخطاب  »استاد«مرا از روی لطف که کسانی بارها به  که همچنان، شخصاً 
از این که در صورت لزوم ندارد  شاگردی ساعی که باکی لبتهخواهم... امیشاگرد و ام خواستهشاگرد برای همیشه 

و کارشناس ارشد تشریف  دکترتنها اما نهشما  تذکر دهد.گاه با شوخی و گاه جدًا دکتر را آن استاد و  خطای این
نیز خودتان ، بلکه شویدمعرفی میفرهنگ ایران تاریخ و ی عنوان پژوهشگر و متخصص حوزهبه نجاوآنجایاو  یددار 

https://www.academia.edu/11510719/
https://www.academia.edu/11510719/


 ۵ پاسخ مهرداد مهربان به شاهین سپنتا، و فرهنگ ایران پیرامون ماهی قرمز، دوستی و دشمنی

 

 ستیز  یها سازمان در هم دهه دو از شیب که من یبرا: «نویسیدو می دگوییمی» من آنم که...«ر مورد خودتان د

 مستمر طور به ۷۵ سال از هم و هستم اصفهان در واناتیح از تیحما انجمن گذار انیبن هم ام بوده فعال یطیمح

 شما مطالب ، ام بوده پاسارگاد یجهان ادیبن یمل یها جشن بخش ریدب سال سه و کنم یم تیفعال ها جشن درحوزه

 و هودهیب یکار را شبهات همه به ییگو  پاسخ و هاست جشن فلسفه از یفهم بد و فاحش اشتباهات از پر و یتکرار
 یماه از دفاع نه مطلب نیا نوشتن از شما هدف نظرم به و شده داده بارها قبال ها پاسخ نیا چون دانم یم ریگ وقت

 ».بوده من گرفتن شخندیر  به بلکه ها

البته نه ، بوده شما» گرفتن شخندیر  به«از نوشتن آن مقاله  نم شما هدف» به نظر«خیلی خندیدم از این که باور کنید 
هایتان نیز چندین بار ه یادم آمد که در مقالهپروفایلتان ریش ندارید، بلکه چون ب به این دلیل که دیدم در عکس

اس که مرا پس ...سین، چنین و چنان استی هفتماهی قرمز در سفرههدف از گذاشتن » به نظرم«اید نوشته
، سند تانریشوه بر عالرود که میتوقع دارید، وزینی  یکارنامهشمایی که چنین از جناب سپنتا،  خنداندید، اما

های ملی و پاسارگاد ی محیط زیست و حمایت از حیوانات و جشنشما که در زمینه رآفرین ب !ارائه دهیدنیز  دیگری
 وقیجواز منطقی و حقشما به ارزشمند باشد، هر اندازه در جای خود  ،این فعالیت اید، امافعالیت کردههمه این

تکراری و پر از اشتباهات فاحش مهرداد مهربان حکم صادر کنید که مطالب  استداللیبی هیچ استناد و که دهد نمی
. دبریب کار بهرا با توجه به معنایشان » فاحش«و » پر« و» تکراری« هایکند که واژهحکم می» عالمانه«است. روش 

همین  ثبات درستی ادعایتان باشد.ا تواند دلیلی کافی برنمی ، هرچند قابل توجه،ی فعالیت شماسابقهعبارت دیگر، به
تشریف  پیامبرمگر  :بپرسمدهد که منطقی می حقدهید به من ارائه نمیبر صحت ادعایتان  یاستدالل و که هیچ سند

 ؟!که هرچه به نظرتان برسد عین حقیقت باشددارید 

باید با قاعدتًا است، » ر از اشتباهات فاحشپتکراری و «من  مطالبکه نشان دهید » عالمانه« یشیوهبه ی این کهبرا
اشتباه  تکرار و یک ها دستکم یکدر هریک از آنکه  ثابت کنیدیی مستدل گونهبه ،هایمتک جملهاستناد به تک

! اما شما حتا یکی از این اشتباهات را ذکر از اشتباهاست » پر«واقعًا ام مقالهی مجموعهفاحش وجود دارد و بنابراین 
خبر ، ردعلم غیب دای که پیامبرهمچون دون هیچ استنادی، بباز ان، تی فعالیتذکر سابقهپیش از در مقابل،  .ایدهنکرد

کند که نباشید، ثابت نمی باخبر ی مناز پشتوانه یجنابعالکه  این اماندارم.  یعمل و یعلمی پشتوانهدهید که من می
چنین و چنان » برای من که«بگویم:  مثل کنم وبهمقابلههم آسان است که من البته برای . یی ندارمپشتوانه من

کنده از اشتباهات فاحش و غیره ما، مطالب شامکرده و  کارنامهجای تکیه زدن بر پشتِی بهوذالک است، اما آ
 .دهد قرار مورد داوریرا  نویسم نظرممیاینک و اینجا  آنچهبر مبنای تنها خواننده  دهمترجیح می، رجزخوانی

از شما بپرسم: اگر راست  متوان، باز میاغراق بوده فقطشما  بپذیرم که منظور، »رپُ «ی واژهرابطه با حتا اگر در حال 
 را یاشتباه ؟ایدرا ذکر نکردهمفاحش  اتهمه اشتباهاز آن ، آری، تنها یک نمونهدستکم یک نمونهگویید، چرا می

را » جمهور«ی واژه، جملهفالن شما در م که یست ذکر کنکافیمثًال . داد نشان توانیم یراحتبه باشد »فاحش« که
ممکن است برای  . اشتباه تایپی البتهایدکرده اشتباه فاحش تایپیالفاصله ثابت شود که تا ب ...ایدنوشته» جمور«



 ۶ پاسخ مهرداد مهربان به شاهین سپنتا، و فرهنگ ایران پیرامون ماهی قرمز، دوستی و دشمنی

 

انشایی و  امالیی و هاین، غلطعالوه بر اشتباهات تایپی فراوا ،های شمااینجاست که نوشته اما هرکسی پیش آید. نکته
 کارنامه و فرهنگی وعلمی و تاریخی و خصص ی تحصیالت و شهرت به تدرجهمنطقی نیز دارد که ویژه علمی و به

این از ی مشخصی هابا نمونهین مقاله، ای در دنبالهدهد. می بیشتری برجستگِی  هاآنبه ... گفتنتان» برای من که...«
خودتان دوستی دوستی و حیوانو فرهنگ یعلم یپشتوانهگونه چکه آشنا خواهیم شد و خواهیم دید های زیادی غلط

: ایدنوشته »های کوتاه...پاسخ12T«ی در مقالهکنم. ی علمی بسنده میفعًال به ذکر یک نمونه .دیگذار یم شینما بهرا 

 !»است یخانگ وانیح کی اصال قرمز یماه«

 وانیح کی اصالً  هم خر و ستا یلگیطو  وانیح کی اصالً نیز او گ البد، پس »المانهع« یهیظر اگر این است ن

 مسخره را شما دارم کهخیال کنید  باز دیشا! بازیبرای توپ یک حیوان استخری اصالً  هم نیدلف وکش گاری

 »اصل«، ی دامپزشکشمابینم می کهیهنگامدهم نشان میآمیز هجوبلکه واکنشی کنم، نمی مسخرهنه،  .کنمیم

الزم نیست دامپزشک البته حتا  .کنیدمیاعالم  »یخانگ« ،ستیعیطب یگرید  وانیح هر مانند که ،را وانیح کی
در (احتماًال خاور دور  در اصالً  قرمز یماهیی را باز کنیم تا در آن بخوانیم که دانشنامهست الی هر باشیم، کافی

 .است شده آغاز نیچ در شیپ سال هزار حدود در آن از ییهاگونه کردن یخانگ وزیسته می )یبریس یهابرکه
ی علمی به دلیل همان پشتوانه اما، احتماالً  شمابلکه بعدًا خانگی شده است.  ،خانگی نیست »اصالً «عبارت دیگر، به

را دلبخواهی تعریف کنید،  »تمسخر و توهین«و » دشمن« تنهانهرا قائلید که ادبی برای خودتان این حق  ،تانو عملی
مفت و مجانی به شما بینم و را می »فاحش اشتباهات« نیا اما من. نیز معنایی خودسرانه بدهید »اصل« یواژه به بلکه

گویم می( ..کنید.تصحیح لبخندی بزنید و بلکه به این امید که  ،تانخندیدن به ریشنه برای البته  ...دهمتذکر می
تصحیح و برای هایشان را ها و ترجمهدانشجویان و استادانی که رسالهگیرم از معموًال پول می، چون »مفت و مجانی«

 .)سپارندبه من می ویرایش

 های عالمانهمغلطه
ی ملی هاباور  رب ا تکیهتوان برا از طریقی علمی ثابت کرد. در موارد دیگری، می نظرتوان درستی یک در مواردی، می

ام کوشیده ،»خواهدنوروز ماهی قرمز نمی12T«ی یی پرداخت. در مقالهپدیده و یا توضیح به توجیه ...فرهنگییا دینی یا 
 رسم اید ثابت کنید کهانستهنتو  و فرهنگی، دینیملی و با تکیه بر باورهای علمی و نه  یشما نه از طریقنشان دهم که 

استفاده  کاری درو مغلطهها دقتی در معنای واژهبا کمبلکه  ،استموجه اری یی کتنگ شیشهماهی قرمز در گذاشتن 
در  .کنیدمیتوجیه و تبلیغ دارند روا میستمی را که بسیاری از ایرانیان بر یک نوع حیوان  ،عمومی یاطالعاتاز 

 های شما.گوییپاسخی فعًال بپردازیم به دنباله. کردخواهم استناد و استدالل ر تین زمینه بیشسخنانم، در ای دنباله

 .»است زیلبر  مغلطه از خودتان ادداشتی اما دیا کرده مغلطه به متهم را من«اید: نوشته

تا  من بازگردانیدو به  کنیدچند ست آن را ضربدر و بنابراین کافی است یک فحش» مغلطه«که پندارید میانگاری 
ی ام که عمدهگفتهمشخصًا  مقاله12Tدر آن  مغلطه معنای مشخصی دارد. ،جناب دکتر نخیر! داده باشیدپاسخی کافی 
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مفصًال هر دو مورد را ... و بر دو مغلطه بنا شده ،ی نوروزیاستدالل شما در تبلیغ برای استفاده از ماهی قرمز در سفره
برای آورید اما چند نمونه میالبته و  از مغلطه است» لبریز«ام گویید که مقالهدر پاسخ به من می شما ام.توضیح داده

. حال، دهیدارجاع نمی مقالهآن در از من های مشخصی یعنی به جمله، کنیدها استنادی نمیاز این نمونه یکهیچ
دانید مییا  ...دانیدرا نمی» مغلطه«یا معنای  شماکنم تا نشان دهم که می یبررس کینزد  از را هانهنمو  نیاهریک از 

 کنید تا باز مغلطه کنید.خواننده حساب میشعوری روی کمانگاری اما 

 یم وندیپ جمور سییر  به را" یرفرهنگیسف" ییکنا مفهوم مغلطه کی در«اید: نوشتهبرای نشان دادن نخستین نمونه، 
اگر  خب! امکردهدهم تا ثابت شود که مغلطه پیوند می کهست بگویید کافیپندارید میین راحتی، مهبه ».دیده
نه  عبارت دیگر،! بهستکنایی یمن هم مفهوم» رئیس جمهور« پس ،ستییکناشما مفهومی » فیر فرهنگیس«

از کنایه کمک بگیرید، من هم  که جازیداما اگر شما مُ ، های قرمز واقعًا سفیرند و نه شما واقعًا رئیس جمهورماهی
 یرهایسف قتیحق در قرمز یهایماه«: یی را که مفهوم کنایِی شما در آن آمده بازخوانی کنیمجملهحال،  !جازممُ 

 .»نندینشیم نوروز برپادارندگان و زبانان یفارس ینوروز سفره بر که هستند رانیا فرهنگ

مغلطه دهد. نشان می» در حقیقت« قیدِ و » سفیرهای فرهنگ«در اینجا، میزان مغلطه را پیوند میان مفهوم کنایِی 
وشد شنونده یا خواننده را بک ،درستوبیش مکاتی گوییم که گوینده یا نویسنده با استفاده از اطالعمی معموًال به این

بیرون از  در زبانفارسی عالوه بر ایرانیان، برخی از دیگر مردماِن که دهید را میدرست این خبر گرچه  شما. فریبدب
ن رسم را در کنید تا ایگرایانه میی ملیاز آن سوءاستفادهاما گذارند، شان میی نوروزینیز ماهی قرمز بر سفره ایران

واقعیت را که این حیوان  ندیده بگیر اینمیهن، موجه جلوه دهید. پیام تلویحی شما این است که ای هم ذهن خواننده
 زبان استسفیر فرهنگ کشورت در دیگر کشورهای همکه » حقیقت«یی اسیر است، بچسب به این در تنگی شیشه

کشور تا فرهنگ ایران بیشتر در خارج از پافشاری کن  ینوروز یسفره در قرمز یماه از استفاده در و بنابراین،
 شود کهاش هنگامی آشکار میتجاریو مغرضانه یت اهاما م ،نگی داردفرهگرچه ظاهری  ،این تبلیغ! گسترش یابد

به شمار ایران  فرهنگ» دشمنان«جزو صریحًا یی را ما مخالفان استفاده از ماهی قرمز در تنگ شیشه ،از یک سو شما
رو به  ماهی قرمزهای ما، تولید » پراکنیدروغ«رغم کنید که بهابراز خوشبختی می ،از سوی دیگر و ...آوریدمی

 ی من).مقاله12Tی چهار (صفحه داردافزایش 

زندگی یی همان منوال که هیچکس نظر خود ماهی قرمز را نپرسیده که آیا راضی است که در تنگی شیشه بهدرواقع، 
ین اتوجه به خواسِت خوِد بی خودکامه باشید،ام رهبری س جمهور یا یک مقیرئپادشاه یا گاری ان ،نیز کند، شما

فرهنگ سفیر وی را  ،دانست اشاصلی دلتنگ طبیعتتوان او را و َمجازًا می موجود بیچاره که از اصل خود دورافتاده
 محروماش حیوانیحق ترین ابتداییاز بسته زبانکه این حیوان را گیرید این واقعیت ندیده میو  ...کنیدمیایران 

 !را داشته باشد سفیریک  »کنایِی « انسانی و و مزایای که حقوقنچه رسد به ای... است

نه ، نامیده شود» سفیر«یک نوع  جازاً بتواند مَ  ، اگر همدیگر کشورها زباناِن فارسی ی نوروزِی ماهی قرمز در سفره
شما تبعید  َتنِگ  نِگ تُ به دروِن شان میهنکه از مام است همنوع خودش ها میلیونسفیر بلکه ایران، » فرهنگسفیر «
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که هیهات  !یددهمیوفنگ دنگو  لیوتفصطول ...فرهنگ نامبهرا  اناسارت و رنجشو شما غربت و  اندشده
گیر در یک وجب جا و که ماهی قرمز یک موجود زنده است را بدیهی  یدارید اما این نکتهدامپزشک تشریف 

 !دانیگنجنمی ...پیچیدمی زبانانو هم وطنانهمبرای بکبه و دبدبه با ک هایی کهنسخهدر  ...کرده

 مهمان عالمانه
 را حوت ای یماه ،یفلک صور و حوت برج به اشاره با من که گرید  یجا در«اید: نوشته» مغلطه«در رابطه با دومین 

 به را یآسمان واژه نیا آشکار یا مغلطه در باز شما هست یفلک ای یهانیک مهمان منظور که نامم یم یآسمان مهمان

 ».دیده یم ربط زردشت و مزدا اهورا

ترکیب یی به برج حوت بکنید، که اشارهاز آن ترشیپبسی شما آنچه آشکار است این است که نخیر جناب سپنتا، 
 کوچک مهمانماهی قرمز، 12T«تان، یمقالهعنوان  آغاز در اید، یعنی از همانبرده کار بهرا » مهمان آسمانی«

در نخستین دستکم ، »یآسمان مهمان« بیترکعبارت دیگر، بهسین. ی هفتسفره، و سپس در رابطه با »ی...آسمان
معموًال  رایز  کند،یم »خدا« متوجه را ذهن، شما» کیهانِی «و  »یفلک« حاِت یتوض خواندن از شیپ نگاه، یعنی تا

 .»خداست بیحب مهمان،« معروف، قول به وشود تلقی می یآسمان یبرکت سفره یغذا

... و این گفته »سازد خوشبخت را گرانید  که است یکس آن از یخوشبخت«اید: جالب است که در پروفایلتان نوشته
 ز ایمان به اوست. اما حتا اگریی ادرجه یدهندهنشاننامیدن زردشت » اشو« اید.نسبت داده» اشوزردشت«به را 

مهمان «ی در مقالهاین خود شمایید که بینیم که ندیده بگیریم، باز هم می را با زردشتارتباط پروفایلی شما 
به نظرتان برای توجیه  اید، به این دلیل کهاهورامزدا و زردشت کشاندهربط دادن موضوع به ه ذهن مرا ب، »آسمانی

 در«اید: آورده قولنقلهای زردشتی در این مورد مشخص، مستقیمًا از متناید و شدهباورهای کهن ایرانی متوسل 

: میخوانیم گانهدوازده یهابرج درباره »روشنان دنیآفر  فراز درباره« عنوان با دوم بخش در...  »بندهش« کتاب

 را دیخورش سپس ، را ینااختر زین و یاختر ستارگان] نخست. [دیآفر  را یروشن نیزم و آسمان انیم در اورمزد«

 اند دوازده نیا ورهیما] ستارگان. [گماشت آن بر را یاختر ستارگان و دیآفر  را سپهر نخست: دیگو  نیچن] . دیآفر [

 .»... است یماه و دلو بز، اسپ، مین کژدم، ترازو، ر،خوشه،یش خرچنگ، کر،یدوپ گاو، بره، نامشان که

 بودن ماهی» فلکی«از باور تا کمک بگیرید های اوستایی ها و مفهوممتنشما حق دارید از چگونه است که 

اهیم مفهمان با توسل به کنم اگر مییی برسید، من اما آشکارا مغلطه ز در تنگ شیشهبه چپاندن ماهی قرم یطورکلبه
 !؟نادرستی ادعای شما را نشان دهمبکوشم  یزردشتمزدایی و 

یی نادرست بگیرید: دهید تا از آن نتیجهکه یک اطالع درست میهنگامیشود آشکار میست که ی شمامغلطهاین 
یکی از آفریدگان اهورامزدا و یکی از ستارگان همانا نام این است که در متنی زردشتی، ماهی  شما اطالع درست

کنیم ، اما از اینجا به بعد، گیر میاشدب» فلکی«یی نشانهطورکلی) که ماهی (ماهی به بپذیریمتوانیم . تا اینجا میاست
استحاله  شما ِی ی نوروزدر سفره» مهمان کیهانی«یی به قرمز و اسیر در تنگی شیشه مشخِص  که چگونه ماهِی 
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 ۹ پاسخ مهرداد مهربان به شاهین سپنتا، و فرهنگ ایران پیرامون ماهی قرمز، دوستی و دشمنی

 

 قرمزیماه یبایز  انواع مروزها«نویسید: شود که در همان مقاله میمی فریبیعوام! این مغلطه هنگامی تبدیل به یابدمی

 با،یز  اما کوچک مهمان نیا و شوند یم داده پرورش یرانیا دهندگانپرورش دست به یماه پرورش یها کارگاه در

 خود به را ها آن و دیافزا یم کودکان شوق و شور بر و دهد یم نیسهفت سفره به یخاص ییبایز  و تحرک ،یشاداب

 هایرانیا نیس هفت یها سفره یهانیک مهمان که قرمز کوچک یها یماه نیا بلور تنگ دیشا و کند یم جذب

 ».دیبگشا ها آن یرو به یرانیا فرهنگ و ینوروز یهانییآ شتریب شناخت یبرا را یا چهیدر  هستند

شود می امروزیکوچک  ی اهورامزدا... ناگهان این ماهِی و آفریده و فلکیبود که ستاره  ییافسانه آن ماهِی  عجب!
به میراث  وقیحانهاز این دستبرد اما من دانم، را نمیزردشتیان رسمی ! ستصنعتی تولیدکنندگاِن  مخلوِق که 

شرم  عرِق  اینک و اینجا خیِس  اما من ... روحگیرداش میلرزه گوردر  تِن زردشت رسد کهبه نظرم می ...اهورامزدا
یک حیوان را مصنوعًا به دنیا  ...چه راحت ،و حقوق حیوانات شمای َعَلمداِر فرهنگ بینمشود از این که میمی
های نوروز و فرهنگ آیینبی و شور و شوق و مهمان و کیهان و ازیبایی و شاددهید و همراه با آورید و پرورش میمی

 !کنیدحراج می...  ایرانی

ی ادبی و یا ، از زاویهمنطق شما در این تشبیهات، مزدیسنابا » یفلک ای یهانیک همانم«نامشروع ارتباط گذشته از این 
ی » ها«آیین یی برای شناخت بیشتر مثابه دریچهبه» تنگ بلور«است، ازجمله این و ناموجه سست  نیز صرفًا منطقی

را در گیومه گذاشتم تا خواننده ببیند که شما چگونه رسم گذاشتن ماهی قرمز در » ها« .و فرهنگ ایرانی ینوروز
آزارانه را زنید و کاری حیوانهای نوروزی پیوند میسمدید است، تلویحًا به دیگر ر وبیش جکه رسمی کم تنگ بلور را

 .دهیدجلوه می» آیین«

دار جای دریچه یک . ما یا در بیروِن است یگشودنول خودتان قبهآن است که » دریچه«از این نکته که بگذریم، 
 از خاللش چیزی بهبریم که مثًال بگوییم این به کار می را معموًال برای» دریچه«ی . استعارهدرونشقرار داریم یا در 

به روی کودکان ایرانی بگشاید؟ این نه کودکان  ییتواند دریچهبینیم. چگونه تنگ بلور میمیچیزی ما یا رسد میما 
نمایی به گوی جهان به دریچه بلکه چنداننه شما تنگ بلور که در تنگ بلور شما قرار دارند! ندهای قرمز بلکه ماهی

یی یابیم که چگونه عدهمیو دربینیم غرقه در ستم... ، کیهان کوچکی میشبیه است که اگر در آن نگاه کنیم
دهید و فرهنگ را اند و چگونه شما این سودجویی مالی را آیین جلوه میکاسبکار، یک جاندار را به کاال تبدیل کرده

ر چشم کودکان ب چنداننه تبلیغگرشمای که  است ینکیعی شیشهما همچون نگ بلور شی تُ کنید. جدارهدکان می
 شما و گذارید تا نوروز و فرهنگ ایرانی را آن جوری ببینند کهمی بر چشم پدرومادرهایشانبیشتر بلکه  ایرانی

شوق  و ورش«خاطر بهبروند و های شما را بخورند بازی، یعنی گول زبانخواهیدمیدهندگان ماهی قرمز پرورش
 ساخت ایران بخرند. یاز این کاالها ،هم که شده» کودکان

 ینم شمار به نیس هفت یاصل یاجزا شمار در قرمز یماه اگرچه «...نویسید: که میست در همین معنای تبلیغاتی
 و شده لیتبد ینوروز یهاتیجذاب از یبخش به خود که هاستسال اکنون اما ...است جوان رسوم از آن نهادن و رود

 به یرانیا کامال رسم کی نیسهفت سفره سر بر قرمز یماه نهادن امروزه و است نیسهفت سفره یشگیهم همانیم



 ۱۰ پاسخ مهرداد مهربان به شاهین سپنتا، و فرهنگ ایران پیرامون ماهی قرمز، دوستی و دشمنی

 

» جوان«عبارت دیگر، گرچه واقعیت به...». است انیرانیا ژهیو  و ندارد مانند هاملت گرید  نیب در که رود یم شمار

جلوه » میهمان همیشگی«را ماهی قرمز دارد، » جذابیت«کنید، اما به این دلیل که نمیرا انکار  این رسمبودن 
گویید: ظلمی که می» راست«در یک مورد آورید. البته می شمار به» یک رسم کامًال ایرانی« اسارتش را و دهیدمی

 نظیر است!ان دیگر مردمان جهان کمشود، در میدر ایران به ماهی قرمز می

 کاربرد چهآید که منطقی پیش میپرسش یی به روی کودکان ایرانی بگشاید، این بلور شما بتواند دریچه اما اگر تنگ

 بینند والل آن بلور چه میاز خ» جذاب«این موجودات عبارت دیگر، . بهتواند داشته باشدمیها ماهیبرای ی َمجاز

مانند  اند و بنابراینهای قرمز حیوانکه ماهیدانم بله، بله، می ؟رسندفرهنگ شما میو شما  شناختی از آیین چه به
ه فکرتان ب چه باک اگر پس ...شودسرشان نمی ایرانی فرهنِگ و آیین  ،نتاناکد برخالف شما و کو  دیگر حیوانات و

سازان و در مورد زندانزندانشان چه ببینند و  یاز خالل شیشهها ماهینگزد که  ککتان همنکند و هم طور خ حتا
گذاشتنش گویید که دروغ می، اما ستزیباو  کوچکماهی قرمز، گویید: ، راست میچه بیندیشند! آری زندانبانان

 این سفره رادهد. درست برعکس، زیبایی می» زیبایی خاصی«سین، به این سفره ی هفتبر سفره در تنگ بلوری

رود ظلمی که بر او میاز زشتی چیزی زورکی، » مهمان«های شما پیرامون این زبانیی چربهمهکند و مخدوش می
 .دکاهنمی

 مهمان«یعنی چه  :آیداین پرسش پیش می آنگاهبوده،  »یفلک ای یهانیک مهمان«منظور شما که بپذیریم اگر حال 

ی یکی نشانهاند کسانی که ماهی را دهد که در علم قدیم بوده؟ توضیحات شما دست باال نشان می»یفلک ای یهانیک
شدن » مهمان«و  ...یک چیز است ...برجحیوان با نام یک نوع نام یک  اند، اما مترادف بودندانستهها میاز برج
کنیم، نشانی از یک توضیح  رورویز شما را هم که ی مقالهی همه! چیز دیگر یک، شدهخریداری قرمزِ  ماهِی 

یابیم. چه علم قدیم را معیار قرار دهیم و چه دانش نوین را، نمی »یفلک ای یهانیک مهمان«در مورد معنای » عالمانه«
ایرانیان نوروز برای  به مناسبتیا  داشته باشد »همانم«تواند لک یا کل کیهان چگونه میتوانیم بفهمیم که یک فنمی

بلور در تنگ شده انداخته ویافته پرورشتوان گفت که این مهمان، همان ماهی قرمز و چگونه میبفرستد » مهمان«
 .ستشما

اما  حق داریم هرکسی را که دلمان خواست مهمان کنیم،و  باشد داشته »مهمان« تواندیم »سفره« که ستیهیبد البته
رفًا به این ص، را نگتُ یک اسیرشده در موجودی ی و نه بر مبنای قواعد ادبیات، ُمجاز نیستیم که اخالق از دیدگاه نه

بنامیم. شمایی که پژوهشگر فرهنگ ایران تشریف دارید، باید » مهمان«نگ بر سر سفره گذاشته شده، دلیل که آن تُ 
را مهمان : و دستکم یکی دو شرط داردمعنا و مسمایی » مهمان«، فرهنگاین در بهتر از هر کس دیگری بدانید که 

کنیم و او هر آید و ما از او پذیرایی میمیی ما پذیرد و به خانهکنیم و او اگر دلش خواست دعوت ما را میدعوت می
ی اتاقمان باز باشد و ناگهان پنجرهیا » دریچه«، خوردن غذااگر در حال  رود.ی ما میوقت دلش خواست از خانه

توانیم بگوییم که برایمان مهمانی آسمانی و ی ما بزند، میسر برسد و نوکی به غذایی در سفرهاز آسمان یی پرنده
، نه به شما قرمزِ  ماهِی ... اما های طبیعتاهل آب یتواقع ماهِی است، اهل آسمان  افسانه اهِی مه رسید. ناخواند
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 ...های مصنوعی تولیدکنندگان به درون تنگ بلوری شما آورده شدهاز مخزنخواست شما بهخواست خودش، بلکه 

ه به ودش سرزد، اما به خواست خنشده دعوتگرچه  ،هم نیست، زیرا چنین مهمانی» مهمان ناخوانده«حتا پس 
اما نه شما ماهی قرمِز ی ما برود. خودش بخواهد و از خانه که یزمانداریم تا گرامی می نیز ما او را آید وی ما میخانه

َاّچی َمّچی ... اما خب، ی شما برودتواند هر وقت دلش خواست از خانهمیآمده و نه ی شما به خانهخودش 
 شود!می »مهمان همیشگی«بلکه نیز » انیمهمان آسم«تنها نه الَتَرّچی...

های بافید و بر حلق واژهمیاز آسمان ریسمان روید اما چنین نافرهیخته شمار می بهحاشا که متخصص فرهنگ ایران 
گاه باشید که  بیارایید.رتان را غیراخالقی کا ادبانه وبی ماهیتتا زنید میزیبا گره  یه جبرای تو  تانتالشاما بدانید و آ

و مغرضانه عمًال مترادف است با تحریف ، به آن» آسمانی«نامیدنش و افزودن صفت » مهمان«ماهی قرمز و ارت اس
 نوازی!های فرهنگ اصیل ایرانی: میهمانترین ویژگییکی از مهمی سودجویانه

 مقدسات عالمانه
صراحت  اتوانم باز آن می قولنقلزیرا با  ،دیداد  ،»ه...های کوتاپاسخ12T«دیگرتان،  یمقالهآن  که پیوندی به چه خوب
 رد« :ایدنوشته آن مقالهدر  خواننده را به گمراهی بکشانید.کنید تا مغلطه میگونه چ کنم که» ارکآش«بیشتری 
 مختلف یهادوره از برجامانده آثار از یاریبس یرو بر »حوت برج« از یانشانه عنوانبه »قرمز یماه« رانیا فرهنگ

نه شما نه است که جخب دیده بشود! نکته این .»شودیم دهید  نو سال و نوروز با ارتباط در یساسان دوره مثل یخیتار 
ها در آن آن نشانه مروزی در تنگ بلورِی شما امتداد فرهنگِی ا اسیرِ  این ماهِی هنوز ثابت نکرده که  هیچکس دیگر

 اش نه موجه بودن چنین رسمی، بلکه این است کهمعنی، استکه چنین فرض کنیم ... و حتا اگر است یخیتار آثار 

چنان باال بود نیاکانمان شعور فرهنگی  :شده است این زمینه دچار مسخ و انحطاطدر  گذار تاریخدر ن فرهنگ ایرا
تولید اهی را مصنوعًا شعور فرهنگی شما چنان پایین آمده که م ساختند،میثار هنری افسانه و آ ،پیرامون ماهیکه 
 !فروشیدبه مردم می» مهمان«را با برچسب  سازید و این کاالمیکاال کنید و از او می

 به »حوت برج« از سال تا گذارندیم نیسهفت سفره سر بر نو سال حلول هنگام را یماه انیرانیا«اید: در ادامه گفته

زردشتیان و نیز اکثر و نیز  انگیاهخوار ی همه که واقعیتهمین چنین نیست!  ،نخیر .»شود لیتحو  »حمل برج«
 !فاحش خبری دارداشتباه ی شما جمله کند کهثابت می ...ندکننمی یگوشتخواران ایرانی چنین کاراز بسیاری 

هدفشان گذار از این برج به  ،گذارندسین میهفتی ماهی قرمز در سفرهکه ایرانیانی  آناز کجا معلوم که وانگهی، 
همگی  آنانمصاحبه کرده باشید و » ایرانیان« چنین حکمی صادر کنید که با توانیدشما در صورتی می؟! آن برج باشد

آیا یک نظرسنجی عمومی در این مورد انجام شده و ما خبر کنند. گفته باشند که به چنین دلیلی چنین کاری می
کند که در می حکم» عالمانه«وش ر ، درهرحالدر کجا منتشر شده؟ ؟ ایدخودتان پژوهشی میدانی کردهآیا  نداریم؟

گویند وهش، میژ بگویید که برخی یا بسیاری یا فالن درصد از ایرانیان مورد پًا شخصم یپژوهش های چنیناعالم نتیجه
.. وگرنه دارید از خودتان حرف دهند.میکه این کار را برای تحویل سال از برج حوت به برج حمل انجام 

http://arw.ir/?p=23257
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 دهید!نسبت می» انیرانیا«آورید و به درمی

که ماهی  توان نتیجه گرفتنمی وجههیچبه ،استبرج حوت  یهنشان ه ماهیقدیمی ک باور ایناز ، از دیدگاه منطقی
شود. برای این که ی نوروزی گذاشته میمل بر سر سفرهحمنظور گذار از برج حوت به برج یی بهقرمز در تنگ شیشه

مهمان «نیز را » بره«طور که در آن مقاله گفتم، قاعدتًا باید یک ، همانباشدی گذارنماد چنین  ،رسمی چنین
بول نگیرید و به فکر تذکرم امیدوارم از این  کنید وخوشحالم که نمی ... البتهتان کنیدسینی هفتسفره» آسمانی

 تان نیفتید.فهرست میهمانان زورکییل تکم

 نشانه به و شده فراوان نژاداصالح خاطر به ریاخ دهه چند در یماه نیا رنگ قرمز نمونه البته: «اید. نوشتهادامه دهیم

اید که ایرانیان از همان مقاله گفته درعبارت دیگر، گرچه به .»ابدییم معنا برکت و یسرزندگ ،یشاد ،یروزیپ مهر،
اینجا برند، اما در می کار بهشناسند و از زمان ساسانیان در رابطه با نوروز را می »ماهی قرمز«چند هزار سال پیش، 

 به«این ماهی در ایران فراوان شده و  »قرمز رنگ«ی ی اخیر است که نمونهکنید که تنها در چند دههاعتراف می

را چه کسی » معنا«توان پرسید: این میدر اینجا نیز  .»ابدییم معنا برکت و یرزندگس ،یشاد ،یروزیپ مهر، نشانه
ی نشانهوجودی اسیر را توان ممیادبی و یا اخالقی  بر اساس کدام منطِق ؟ فته و در کدام سند منتشر کردهبرایش یا

رین ایزد در باورهای باستانی است و نیرومندت» اهورا«یک » مزدا«کدام مهر؟ آن مهر که همچون و دانست؟ » مهر«
در فضایی تنگ را  توان موجودی اسیر، چگونه میدرهرحال در معنای رایج محبت؟» مهر«یا  رود...به شمار می ایران
ها را نیز مورد تردید قرار داد و توان آن دیگر نشانههمین منوال، میتلقی کرد؟ به انسانی محبتیا  و مهراهورای نشانه

ماهی شادِی یا و کاسبکاران و کودکان... ما ش یشاد ؟چه کسی مثًال پرسید کدام پیروزی؟ در کدام جنگ؟ شادِی 
ی باشعور د تکرار کرد تا خوانندهایراج گذاشتهحهای ایرانی که به قرمز؟ و این پرسش را در رابطه با دیگر کلیدواژه

به مناقصه جاندار را ها میلیونتا کنید بخشید و ولخرجی فرهنگی میی خلیفه میهسچقدر راحت از کیکه بفهمد 
 گذارید.ب

 آیا ،سخیفبرای رسمی  یدرآوردمن یابیمعناسازی و سابقه منظوربهشما  هایزبانیتوان پرسید: در این چربنیز می

 ینوروز کوچک مهمان ...تا نهاد سر پشت را هزارساله چند یخیتار  قرمز، یماه12T«که را باور کنیم  تانحرفاین 
 نماد با و گذردیم یماه گونه نیا ورود از سال ۸۰ رانیا در12T«یا این حرف را که » ...شد انیرانیا نیسهفت یهاسفره

 ؟»است کرده دایپ یاژهیو  گاهیجا انیرانیا نیسهفت سفره در یزندگ بودن یجار و یشاداب

 یهاحرف این زبانانی کهفارسیشاید باشند ... و یمهر دو را باور کنخوشحال خواهید شد اگر خیلی شما تردید، بی
و دروغ را به  راست چگونهشما متوجه نشوند که پرت حواسچنان البته زبانانی فارسید... نباور کنرا  شما متناقض
ماهی قرمز برای «نام کاالیی بهتا کنید میبه مطلوب مصادره فارسی واژگان ترین جذاببرخی از در آمیزید و هم می

ین حیوان سهیم شود اما بپندارد که او با وجدانی راحت در استمرار ستم بر او چپانید بمشتری را به » نوروز سفره
 !های قشنگ استی مهر و شادابی و سرزندگی و این حرفکارش نشانه
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 ینو یم نماد«را  ماهی ،»کوچک آسمانی مهمان12T«ی مقاله درست که تبلیغاتی کاریمغلطهی همین نوع در ادامه
 ،انددر یک وجب جا زندانیهای قرمز ماهیکه  انگارانگارنه. کنیدمعرفی می» یرانیا سیپرد  یها باغ در یزندگ

 پس، دهیدولعاب میخوشنام آن را لفتشمای دامپزشک و چون چون در فالن متن چنین چیزی گفته شده و 

و  ...تشریف دارند »مرگیزندگی و بی« زامادهایی نامروزی نیز  واقعِی این بردگان  البد مشتری باید باور کند که
 !دست به جیبش ببرد و تعدادی از این نمادهای فرهنگی بخرد

در این  :ایدویژه آنجا که نوشتهاید واقعًا افشاگرانه است، بهاید و توضیحاتی که دادهایرانی آورده قالیهایی که از نمونه
 باغ در که دید  انینما یآب یهایجو  در توان یم ، یمرگیب و یزندگ از ییهانماد عنوان به را قرمزیهایماه«ها قالی

» کرده دایپ جلوه یرانیا سیپرد  یهاآبراه در اهیس و قرمز یهارنگ با«یا » اندشده روان یرانیا گونه بهشت یها

چیز «دهید اما هدفتان در مورد یک کار هنری میدرست وبیش ی کماطالعات» عالمانه« مغلطه همین است که اند...
 و» های آبجوی«جازی را از مَ  هِی ماتا سازید می برایش توجیه: جاهالنه به کاریخواننده است: ترغیب » دیگری

منتقل وجدانش  خوِش  هایبه عمق خواب ...ایرانی های قالیدر نقش »های پردیسآبراه«از و » های بهشتباغ« از
 احساس راحتیو  ... در تنگ بلوربینداز  بخرد و» نمادها«تعدادی از ند که و حتا موظف بدا محقخودش را و  کند

 کند!باف در حفظ میراث فرهنگی ایران سهمی ادا میقالیهنرمند د همانند یک ه دار و حتا افتخار کند ک وجدان

حیوانی زیر پا گذاشته حقوق  ...سازدمییا مجسمه کشد میتصویر به هنرمند ماهی که یک  از نقشاما جناب سپنتا، 
حتا اگر قصدمان ... جلب کرد دوستی در هنررا به حیوان مخاطبتوجه توان آثار هنری می. با توسل به این شودنمی

یک چنین  ،نوروز به مناسبتچه خوب اگر : توانیم با اشاره به چنین آثاری، مثًال بگوییمتبلیغات تجاری باشد، می
هیهات که اما  آب بیندازیم...تنگ یک ماهی در  الستیکی ازپی یا تندیس ...بخریمی ماهاثر هنری با نقش قالی یا 

 ،های ماهی در آثار تاریخی و هنری» جلوه«ی دیگر از همه از نقش ماهی در قالی و» عالمانه«ی استفادهسوء باشما 
 .ایدپرداختهامروزی  در زندگییک موجود زنده  تبلیغ اسارتبه 

که اید اید و گفتهزدهباغ فردوس در فرهنگ ایرانی در مورد های قشنگ بسا حرف افشاکننده است کهجالب و بس 
 یم را یا جاودانه و شاد یزندگ مرگ، و منیاهر  بیآس ندو ب«های جانداران در محیطی عالی در آنجا گونه

داشته باشند.  یآسیببی شاد و زندگیتوانند یی نمیهای قرمز در تنگ شیشهاما حواستان نیست که ماهی ...»گذرانند
یی زمینی بلکه معنا و مسما هماندی بهشت در حد باور باقی نمیاید که باورهای ایرانی دربارهدرستی اشاره کردهحتا به

 مقدس هم ینیزم یها فردوس«اند و در نظرشان این ساختهو گلستان می باغمنظور  نیهمبهداشته و ایرانیان 

نیز  هامروز میهنان، بیایید ای هماید که نگرفته ی منطقی رانتیجه ، ایننگهای قشی این حرفاز همه اما»... بودند
 هایی این حرفهمه، برعکسبلکه  هایی ببافیم...هایی بکشیم و چنین قالیو چنین نقاشی هایی بسازیمچنین باغ

 موجه جلوه دهید.را ماهی قرمز تولید و پرورش مصنوعی و حبس کردن تا اید زیبا را زده

 ... امای مهر و زندگیتواند بس زیبا باشد و نشانههنرورزی در رابطه با ماهی قرمز و هر حیوان دیگری می، آری

ی زشت است ... و نشانه، دوفروششیخر نعتی و استفاده از هنر برای توجیه اسارت یک حیوان و تبلیغ تولید ص
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 !فروشیناحقو  پروریمهری و مرگبی

تردید، که دیگران را خوشبخت سازد... بی است یکسزردشت: خوشبختی از آِن » اشو«تان را از قولنقلبه یاد آوریم 
شود، اما شک دارم، و شدیدًا هم شک دهندگاِن مصنوعِی ماهی قرمز میی خوشبختِی پرورشتبلیغات شما مایه

ها فقط آدم» دیگران«که ادعا کنید منظور زردشت از ایندارم... که ماهیان قرمز را نیز خوشبخت کند... مگر 
 نخواهد بود!» اشو«ی لقب دیگر شایسته ،صورت بوده... که در این

 عالمانه یخانه
 پنج اکنون من« :ایداز عملکرد خودتان دادهتان در آخرین کامنتکه  است یگزارش، ترتر و افشاکنندهجالبها از این

 نیا در دارند نام یپر و یگل و یزر که من یها یماه کنم یم ینگهدار خانه در را قرمز یماه تا سه که است سال
 آن در یطور به ام کرده بزرگتر را ظرفشان ای خانه هرسال و هستند شاداب اول روز مثل و شده تر بزرگ سال پنج

 ».اند نداشته یماریب چیه سال پنج نیا در و کنند یم افتیدر  هم را یماه یغذا نیبهتر . باشند راحت کامال

ی علمی پشتوانه«بر  است یگرید شاهد که انگاری است این  ،کندمیتوجه جلب  یی که در این گزارشنخستین نکته
که  کنیم، زیرا در اینجا کشف می»است یخانگ وانیح کی اصال قرمز یماه« شما که گفته بودید» و عملی

 را ظرفشان ای خانه هرسال«ست: تنگ بلور ابلکه همان  ...اشدر معنای واقعی خانه چنداننه ...منظورتان از خانه
. مساحتش چقدر ..احساس راحتی کنیددر آن  کهبزرگ باشد چنان ی خودتان امیدوارم خانه »!ام کرده بزرگتر

وجدان انسان در » جاندار مِن «ماهی، یعنی » خود«رسد که یی نمیبه مساحت خانه ،باشدکه است؟ هر اندازه 
 :ندکآرزو می یبامعرفت، برای هر ماهی کوچک و بزرگ

 ام، نهنگم: عّمانم آرزوست!من ماهی

از دیو و : مکنو تکرار می مگیر مینابینایی شما در روز روشن چراغ معرفت در برابر ، اینک و اینجا، نوعی نیز »مِن «
هیچ  وهیچ اطمینان وجدانی انسانی که دستکم اینقدر عقل سلیم داشته باشد که بداند : م و انسانم آرزوستدد ملول

که همین .باشد» کامًال راحت«اید ایش ساختهکه شما بر  تصنعی یخانهاین در  ماهی توان داشت کهیقین علمی نمی
» خانه«که این کند ... ثابت میدمعاشرت داشته باش د و با همنوعانشبیرون برو  »خانه«این د هر از گاهی از تواننمی

» کامًال راحت«توان نمیساکنانش را و بنابراین  ...است نوعی قفسبلکه  ی راستیندر گیومه است، یعنی نه خانه

شما  ستنی کافی :ناپزشکم که باید به شمای دامپزشک این توضیح واضحات را بدهم . هیهات که این مِن ردتصور ک
 باشند.» کامًال راحت«تا  ...کنید و بهترین غذا را به آنان بدهید »بزرگتر«و ظرفشان را  گذاریرا نام آن سه ماهی

اید: هایتان خطاب به من نوشته، اما در کامنتایدکرده» بزرگتر«را چقدر  فضای اسارتشان اید که هر سالنگفتهالبته 
 که را یمطالب آن گرانید  به نیتوه یجا به کنم یم خواهش سوزد یم چارهیب موجودات نیا یبرا دلتان یراست به گرا«

». دیبرسان وطنانهم گرید  دست به و دیکن یکپ ام گذاشته خودم وبالگ همان در قرمز انیماه از ینگهدار یبرا من
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خواهید که از من می هاوپاسخپرسش12Tتر پاسخ خواهم داد، اما فعًال ببینیم در آن شما سپس آمیزتوهین به این خواهش
 اید:داده »بیچاره«های برای این ماهی ییدلسوزانه ر این مورد مشخص چه رهنموددکپی کنم 

 است؟ مناسب نیسهفت قرمز یماه ینگهدار یبرا آب زانیم چه«

 تا مین و کی تر،بزرگ اندازه در ییهایماه یبرا و) وانیل چهار( تریل کی حداقل کوچک اندازه در قرمز یماه یبرا

 ».کندیم تیکفا شتریب ای آب تریل دو

ُتنگی حال بیایید فرض کنیم که در این پنج سال، شما هر ساله »! کندکفایت می«لیتر  سه عجب سخاوتی: یک تا دو
 تنگاید و اکنون زری و گلی و پری دارند در یک لیتر به این آب افزوده سه یکی دواید و بنابراین خریده بزرگتر

سواد باشیم یا باید یا کم ،کنند... اما حتا در این صورت نیزدر ده دوازده لیتر آب زندگی می» ترتربزرگ« ییشهیش
 هاچارهیبآن ا کنیم که بگیریم و ادعرا ندیده  »راحت« و »کامالً « یهاواژهکه معنای آشکار  و پرمدعا انصافکم

 ماهی را تنها در محیطقاعدتًا باید بداند این است که دامپزشک  اند! کمترین چیزی که یک» راحت کامالً «

» عالمانه«بخواهیم چون اگر  ،»نسبتاً «گویم می .هم نه کامًال بلکه نسبتاً ، آنتصور کرد» راحت« توانمی اشطبیعی

راحت دانست، زیرا زندگی در طبیعت » کامالً «توان هیچ حیوانی را حتا در طبیعت نمیباید بگوییم که ، نظر بدهیم
ست. در مقابل، خطری که مصنوعًا خطری که طبیعی باشد، جزئی از زندگیحال، . باایندارددر بر همواره خطراتی 

اید، آسیبی دتان هم نقل کردهقول نیاکانمان که خو اش انسان باشد، بهایجاد شود، یعنی خطری که بانیی برای حیوان
 زیر پا گذاشتن حقوق حیوانات!مروزیان، اقول ما دیو و دد، و به مولوی، کارِ قول به ...است یمنیاهر 

در حقیقت کند که ابت نمیث وجههیچبه ...انداند و نمردهسال بیمار نشده پنجدر این شما سه اسیر  این واقعیت که
عالوه بر  شود کهشادابی انسان هنگامی معلوم میبیمار نبودن برای شاداب بودن کافی نیست. ، زیرا اند» شاداب«

کند. . ماهی اما از این کارها نمیگوید و بخنددب خودش ول معروف از شادی برق بزند، وقتندرستی، چشمانش به
گردد... در می خودش دورگ نتُ  مساحِت محیِط کمطور در آن نهمی .به اسارتش اعتراض کندناطق هم نیست که 

گرچه  ماهی قرمز، باور کنید که آری،ش کنید، باز تنگ است... بزرگتر که هر اندازه هم شما  نگی تَ آن فضا
» خانه« ...»خانه« ایدنامش را گذاشتهنظرانه تنگکه شما » ظرف«آن تنگنای تنگ است  ی، اما بسستکوچک ا

 گویید کهبه خودتان و به ما دروغ می» کامًال راحت«است که شما بار چه تأسفو  یی که راِه دررو ندارد...

 .اندشاداب اسیرانتان

به ماهی قرمزی  شما آن را اماساخته شده » آب«و » شاد«از » شاداب«ی واژهست این نکته که تریطنز تلخو چه 
.. هیهات که خودتان را .ایدزندانی کرده چند لیتر آبتا یک اید و در خشکی آوردهبه  زوردهید که بهنسبت می

های اوستایی به سراغ متن وکنید معرفی می» دشمنان«فرهنگ ایران کهن در برابر  دوستدار حامی حیوانات و
اما انگاری که ماهی یکی از آفریدگان اهورامزداست، آورید نقل قول مینامید و زردشت را اشو میروید و می
برای پیرواِن اهورامزداست آفریدگان  نیز یکی از» شادی«که  زردشتیدر باورهای  ی حیاتی دیگراین نکتهخبرید از بی

http://arw.ir/?p=23257
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از ناحقی در حق آفریدگان اهورامزدا) و از (که از ناراستی  مصنوعی» شادی«آن  اما.. (حامیان حق) . راستی
از من دارید که جانب تشریف بهحقحال، چنان بااین !ستیمنیاهر ، دروغین و بنابراین دیآ دیپد به زندگی زورآوری

 !برسانم وطنانهم دست بهکپی کنم و شما را مطلب سوزد دلم برایشان می »راستیبه«اگر  اهیدخو می

همان : بهمنکارشناس فرهنگم، زردشت است و و پزشک حاذقم  دامپزشکزیرا گیرم، نمینسخه من اما از شما 
همان که دروغین و اهریمنی ست... مینوی سپنتای شادی هایش نگهبانی از سالمتیفهیکی از وظ امهراسپندی که

شما از این است که هربار دفاعیات داند هر شادی انسانی را که خاستگاه و پیامدش رنج جانداری باشد. می
در همان حال خوانم... و فواید ماهی قرمز می یبارهانشاهای شما را در و» دشمن«شما به حمالت و » فرهنگ«

ندارم، ین اسیرپروری ، گرچه شخصًا نقشی در اکنممجسم میشما و مشتریانتان های بلور تنگدر  را های قرمزماهی
از خجالت پایین  سرم را ،شماهمچون و پرمدعایی  رحمکمهای انسانا ب امیهمنوعو  یوطنهمخاطر به اما

 امسوادیکمهمین با اما ی علمی و عملی باشم، پشتوانهقول شما بیگرچه بهو ... گیرد غضم میب پس... ساندازممی

 ی باسوادگوش شما های خودم بههمراه با نالهکنم و کپی میسواد را بیو  بستهبانزی هاچارهبی آن هایهقهق

 انسان را نبرید!اخالق  ایران و فرهنگ آبروی از رو بروید و بیش از ایندا که رسانم... شایم

 های عالمانهعکس
این بود سخنش برانگیز. مضمون فرستاد کوتاه اما اندیشه برایم پیغامی ها، یکی از دوستاننویسیی این مقالهدر حاشیه

د بو  بدهی... کافیواضحات همه توضیح ای تا اینی طوالنی را نوشتهکنم که چرا آن مقالهکه مهرداد، تعجب می
اگر  ...هیچ شرحی برای این آقای دکتر سپنتا بفرستی بی کپی کنی وای گذاشته مقاله12Tهایی را که در آن همان عکس

ستمکاری بر این حیوان مشارکت در ها از ن عکسباشد و وجدانش بیدار، با دیدن هماجان و دلش باز  چشم و گوِش 
 .خواهد داشتدست بر 

شمای دامپزشک،  زیرا نویسم،ی طوالنی دیگر را نیز میبلکه این مقاله کنم،اندرز آن دوست عمل نمیمن اما به 
 تانیزورکو » مهمان همیشگی«همه در توجیه گذار یک انجمن حیوانات تشریف دارید، آنشمایی که حتا بنیان

، بلکه تنها وجدانتان بیدار نشدهاید، اما نهدیدهنیز ها را اید و حتمًا آن عکسی مرا خواندهمقالهسپس اید، مطلب نوشته
من » دشمنِی « خودتان الیخبه و زنیدبه من می وذالکغیرهاید افترای تمسخر و توهین و خشونت و آمده تر شدهجری

بعید است،  تحصیلکردهآدم که از یک  با انشای سستی ،آنگاه و ...کنیدمی» آشکارتر«با فرهنگ ایران  و امثال مرا
 بدون خود مخالفت انیب صرف یطیمح ستیز  لیمسا جهت در یعمل و یعلم پشتوانه داشتن دونب«نویسید: می

 »!دیدان یم واناتیح حقوق جهت در برداشتن گام را یعلم پشتوانه

دهد  که نشانکند نه ایندار میدست باال جمله را خنده ...جملهدر » ی علمیپشتوانهبدون «اما جناب دکتر، تکرار 
چنین واقعًا . اما اگر ..فرض کنیم که چنین باشدلبخندی بزنیم و ندارم!  هیچ دارید و منها خیلی از این پشتوانه شما

شد و  احتمال قریب به یقین، شما محکوم خواهید، بهوجدان و چه حتا در یک دادگاه واقعیی باشد، چه در محکمه

https://www.academia.edu/11510719/
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در آن رنج ماهی قرمز بتوانید به احتمال باید بهتر از من  قاعدتاً  ی علمی و عملیمن، تبرئه... زیرا شمای دارای پشتوانه
... در مقابل، توجیه اسارتش داد سخن ندهیددر همه پی ببرید و این که درش باز است اما راه گریزی ندارد» خانه«

ام، اما با همان ا گرچه دکتر نیستم و انجمن حمایت حیوانات بنیان نگذاشتهمرا حتا ممکن است تحسین کنند، زیر 
 کنم!برمال میهایتان را مشخصًا و مغلطهام ایستادهجلوی شما داده اندکی که عقلم قد 

سین در همان ی هفتو خریدوفروش ماهی قرمز برای سفرهمصنوعی واقعیت تلخ و زشت و رنجبار پرورش 
شود. اما شما انگاری چنان وجدان روشنی دیده میام بهگذاشته مقاله12Tار عکاس که در آن های یک خبرنگعکس

که از  پنداریدمیخودتان را چنان فرهنگی رویکرد بینید و اید که این واقعیت را نمیخودتان را به خواب عمیق فروبرده
ی و در باالی مقاله دیاگرفتههم عکسی هنری  »...فرهنگ سفیر«بخشید... از این سه ... بدلتنگ اسیرسه  نای
»12Tاید:به نمایش گذاشته» های کوتاه...پاسخ 

 

ورهای زیبای باو  فرهنگ ریسفاز  ...یسمانکیهانی و آ مهمان از ...اهورامزدا یدهیآفر  یستاره نیدوازدهم از
از  و خالصه... های قالیدر نقش طبیعتی سرسبزفردوس و های جاری در آب... از بهشتهای باغمرگی در بی

در  بداقبالی ینمایندهسه از یا سندی تاریخی شادابی و خوشحالی...  ازوخالی خشک تا عکسی ...مفاهیمی عالی
از سپنتامینوی  ...اینک و اینجایی هم واقعی و هم خیالییی از زمینهبر پس... ز ظرف پارسالیا »تربزرگ«ی گتنُ 

ی البداههفیهای قافیهدر  چنداننهاگر هست، ی تمسخربازی و زبانمعاصرمان... تا سپنتادامپزشک  مانباستاننیاکان 
ا تبلیغ برای گسترش آزار بر خوانید اما بگرچه زردشت را اشو می که شماییست ... شماکردار و نوشتار ه در من بلک

https://www.academia.edu/11510719/
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 ِس و نفْ رسانید آسیب می کهِن ایران فرهنِگ بنیاِن نیِک آن به  زیبانمایِی در و عکاسی انشانویسی  روان آفرینش و با
ه ، این واالترین صفت اهورامزدا، بسپنتامینواست که از خودتان  گیواد نام خانمعنای به آشکار  توهیناتتان تبلیغ

نیکخواهِی دهید که با میرواج کنید بلکه رسمی را را رعایت نمیکهن  تنها حریم این امانتاما نهاید عاریت گرفته
 نوین نیز منافات دارد. سکوالرِ  ی اخالِق دانش و فلسفهبزرگاِن بامعرفِت ایراِن پس از اسالم و با 

 همزیستی عالمانه
یکی  درو  زنیدنیز دستبرد مینوین یف فرهنگ، به دانش ، عالوه بر تحر فروشیپروری و بردهین بردهدر توجیه االبته 

 هم نیا از و است آموخته را واناتیح با ینینش هم هاست قرن انسان که معتقدم من: «نویسیدمیهایتان کامنتاز 

 افزوده مختلف یها گونه یکیژنت ریذخا بر و شده حفظ واناتیح از یاریبس نسل و اند برده بهره زین واناتیح ینینش

 ،»باشد داشته یستیهمز  آن با تواند یم انسان که است یجانور یها گونه نیا از یکی زین قرمز یماه. شده

دانید. بودن نظرتان کافی می» عالمانه«را برای » من معتقدم«همان انگاری دهد که های شما نیز نشان میاین جمله
 طورکلی، یعنی نه نوع بشر،به نه انسانتاریخ،  گذار درواقعیت اما چنین نیست که شما معتقدید. واقعیت این است که 

با  درمجموعها ، اما بسیاری از انسانداشته باشنداند با برخی از حیوانات همزیستی ها توانستهبرخی از انسان تنهابلکه 
یی عمدتًا رابطهگذاشت، زیرا » همزیستی«و » نشینیهم«شود نامش را که نمیند ایی داشتهحیوانات رابطهبسیاری از 

شمار بسیاری  ها، انسانحالدرعیناما  درست است که نسل بسیاری از حیوانات حفظ شده، استثمارگرانه بوده است.
 را با همان آزها ونسل بسیاری دیگر  حالدرعینو  اندشدیدًا افزایش دادهمصنوعًا و از حیوانات را از روی حرص و آز 

نقش پیرامون  موجود علمی هایپژوهشاز  ،»من معتقدم«جای کاش بهای .اندختهاندابه خطر بدجوری  انشمصنوعات
تا ببینیم دانش نوین  آوردیدمیقیاسی هایی نمونه ،رعایت حقوق حیواناتچه در و آزار و کشتار  چه در رابطه با ،انسان

 !معتقدیدو شما چه  آموزدیمچه به ما 

در تنها در اینجا داریم . البته بسیار مفصل است و جایش در اینجا نیست انسان و حیوان در گذار تاریخ یرابطه بحثم
شود، از مربوط میو هر ماهِی دیگری ماهی این تا آنجایی که به  .کنیمبحث مییی در تنگ شیشه رمزقمورد ماهی 

در آب  ماهیار محدود است، به این دلیل ساده که بسیآنان انسان با » همزیستی«و » نشینیهم«دیدگاه علمی، امکان 
که برای خودتان » من معتقدم«هاست، با ماهی »نشینیهم« شما دفهاگر پس کند و انسان، در خشکی! زندگی می

 مهمان«بخواهید  هاماهیاز سپس یی بسازید... خانه، آب ریز بروید  ...بخرید مناسب بنایِی  و لوازم غواصی

سری از آب بیرون اگر دلتان خواست و اگر دعوت شما را پذیرفتند و مهمان شما شدند،  ...شوندشما » همیشگی
بدون طبق معمول  که» دشمنان فرهنگ«به ما تان زیرآبی همزیستِی  ی بدهید ازگزارش ...بیاورید و نفسی تازه کنید و

 !را به ریشخند بگیریمشما  منتظر بهانه که... و  ایمکنار گود نشستهی علمی و عملی پشتوانه

و دیگری را  Coexistence رای ، یکفرانسه زبانمعموًال دو کاربرد دارد. در » همزیستی«ی واژهاز شوخی گذشته، 
Symbiose تفاوت  کهشود برده می کار به غالبًا همنوع بیشتر برای دو فرد یا دو گروِه  »کواگزیستانس«. نامیممی
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که د که با یکدیگر نجنگند، چنانرسنمی نسبی به توافق موقت، به این یا آن دلیلالف منافع دارند اما اخت و نظر
از مترجمان برایش ترکیب  ، که برخی»سنبیوز«اما .. همزیستی مشهور بلوک سابق شرق با بلوک غرب.

آن، همزیستی و منظور از  شودشناختی به کار برده میبیشتر در معنایی زیست اند،را پیشنهاد کرده» یاریهمزیست«
 یی حیاتی برساند.کردنشان در کنار یکدیگر به هر دو بهرهمتفاوت باشند اما زندگی که از دو نوع است وردو جانه

که حاال  اندنداشتهسر جنگی اختالف منافع و های قرمز با شما توان گفت که ماهیدر رابطه با نوع اول همزیستی، می
ی شرایطش کنندهو تعیین رندهیگمیتصمکه است این چه همزیستی  وانگهی،ید. کن شما با آنان همزیستی قرار باشد

ی در همان معنادست باال  ،ییاید در تنگی شیشهذاشتهقرمز را گ هایشمایی که ماهیشما و فقط شمایید؟ 
البته زندانبان شغلش را  !اننید که یک زندانبان با زندانیک» همزیستی«و » نشینیهم«ممکن است با آنان  تیسسوررئالی

مفید و حتا الزم است زیرا قاعدتًا دارد جامعه را از گزند احتمالی بزهکاران مصون نسبتًا دهد و شغلش انجام می
به زندان بیندازیم و برایشان زندانبان که الزم باشد آنان را اند هیچ جرمی مرتکب نشدههای قرمز دارد. اما ماهیمی

 .بگماریم

باشد. ها انسانبرخی از  ها بابرخی از سگ ی همزیستی انسان و حیوان، همخانگِی گفت که بهترین نمونه شاید بتوان
، انگاری از سال پیش هزار شانزدهاز حدود یی گرگ بوده که اصًال گونه رسد که سگبه شواهدی، به نظر میاما بنا 

گردیده است... » اهلی« تدریجبه نزدیک شده و به انساندرندگی را کنار گذاشته  گرگ بودن استعفا داده باشد،
این  مردمان جهان امروزه بسادانستند و مان سگ را یکی از فرشتگان اهورامزدا میبرای همین است که نیاکان باستانی

در مقابل، ماهی قرمز، چه در سیبری پدید آمده باشد و در نامند. می» دوست انسان«یا بهترین  و حیوان را نخستین
ایرانیان با او  ،از چندین هزار سال پیشقول شما ... و چه بهها خانگی شده باشدحدود هزار سال پیش توسط چینی

.. با پای خودش... ببخشید با گ.رنگارنچه ، سیاه، چه قرمز، چه هیچ ماهی ،آنچه مسلم استآشنا بوده باشند، 
این ادعا فریبی بیش نیست بنابراین و  ...نیامده شما ِن یبلور  هایدرون تنگبه از آبگیرهای طبیعی  ،های خودشبالچه

 !کندنشینی میو هم شما همزیستیکه دارد با 

رمز تولید و پرورش و خریدوفروش و اسارت ماهی قاز بر فرض محال،  در رابطه با نوع دوم همزیستی، حتا اگراما و 
به و ی حیاتی به او آید که از شما چه فایدهش پیش میسد، این پرسبر تان فرهنگبه شما و یی حیاتی به فایدهدر ایران 
 ،شناسیدهید؟ اما از دیدگاه علم زیسترا به او میو بهترین نام و لقب رسد؟ این که بهترین غذا می اشملی فرهنگ

تواند غذای می ،اشزندگی مناسب برای یتطبیع در، زیرا شما نداردهای کنایی مفهومنان و نام و به  یاو هیچ نیاز
 ش را بیابد.مورد نیاز مادی و معنوی 

بسا اگر ، ردندکبرای سگ استفاده می» فرشته«نیاکان کهنمان از مفهوم کنایی  اگرنا دارند، جناب سپنتا: عها مواژه
واقعی را در زندگی  هاتیتشبتوانیم مسمای این نامند، میانسان می» دوست«مجازًا سگ را بهترین  ی امروزیهاانسان

ی یک رابطهتوانند هایی بدهم تا ثابت شود که سگ و انسان تا چه اندازه میکنم الزم باشد نمونهبیابیم. فکر نمی
کنم الزم به توضیح فکر نمیاما  ..یکدیگر داشته باشند.در همکاری و همیاری با  خوب و حتا عالیی دوجانبه
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تواند وجود نمی خانه...یک آزاد در  و انسانیک ظرف اسیر در  ابلی میان ماهیقی متواضحات باشد که چنین رابطه
 داشته باشد.

ها و مصادره در معنای واژهبا ماهی قرمز نیز » زیستیهم«و » نشینیهم«های شما در مورد فخالصه کنم: این حر 
بر ماهی قرمز یی در تنگ شیشهخشن و ستمباری را که  فتن خودتان و دیگران تا واقعیتانشایی قشنگ است برای فری

و هایی طبیعی های قرمز در آبگیرها و برکهست که اگر ماهیبدیهیاید بیارایید و موجه جلوه دهید. تحمیل کرده
و انسان گاهی از دور به تماشایشان بنشیند اما آنان را مورد  ...زندگی کنندمناسب برای خودشان و دیگر آبزیان 

با یم دار ی زمین، رهو شهروند ک وندعتیطبمثابه به، معنایی کلیدر که توان گفت آنگاه میهد، استثمار و آزار قرار ند
 .یمکنیکدیگر همزیستی می

 

 پس از گذار از برج حوت به برج حمل ،»سفیر فرهنگ ایران«و » مهمان آسمانی«ماهی قرمز، با » نشینیهم«و » همزیستی«پیامدی از 

 برگزاری مهر)(عکس از حسین اسماعیلی، خ

 ی عالمانهمسألهصورت
 انسان یزندگ یها جلوه همه از آنها حذف یمعن به واناتیح حقوق از دفاع«اید: تر، در هفتمین تذکرتان افزودهسپس

 جهان یجا همه در توان ینم را یدامپرور ای و واناتیح با یستیهمز  .است مساله صورت کردن پاک نیا. ستین

 ».دیدار  تکارانهیجنا و یانسان ریغ یرفتار شما که گفت ستندین اهخواریگ ما مثل که یکسان به ای کرد لیتعط

 جناباما بسیار خب، هم عجب آس بّرایی شده در این پاسوربازی جدلی! » پاک کردن صورت مسأله« فورمول این

قول نویسید، پاک کردنش را به ما نسبت ندهید! بهکه صورِت مسأله را خودتان میلطف کنید و هنگامیپنتا، س
، به طرف مقابل نسبت دادن نظری سیخکیمعروف، خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی! باور کنید که 

» باید«کسانی گفته باشند که  شاید البته! مشتری دیگری نداردخرفت، های آدمجز که است پاافتاده پیششگردی 

ما ام که یکی از ام و نه تاکنون دیدهدر جایی گفته مننه اما  ،کرد» حذف«سین ی هفتماهی قرمز را از سفره
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تا های زندگی انسان حذف کرد! ی جلوهحیوانات را از همهی همهمدافعان حقوق حیوانات گفته باشد که باید 
ما شود، برخالف ادعای شما، ی گیاهخواری مربوط مین و سخنگویان باتجربهنظراآنجایی که به خودم و صاحب

 جهان یجا همه در...  را یدامپرور ای و واناتیح با یستیهمز «چنین کاری کرد یا باید گوییم که ایم و نمینگفته

 !مستقیم بیاورید قولنقلنقد کنید، نخست از خودمان را ما  خواهید نظراتاگر می». کرد لیتعط

در مورد ان مچه نوع همزیستی با حیوانات ممکن و مطلوب است و توصیه و آرمان، گیاهخوارانما  که به نظراین
گنجد، اما فکر که توضیحش در مطلب حاضر نمیچیست، البته باز مبحثی مفصل است های کنونی دامپروری

 ویژه اگر زبان انگلیسی یا فرانسوی بلد باشید.در اینترنت بیابید، به آسانی بتوانید مطالب فراوانی در این موردکنم بهمی

حل ما این است: کاهش تدریجی و سرانجام توقف تولید و پرورش صنعتی ی راهبس فشرده ناقص و یخالصه
 کشتار نشود.یا کاروکسبی که منجر به آزار و حیوانات و به پناهگاه  ی موجودهاحیوانات و تبدیل تدریجی دامپروری

در مخالفت با  های مناساس استداللبینیم که ام محدود کنیم، میبه آنچه در آن مقاله و اینجا نوشته اگر بحث رااما 
که شما منطقًا ُمجاز باشید موضوعش را  بنا نشده گیاهخواریبر لزوم اصًال  ،استفاده از ماهی قرمز در مراسم نوروز

و در جای  دانمیم غذایی برای انسان میژ بهترین ررا گیاهخوارم و گیاهخواری من . درست است که مطرح کنید
رفتاری «نه به شما و نه به هیچکس دیگر به این دلیل که مانند خودم گیاهخوار نیست ، اما کنمخودش آن را تبلیغ می

یی استدالل کنم که گونهام بهیدهدر آن مقاله و در این مقاله کوشام. وانگهی، نسبت نداده» غیر انسانی و جنایتکارانه
ی مطلبم خوانندهالزم نیست که بارت دیگر، عبه پذیرش باشد. درک و هایم برای یک آدم گوشتخوار نیز قابلحرف

واستان کنید. حبلوری که شما تبلیغ میماهی قرمز در تنگ رسم  نادرست است این حتمًا گیاهخوار باشد تا بفهمد که
 چنین رسمی ندارند. خورند اماکه گوشت میایرانیان و دیگرانی اند یاهخواران، فراوانجز ما گبه باشد که

 عالمانهدروغ 
مرتکب وذالک، کارهای بد دیگری نیز و خشونت و غیره تمسخر و توهینعالوه بر  مقاله12Tدر آن من  ،زعم شمابه

 یماه دیده نشان که دیگذار  یم ینکیل ییجا در«اید: نوشتهخطاب به من ام. حقیقت را پنهان کرده ازجمله، امشده
 جامعه نظر نیع من قبال و ندارند ییزا یماریب چیه ها یماه شده گفته خبر همان در که یحال در هستند زا یماریب ها

 .»دیا گرفته دهیناد  را آن عمدا شما اما بودم گذاشته خود مطلب در مورد نیا در را دامپزشکان

 زا یماریب ها یماه«که  نشان دهمام واستهخیم ثابت کندیی نیست که مقاله هیچ جملهآن ، در جناب سپنتا نخیر
ام که سخنگوی گفته سادگی، بهپیوندی12Tا دادن بدر آن مقاله، ام. گرفته» نادیده«مطلب شما را » عمداً «و  »هستند

 یکلمهانگاری الزم است  را تأیید کرده است. های قرمزماهی زا بودنبیماری» احتمال« ،سازمان دامپزشکی ایران
فالن چیز فالن » ممکن است که...«یا » رود که...مان میگ« یعنی» احتمال« برایتان معنی کنم:نیز را » احتمال«

 همان در« اید:که دیدم نوشتههنگامیهایم چهارتا شد چشمکه بگذریم، ی معنایی شما از این مصادره !طور شود

شما آیا که دانم علم غیب ندارم و بنابراین نمی ، منبرخالف شما .»ندارند ییزا یماریب چیه های ماه شده گفته خبر
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 فروش و دیخر 12T: «را آن ی صریحاین جمله نیز و را... گیرید فحوای کلی آن گزارشندیده می دارید یا سهواً  عمد

 .»دارد بر در را یماریب وعیش احتمال... و یبقال ،یفروش یسبز چون ییمکانها در قرمز یماه

 ،»ندارد وجود مجاز مراکز در موجود قرمز انیماه در یخاص یماریب چیه12T«که گفته شده ین نیز ا ،البته در آن گزارش
 .»ندارند ییزا یماریب چیه ها یماه شده گفته خبر همان در«که  نیست ادعای شما» عین« وجههیچبهجمله اما این 

شاید هم قصدتان تحریف نبوده . را به این راحتی تحریف کندارانش است که گزارش همکبعید  از یک دامپزشک
گزارش در آن ، درهرحال! فهمیدشما چیز دیگری از آن می ،اما با زبان فارسی مشکل دارید و هرکس چیزی بگوید

به این معنی نیست که اما این حرف ر مراکز مجاز هیچ بیماری خاصی ندارند، های موجود دگفته شده که ماهی
گرچه خودش  ،گمانم در مواردی دیده شده که جانداریمن البته دکتر نیستم، اما به !ندارند ییزایماریب چیه هایماه

های قرمز صدق ماهی مورد دردانم این موضوع تا چه اندازه ممکن است تقل کند. نمینم را بیمارییک  شد،بیمار نبا
به صریحًا  داشت، سخنگوی دامپزشکان ایرانبیماری وجود نمی شیوعگونه احتمال کند، اما اگر در رابطه با آنان هیچ

 رهنمود بدهد و به» هایمار یب از یریجلوگ و یسالمت حفظ«برای که دید الزم نمی کرد وچنین احتمالی اشاره نمی

 در بازار اشاره کند.» بدن بر زخم وجود و زده رونیب یچشمها شده، خرده یها باله یارا12Tد« هایماهی وجود

 کی در: «ایدنوشته. دیاکرده» آشکار«شما چگونه آن را ام و ی دیگری کردهو ببینیم من چه مغلطه ادامه دهیم
 شما منظور که دیده ینم حیتوض اما نشده برده نام قرمز یماه از باستان رانیا در که دیکن یم تکرار مدام گرید  مغلطه

 یحاج از یحت باستان رانیا از یمتن چیه در که رود یم ادتانی یحت و است یخیتار  محدوده کدام باستان رانیا از
 ».نشده برده نام میشناس یم امروز ما که آنگونه زین در به زدهیس و یسور چارشنبه و نیس هفت سفره و روزیف

که ایران باستان خواهید میتوضیح واضحات  ایران... ی فرهنگ و تاریخو پژوهشگر حوزه متخصصشمای ب، عج
که  کاستی گرفته ورافتاده از ایران، چنان دانشمو د» ی علمیپشتوانهبدون « مِن ! ؟ی تاریخی استکدام محدوده

که دیپلم دبیرستان است گرفتن دکترا... ببخشید، پیش از پیش از گرفتن  مطمئنم کهدر چه سالی، اما دانم مین
 !شودگفته می دوران مادها تا پایان دوران ساسانیبه  ایران باستانند که گیر مییاد  ناآموز دانش

 ...دیگر نه مغلطه... »نشده برده نام قرمز یماه از باستان رانیا در«که باشم  تکرار کرده »مدام«ام در مقاله کهایناما 

چه  ،امچنین حرفی نزدهک بار هم یحتا  مقاله12Tدر آن  ، زیرامحض دروغ ،دکتر، جناب آریدروغ محض است!  بلکه
رسی مشکل دارید، یا چه افزبان واقعًا با  شما یا کنم کهدارم باور می! کرده باشم »مدام تکرار«که آن را رسد به این

بازگو  »عمداً «در اینجا درهرحال، ! ... دروغ گفتآسانی آب خوردنبهشود در روز روشن میپندارید عرض کنم، می
بروید  کهندازم زحمت بیبه را  شما» عمداً «خواهم می چون... امگفتهدر این مورد در آن مقاله که کنم آنچه را نمی

 و نقل قول... نویسیخوانی و فارسیدر فارسیاقًال و این بار با دقت... شاید ... بخوانیدام را مقالهدیگر یک بار 

 !کنیدبپیشرفتی 

عرض در... بهو سیزده یسورچهارشنبهسین و ی هفتو سفره روزیفیحاجدر رابطه با  امدر مورد فراموشکاری و اما
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گوییم که گوینده یا نویسنده با دادن می روشیمغلطه معموًال به تر گفتم، که پیشچنان .فرماییدمی مغلطهباز کنم که 
 که من درست است، بلهعبارت دیگر، به د.بینداز شنونده یا خواننده را به اشتباه بخواهد وبیش درست، اطالعاتی کم

دلیلش این نبوده که یادم  ،برخالف ادعای شماام، اما نپرداخته ینوروز هایسمآن دیگر ر فیروز و اجیحبه ام در مقاله
توان به من نمی! های دیگررسمام نه نوشته در نوروز ماهی قرمزرسم آن مقاله را در رابطه با این بوده که  بلکه ،رفته

ک نوشتن همین است که در ی» عالمانه«، زیرا یکی از معیارهای امهای دیگر نپرداختهرسمآن ایراد گرفت که چرا به 
 های صریحشو برخی از جمله کل آن مقالهاز این نکته که بگذریم،  .بمانیمتمرکز ممطلب، روی موضوع اصلی 

ی آزار جانداری تا آنجایی که مایهچه انیرانی،  چه ایرانی، جدیدبا هیچ رسمی، چه باستانی چه دهد که من نشان می
 نشود، مخالفتی ندارم.

گویید. در کاری، دروغ هم مییا شمایید که عالوه بر مغلطه امکردهمغلطه  م کهمن آیا دهیم و ببینیمادامه باز هم 
 بر قرمز یماه نهادن با مخالفت بجز اما دیدان یم واناتیح حقوق مدافع را خود«اید: هایتان نوشتهی کامنتادامه

 ».شود ینم دهید  قرمز یماه از درست ینگهدار درباره یا نکته چیه شما مطلب در نیس هفت

به یک نیز و پیوندی  امها اشاره کردهه این نکتهب» خواهدنوروز ماهی قرمز نمی12T«ی مقالهدر است. دروغ این هم 
 ی ده به بعد).(از صفحه امی مفصل در این مورد دادهمقاله

کارم ایراد اصولی هم ، باز نگفته بودمدر این مورد یی هم نکته »هیچ«کنید، چنانکه شما ادعا می اما حتا اگر
و  دوفروشیخر و جوجه کشتار پرورش و یی در مخالفت با ماند که من مقالهمثل این میزیرا ا؟ داشت. چر نمی

و ار روش کشتو بهترین آغل نوع بهترین در مورد و شما به من ایراد بگیرید که چرا  ...بنویسم گوشتشخوردن 
با تولید و پرورش  نماین را یک بار برای همیشه بفهمید که  !امچیزی نگفته کباببرای جوجهبرقی بهترین منقل 

و هرچه که شما در رابطه با  ...مخالفممصنوعی و خریدوفروش و اسیرکردن هر حیوانی، ازجمله ماهی قرمز، 
 رم مترادف است با توجیهظر ند ،بنویسیدبزرگترتان کوچک یا  های بلورِی قفس ین حیوان دراز ا» نگهداری درست«

 !علمی نداردکه هیچ توجیه اخالقی و رحمانه عادتی بیرسمی سخیف و در تنگنای  شاسارت و تمدید

 ی عالمانهوظیفه
حقوق مدافعان از  گامی فراتر گذاشته »کوتاه...های پاسخ12T«ی که در مقالهجانب تشریف دارید بهحقشما اما چنان 

 به دارند باز نیس هفت سفره بر آن نهادن و قرمز یماه ینگهدار از را مردم که آن یجا به«که اید خواستهحیوانات 

 ینگهدار در را هاآن نوجوانان، و کودکان ژهیو  به و مردم به آسان و ساده ینکات آموزش با و کنند عمل خود فهیوظ
 .»دهند یاری آن از پس و نوروز هنگام به بایز  جانوران نیا از یاصول

ی نوروز مبلغان استفاده از آن در سفره دگان و فروشندگان ماهی قرمز وی تولیدکنناین وظیفه قاعدتاً  ،یحقوقاز دیدگاه 
همان اما مدافعان حقوق حیوانات  ی ماوظیفه. نددهبشان به مشتریان» یاصول ینگهدار«برای  است که رهنمودهایی

: دفاع کنیممیرای خودمان تعیین ب مانخود و علمی ل اخالقیو و اص وجدان حکمبه ،خودماننه شما بلکه  است که
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http://arw.ir/?p=23257


 ۲۴ پاسخ مهرداد مهربان به شاهین سپنتا، و فرهنگ ایران پیرامون ماهی قرمز، دوستی و دشمنی

 

ردی و جمعی انسان که موجب رسیدن آزاری به آنان رفتارهای فآن حیوانات و مخالفت با طبیعی و مدنی از حقوق 
، ایممورد تردید قرار داده ه مردم بدهیم، آرمان خودمان راب ی شما راو رهنمودها میبشو اگر ما وردست شما  شود.می

 ،»نگهداری اصولی«ایم که اسارت یک حیوان در چنگ انسان، در صورت دامن زدهفریب ناخواه به این زیرا خواه
ی که راهنمای استفاده فروشد، قاعدتًا خودش موظف استسازد و اسلحه میکسی که اسلحه می. کاری موجه است

جاست توقعش که مخالفان ساخت اسلحه و استفاده از آن، از این ابزار را به مشتری بدهد و بی» اصولی«
توان از یک گیاهخوار توقع داشت که نمیکه نهمچنا، ن منوالیهمبهرهنمودهایش را در گوش مردم تکرار کنند. 

تولید و پرورِش موجودی زندانی کلی با بهبه کسی که مردم بدهد،  گوشت به» اصولِی «وپز برای پخت رهنمودهایی
 ی زندان راهنمایی کند.وظیفه داد که زندانبان را در چگونگی ادارهتوان نیز نمی مخالف است

نگهداری «شما در  یرهنمودهامجموع  کنم: گرچهمیتکرار بیشتر  اندکی توضیحبا گفتم و در اینجا  مقاله12Tدر آن 
به  دانیم کهیما م، استا» آسان و ساده«گفت که با اغماض فراوان بتوان گرچه باشد،  دقیقماهی قرمز از  »اصولی

م اویژه در ایبه های دیگرها به اولویتذهن آدم تو مشغولی هارهنمودها و تبصره ازجمله زیاد بودن، دالیل مختلف
این رهنمودها با رهنمودهایی که برای نگهداری از گاو و گوسفند ماهیت . کندها را رعایت میکمتر کسی آن، نوروز

ندارد. رهنمودهای موجود در کشورهای پیشرفته را هم که ی تفاوتشود داده می هاو مرغداری هادر دامداریو مرغ 
دهد که حتا در این های مستند نشان میو فیلم ی بازرسانهاشر گزاهای میدانی و ی پژوهشعمدهمعیار قرار دهیم، 

رقم بدرفتاری قابل تصور صورت همه ،نایع گوشت و لبنیات و تخم مرغصچنگ اسیر در کشورها با حیوانات 
های بسیاری ، چه رسد به کشورهایی مانند ایران امروزی که رعایت حقوق حیوانات نه در قانون نه در عادتگیردمی
که رعایت ، همچناناست بر مشتریان واجب رهنمودهارعایت این که نگفته پیداست  ها نیست.مردم جزو اولویتاز 

مراتب بهای شما همه رهنمودهایناز آن یکی و  ...ستیکیرهنمود ما اما حقوق زندانیان بر زندانبان واجب است. 
جرمی مرتکب نشده به زندان نیندازید و زندانبانش  موجودی را که هیچ لطفاً  آهای مردم، تر است:تر و آسانساده

 نشوید!

شود، به همان اندازه که معموًال رعایت نمی، اما بهاست یآموزش گرچه ی شمارهنمودهای مجموعهاز سوی دیگر، 
قرمز از حقوق ماهی اید و رهنمودهای الزم را دادهکه کنید  »راحتکامًال «خیال خودتان را دهد که شما امکان می

ی انشاهای همهدر شما یی که ی سادهنکتهاما  .داریم» دشمنی«و این ماییم که با این حیوان  ایددفاع کرده
در محیطی طبیعی  و مرگ زندگیهمانا  هاحق ماهیترین گذارید این است که ابتداییمسکوت میتان تبلیغاتی

 زیباییبه خیال خودتان های در زندانرگی و زودمرگی رنج کشیدن و زورمو ورده شدِن مصنوعی نه به دنیا آ ...است

 !جلوه دهید» کامًال راحت« آنان را کنید تامی بزرگترهر سال احتماًال و  سازیدمی انرایشبکه 

 را خود یانرژ قرمز یماه با یدشمن یجا به شما اگر«که و ما خطاب به من تان ز اندر  در پاسخ به این چنین است که
فرهنگ جای ادعای دوستی با اگر شما به ...کهکنم میعرض ، »دیر یگ یم یبهتر جهینت دیکن مردم آموزش صرف

های قرمز خودتان کنید، هم مردم ایران و هم ماهیو علمِی اخالقی ماهی قرمز، نیرویتان را صرف آموزش ایران و 
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 گیرند!ی بهتری مینتیجه

تبلیغاتی اساسًا تجاری را  رحمانه ورسمی بی که چیز بنویسد» عالمانه«و  باشدجانب بهحق باید چقدر آدمنه، جدًا: 
فرهنگ ایران  دشمن، اندمخالف شبا چنین رسم و تبلیغرف این که ِص به ،ایرانی را وآننیا فرهنگی جلوه دهد و

 ...فرهنگی بنامدمهمان آسمانی و سفیر او را  وبیندازد یی ماهی قرمز را در تنگی شیشهخودش شخصًا قلمداد کند، 

را رد و این ستمکاری های حراجی استعارهاین قبلی و  اتهامآن من و مایی که سپس بر چاشنی اتهاماتش بیفزاید و به 
دوضربه، » دشمنی«به  میمتهمی که من و مای از... ... و سرانجامبدهدنیز  نسبت دشمنی با ماهی قرمز، کنیممی

 ؟!میآموزش مردم شو در وردستش بخواهد که 

مخالفان بردگی بیاید  اندار بردهسخنگوی یک که وپالست پرتهمانقدر شما آمیز آمیز یا توهین دعوتتوهیندعوت 
پروری نظام بردهدر آموزش مردم برای استمرار  دعوت به همکاریآنان را و سپس  ...را به دشمنی با بردگان متهم کند

 !داریفروشی و بردهردهو ب

 عالمانهبدفهمی 
. من هم ایدنیاوردهکمترین استناد و استداللی اما در این مورد نیز اید متهم کرده» های جشنبدفهمی فلسفه«مرا به 

چه خودتان اید، بلکه گاهی حواستان نیست که های مرا خوب نفهمیدهتنها حرفگویم که شما نهی خودم مینوبهبه
های نوشته های شما ازمورد بدفهمیاستدالل در نمونه و  نجا چندینهایتان چیست. تا ایو معنا و برد حرفاید گفته

 خودتان.های نوشتهدهم در مورد هایی میاکنون نمونه ارائه دادم.خودم 

 یداشتندوست و جذاب اریبس که یخانگ کوچک وانیح نای: «ایدنوشته» مهمان کوچک آسمانی12T«بخش پایانی در 
 آب تحمل به قادر یماه نیا. کند یزندگ خانه در ما کنار در سال چند تا تواندیم مناسب مراقبت صورت در است

 عمر طول. کند رشد متریسانت ۴۰ اندازه تا تواندیم و باشدیم کوچک یرهایآبگ در مثل دیتول و بقاء و ژنیاکس کم

. است شده ثبت قرمز یماه یبرا زین سال ۴۰ از شیب عمر طول. ستین معمول ریغ یماه نیا یبرا ساله ۲۰ تا ۱۰
 نشود منجر هاآن »گسترده عام قتل« به انیمدع یبرخ قول به که یطور به قرمزیماه خطر بدون و درست ینگهدار

گاه با تنها و شود ینم ممکن مردم ترساندن با  ریپذامکان ها یماه نیا از درست ینگهدار نهیزم در مردم به دادن یآ
 از مراقبت و ینگهدار نحوه با مردم ییآشنا عدم قرمز انیماه یباال  ریم و مرگ لیدل نیتر مهم گرید  عبارت به. است

 اریبس جانور نیا مورد در اطالعاتشان کشورمان مردم از یاریبس شودیم تصور که آنچه خالف بر چون است ها آن

 .»است مختصر

های آخری شما (مختصر بودن اطالعات بسیاری از مردم کشورمان در مورد ماهی قرمز) در این جملهکه نخست این
 سال تا گذارندیم نیسهفت سفره سر بر نو سال حلول هنگام را یماه انیرانیا«تناقض آشکار است با آن ادعایتان که 

است، پس » بسیار مختصر«ورد این حیوان در مایرانیان  اگر اطالعات»: شود لیتحو  »حمل برج« به »حوت برج« از
نام اش با برج حوت و گذر به برج حمل خبر دارند و به این دلیل وی را در زندانی بهاز رابطهحتمًا که  گفتتوان نمی
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 !کنندی نوروزی خود میسفره» مهمان« بلوری تنگ

، که در یک زندگی »یداشتن دوست و جذاب اریبس«این حیوان اید که کردهاعتراف  اما تلویحاً  ناخواسته کهنیادوم 
در شرایط مصنوعی (» در کنار ما«تواند ده تا بیست و حتا چهل سال عمر کند، می») آبگیرهای کوچک(«طبیعی 

 یابد.کاهش می» چند سال«به  ، عمرش)ایدساختهما برایش شکه 

از  شما را منظورشاید تا بگیریم کشتی انشای آن  که باید با» عالمانه« یجملهرسیم به این ها که بگذریم، میاز این
 »گسترده عام قتل« به انیمدع یبرخ قول به که یطور به قرمزیماه خطر بدون و درست یگهدارن«: بیمدریا آن

 ».شود ینم ممکن مردم ترساندن با نشود منجر هاآن

 از آن اشاره به منظورتان؟ اگر »مردم«به  ؟»مدعیان«ی شما اشاره دارد؟ به به چه هویتی در جمله» هاآن«ضمیر 

جمع). » هاآن«مفرد است اما ضمیر  »قرمزماهی«( انشایی دارد» اشتباه فاحش« یک ی شماملهجپس هاست، ماهی
 بدون و درست ینگهدار« :یعنی چهفهمیم که دقیقًا نمیباز ویرایش کنیم، ی شما تصحیح و جملهاگر حتا  حال

 مردم ترساندن با ،نشود منجر هاآن یگسترده عام قتل به انیمدع از یبرخ قولبه که یطوربه قرمزهای یماهاز  خطر

 .»شودینم ممکن

بدون «و  !؟شودمیهای قرمز ممکن از ماهی بدون خطر با ترساندن مردم، نگهداریکه اند گفته »مدعیان«آن آیا 
های قرمز اند که نگهداری درست از ماهیآیا آن مدعیان ادعا کرده ؟یا برای مردم هاماهیبرای کی؟ برای » خطر

قرمز در تنگ  ماهی داشتنهر گونه نگهاساسًا با » مدعیان«زنم که آن حدس می !شود؟منجر به قتل عامشان می
قتل وان از تهای قرمز میاین است که با نگهداری درست از ماهیتان منظور  احتماالً پس . اندت کردهیی مخالفشیشه
 .پیشگیری کرد هانعام آ

داری کنید، گرچه درستی نگهبه ییشیشه قرمز در تنگ شما از ماهیگرچه اگر این است منظورتان، باید بگویم که 
آن اما برای  به تعویق بیندازد،چند صباحی را این حیوان مرگ برای شما خطری نداشته باشد، گرچه  این نگهداری

 مرگدهد و به استمرار میرا در یک وجب جا ی اسیرشده این بیچارهبردگِی هنوز بس خطرناک است، زیرا حیوان 

بگویید که یک حیوان به مرگی طبیعی مرده که فارغ از  توانیدتنها هنگامی می شود.منجر می غیرطبیعی و زودرسش
های ماهی مرگتوانید ادعا کنید که در یتنها هنگامی مدخالت انسان در محیط طبیعی خودش زندگی کرده باشد. 

یی کنید، نه در تنگ شیشهب دوفروشیخر دهید، نه بپرورش  مصنوعًا به دنیا بیاورید نه را نهان که آن نقشی نداریدقرمز 
نان آ» در کنار«گذر از برج حوت اگر خیلی اصرار دارید که به مناسبت نوروز یا برای  .و نه به دور بریزید بگذارید

 !بفرماییدپهن » های کوچکآبگیر«ی نوروزتان را در کنار بروید سفرهکنید، » نشینیهم«با آنان موقتًا یا ید باش

 از مراقبت و ینگهدار نحوه با مردم ییآشنا عدم قرمز انیماه یباال  ریم و مرگ لیدل نیتر مهم«، ادعای شمابرخالف 

و پرورش کاالیی و میلیونی و  تولید مصنوعیهمان  ،علت »ترینمهم«این ناآشنایی البته تأثیر دارد، اما  !نیست »ها آن
، شمای ستبردگیاین  فرهنگِی  مبلغان و پرمدعایی شماکاسبکاران انصافی در تنگنای کمبه اسارت اجبارشان 
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دیگر و بسا تشبیهات زیبای » سفیر فرهنگی«و  »مهمان آسمانی«های کنایی در تبلیغاتتان از مفهومزندانبان که 
از  ،بستهزبان هایبیچارهاین های قرمز، ماهیقتل عام ! جلوه دهید» چیز دیگری«تان را کنید تا زندانیسوءاستفاده می

 !شودآغاز میدراز زبان هایباچاره شماهای پرورشگاههمان هنگام زایش در 

 دیتول مرحله در هایماه تلفات لیدل نیتر بزرگ: «ایدخودتان این معنا تأیید کرده، جالب است که در پاراگراف بعدی
اولی به »... ترین دلیل تلفاتبزرگ«داریم و یک » مهمترین دلیل مرگ و میر باال«عجب! پس یک ». است عیتوز  و
نگفته پیداست  »...تولید و توزیع مرحله«دومی به شود و مربوط می» مراقبت و ینگهدار نحوه با مردم ییآشنا عدم«

تولید و توزیع که این ماهی را مشترک است، نقش انسان است، انسانی » ترینبزرگ«و » ترینمهم«این در  که آنچه
که این پذیرید طور ضمنی میعبارت دیگر، گرچه بهگذارد. بهی نوروز میخرد و در سفرهفروشد و میکند و میمی

جانب بهکند، اما چنان حقها ایفا میاین ماهیو تلفات ومیر ین نقش را در مرگبزرگتر یا  ترینانسان است که مهم
نسان تقصیر ااند تا بر خوانده» قتل عام«زنید به کسانی که این روند را بودن می» مدعی«ی تشریف دارید که طعنه

کید بگذارند! روند در این  ین دلیل را ذکر بزرگتر ترین و گرچه مهم زیرا جناب سپنتا، مدعی واقعی اما شمایید،تأ
های خودتان، دلیلهمان  اساس برکه حال آن ...شوندمیرند و تلف میمیهای قرمز ماهیگویید که کنید اما میمی

و دیگران در  به کودکان و نوجوانانهای شما و رهنمودکند... رساند و تلف میان به قتل میانسرا  هااین ماهیدرواقع 
بلکه در بهترین  کاهدنمی شانکشتار  از تداوم وجههیچبه ...محکوم به اعداماز این اسیران » اصولی«نگهداری 

برای موجه  است یشیآرا، و در بدترین حالت ...است وم به اعدامحکم مترادف با رعایت حقوق یک زندانی ،حالت
در حق  که ناحقیواقعیت زشتی چیزی از اعدام... آرایشی که البته در چشم بینا این و  این زندان دادن جلوهو زیبا 

 !کاهدنمیکنید می ی حیوانیگونه این

 افغانستان، ران،یای کشورها در ینوروز قرمز یها یماه(« در وبالگتان دیگر یینوشته خودتان دریادتان نرود که 

 انواع دیتول گذشته، سال چند یط شده منتشر آمار طبق خوشبختانه« :ایدگفته ،»)ترکمنستان و عراق ا،یاسترال هند،

کند که ثابت می. همین حرف خودتان »است داشته رشد قبل سال به نسبت سال هر قرمز یماه جمله از ینتیز  یماه
 یدوام ییهای شیشههای موجود در تنگ، زیرا اگر همین ماهییابدافزایش مینیز  بلکه ،تنها ادامه داردنهکشتار 

شان هر شد که تولید مصنوعیالزم نمیدیگر  ...کردندکفایت می ینوروز یهاسفرهبرای ی سال چندو  آوردندمی
در اینجا، دانسته یا دوستانه باشد، نیت شما هر اندازه حیوان! ادعا و یا به سال پیش افزایش داده شود سال نسبت

تی ها حیوان بیچاره ابراز خوشبخمیلیونکشتار ی اسارت و از ادامهناخواه عمًال، ندانسته، عمدًا یا سهوًا، اما خواه
 اید!کرده

 روی عالمانهحاشیه
 ...فقط موبدان انجمن نظر زیعز  دوست« اید:خطاب به من نوشتههایتان در یکی از کامنت

خطاب » عزیز دوست«مرا پرسم: چرا بو یی بروم اجازه بدهید حاشیهکنم. اما ع میطکه حرفتان را ق ببخشید
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نه در دنیای مجازی و نه در زندگی واقعی با هنوز ایم و تازگی از وجود یکدیگر باخبر شدههبشما و من  ؟ایدکرده
ندارم، اما  چندانی مخالفتمعمول  با تعارفاتالبته من باشیم.  »عزیز«که یکدیگر دوست نیستیم، چه رسد به آن

دوست «من اگر بخوانید و جای دیگر، دوست. » دشمن«ا مرا که یک ج توانم بپذیرمنمیپذیرم. تعارف الکی را نمی
ام مایه که تا چه اندازه از زندگیدانستید میشناختید و می کینزد  ازی کافی مرا اندازهبهبودم، می شما» عزیز

نیز م. از فرهنگ راستین ایران دفاع کن ،ی دشواردر این دور و زمانه ام تاام و بهای سنگینش را پرداختهگذاشته
برایم اهمیت حیاتی دارد. اگر  و حفظ محیط زیست حیوانحقوق بشر و دانستید که تا چه اندازه رعایت حقوق می

در آن  امجملههیچ بودید که ام آشنا میگوییرک حالنیدرعو  نقدر با نرمخوییآبودم، شما می» دوست عزیز«من 
خالصه و  ...امقرار دادهو خشونت زبانی مورد تمسخر و توهین احساس یا ادعا کنید که شما را شد مینمقاله موجب 

 یروز امیدوارم کهحال، بااین ماهی قرمز بزنید. با فرهنگ ایران ودادید که به من اتهام دشمنی با نمیحق به خودتان 
به ما و  کههایی از توهین شما کهتواند آغاز شود هنگامی میتنها دوستی ما  .. اما.و حتا عزیز شویم دوست یروزگار

 .خواهیدبپوزش صریحًا اید کرده من

 نظر کی فقط موبدان انجمن نظر زیعز  دوست«قولتان که قطع کردم: سراغ نقلبرویم ، رویپس از این حاشیهباری، 

 ».ستین درست الزاماً  و است

روید و توانید نادرستی یک نظر را ثابت کنید، حاشیه میدهد که چون نمیی شما نشان میین جملهانخست این که  
 الزاما و است نظر کی فقط موبدان انجمن نظر« که باشدراست  اگردهید. اما ی نظر را مورد تردید قرار میدهنده

جالب ! زامًا درست نیستلاست و اقط یک نظر ازجمله خود شما نیز ف ،هر کس دیگری، پس نظر »ستین درست
سندی  رودر آن مواردی که انتظار میی قبلی نمونه آوردم، دقیقًا دطور که در مقالهدر این زمینه، هماناست که 

 نظر به« دیانوشتهبینیم که ی نوروزی و تعبیراتتان ارائه کنید، میمسجل در مورد دیرینه بودن رسم ماهی قرمز در سفره

های سنتدر ی رسم ماهی قرمز در رابطه با سابقهنکته اما در اینجاست که چنین بوده یا چنان است. که  »رسدمی
شما یک  ! چرا؟ زیرانظر شما معتبرتر است مراتب ازبه گرچه یک نظر است، اما ... نظر موبدانیباستان و زردشتی

با توجه به سنت یعنی کسانی که ... یزردشتروحانی ... شما دامپزشکید و آنان »انجمن«یک و آنان اید » من«
جزو کدام رسم دانند که بهتر از شما میهزارویک بار بیشتر و ، های مقدسشانو متن ی زردشتیانسینهبهسینه

 .بوده یا نبودههای زردشتی سنت

 .»دیبرو  بازار کوچه مردم انیم به دیبا ها سنت افتنی یبرا درضمن«اید: مه نوشتهادر اد

در این مورد مشخص، که کنم یادآوری میدهید؟! میاش را به من نشانیبوده که شما » هاسنتیافتن «صد من مگر ق
 هایماهی قرمز در سنت مشخِص  ی رسِم بلکه سابقه ،یطورکلبه» هاسنت«نه  ،من در آن مقاله جهمورد تو ع و موض

 در قرمز یماه رسمام با این مضمون که آورده قولیدر آن مقاله از موبدان نقل. بودهزردشتی و باستانی  مشخِص 

. آیا شما به میان مردم کوچه و »باشدینم و نبوده باستان انیرانیا و انیزرتشت سنت از وجهچیه به« ینوروز یسفره
 !؟باشدیم و بوده باستان انیرانیا و انیزرتشت سنت ازکه این رسم  اندگفتهاید و آنان به شما بازار رفته
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در رابطه با نظر موبدان زردشتی کنید و بالفاصله به آن استناد میرغم سستی چنین منطقی، بهجالب است که 
 تیسند بازار کوچه مردم باور و فرهنگ اندازه به شود یم صادر افراد از یبرخ فشار ریز  که یا هیانیب« :گوییدمی

 ».ندارد

 ازوانگهی، قرار بگیرند و این حرف و آن حرف نامستند را بزنند! زیر فشار هم ممکن است مردم کوچه و بازار خب 

در  بر اساس کدام منطق،که ما خبر نداریم؟!  اندشده شناسباستان و شناسزردشت وبازار کوچه مردم حال به تا یک
کادمی  یسندیت باستانیهای زردشتی و ا سنتدر رابطه بتواند میبازار و  مردم کوچهنظر  ،تاریخ و فرهنگ کدام آ

  ؟!داشته باشدبیشتر از نظر موبدان زردشتی 

ندارید، از کجا  علم غیباگر  ،...»شود یم صادر افراد از یبرخ فشار ریز  که یا هیانیب« :و اما در مورد این حرفتان
یا این موبدان؟ در کجا چنین خبری منتشر  ...اندآن افراد این خبر را به شما داده؟ چه افرادی؟ یفشار چهدانید؟ می

ی آمیز است این جملهمشکوک و اتهام بساید؟ نیست، چرا منبع خبر را ذکر نکردهی پراکنشایعهاگر قصدتان  شده؟
 ست.راستگویی ،واجبات دین زردشتیاز دانیم یکی که میویژه هنگامیی شما، بهمعترضه

 یهارسم متخصص خودم من ازآنجاکه: است ساده اریبس موضوع م،یبگذر  کهشما  یاخالق »فاحش اشتباه« نیا از
 به مشخص، موضوع نیا مورد در :گفت من به میسل عقل و کردم رجوع میسل عقل به ستم،ین یباستان و یزردشت

 ینظر اممقاله در گروه دو هر از و کردم نیچن هم من. کن رجوع یدانشگاه پژوهشگران و یزردشت موبدان نظرات
به نظر شما نظر دیگران فقط یک نظر است و الزامًا درست نیست و بنابراین نظر شما الزامًا درست است که اما  .آوردم

بافید گذرانید و از آسمان ریسمان میدوزید و ماهی قرمز را از تاریخی چندهزارساله میبرید و خودتان میخودتان می
 برج نماد قرمزیماه نگارنده، نیا نظر هب«که دهید چسبانید و نظر مییهای ناشیانه به سنت نوروز مپینهو با وصله

... یا »ندینش یم نیسهفت سفره سر ... »حوت برج« از ینماد عنوانبه ... که رسدیم نظر به«یا  ...است »حوت
به نظر گرچه خالصه و  ...وذالک استو غیره» مهر نشانه ای نماد ... یماه نیا »سرخ« رنگ که رسدیم نظر به«

 لیتحو  و نوروز با قرمز یماه ارتباط«د: شو ی کلی و قطعی میو نتیجهگیرد می نهایی ُمهر تأییدناگهان  ، امارسدمی
 »!است ریناپذ انکار سال

س جمهور سابق ایران با امام یارتباط رئالبد پس گرفت،  ی انکارناپذیرتوان چنین نظر داد و نتیجهخب اگر میعجب! 
 ی انگلستانم!و من هم بدون شک ملکه ...)اینجا12T( زمان نیز انکارناپذیر است

من  نظر من از بیخ غلط است.به نظر شما گرچه در میان مردمان کوچه و بازار مشتری داشته باشد،از شوخی گذشته، 
و  های زردشتیجزو سنت وجههیچبهماهی قرمز کنونی رسم م که گفته نظر همانجمن موبدان تهران  در این مورد با

 ارشد کارشناس و مازندران دانشگاه از یشناسمردم ارشناس(ک امیر هاشمی مقدم12T. همچنین، نیست باستانی

 و قرمز یماه دنیخر «صراحت نظر داده که به سراسایت جام جم12T) در یبهشت دیشه دانشگاه از یفرهنگ یشناسرانیا
 هفت یط را مسأله نیا«و افزوده: » ستین رانیا در یانهیر ید  سنت وجهچیه به ن،یسهفت سفره سر بر آن گذاشتن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://anthropology.ir/node/22816
http://anthropology.ir/node/22816
http://sara.jamejamonline.ir/NewsPreview/1866925151250836578
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وی ». امداده شرح لیتفص به هایخبرگزار و هاروزنامه در میهامصاحبه و هامقاله ها،ادداشتی قیطر  از گذشته سال
به این موضوع پرداخته و به ادعای دیرینه بودن این رسم و  ماهی قرمز12Tدر رابطه با  ن مقالهیدر چندنیز  شوبالگ12Tدر 

 پاسخ داده است.» ستیزیایران«اتهام 

بلکه حقوق » سنت«ی حاضر، نه ام و چه در نوشتهی قبلی، چه در مقالهاساسیی مسألهها که بگذریم، از این
ی مردم کوچه و بازار همراه با عبارت دیگر، حتا اگر بر فرض محال، همهحیوانات و اصول اخالق و تمدن است! به

گاهانبدون هیچ فشاری ،ی موبدان زردشتی و پژوهشگران دانشگاهیهمه ی بیانیه و سند در دست، آزادانهو  ه، آ
 واست های زردشتی و یا باستانی ما ایرانیان جزو سنت یبلور تنگکه استفاده از ماهی قرمز در بودند داده مشترک 

زیرا نه! و گفتم: نه و نه کردم و میدو پایم را توی یک کفش می ... من باز همباقی بماند جزو فرهنگ ماباید 
سپاری به وجدان و تکامل فرهنگ و گاماری بیدسالمت عقل و  حکمبهام، در همان مقاله توضیح داده که همچنان

 گذارد.آزارنده را کنار می سنتو  رسمسوی تعالی معنوی، انسان متمدن هر 

. داند ینم انیزرتشت با مرتبط زین را روزیف یحاج و در به زدهیس و یسور چهارشنبه موبدان انجمن«اید: در ادامه نوشته
 »کنار؟ بگذارند ببوسند زین را ها سنت نیا دیبا مردم پس

. غرضانهپاافتاده است هم مل، زیرا هم پیشگویم مبتذمی. یی مبتذل استمغلطه ،رویحاشیه نیز درشگرد شما این 
 میکن یخوددار زین»  یچا«  دنینوش از دیبا12T« پس :اید. برای نمونه، گفتهایداز آن استفاده کرده نیز در موارد دیگری

عبارت به». ...شد وارد رانیا به نیچ کشور از زین یچا اهیگ چون م؛یکن لیتعط هم را »یسنت یهاخانهیچا«  همه و
و با پرسشی دروغین، یعنی پرسشی که زنید میی بسا ایرانیان است مورد عالقهدیگری که ی هارسمگریزی به دیگر، 

ی البد با همه پیش بیاورید که ماشبهه را برای خواننده این خواهید میدهید، خودتان تلویحًا میاش را خکییپاسخ س
در یک جوال  اندمخالفکسانی که با کل نوروز با و بنابراین شما حق دارید که ما را  مخالفیم »نیز«ها رسمدیگر  آن

 .و دشمن فرهنگ ایران بنامید بریزید

ببوسند و  »نیز«ها را نتاین س »باید«ام که مردم القا نکرده ،تلویحی ییگونهحتا به ،مقالهدر آن که من نخست این
 به12T«نوروز  یسفرهنظر داده که گذاشتن ماهی قرمز در موبدان ام که چون انجمن نگفتهکه من دوم این کنار بگذارند.

، بگذارندکنار ببوسند و  را این سنت» مردم باید«، پس »باشدینم و نبوده باستان انیرانیا و انیزرتشت سنت از وجهچیه
استفاده دیرینه بودن رسم ماهی قرمز در مورد  شما عنوان یکی از دالیل نادرستی ادعاهایبهموبدان ی بلکه از بیانیه

 و منابع از چکدامیه در12T«ام که آورده قولنقل ،امیر هاشمی مقدمیک پژوهشگر دانشگاهی،  عالوه بر این ازام و کرده
ام که در مطالعات و افزوده »نشده رسم نیا به یااشاره نیتر کوچک شده، نوشته یرانیا نوروز درباره که ییهاکتاب

 ام.تخصصی خودم (آیین مانوی) نیز نشانی از چنین رسمی ندیده

در رابطه یا هر مرجع دیگری موضع انجمن موبدان مهم نیست که هیچ بحث ما،  مورد که در رابطه با موضوعسوم این
ست که ی شما در همین منطق سست و افراطیمغلطهچیست. فیروز در و حاجیبهسیزدهسوری و با چهارشنبه

http://www.moghaddames.blogfa.com/post/558
http://www.moghaddames.blogfa.com/tag/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://www.moghaddames.blogfa.com/tag/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://drshahinsepanta.blogsky.com/Goldfish
http://drshahinsepanta.blogsky.com/Goldfish
http://www.anjomanemobedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:2012-10-27-23-32-40&catid=11&Itemid=103
http://www.anjomanemobedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:2012-10-27-23-32-40&catid=11&Itemid=103
http://sara.jamejamonline.ir/NewsPreview/1866925151250836578
http://sara.jamejamonline.ir/NewsPreview/1866925151250836578


 ۳۱ پاسخ مهرداد مهربان به شاهین سپنتا، و فرهنگ ایران پیرامون ماهی قرمز، دوستی و دشمنی

 

سپس تا دهید جلوه میکل نوروز  نفکیال  جزءو  های دیگربا این رسمدر پیوندی ناگسستنی گذاشتن ماهی قرمز را 
کنار  »نیز«های دیگر را آن رسم »باید«پس  ...گیرید که اگر قرار باشد این رسم را کنار بگذاریمی خودسرانه بنتیجه

با ، هیچ انسانی را نباید اعدام کرد: بودمگفته اندازید که در اعتراض به من که مرا به یاد آن فالنی می بگذاریم!
ی مردم تجاوز فرمایید منحرفان جنسی را آزاد بگذاریم تا بروند به زن و بچهپس میپرسید: جانب بهیی حققیافه

 کنند؟!

توان در بازداشت نگه داشت تا مبادا را که جرمش مسلم شده باشد می: کسی گفتملبخندی زدم و النی به آن ف
ی سابقهتنها یی نهدر تنگ شیشه رسم ماهی قرمز :گویممیزنم و لبخند میدوباره مرتکب خالفی شود. به شما نیز 

راحتی بهشود که می بر رسم نوروز است رحمانهو بی یی ناالزمافزوده، بلکه زردشتی و مانوی و باستانی و دیرینه ندارد
 و کل نوروز آسیبی برسد.در بهسیزده سین وی هفتسفره فیروز وسوری و حاجیبه چهارشنبه کهآنیبکنار گذاشت 

همه اصرار برای حفظ این رسم از این شما نیت یا هدفزنم که و حدس نمی فهممنمیکنم می ش راهر چه فکر واقعًا 
آیا سهامی در ؟ آیا پای منافع خاصی در میان است؟ کنیدبیانیه صادر می» زیر فشار برخی از افراد«چیست. آیا 

های تولید و پرورش ماهی قرمز دارید؟ آیا برایتان دشوار است که بپذیرید و اعتراف کنید که اشتباه فاحش شرکت
ی در توضیح منطقی و مستدل هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که... و راستش را بخواهید، برایم دانماید؟ نمیکرده

سوادی کمپاسخ به من،  درچه در رابطه با ماهی قرمز و چه  ،هایتانبسا نوشتهگرچه از اید و نوشتهننظرهایتان اثبات 
حقوق حیوانات ی فلسفهخبری از ران و بیهای فرهنگ اینافرهیختگی و حتا بیگانگی با بنیانعلمی و ادبی و 

به من و مای نوعی و حمایت از حیوانات باشید، فرهنگ ایران  برحق و انحصاریسخنگوی اما انگاری ، باردمی
 .دهیدو ماهی قرمز می ایران فرهنگبا  یدشمنی نسبِت دوضربه

تنها با نههر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد و د که یفهم، میدینداز یببه کار و انصافتان را  عقلاندکی  اگرولی 
بلکه معنای راستین آن که  ،شودیی به نوروز وارد نمیسین، خدشهی هفتکنار گذاشتن ماهی قرمز از سفره

تواند به ما ایرانیان ایراد و دیگر کسی نمی ...شودمی وغشغلیباست، برجسته و امید و نوزایِی  داشت زندگیگرامی
 ،های را خیلیکه چنین ایرادشود، چنانزار و کشتار جانداری میی آمایه، نوروزمان، ملیرسم ترین مهمه ک بگیرد

 گیرند.می به رسم گوسفندکشی در عید قربان یا در مراسم حجمسلمانان، خود برخی از  ازجمله

 عالمانه یگوشتخوار 
و در این زمینه نظر داده هایتان در کامنت ازآنجاکهاما  ست،ین یاهخواریگ و یگوشتخوارما گرچه موضوع بحث 

 دهم.میهایی اید، مختصرًا پاسخهایی طرح کردهپرسش

 آنها حقوق و واناتیح رفاه به که هستند یکسان از دسته آن از خودم اما گذارم یم احترام شما نظر به من: «دیانوشته

 .»هستم خورند یم هم گوشت نیزم کره در که ینفر اردیلیم چند مثل اما دارم توجه
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یدند... حال د ز میآروغ دشمنی هر از گاهی که ید شما از آن دسته کسانی هستندپنداشتم عجب، مرا بگو که می
 ید؟!اهی احترام افتادندبه سکسکه ناگهان چطور شد که

یوانات و به رفاه ح خوب کهچه باز ، انشایی بکنید» اشتباه فاحش«و هر اندازه که  یی که باشید، از هر دستهدرهرحال
و  رفاه! نیست با رفاه و رعایت حقوق مترادف پروریر یاس که دیادهینفهمهنوز  چه بد که اماتوجه دارید.  هاآنحقوق 

که یک زندانی محکوم به اعدام در  است یحقوققائلید، دست باال شبیه به رفاه و  ماهی قرمز حقوقی که شما برای
توده تودهاست که  اناز آن همنوعانش بهتر انوضعشبزرگترتان  های شما در تنگ بلوریماهیالبته دارد.  ی تنگسلول

مشتریان که دیگری  ، و نیز البته بهتر از وضع آن ماهیانشوندمیچپانده ی پالستیکی و کیسهوان حمام  ودر استخر 
یکدیگر ها عین ی زندانبانهمه ست کهدیهیبد. نکنرعایت نمیرا ها از آن» اصولی نگهداری«رهنمودهای شما 

محکوم به  .. زندانی.توجه دارند انو دلشان خوش است که به رفاه و حقوق زندانی ترندشناسبرخی وظیفه :نیستند
اید بستهنگهبان یک بیگناه زبان، بلکه واقعی نه زندانباِن یک مجرم ولی شما اعدام اما زندانی محکوم به اعدام است!

 میرد.کند و اسیر میو اسیر زندگی می ...اهالنه به زندان انداخته شدهجیی به دنیا آورده شده و که از روی سودجو 

موجه  یا رژیم غذایی شما نظر شما کند کهنمیتعیین  خودیخودبهچند میلیارد نفرید گوشتخواران که شما اما اینو 
و چرا حقوق حیوانات به این شدت زیر پا  است »دسته«دهد که اکثریت فعًال با کدام می خبر، بلکه صرفًا باشد

 نودونهنیست. حتا اگر رشان نظدرستِی معیاری علمی بر  ی دارند،مشترک هایی که نظرشمار انسان. شودگذاشته می

داند زمین میکه  درست استگردد، نظر آن یک درصدی مردم جهان بگویند که خورشید به دور زمین میاز  درصد
 گردد.یبه دور خورشید م

 یم درس عتیطب خود از مورد نیا در من که هست نیا هم آن علت«اید: تان نوشتهگوشتخواری »علت«در توضیح 
 میتوان یم زین ما پس. میدار  هم گوشتخوار اهانیگ یحت و خزندگان و پستانداران و پرندگان و انیآبز  عتیطب در رمیگ
 دوران به که هاست قرن ما و شده تمام شکار عصر که معتقدم البته میکن استفاده خود ییغذا میرژ  در گوشت از

 یم دییتا متعادل حد در را یگوشت یغذاها مصرف زین هیتغذ دانش ضمن در. میا شده وارد یکشاورز و یدامپرور
 ».کند

 ینسب اخالق«دهم: هایتان میاواخر کامنتدر این حرف کلی و صحیح خودتان با نخست هایتان را پاسخ این حرف
 در زردشت کهیهنگام ازارزند. ها نسبتًا همی اخالقتوان نتیجه گرفت که همهاز اینجا نمیافزایم که میاما . »است

 ما اریاخت در یمحک سنگ دادند، ارائه را یفلسف و ینید  اخالق کی ِی نوع یهانمونه ونانی در افالتون و رانیا

 آن از ای شده ترکینزد  نیبه اخالِق  یواال  آرمان به اندازه چه تا خیتار  گذار در بشر مینیبب اساسش بر تا گذاشتند

 .است گرفته یدور

نوعی و  ِی عیطب یازهاین و اتیحاز ضرورت  که دارد یاخالق خودش یبرانوعی، و در درون هر نوع، هر گروهی،  هر
 را اشیعیطب ازین رایز  ،کندینم یراخالقیغ یکار آهو شکار با شیر مثال، یبراگیرد. سرچشمه می اشگروهی
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شکار  بهراستینی  ازین چیهدیگر بشر امروزی  رایز  کندیم یراخالقیغ یکار شکار، با اماامروزی  انسان. آوردیبرم
 قائل ینسب ییهااخالق ،در شرایط مشخص زندگی یانسان مختلف یهاگروه یبرا میتوانیم منوال، نیهمبه. ندارد

 شکار مشخص یطیشرا در که ییهاوستپسرخ آن ای و یبدو یهاانسان آن :یشکارچ اخالق ، مثًال حتامیشو 

 شاهپاد بر داشت شرف اخالقشان اصول ،داشتند کار نیا یبرا یخاص یهاتیمحدود  و قواعد اما کردندیم

 .دازدر پیم لیف شکار به امروزه که یعاج یقاچاقچ ای رفتیم شکار به حیتفر  یبرا که یریسشکم

 کهنیا نهمالک قرار دهید،  را خودتان یعیطب یازهاینهای حیاتی و ضرورت که است نیا اخالق اصول تیرعا شرط

توانم گوشت بخورم. می» نیز«من » پس« ،حیوانات مختلف و حتا گیاهان گوشتخوار دارد ،بگویید طبیعت
رت دارید که اگر نخورید توانید، اما آیا اخالقًا حق دارید؟ آیا گوشت چنان برای حیات شما ضرو که میست بدیهی

قول شما، درست است که دانش، به !میریدنمی اما شمامیرد، وار اگر گوشت نخورد میبمیرید؟ جانداِر طبیعتًا گوشتخ
کند. گیاهان و می یاهخواری را از این هم بیشتر تأییدگمین دانش، هکند، اما را تأیید می» متعادل«گوشتخواری 

سا سازد این است که در بکه از شما یک انسان میویژگی شما ترین اما مهم ،کنندپیروی میاز غریزه  حیوانات عمدتاً 
شود که تان نباشید! نمیی حیوانیتابع غریزهاین توان بدنی و وجدانی را دارید که ها، ازجمله خوراکاشام، زمینه

» اشرف مخلوقات«ن را انسان یعنی حال خودتااهی گوشتخوار یا حیوانی درنده را سرمشق قرار دهید و درعینیگ

اش کل رفتار غذایی ازقاعدتًا باید  ،سرمشق قرار دهید را ریشمثًال در غذا خوردن  دیخواهیم اگروانگهی، بدانید! 
 دندان و چنگ هب را او و دیبدو  طعمه دنبال به خودتان یپا و دست با چاقو و تفنگ بدون شخصاً : دیر یبگدرس 

 تا کی نیبتر، ها مهماز این و دینزن هم یمسواک و دیننوش هم ییچا خوردن از بعد و دیبخور  نپختهگیرید و بکشید و ب

 یراستبه بخواهد راستی از طبیعت درس بگیرد وبه که یکس! و کاری به کار آهوها نداشته باشید دیر یبگ روزه هفته دو
 نیهمبهبه خودش حق بدهد که » نباید«، اما اخالقًا »تواندمی«گرچه  کند، تیرعا را نوعِی خودش اخالِق  اصول

 توانم گوشت بخورم!می» نیز«که در طبیعت چنین و چنان است پس من  دیبگو  ایدنوشته شما که یراحت

 به دهاینبا و دهایبا نیا بودن یوجدان. مییگو یم رفتارمان مورد در یوجدان هایدینبا و دهایبا از ییمجموعه به اخالق

. رعایت اخالق هنگامی معنا دارد که میندهانجام  ای میبده انجام بیدار وجدان حکمبه را کار فالن که ستیمعن نیا
گاهانه عملمان  ،زردشت زبان از، اهورامزدا که است نیچن. کند مجبور را ما یکس کهنیا نه ،باشد داوطلبانه و آ
 نشمانیگز  در را ما اما ...دهدیم نشان ما به را یانسان یزندگ روشو بدترین  نیبهتر  و بد و خوب انیم یماهو  تفاوت

 !مانیآزاد یامدهایپ مسؤول زین اما ...میآزاد  ...گذاردیم آزاد

 مصرف در تعادل تیرعا به هیتوص یول اند نکرده منع را یگوشتخوار زین زرتشت نییآ جمله از انیاد  اکثر«اید: نوشته

 ».است نبر یروزها ماه در روز چهار درضمن و اند کرده

و مسیحیت و  اما اگر منظورتان از اکثر ادیان، یهودیتخورند شکی نیست، ها فعًال هنوز گوشت میکه اکثر آدمدر این
های نوین عرفانی و مانوی، و بسیاری از مکتبهای جائینی، هندو، بودایی، توان به دیناسالم است، در مقابل می

. و ناپسند است یا شدیدًا مکروه و نارواست یا صریحًا حرام هاآنکه گوشتخواری در شاره کرد ر اهای سکوال مرام
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گیاهخواری در یهودیت و نیست. » واجبات«های شما، گوشتخواری جزو دین» اکثر«از  یکهیچعالوه بر این، در 
 .تواند ثواب نیز داشته باشدتنها رواست بلکه میمسیحیت و اسالم، نه

که وندیداد آمده که های متأخر چنانزردشتی، قواعد تغذیه و روزه و روزهای نُبر عمدتًا در متن دینو اما در رابطه با 
پل 12T ازجمله شناسانهای برخی از معتبرترین زردشتگیریاند. تا آنجایی که به نتیجهدانیم از تحریف مصون نماندهمی

یقین، زردشت و نخستین ارثوانان همگی گیاهخوار بهاحتمال قریبشود، بهو نیز مطالعات خودم مربوط می دو بروی
 ی اشکانی، سنت گیاهخواری رنگ باخت. یکی از دالیل پیدایشویژه از اواخر دورهبودند اما با گذشت زمان، به

های این بازگشت به اصل، احیای اش بازگرداند و یکی از راهآیین مانوی همین بود که دین بهی را به اصل زردشتی
 سنت گیاهخواری بود.

و هر انسانی، چه زردشتی چه  شماست، اما ترین اندرزهای اهورامزدا نیازردن روان زندگیگرچه یکی از صریح
که آدمی را آزاد  نیک و برحق است)(راستی خداست را خدا هنگامی بهبخورید، زی گوشت که دیآزاد زردشتی، نا

چه در آزار و کشتار حیوانات، چه در اثرش بر محیط  ،تانمسؤول پیامدهای گوشتخواریبخواهد. آزادید، اما نیز 
 وانیح تا دیکن یرویپمشخص  یاخالق اصول یک از یگوشتخوار نیا در که خوشازیست و سالمتی خودتان... 

 یکخورد بر اخالق گوشتی نمی بهدین اشکانی که یکاخالق  .شود کشته و ندیبب آزار شما یهیتغذ یبرا یکمتر

که یک زردشتی امروزی اخالق که ، همچنانشرف دارد ستدانکه گوشت خوردن را ضروری میبهدین ساسانی 
 ِی اخالق گوشتخوارهمین منوال، خورد. بهبگوشت روز  هرمسلمانی که بر اخالق  ماهی چهار روز گوشت نخورد

، اما در ژاپن در اسالم حرام است بسا حیواناتخوردن گوشت ژاپنی، زیرا  ِی اسالمی شرف دارد بر اخالق گوشتخوار
 است. حتا کشتن و خوردن میمون نیز قانونی

کامًال انسان  کی یاخالق اصول که دارد ارزش همانقدر شما یوشتخوارگ اخالق اصول که دیبپندار  مباداپس 
شکارچیان  به اخالِق گروهِی  و مخالف با شکار شمای گوشتخوار گرچه اخالق گروهِی  رایز  چرا؟... اهخواریگ

کند! وانگهی، را رعایت می نوع ممکِن اخالِق غذاییگیاهخوار است واالترین راستی بهشرف دارد، اما کسی که 
 شمار پس ،خوریدنیز می اهیگ یعنی د،یزخوار یچهمه درواقعشما  اما م،ینامیم »گوشتخوار« را شما که است درست

 .شوندیم اهخواریگ انسان کیشکم  یقربان که ستیجانداران از شیب شوندیم شماشکم  یقربان که یاندارانج

 زنده و دینیچ یم شاخه از سبز اهیگ کی یوقت«اید: و نوشته دیاکرده مطرح یاهخواریگ با رابطه در یپرسش در ادامه،

 هست یبارو تیقابل هم و هست اتیح هم آن یها سلول کی کی در که یحال در دیکن یم سرخ روغن در زنده

 »د؟یده یم اهیگ آن به دیدار  یجز چه که دیدان یم

علم  کنم، بعد پرسشتان را مطرح بفرمایید!چینم و در روغن سرخ میچیزی از شاخه می شما اول ثابت کنید که من
 ما اما م،یگو ینم مثلبهمقابلهبرای کنم! غیب که ندارید که بتوانید بگویید مِن نوعی چگونه گیاهخواری می

من، های با پاسخ برای آشنایی( میاداده پاسخ بارها و میادهیشن اریبسهای جدلی پرسش لیقب نیا از زین اهخوارانیگ

http://gatha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=69
http://gatha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=69
http://gatha.org/index.php?option=com_content&view=article&id=369&Itemid=69
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 »).خورید؟گیاهان هم مانند حیوانات جان دارند، پس چرا آنها را می12T«ام نگاه کنید به مقاله

 نیقی و حس نیا به واقعاً  اگر یعنی ست،ین مجادله یپرسشچنین  از منظورتان اگر که کنمیم عرض مختصراً در اینجا 
. ستیاهخواریگخام بلکه یمعمول یاهخواریگ نه راهش کشند،یم زجر شدن پخته هنگام به اهانیگ که دیادهیرس

 دانه و وهیم از تنها و دینخور  یبرگ و ساقه و شهیر  چیهپس  د،یدانیم اهانیگ رنج موجبنیز  را یاهخواریگخام اگر

جدا شده و به زمین  یی را بخورید که خودش از ساقهاگر این هم کافی نیست، تنها آن میوه و دانه .دیکن هیتغذ
 دیبخور  بادام دانه کی یروز و دیکن شهیپ اضتیر  برسد، اهانیگ به آزارتان کمتر هم نیا از دیخواهیم اگر افتاده...

 یدببخشاکه شما را اما خوشا  آیدمیش و دردد شو میله تان زیر دندان» یددانمی«که  ه او بگوییدب شخوردن از شیپ و

 یینها یروزه کی د،یدانینم یکافنیز  وش افراطی رار  نیا اگر اما... اگر نخوریدش از گرسنگی خواهید مردچون 

از بابت را داران جان یهمه و خودتان الیخ و دیبرو  ایدن از جیتدر به تاو نیاشامید  دینخور  یزیچ گرید  و دیر یبگ
 !کنید »راحت کامالً «گزندی که ممکن است از شما به آنان برسد، 

 ییدرجه تا یانسان هر: ستیجد کامالً  منظورم اما د،یایب یشوخ نظرتان به است ممکن آخرم یهاحرف نیا گرچه

 رسدیم نظر هب شما، منطق در... کشدمیرنج  احتماالً  وه است زندکه این چیز و آن چیز  فهمدیم و کندیم حس

برنجانیم و  نیز را واناتیح که میاز جمُ  پس کشند،یم درد و دارند حسمانند حیوانات  زین اهانیگ چون دییگو یم که
و دانشمندان و روانشناسان زردشت و مانی و بسا عارفان کهن  همان منطقالبته  (که من منطق در... میبخور  و میبکش

 حقاندازه  همان به شود،یم یجاندار درد موجب خوردنمان غذا کهنیم و بفهمیم ک حس اندازه هر ،)نوین است

. برسدایشان  بهمان در حد ممکن کمتر آزار تا و نخوریمشاننشان دهیم  »یازخودگذشتگ« کهم یمسؤول و میدار 
. میشو  اهخواریگ کامالً  سپس ،میبرس ینخوارگوشت به سپس ،میکن شروع نگرفتن یماه و نکردن شکار ازم یتوانیم
 داوطلبانه یمرگبه  و بگیریم یینها یروزهروزی در صدوبیست سالگی یک  سرانجام تا ...اهخواریگخام سپس

 .بمیریم

از  که دهید، بر اساس کدام درسیخبر میِن گیاهخوار به م گیاه که از رنج یییک سؤال دارم: شمااز شما حاال من 
ی را که قرار نیست سرخ کنید و قرمز هایاخالق گوشتخواری، ماهیکدام و با پیروی از  ایدطبیعت گرفته

عبارت دیگر، به ؟کشانیدیفایده مدهید و به مرگی زودرس و بیو رنج می کنیددر تنگی بلوری حبس می بخورید...
کشتار ماهی قرمز و یی نسبتًا توجیه کرد، آزار و آزار و کشتار حیوانات را تا درجهاگر با توسل به ضرورت تغذیه، بتوان 

 یی دارد؟و هر حیوانی که خوردنی نیست، چه فایده» زینتی« هایدیگر حیوان

 اهخواریگ که را شما کار لیدل نیچند به و کنم ثبت را یاخواریگ با مبارزه انجمن من اگر: «دیادهیپرس انیپا در

 آنها لیتبد و ها جنگل بیتخر  و خاک شیفرسا و نیزم ینابود به متهم را شما و بدانم اهانیگ حقوق خالف دیهست

 چون بکنم...  و ییمایش یکودها از استفاده و هیرو  یب یکشاورز خاطر به آب منابع اتالف و یکشاورز نیزم به

 »ام؟ کرده یدرست کار من شما نظر به شود یم چندشم ای دیآ یم بدم اهیگ خوردن از من مثال

https://www.facebook.com/maktabehormatehayat/photos/a.699008936854702.1073741882.537680662987531/745510658871196/
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که شما این فکر بکر به سرتان زده که به ثبت رسیده انجمن مبارزه با گوشتخواری مگر در ایران یا کشوری دیگر یک 
بنیانگذار یک  و اگر شمای دامپزشکاید، عرض کنم که نظر مرا پرسیده ازآنجاکه، درهرحال !کنید؟ مثلبهمقابله

 یوانهتپش« بر ردیدتبی نظرم به ،تشکیل بدهیدنیز  »یاخواریگ با مبارزه انجمن« کیانجمن حمایت از حیوانات، 
بلکه  شودتشکیل نمیشما » مِن «یک همین که انجمن از حواستان باشد ، اما شد خواهد افزوده تان »یعمل و یعلم

دیگر، گرچه از گیاهخواری بدشان بیاید،  آن چند مِن تا بتوان آن را به ثبت رساند. دارد الزم دیگر نیز  قاعدتًا چند مِن 
 آور »چندش«های از این حکمنام انجمن، بهما شکه نگذارند  و نخواهند که شما متکلم وحده باشید ممکن استاما 

 ینیتضم اید، اماکرده» کار درستی«پشتوانه نظر بدهم که گرچه مِن بیتر، خطرناکصادر بفرمایید... از این هم 
ی جنگجویانه نامهمین  به اشاره با رفاً ص، »برخی مدعیان«ویژه آن فرهنگ ایران، به »شمناند«دیگر  کهیست ن

 آن بهشخصًا  که دهمیم قولخودم  منالبته . ندهند قرار» ریشخند«و  »و توهین تمسخر« مورد را شما ،انجمنتان

 نیا در که یسبک نیهمبه ،وذالکرهیغفرسایش خاک و  و نیزم ینابود به شدنم »متهم« و شما »لیدل نیچند«
کنم قبًال از دندانپزشکتان وقت یه میتوص خب، ولی. همبد گاه شوخی و غالبًا جدی هاییخپاس ،دینیبیم مقاله

 بگیرید!

 از یانتقاد هر و نظر هر کنمیم دعوت شما از ،سازیدن چه و دیبساز  یانجمن چهجناب سپنتا،  از شوخی گذشته،

بنویسید خوشایند و ناخوشایندی  هر احساس باو آن را مفصًال  و دینیبنش د،یدار  اهخواریگ یما و من از و یاهخواریگ
کادمیا یا سایت در  هم که دلتان خواست در آن بگنجانید و» چیز دیگری«هر  و ر دهر جایی که به نظر خودتان در آ

و فرصتش را  حوصلهاگر بروم بخوانم و  تا دیبفرست میبرا را وندشیپ کرده لطف سپس ...دیکن منتشر شأن شماست،
را بدهید به یک ویراستار غلطگیری کند، چون مطلبتان کنم پیش از انتشار، البته جدًا توصیه می م.پاسخ بدهداشتم، 

ی اول، با خواندن همان دو سه جملهبه چشمم رسیده،  از قلم شما باشد که تا کنون اش چنین پاییناگر سطح ادبی
 که به آن پاسخ دهم. سد به ایناش را نخواهم خواند، چه ر عطایش را به لقایش خواهم بخشید و دنباله

 میگو یم تو با ستا بالغ شرط آنچه من

 !مالل خواه و ریگ پند سخنم از خواه تو

 اصلی این گفتار و تمامش کنیم. موضوع به میگرد  باز دییایب فعالً  اما

 فرهنگ عالمانه
ها هایم هر از گاهی با واژهنوشتهدر کنم که انکار نمیاست. » بازی با کلمات«اید، یکی از ایرادهایی که به من گرفته

اصرارم بیشتر شده است.  ،ام و با گذشت زماناصرار داشتهقواعد بازی در رعایت کودکی اوان اما از  ،کنمبازی می
رسد که نظرم میدر رابطه با سبک شما در نوشتن، بهدهم. پروا به آن واکنش نشان میآید و بیبدم میتقلب  از
 برای انگ زدنگاه  هاآناز یعنی گیرید، ها را به بازی میها، دانسته یا ندانسته، معنای آندن با واژهجای بازی کر به

سفیر ، مهمان آسمانیبرچسب تبلیغاتی زدن (، گاه برای ...)، مدعیانپشتوانهبی، دشمن فرهنگ( کنیداستفاده می
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وظیفه، ، اصًال، احتمال اشتباه فاحش،تهمت، تمسخر، مغلطه، ندارید ( شانیمعنا بهو گاه اساسًا توجهی  فرهنگی...)
همان بهشما دهد که های شما آوردم، نشان میهایی که در طول این مقاله از نوشتهنمونه...). همزیستی، همخانگی

گیرید ار میمنظوری آرایشی به کصرفًا بهدر انشاهایتان را نیز  هاسا از واژهبنامید، می» زینتی«راحتی که ماهی قرمز را 
چشم را کور کنید. من اما اگر اینجا و آنجا با مبادا که در برداشتن ابرو،  دهیداهمیتی نمی و حواستان نیست یا

شان با اصل عاطفی فرهنگی و پیوندو جایگاه  معنا و مسمابه مخاطب جلب توجه کنم، هدفم میبازی  ییهاواژه
 .و کمتر حرف مفت بزنیم که حرف دهنمان را بفهمیم به این امیدست، کهن و این و اینجای زندگی

 اکانین راثیم به من یوفادار نشان درواقع ،و توی ذوقتان زده ایدنامیده »کلمات با یباز« من یمقاله در شما آنچه 

 یارزش چه ما اکانین که است شدهشناخته بس نکته نیا. دادندیم یاتیح تیاهم هاواژه یمعنا به که استکهنمان 
 کههمچنان. بدهد رگرانهیتحق و بد ییمعنا که میندار هم  یرانیا نام کی حتا که آنجا تا بودند قائل هانام یمعنا یبرا

 انتظار و) دارد و( داشت یاتیح ییمعنا زینیان رانیا یفرد نام... هاماه و روزها و ستارگان و فرشتگان و زدانیا نام

 به دیمختار  شماست که بدیهی. کند محقق اشیزندگ در را معنا آن بکوشد یرانیا شهروند که) رودیم و( رفتیم

 اما باشد سپنتا نامتان یعنی د،یکن جفا هاآن به حتا و دینباش وفادارهای فرهنگمان خودتان یا کلیدواژه نام یمعنا

دامپزشک باشید اما در حق یک حیوان جفا کنید، پژوهشگر فرهنگ باشید اما نافرهیخته مطلب  د،یکن ییناسپنتا
 یمهرورز در دیآیبرم زبانم و دست از را آنچه ییسو  از یعنی بمانم، وفادار خودم نام به کوشمیم اما منبنویسید... 

ترین دوست و عزیزترین عضو حتا صمیمیهرکسی،  برابر در ،گرید  یسو  از و... دهم انجام ازمندین جانداران به
 یمهریب رواج در ،و نوین کهن یهاارزش نام، به این یا آن بهانه، یا بهعمداً  ای سهواً  بایستم... اگر ببینم که ام،خانواده

 ممکن شما امثال و شما برابر در کردنم سپر نهیس و ستادنمیا البته. کندمیگوید یا کاری میچیزی  جانداران به نسبت

 .است بستهزبان جانداراِن  رنجاندِن پیشگیری از  بلکه شما رنجاندن نه هدفم اما شود، رنجشتان موجب است

تنها به معنای نامتان نهاحتمال زیاد بهی شخصی پرداخته بودید، اگر شما در رابطه با ماهی قرمز صرفًا به ابراز عقیده
و  نام فرهنگ ایرانبهعنوان دامپزشک و بهاما  گرفتم. شمایده میایتان را ندهحرفکردم، بلکه کل یی نمیاشاره

منافات  ی حقوق حیواناتو فلسفه ایران راستین اید که با اساس فرهنگبه توجیه رسمی پرداخته حمایت از حیوانات
 ی ایرانی.ساالنهترین جشن مناسبت مهمنوع حیوان در قفسی بلوری بهیک انداختن تولید و پرورش مصنوعی و : دارد

ی هاعادتباورها و ی های فرنگی باشد، یعنی مجموعهوبیش رایج آن در زبان، معنای کم»فرهنگ«از  اگر منظور
 .مخالفمایرانی فرهنگ  شده درهای رایجرسمباورها و برخی از با  نمآری، ، در میان مردم رایج یهارسمو  جمعی

که همچنانکل این فرهنگ یا دیگر اجزایش نیست، با  »دشمنی«معنی به با یک باور یا یک رسم ممخالف بودناما 
 نیست.هایش و دیگر عادتبا شخص معتاد  معنی دشمنیبه مخالفت با مصرف هروئین

یا شاپور یکم ساسانی یا یکی از دیگر مشاهیر  هخامنشی یا کورش اگر بر فرض محال ثابت شود که زردشتحتا 
ماهی قرمز باید نوروز  به مناسبتکه  ...مدرن نظر بدهند انیا معتبرترین دانشمند ...داده فرمانباستان  محبوب ایران

ما گیاهخواران ایرانی  دستکم، هاو از این حرفشود  لیتحو برج حوت به برج حمل  تاسین بگذاریم ی هفتدر سفره
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باستانی چه دینی چه مذهبی چه  ، چههیچ رسمی راما . کرد یمصریحًا مخالفت خواه نظریو چنین  فرمانچنین با 
و فالن مذهب و یا فالن شخصیت است یا رایج است » فرهنگی« است و» رسم« صرفًا به این دلیل که ...سکوالر

اخالق و یریم، بلکه هر رسمی را از دیدگاه پذنمی مردم کوچه و بازار به آن عالقه دارند...آن را توصیه کرده یا مرام 
محیط به و  زندگانکه به و اگر دیدیم  ...دهیمق بشر و حقوق نابشر مورد بررسی قرار میحقو و دانش عقل سلیم و 

 پذیریم.می ...رساندآسیبی نمی ندگیز 

توانید، بنا شود مخالفیم. شما میجانداری  که بر رنج زورکی شود اما ما با آن شادیشنی برای شادی برگزار میجهر 
یک وجب جا در بسته حیوان زبانچند  کهیدرحالو به ایرانی بودنمان افتخار کنیم توانیم بزنیم و برقصیم ما اما نمی

آنان  گرچه صدای !زودرس است محتومشان مرِگ  و سرانجاِم  زنندمیباطل دور سرگردان طور همین اند وزندانی
ما شویم. نگویشان میو سخگیرد می مانغضب ... پسشنویمپژواک فریادشان را در گوش دلمان میاما ، ما دیآیدرنم

ایستیم می و ناشایست نادرستهای باورها و رسمدر برابر ترویجگران دشمنی نداریم اما دیگر هیچکس شما نه با با نه 
 ترباالها و ستمکاریها ها و مغلطهدر برابر شمشیر دروغگوییهر روز را  کنیم و این سپر مقاومتمیسپر سینه و 

تقصیر خودتان  تقصیر ما نیست! ...درد بگیرد تانبازویشما بشکند یا  ما، شمشیرِ  برخورد به سپرِ در که آوریم. اینمی
فرهنگ و زیر لوای ما شکه  است یستمنامهربانی و در آن واقعی خشونت کنید! و زورگویی می یزورکاراست که 

در اگر . داریدروا می» جذاب« یوانحو آن » زینتی«های زیبا و مهرآمیز بر این حیوان واژهآیین و سنت و رسم و 
عی ما خورده خودتان است که به سپر دفاواقعی کنید، بازتاب خشونت احساس می زبانی خشونتی گفتار و نوشتار ما

 ت!سو به خودتان برگشته ا

باشد، یعنی اگر معیارمان » فرهیختگی«کوشش در راه  همانا پیامد فردی و اجتماعِی » فرهنگ«ور از ظاما اگر من
مدافع حقوق حیواناتیم گیاهخواراِن این ما  آنگاه، و باورهای ایران کهن باشد های پهلویمتناین واژه در  اصل معنایی

نید بز » یدشمن«به ما تهمت شما  . این کهکنیممی یدوست رانیاراستی با فرهنگ بهبیش از هر کس دیگری که داریم 
ی بدنامی آورد و مایهاعتبار نظر و حیثیت خودتان را پایین میتان از حرف حساب است و ینشان خالی بودن چنته

به این یا آن بهانه که ستم بر حیوانات و آسیب به محیط زیست را  بار هرو  جا هرهمان موازات، شود. بهخودتان می
ه مصدنیز بنیان فرهنگی ایران به عمًال اید، بلکه ت را زیر پا گذاشتهتنها حقوق حیوانات و محیط زیسنه توجیه کنید،

شمار بهدینان بسیار کم امروزه چرا؟ زیرا گرچه اید. گذاشتهخودتان را به نمایش  و نافرهیختگی فرهنگیکمو اید زده
و » اهورامزدا«و  »تایآناه«و » مهر«که چنان یی یا تاریخیافسانههایی فرهنگ ما را شخصیتاصل است، اما 

ی اندازهباقی مانده، به نبرایماایشان و در آنچه از  اندگذاشتهبنیان  »...مزدک«و » مانی«و  »زردشت«و » امینوتسپن«
حقوق احقاق حقوق بشر، رعایت ، عالوه بر شانمهمهای آرمانیکی از ثابت کند هایی وجود دارد که کافی نشانه

نیز همین معنا را  ...که فردوسی و مولوی و حافظ و سهروردیچنان گان ایران اسالمیو بسا از بزر بوده نیز حیوانات 
 اند.تأیید کرده

تبلیغ برای تولید مصنوعی و پرورش کاالیی و از  و وجدانتان بیدار شودشادا که  ...دیفرورو به اندیشه خوشا که پس 



 ۳۹ پاسخ مهرداد مهربان به شاهین سپنتا، و فرهنگ ایران پیرامون ماهی قرمز، دوستی و دشمنی

 

بستر د سال دیگر، در صکه کارهایی نکنید  چیزهایی نگویید وبردارید و  ماهی قرمز دستخریدوفروش و اسارت 
چه و آزارتان هر  تندرست و شاد زیوید خوشا که، بدجوری از آن پشیمان شوید اما برای جبرانش دیر شده باشد. مرگ

 آرامش وجدان برسید. به کمتر به دیگران برسد تا

 دلش به ناله میازار و ختم کن، حافظ

 ست!آزاریکه رستگاری جاوید در کم

 .سپاسگزارم دیخواند را یطوالن مطلب نیا و دیگذاشت وقت که نیا از

 میالدی، فرانسه. ۲۰۱۵مهرداد مهربان، چهاردهم فروردین، سوم آوریل 


	دوستی و دشمنی
	مقدمه
	توقع عالمانه
	تمسخر و توهین عالمانه
	اشتباهات عالمانه
	مغلطههای عالمانه
	مهمان عالمانه
	مقدسات عالمانه
	خانهی عالمانه
	عکسهای عالمانه
	همزیستی عالمانه
	صورتمسألهی عالمانه
	دروغ عالمانه
	وظیفهی عالمانه
	بدفهمی عالمانه
	حاشیهروی عالمانه
	گوشتخواری عالمانه
	فرهنگ عالمانه


